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Ünnep Tartalomjegyzék

Ünnep…

Mennyi mindent idéz fel bennünk ez az egyetlen szócska. A legben-
sőbb személyes  ünnepeinktől  egészen  a  világméretű  ünneplésekig.  A 
személyünkhöz,  szeretteinkhez  kapcsolódó  ünnepek  (születésnapok, 
névnapok,  évfordulók),  a  csoportokhoz  kapcsolódó  ünnepek  (anyák 
napja, pedagógusnap, stb.), a nemzeti ünnepek (március 15., augusztus 
20., január 22., stb.)  a világméretű ünnepek (karácsony, újév, stb.). De 
mennyi egyéb olyan pillanat, esemény van, amit talán nem is ünnepnek 
értékelünk, de valahogyan mégis az. Csak példának: holdraszállás, olim-
pia és egyéb világversenyek. 

...és van itt még valami, amiről nagyon gyakran elfeledkezünk, amikor 
az  ünnepről  gondolkodunk.  Hétköznapjaink olyan  pillanatai,  amelyek 
lelkünkre legalább akkora hatással vannak, mint a fent említettek, de a 
legtöbb esetben sokkal  nagyobbal.  Ilyenek lehetnek:  amikor  gyerme-
künk elindul,  amikor  megszólal,  amikor  egymásra  találunk valakivel, 
amikor megcsodáljuk a természet egy-egy szépségét, amikor a létezés 
gyönyörűségét látjuk meg egy jelenetben, stb...

Ez a kötet tehát nem csak a hivatalosan ünnepnek gondolt napokról, 
eseményekről szól (azokról is!),  hanem a fent említett  hétköznapi,  de 
lelkünk számára ünnepi pillanatokról is.

Én úgy hiszem az ünnep nem egy dátum, hanem egy érzés, egy lelki 
állapot. Ezekből az érzésekből nyújtunk át egy csokorra valót, a teljes-
ség igénye nélkül, de az őszinteség teljes igényével.

Kellemes és hasznos olvasgatást kívánok!

Tisztelettel: Komáromi János (koma)
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Ünnep A. Kovács Attila Zoltán

A. Kovács Attila Zoltán

Bemutatkozás helyett

Csillag vagy Te

Ktihunyó. / Elérkező naplemente. / Vágy vagy. / 
Csak egy elmúló szerelemnek Csontváz-teste.

Naplementekor

Sztikrázzak ktihunyó Cstillagszekéren. / A Halál Naplementekor 
érjen. / Fájdalmatlan. / Holdtöltekor,az álmom tengerében.
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Ünnep A. Kovács Attila Zoltán

Valahogy máshogyan

Sajnálom, hogy nem érzed, mennytire szeretlek.
Tested templom lehetne, de én maradok eretnek.
S mtikor az álmatidban jársz, szuszogva az ágyamon,
én ttitokban, lesve, a szemptillátidat számolom.
Szemetid mélye, mtint tingovány nyel el, és fojt meg,
Lelkem küzdene ellened, de testem hálásan remeg.
Tégy csodát, s majd reggel kávét kortyolunk csendben.
Aztán felöltözöl, elmész, s én tudomt mtinden rendben.

Az utolsó perc

Már a fájdalom tis múltik,
A szív tis most már végre megáll.
Lelkünk kegyelemért eseng,
Az ajtón kopog már a halál.

Gondolatban meggyóntunk már,
Megbántuk a vétketinket.
Rég meghaltak tintegetnek,
Mtint egy flmet, lepergetük életünket.

Az alagút végén a fénysugárt
MOST RAGADOTT EL  A HALÁL!
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Ünnep A. Kovács Attila Zoltán

Ahogy.

ahogy fantáztiál felhőtivel az ég,
úgy alakulnak, alaktalanodnak el bennem a gondolatok.
szerelmed forró szele sodorja el egetimről, az ösztön-vtihart'.
jelenléted ne szűnjön meg delelnti tájatim' felet.
ébrenlétem legvégső partjatin, tested; örök hullámverés!.

A vég előt

Még nem kezdődöt el a vég, de
Nagyon közel jár hozzánk, htidd el nekem.
Elveszetnek htit arcodat jobb, ha
Mtindenktinél előbb megkeresem.
Ne hervadj el nélkülem. Legyek én
A pusztító féreg kérges törzsedben
Itass át újra mérgeddel, hogy
Ragyoghassak a szürkénél szürkébben.
Légy vtillám, — feketén stisteregve égesd
Magad, és vágj tizzón belém.
S ha majd szél leszel, a hamu, amtit
Sodorsz magaddal, had legyek én.
Szántsd a földet körmetiddel, s engem
Vess mély barázdátidba magnak.
Én legyek kenyeredhez a búza,
Mtit ttikkasztó nyárban tizzadva aratnak.
De most hajolj fölém, és csókold meg
Ráncoktól komor homlokom végre.
Csókold rám az életet, még mtielőt
A vég kezdete lassan tideérne. 
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Ünnep A. Kovács Attila Zoltán

A meg nem élhetet szerelmti
vágyak napja volt ez

Egy faluszélti porlepte állomáson,
Álmosan az érkező vonatot várom.
Előte egy koszos ktis kocsmában,
Izzadt parasztfúhoz ér a vállam.

Savanykás tillatú bőre bronzbarna.
Kérges tenyerével szőke fürtjetit,
Stimítja el huncut azúrkék-szemetiről.
Húsos ajkati közül arcomba lehelti,

A délutánti páltinka és a sör tillatát.
Izmos lábatin feláll a sárga-szőr.
Poros nyakán ktiduzzadnak a vérerek,
Igáslovak fáradt nyerítésére ébredek.

Búcsúzásként átölelem és megcsókolom,
Úgy teszek, mtint a rendes-részegek'.
A szekérbe fogot csődör a porba ptisál'.
A fuvarosfú messztiről még utánam tinteget.

A fülkébe beárad a szénatillatú nyárti szél.
Zakatolok', alatam sírnak a végtelen-sínek,
Forró a bőrülés, s  a combomat perzselve,
Az tismeretlen legényre gondolok megmeredve'.

A meg nem élhetet szerelmti vágyak napja volt ez.
Ktielégítetlenül fut be velem a vonat Debrecenbe. 
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Ünnep A. Kovács Attila Zoltán

Mtivé tetél?

Ó, mondanám már, htidd el, akarnám, de most,
Mtint Te soha, csak árnyékod hever vetet ágyamon.
Akarnám már, de hallgat a száj, és sötét arcod
Fagyharmata semmtivé törtik szét, a ptirkadó napon.

Facsar a kín, hogy Te nem vagy nekem, s mtint
A karcsú fákat hajtja reggel a vadul vöröslő szél,
Úgy haldokltik bennem az állat, mti egykor letem,
És hal meg csendesen, nyűglődve. Mtivé tetél?

Az utcán aprókat lépek, s mtinden felhőben
Ot látom angyal arcod hullámzó bársonyát,
S a vad szél, ha megnyugtata feszítő erejét,
Szelíden rak gyöngyhajadra vtirágkoronát.

Ó, mondanám már, mtit magamban elmondtam
Ezerszer, s mtilltiószor tis mondanám még, ha kell,
Magányba takaródzot testem dtidereg az éjben,
Ordítok Neked, de hangomra csak Holdanya felel.

Keserű csókjával

Bűnbánóan zuhant ma alá a Nap,
Halovány-fagyos fény volt csupán.
Semmti langyító ereje nem maradt,
Megfáradva görnyedt rám a Délután.
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Ünnep A. Kovács Attila Zoltán

Huzatos réseken, az ajtó alat,
Folyt be a szobába. Így eset,
Hogy a lábam tis beleragadt,
A Tél-küldte nyúlós homályba.
Nyomasztón-korán besötétedet.

Bénító,keserű csókjával letepert,
Magához szorítot a Méla-Búskomorság.
Ágyamhoz tapasztot, tán meg tis vert,
Újra a nem múló gytilkos Szomorúság.

Lábnyom az tiszapban

Mtinden ktincsem túl sötét, hát
Nem adhatom neked a vtilágot,
Apró darabja vagyok csupán én tis,
Porszem, amtit senkti sem látot.
Csak egy üvöltés a szélben, amti
Túlharsog mtindent, és száguld tova,
Egy halot embrtió, aktit megszültek,
De mtiért? Mtinek? S hova?
Korhadt, ktidőlt fa, mti a Nap sugarát
Esővel hígítva htiába várta.
S már nem küzd, jó így fekve,
Hát fel mtiért tis állna?
Lábnyom vagyok az tiszapban,
Amtit elmos a hullámzó víztömeg.
Sötét ktincse vagyok a napnak,
Amti az anyaméhben tis túl öreg.
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Ünnep Ambrus József

Ambrus József

Úgy kell az írás mtint egy falat kenyér! 
Sokszor  a  versek térdre  kényszerítenek, 
és ha nehezen tis de folynak ujjatimból.

16 évesen írtam első versem, és azóta 
ktisebb  nagyobb  megszakításokkal,  de 
írok.  Hogy  mtit?  Amtit  az  emberelme 
dtiktál,  amtit  szem  lát  és  lélek  érez. 
Ahogy a költő mondjat  —, „a mtindensé-
get vágyom veresbe vennti, de magamnál 
tovább  nem  jutotam”.  De  talán  most! 
Utóbbti  tidőben mtinden  tidőmet  a  vers  a 

versek,  a  versírás  töltti  kti.  Szeretném egyre  jobban  cstillogtatnti 
tollatim.

Gyergyószentmtiklóson születem 1966 február 14-én. Szép de 
szomorú gyerekkorral. Elemti tiskolátimat ot végeztem, ezt követő-
en  a  Gyulafehérvárti  Rómati  Katoltikus  Kántortiskolában  éret-
ségtiztem. It születet meg bennem a vers. Ekkor jelent meg egy 
egy ktisebb vers, amti számomra a doppting volt, és egyben ösztön, 
hogy Írnti kell még akkor tis ha fókban landol.

Nagy levegő vétel  után tiratkoztam be a Szegedti  Tudomány-
egyetem  Bölcsészet  Tudományti  Karra,  Médtia  Kommuntikáctió 
szakra.

Költő htitvallásomt — ”számtalan ötlet lapul bennem tiktatlanul 
és azt szeretném, hogy látva lássanak, olvassanak.” A nagy álmok 
vágyak  küszöbén  állok,  remélem  stikerül  átlépnti,  átugornti.  A 
vers  születése  számomra  öröm,  és  sok  sok  örömet  szeretnék, 
magamnak környezetemnek, nemzetemnek.
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Ünnep Ambrus József

Kavticsot rágok

Kavticsot rágok —
ha tit a tavasz,
fénylő napsugár
mtindent behavaz
új reményt rágok —
ha nem lesz kenyér
munkától ktirepedt
sok munkás tenyér
verseket rágok —
bazaltkő a fogam
cstillag mögé bújva
tetoválom magam
szavakat rágok —
kortalan a génem
csapdába csalt vers
legszebb menedékem
vérző seb vagyok —
a szívemtig dagad
szakadt kabátom 
réz ktiltincsre akad
szavakat rágok —
felsóhajt az ünnep
fájó mosolyuk 
szépen megtigéznek!
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Ünnep Ambrus József

Zsenge poéztis

Ha aszúra értik bennem a poéztis,
anttik ősöm ízét hordom —
talán sztikráztik bennem a vér tis
amtikor dőlt sejtjetim ktibontom.
Ntincs családfája árva let az ének,
szelíd táncok a tollhegyen —
mámorban lődörgő sztirének,
úsznak zavartan a tompa fényeken.
Bennem szunnyad ezer képlet —
szomjasak zsengék fényre vágynak,
homokba rajzolom az tigéket
amíg szépen cstillognak a szárnyak.

Holdfényben

Lassan botorkáló szavak helyet
most félelem nélkül másra várnék,
a gondolat mti holdfényben kereset —
pontosan tudom a legszebb ajándék
tovább már a mámor sem józanít
— átadja helyét ttitkos édenének —
és hogy magamból mtit hagyok tit
új rtitmust amtit félve elveszítek
holdfényben vakít átfog a sötét
de az éjszakát észre sem veszem
ktifosztot álmok hajnala a tét
amtit hallgatok kopot btillentyűzeten.
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Ünnep Ambrus József

Vtirrasztók tideje

Régti ősöm sttigmáját hordom
engem még ptiszkos tegnap kísér,
ahogy téged látlak szent alakban —
úgy ordít eretimben a vér, —
hogy mtindkét fülem belecsöng
amíg súlyát ctipelem a múltnak,
félelem nélkül reszketve dülöng,
és torz hangon fülembe nyúlnak.
Szél csapkodja lelkem ablakát —
térdre kényszerít a játszma,
átfestem a múlt zord  gyalázatát,
és készülök az árvaságra, —
de az tidő keze mtind bearanyozza,
még messze van a mosoly ünnepe,
átkelek a gondolaton habozva, —
amíg éjszaka van vtirrasztók tideje —

Az éjszaka édenében

Olvadt vágyak füstölögnek szét,
vtirrasztok a fagyos éjszakában —
cstillagok közt emelkedő lázban
szabad felfedeznem a vtilág édenét!
Szédült sugarakat gyűjtögetek
és száz hulló cstillagba harapok
ahol rám lesnek szelíd farkasok
kticsúszot végső reményt temetek —
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Ünnep Ambrus József

Már nem óvnak a fagyos nyugalmak
maradék htitem fény homokba lép
— talpam alat a táncoló tigék —
és születnek új vágy forradalmak!
Fáradt eget pásztázom tovább,
még füstölög bennem az élet
csendben alsztik az tifú merénylet
és rejtet vonóm egyre mostohább —
Dtidergő lavtinák gyülekeznek —
ktis bolygómnak oly halvány a fénye
vad vágyatimnak füstölgő reménye
holdas éjszakában ölelkeznek —

Menedék vers

Ntincs nevem senkti sem lehetek,
elhagyot széleken a páfrány —
magamban új gént fölfedezek
hogy ünnepti legyen a látvány, —
mert látom ha szemedbe nézek,
egy rosszízű htideg délután
mtint ktifosztot testben a gének
ostorozzák a lelket csupán!
Csak vers lehet a menedéke
ezer szeplőtelen gondolat
— görgetti tavaszba a vére —
könnyen dermedt ős ábrándokat..
Ok és cél mtind haza kacagnak,
menekülj, hogy szabad lehessél —
szétépet köntöst a szavaknak
hervadt páfrányok közt keressél!
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Ünnep Ambrus József

Jégmadár

Szemem ablakában rtiadt jégmadár,
táncos rtitmust kaparok a Napban,
mámorral telt kék krtistálypohár, —
átokkal dőlt szomjas alakban.
Pogány sztiklákon születet szándék
csalfa démonok derűje sugaraz,
boldogok othonában mosoly ajándék
éhes mínuszokból szököt meg a tavasz.
Agyam bugyrában füstölög a Nap —
hunyorgat táncol esztelen mulat,
mtindent föléget gyér nyomokat hagy
hajnalti ködben a párás mozdulat.
Tarka tigézet megcsúfolt (szép) álom
érvek ostorozzák vaksötét lelkem
kergetem magam életen — halálon,
és szent alázatal kell verekednem.

Szürke utca

Hányféle szívben forgolódtam eddtig,
szürke utca szült, dobot a fényre,
játszadozom az ezüstfényben, de meddtig
bírom hogy versekben ne essek térdre!
Bohém létem édes halálba rtingat —
rám szállt hűvösen újra hívatlanul,
amíg kóstolgatjuk édes vágyatinkat
addtig a szél ordítva lágyan vonul.
és körülötem még gomolyog az élet
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Ünnep Ambrus József

az utcaporban mosolygom egyedül
száraz ajkamon egy új vtilág éled —
amíg a derék bölcs remény hevül! —
Meddtig bírom hogy ne essek térdre?
Ntincs már szó álom az ajkamon, —
próbálok halkan süllyednti a mélyre,
és fényeket dobálnti szürke utamon! —

Perverz remények

Ktihunytak görcsetimből a fények,
rtitmusban hervadnak szervetim —
szerelmes csókban fogytán égek,
s perverz remény magához suhtint.
fonnyadt vágyatim még sokat kérnek
vesém, és májam csendben timbolyog
keserű zöld gombákat cstipegetnek
s az esztelen száj sunytin mosolyog —
fehér perverz vágyak vonaglanak
fáradt arcomon a kéj turbékol —
és hajnalban vad románcot bontanak
a huzatos panelokban valahol.
Hamtis perverz vágyak gyülekeznek 
égő testét a bűn tépti ctibálja,
amíg ktifosztot csontvázak lesznek
s a perverz remény telepsztik rája —
nem lehetek már angyal sohasem
testemből sorba hunytak kti a fények
de a végeken egyszer újrakezdem 
ha beoltanak a ttiszta remények!
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Ünnep Ambrus József

Magmaháton

Magmaháton tistenek portáján,
olvadt bazaltban lépkedem,
széthullot füstölgő Htimaláján
táncolt az esztelen Föld velem.
Falánk mély kráterek tátonganak
talán Isten haragja néz felém.
tizzó olvatagban a láva anyag
bódult haragját ölelgetem én.
Langyos parazsat kóstolgatok —
és fejem felet a folyékony htideg,
Etna tetején gyúlékony vagyok
de nem szólhatok már senktinek.
Égess meg, csalj fel a magasba,
hol kegyetlen cstillogás füst, korom, —
és taszíts le végképp ktifosztva
megőrtizve folyékony lábnyomom.

Maszkok mögöt

Füstös ördögvtigyorral verekszem
barátatim arca sztivárvány ktirakat
mosolyt cserélek régti pénzeken
és édesen kortyolom a borokat.
— Nyelvem alat kozmtikus ízek —
vízbe vetődöm a vtillám után,
mámoros szentelt vtizet keverek
és dtiétás hadba állok mostohán.
S az kti annyti bajt tindítot nekünk,
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Ünnep Ambrus József

poklának füst zavaros ékszere —
ltila ködöt csapkod véres kezünk,
amíg hallgat a tücsök és a zene.
Semmtibe markol a zavaros gondolat
— arcomhoz csapódtik váratlan —
lassú füstverés ktikezdti csontodat,
de csak állsz börtönödben rtiadtan,
maszkok mögöt nomád teltihold 
arcom fényben sztivárog, morajltik —
égti jelként érkezet a szólam
amíg a sűrű füstvonulás zajltik.

Tükörfényben

Tarka csönd árad, némán körülvesz,
mtint vak embert tükre hasztalan,
száll új gondolat, hajnala repes.
Töröt tükörben alázom magam
hogy akti néz látva lásson s megértsen.
Egy rossz ízű htideg délután,
tükör fénye szórja létezésem,
cstiszolódom törve, mostohán.
Retentő valóság sejtetti arcom,
sutogja önmaga történetét,
karmatit növesztti apró kudarcom,
amíg szorongat a ltidérces ébrenlét.
Töröt csendekben stikolt a halál,
föl-le sttigmáztik a vérző gondolat,
évek óta jön felém és megtalál,
míg ptiros fény foltoz árnyakat.
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Ünnep Ambrus József

Hangos szavak

Színülttig fáj az elérhetetlen
ha másra kényszerít a külvtilág
áldot napjatim kóros értelemmel
teltik meg és átfog a pusztaság —
néma gondok medrében vergődöm
és sztivárog a mtindenség bora
zajtalan merülök az tidőben
de megsemmtisülnti végképp soha —
hangos vers mti lázadásra késztet
csak belül égetnek a szavak
sztivárvány ölébe emelnek a fények —
és vérző lelked csöndjeti zsonganak
vtirradjon fölém bármtilyen vtilág
kegyetlen ptillanat hangos ébredések
nem pusztulhat bennem soha semmti
csak ölemből hullnak kti a fények —
hangos vers ölel és néha  tagad
ne várjatok mára víg napot
fusson mtindenkti hogy lásd önmagad
ha arcod hortizontja fölragyog.
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Bálló Attila

Egy  eredetti  szakmáját  tektintve  szakács,  majd  fnánc,  azután 
tinformattikus vagyok, akti Rejtő, Verne, Astimov, Lem, C. Clarke és 
Kubrtick  novellátin  és  regényetin,  Ágati  Ágnes,  Szabó  Lőrtinc, 
Tamkó  Stirató  Károly,  Radnótti  Mtiklós,  József  Attila,  Radnótti 
Mtiklós,  Ady  Endre  versetin,  és  rengeteg  mesén nőt fel.  Közel 
nyolc  évtig  játszot  Ktisfaludy  Károly,  Moltiere  és  Shakespeare 
drámákban, Lázár Ervtin mesékben, és görög mondákban. Ma férj 
négy fú apja, és tinformattikus. Ez vagyok én, három mondatban.

Próbálok mtindennap ember maradnti, és egy kticstit mtindenben 
jobb  lennti,  mtit  addtig.  Próbálom mtindenktiben  meglátnti  azt  az 
embert, akti még bennem tis azt látja. Nytitot szemmel és szívvel 
járnti a vtilágban, bár néha könnyebb lenne mtindketőt bezárnti, és 
elvesztenti a kulcsot.

24



Ünnep Bálló Attila

Htidak

A nagy folyónak két oldalán
élünk, már te tis tudod talán,
összeköt és szétszakít
ezernyti láthatatlan híd.
Érzem, ha mosolyogsz,
ha könny nélkül zokogsz,
és bámulod te tis a Holdat,
keresed lelked mástik felét,
mtit mtindtig elrejt a holnap,
s a mástik part, mti messze van.
Ezért vagy, s vagyok magam.
Ntincs híd amti összeköt,
mtint a nyár az ősz előt
lépted nyomát láthatom,
tudhatom, hogy létezel,
s azt tis, sosem érkezel
hozzám haza, sem vendégnek,
mert a szíved máshoz tér meg.
Csak az álmok hoznak néha
hozzám, e szerény hajlékba,
hol ntincsen híd és ntincsen folyó,
mti elválaszt. Ntincs hang, se szó,
mert szóval el nem mondható.
De érzed, s érzem, mtinden létben,
legyek bárkti, bármti, bárhol,
sosem leszek tőled távol.
Csak a folyó túloldalán.
S találunk egy htidat talán.
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Bordal

Gyere, kedves ctimbora,
el nem hagysz engem soha!
Legyek víg, vagy szomorú,
szegény, vagy tán jómódú,
mtindtig a barátom voltál,
elhagynti sosem akartál.
Melegben hűsíted torkom,
szomjam mással nem tis oltom,
ha deres a táj tüzes leszel,
s mtindtig szeretőddé teszel.
Ajkam le nem veszem rólad,
vége ne legyen csókodnak,
mámorít mtinden csepped,
eszem mtindtig jól elveted.
Ha velem vagy, nem bánkódom,
benned soha nem csalódom.
Áldom most a szőlősgazdát,
s hogy kóstolom a jó borát,
tartsa meg az Isten mtindet!
Hogy szőlőből bort teremtet
tartsa meg a jó szokását.
Szeresse fele barátját,
várja mtindtig tüzes borral,
meleg szívvel, és jó szóval.
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Ünnep

Ünnep. Ez tis csak egy szó,
mégtis, oly nehezen elmondható
mtit tis jelent épp tit, és most,
mtitől más most ez a ptillanat,
mely lelkünk díszbe öltöztetti,
és a hétköznapok fölé emelti;
mtint egy vtilágítótornyot a
vtiharos vad éjti tengeren,
ahol fáradt lelkünk egy percre
egy kticstit megptihen.
Örömmel, könnyekkel emlékeztik,
s mtint mtindtig, most tis reménykedtik.

Ünnep. Mely lehet másnak hétköznap,
de a szív most díszetit felöltti,
s bezárt kaputit újra ktitárja,
eddtig el nem jöt vendégét várja,
vagy éppen azt, kti rég volt vendége,
hogy térjen ma be újra szívébe.
S ha mást nem, az elmúlt emlékek,
mtint féltet albumban a fényképek
könnyet csalnak a szemünkbe,
és azt keressük, vajon
mti került és mtiért a helyükre?
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Ünnep. Egy szó ez tis, semmti más.
De különb mtinden másnál az érzés,
hogy lehetnek még olyan napok,
amtikor egy kticstit önmagam vagyok.
De nem egymagam, s nem vtilágtalan,
csak együt mtindazzal, mti benne van,
mert mtinden ktis porszeme 
és cstillaga tit, belül rejtve
részem nekem tis, épp ahogy neked,
s hogyha ezt egyszer feltismered, 
tigazti lesz az ünneped.

Mert rájössz ara, hogy embernek lennti
a legnagyobb ajándék, és kell ünnepelnti
mtinden napot, órát és percet,
amti az életben örömet szerzet,
s bár feneketlen kút az tidő,
mégsem nyelhet el mtinden percet.
Szívünk tengerén mtinden apró sztiget
egy-egy emlék, mely erőt ad, s htitet .
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Balogh Krtiszttina

Nevem Balogh Krtiszttina, Budapesten születem és azóta tis tit 
élek. Van egy gyönyörű 13 éves lányom.

Egy tirodában dolgozom és mtivel hosszú az út a munkahelye-
mtig, sokat olvasok vagy írogatok, rímelgetek a buszon. Télen 
szürkés, tavasszal derűsebb gondolatokat vetek papírra.

Alapjában véve vtidám ember vagyok, ha az élet engedti. 
Gondjatimat rengeteg humorral és tiróntiával próbálom megoldanti.

Szeretem a természetet és ha tehetem sportolok. 
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Születés

Melytik a kedvenc ünnepem?
Kérdeztétek tőlem,

Amtikor gyermekem születet!
Feleltem én rögvest.

Leírom a történetet,
Szép volt mtinden ptillanat,
Ot történt a szülészeten,
Altig volt még ptirkadat.

Felébredtem hajnalban,
Ktinéztem az ablakon,

Azt htitem nagy baj van,
Vagy csak tit az alkalom.

Sétálgatam tide-oda,
Mert nem akartam ülnti,

Doktor bácsti meg mondtat
Menjünk gyermeket szülnti!

Apuka tis segédkezet,
Így könnyebb volt mtinden,
Hamarosan megérkezet,
A legdrágább ktincsem.

Én tis gyorsan megcsodáltam,
Mert vtizsgálatra vtiték,

Nála szebbet sosem látam,
Pedtig kticstit sírt még.
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Anyati örömömben,
Mosolyogtam szüntelen,

Végül aztán úgy döntötem,
Ez a kedvenc ünnepem.

Szenteste

Szent karácsony van ma,
Az év legszebb napja,
A lényege a szeretet,

Szeressük egymást gyerekek!

Ilyenkor kevesen dolgoznak,
Az utca tis sokkal ktihaltabb,

A sok ember othon van,
Egyetértésben, boldogan.

Kticstik, nagyok díszítgetnek,
Nagytik bejgltit sütögetnek,
Anyukák főztik a vacsorát,

S szépen teríttik az asztalkát.

Szent este mtindenkti boldog,
Távol kerülnek a gondok,

Olyan nagy a szeretet,
Nagyobb talán már nem lehet.
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A karácsony

Szeretem a karácsonyt,
Talán a legszebb ünnep,

Kelesztem a kalácsot,
S készítem a sültet.

Egész nap sürgök-forgok,
Nem htiányozhat semmti,

Apukám meg süllőt fogot,
Azt tis meg fogjuk ennti.

A díszítés a kedvencem,
De elkél a segítség,

Ktislányommal ketesben,
Kellemes e meghtitség.

Ktinézek az ablakon,
Hó takarja a tájat,

It a remek alkalom,
A vacsora nem várhat.

Együt van a családom,
Körbeüljük az asztalt,

Eszünk húst meg kalácsot,
Közben várjuk az Angyalt.
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Megszólal a csengetyű,
Gyermekem fut a szobába,

Arcocskája felderül,
Ajándékatit meglátva.

Mtiközben bontogatja,
Könnyetimen át nézem,

Torkom gombóc fojtogatja,
De lelkem vtidám, érzem.

Így van ez sok-sok éve,
Boldogságban szüntelen,

Család, szeretet, béke,
Jelen van eme ünnepen.

Télapót várva

It van végre december,
Fehér havas lepellel,

Holnap végre hatodtika,
Az pedtig a Télapó napja.

Mtindenkti nagyon várja,
De legjobban egy ktislányka,

Az Ő neve Barbara,
Hat éves a ktis drága.
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Ktitete a cstizmáját,
S letete a párnáját,
Az volt az Ő vágya,

Hogy a Mtikulást megvárja.

Ot ült az ablak alat,
Szeme ptislantot nagyokat,

Végül le tis csukódot,
S Barbtika elszundítot.

Így talált rá anyukája,
Ablak alat a ktislányra,
Ölbe vete, ágyba rakta,
És jól be tis takargata.

Megvtirradt a reggel,
Fehér, mtint a tejfel,

Felkelt sok-sok gyerek,
Mtindenkti boldog s nevet.

A ktis Barbti tis felébredt,
Az ablak felé tektintet,
Láta a sok ajándékot,

S tudta, hogy Ő jó ktislány volt.
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Borsos Irén

Cegléden születem 1945-ben. Budapes-
ten éltünk, ot építetük fel családti házun-
kat,  és  három  gyermeket  neveltünk  fel. 
Negyven  évtig  dolgoztam  könyvelőként. 
Nyugdíjba vonulásom után kezdtem írnti. 
Az írás képessége számomra Isten ajándé-
ka.
Mtikor  mondhatja  valakti,  hogy  ő  btizony 
író?  „Ha  tirodalomnak,  művésztinek,  és 
karakteresnek  számít,  amtit  elkövet”  — 
mondta kortárs íróbarátom Radnati István. 
„Szűk legyen a szó, és tágas a gondolat!” 

–  mondta  Kaztinczy.  Örkény  István  a  saját  egypercesetiről  így 
beszéltt  „Egytik oldalon a közlés mtintimuma, a mástik oldalon a 
képzelet maxtimuma” Ezek állnak hozzám legközelebb, örökérvé-
nyű szép magyar beszédben előadva, természetesen!

2004-től napjatinktig huszonöt antológtiában jelentek meg írása-
tim. Önálló kötetetimt Tavaszti tüzek (regény 2006), Újraélt tavasz 
(rövtidprózás 2009), Együt a szívemben (ktisregény 2012). Kapot 
eltismerésekt Klártis II.  nívódíj 2009, „Velenceti oroszlán” íróti toll 
2010.

Elérhetőségekt 

b.irenke@invitel.hu; htpt//www.humoreszk.blogspot.com
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A karácsonyti küldöt

Élt egy ktis család a nagyréten túl, a kerekerdőn tinnen, majd-
nem boldogságban, napjatinkban. Semmti sem csorbítota örömü-
ket, legfeljebb a számítógép fogcstikorgatása, vagy a Tévé köhé-
cselése.

— Gyerekek! Keressétek csak meg a karácsonyfa talpat, hama-
rosan szükségünk lesz rá!

— Anya! Én a Mazsola mesét szeretném látnti! — mondja Imtike

— Kapcsold be a tévét Kticstim! 

— Se kép se hang. csak a szürke pontok ugrálnak szorgalma-
san.

— Szaladj csak át Imtikém a Ptista bácstihoz, mtindjárt megnézti!

Ptista bácsti jön, körül szaglássza a tévé hátát, aztán ktijelenttit 
őszertinte mtinden rendben van, talán az antenna. ! De ő, oda, fel 
nem megy! Ő már öreg, és szédül.

Első tv szerelő mtindent ktihúz, és újra bedug, majd ktijelentti, 
hogy a tévének kutya baja, az antenna rossz! Ja, ő oda fel, szó 
sem lehet róla! Az antenna-szerelés különben tis, a vtillanyszerelő 
dolga.!  Vtillanyszerelő  bácsti  nézti.ő,  oda  fel,  soha!  Ő  már  a 
létrán tis szédül.!

Másodtik  tévészerelő  mtindenféle  műszerekkel  vtizsgál.  Az 
antenna a rossz! — jelentti kti. Ha valakti leszerelti a tetőről, akkor 
ő megjavítja, de azután a valakti szerelje tis vtissza odafent!

Anya a  bádogos  mesterre  gondol.  Ő  tudna  segítenti.  Tavaly 
megjavítota a tetőt, nagy létráti vannak, és nem szédül!

Bádogos mester  válasza a  telefonbant  — Boldogan segítene,
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de meg kell várnti, amíg a tetők szárazak lesznek, amíg leolvad a 
hó!  De,  htiszen  az  csak  tavasszal  várható!  Addtig  nem  fogunk 
tévét néznti?

Mti felnőtek tudjuk, hogy Tévé nélkül tis lehet élnti, de hogy 
érttik ezt meg, a Gyerekek?

Holnap lesz karácsony.

—  Gyerekek  timádkozzunk!  —  Kérjük  a  Teremtő  segítségét, 
meg az Angyalokét.  Hátha történne valamti. valamti csoda! It 
már csak a csoda segíthet! 

Reggel  jön a vtillanyszerelő bácsti,  érdeklődtik,  stikerült-e meg 
cstináltatnti? 

— Tudja kedves, nem tudtam aludnti az éjjel, és valamti „eszem-
be jutot”.! 

A falnál a dobozból ktihúzta az antenna toldását, és megvtizs-
gálta.  Szétvágta,  újra  összetoldota,  semmti változás. Csak a 
szürke pontocskák ugrálnak.

A bácsti elment és vásárolt valamtit, egy apróságot, amtit csatla-
koztatónak nevezet és rászerelte. Azután újra a falba rejtete. És 
lássatok csodát, a tévé működtik!

Imtike húzza Anya ruhájátt — Anya nézd!

A sötét sarokból fényesség árad feléjük. a gyerekek megtille-
tődve bújnak anyjuk mögé.

Angyalt  Ne  féljetek,  Isten szeret  ttiteket!  Isten meghallgata 
kéréseteket. 

Töltse  be  öröm  és  Fényesség  a  Lelketeket.  Angyaltársatim 
énekltik már a jó hírtt  MEGVÁLTÓ SZÜLETETT!
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Angyalok márpedtig vannak!

A hétköznapti életben rtitkán találkozunk  h ti h e t e t l e n 
jósággal,  rtitkán találkozunk megmagyarázhatatlan szeretet-ára-
dással. Már annytira „rozsdásak” az antennátink, hogy azt htisz-
szük, tilyen nem tis léteztik. Bele kell botlanunk, sztinte át kell esnti 
rajta, hogy lelkti szemetink ktinyíljanak.

„Férf  és  nőti  angyalti  lényeknek  egyaránt  bájos  arcvonásatik 
vannak,  gyakran szív  alakú,  gyermekti  arcuk.  Azért  vannak tit, 
hogy kedvesek legyenek, hogy kollektív munkájukkal csökkent-
sék a bolygón a stresszt és az erőszakot.”— olvasom egy Lányom-
tól  kapot könyvben.  A „gyermekti  arc”  egy fatalembert  jutat 
eszembe.

Húsz éves autónknak mtindtig akadt baja.... újat vennti úgysem 
tudtunk volna!

Mtióta  nyugdíjasok  vagyunk,  mtinden  ktiadást  alaposan  meg 
kell fontolnunk, de most tis megcstináltatuk. Az tismerős autójaví-
tó, aktit barátunk ajánlot, eljön az autóért és elvtiszti, el tis vontatja 
ha kell, s ha készen van hazahozza, beáll vele a garázsba, azután 
bejön,  elmondja,  mtiket  javítot  meg  rajta.  Nem  kételkedünk, 
mert btiztosan tudjuk, hogy mtindent megjavítot, még az általunk 
meg nem említet dolgokat tis! Az pedtig egy áldás.

A  leéget  a  kuplungtárcsa  mtiat  vontatnti  kellet.  A  fűtés 
htiánya tis érezhető volt, meg a leéget kuplung szaga tis! Ktiderült, 
hogy termosztát egyáltalán ntincs benne, szóval, volt baja elég! 

Most, kész a kocsti ! — Irénke, gyerünk fzetnti, a te kocstid!— 
mondja a férjem. 

— Igen, papíron. és egyforma öregek tis vagyunk, csak az én 
alkatrészetim nem cserélhetők.
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A dobozból  az  egész  kajapénzt  oda  kell  adnom,  de  mti  lesz 
azután? A férjem nem látja ezt rajtam, a fatalember tigen.

— Ha gondot jelent csak a felét tessék tideadnti most. — javasol-
ja.

—  Jaj  dehogytis,  htiszen  ön  jól  megdolgozot  vele  ebben  a 
szörnyű  htidegben!  —  válaszolom.  A  fatalemberen  ktis  bekecs. 
Színében és küllemében a nadrág, a felsőrész, és a bekecs tis, az 
olajos munka tükörképe, a keze még tinkább. 

— Tegye csak el, majd megoldjuk a dolgot. — mondja Józsti.

— Nem, nem vtiszem el, ha gondot okoz, tessék többszörre ktif-
zetnti, jó lesz úgy.

— Tessék csak eltennti. — mondja a férjem.

A fatalember azután köszönte és elment. 

Megvtitatuk anyagti helyzetünket. Ha a jövő hetet átvészeltük, 
már számíthatunk némti pénzre; evvel megnyugtatuk magunkat. 
Jó érzés, hogy a garázsban van a kocsti ktijavítva, üzemképesen, s 
hogy kti tudtuk fzetnti, az sem utolsó!

Hét végén ntincsen posta. Előfordul azonban, hogy személye-
sen  hoznak  gáz,  vagy  áram  számlát,  s  azt  a  ládába  dobják. 
Emtiat, hétvégén tis benézek oda. Most tis így történt, s lám, tit 
egy levél. Bélyeg ntincs rajta, csak bedobhata valakti.

Kti írt? — kérdti Józsti. Fogalmam stincs, neked címezték! 

Ollóval levágom a boríték szélét, belenyúlok; tízezresek. 

— Te vársz valaktitől pénzt? — kérdem döbbenten.

— Nem, senktitől! A levelet hangosan olvasom; „Köszönöm a 
btizalmat, én ezt az összeget vtisszajutatom, majd rendeztik később 
részletekben. Ttiszteletel XY autószerelő.”
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A borítékban a javításti költség fele. Meghatotságom sírásban 
tör elő. 

Gyakran nem tis sejtjük, hogy a „jó ember” egy Angyal volt az 
életünkben.!

 Autókeresztelő

Janti  bácsti,  Ptista,  Jóska,  Lacti,  évek  óta  együt  dolgoztak  a 
Lakatos műhelyben.

Janti arra vágytik, hogy megkapja végre, élete első új kocstiját. 
Az tigénybejelentés és befzetés után évektig kellet várakoznti. 

Mtindtig a sorszámokat fgyelte, ő vajon mtikor kerül sorra? A 
srácok meg csak húzták; 

— A fejesek előbb sorra kerülnek, mtint a melós.!

— Majd  meglátjátok,  nagy nap lesz  az,  hozok  valamti  jóféle 
hazatit, aztán megkereszteljük! — mondta Janti.

— Janti bátyám, megérti azt maga? 

— Olyan régen mondogatja, hogy azt htisszük már, hogy csak 
mese! 

— Az se btiztos, hogy befzete azt a beugrót.!

— Hülyének néztek ttik engem? Na, várjatok csak!

Pár hét múlva Janti boldogan lobogtata az értesítést. mehet 
az új  autóért. a Merkúr telepre.  Másnap újságolta,  hogy nem 
ptirosat  kapot,  hanem  kékes  szürkét,  vagy  pedtig  vár  még 
hetektig.
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— Dehogy várok! Ide azt a szürkét!

Boldogan feszenget az új  ülésben. Budapestből  már  ktifelé 
tartot,  amtikor  érezte,  hogy  ntincs  fék.!  Egy  hasonló  típus 
vezetője segítet rájönnti, hogy a fékvezeték csavarja htiányztik. Ot 
hevert alul. mtiután a helyére csavarták, a féknek semmti baja.!

Mtindezek ellenére az új kocsti mégtis csak meg van! Az áldo-
mást, a keresztelőt el nem lehet kerülnti. Igaz, nem tis akarták. 

Már a sarkti büdösbe tis betértek, Jantit meg az új autót köszönt-
getve. Útközben betértek az Aranyhordóba, meg a Hatos kocsmá-
ba tis, s egyre lelkesebben dticsérgeték az autót, meg a gazdáját. 
Egyszer aztán hazaértek. 

— Hú de gyönyörű, öregem! Hát az Isten adjon hozzá egészsé-
get! 

Mtindenkti egyre csak közelebb. már stimogatják,  tapogatják, 
kopogtatják;

— Ez tigen.!

Nem,  nem ülünk bele,  de  azért  ktinytitjuk  az  ajtót,  nézzétek 
csak meg nyugodtan!

— Hű Janti, megfogtad az tisten lábát! 

— Nem lehet, hogy mégtiscsak lefzetél valaktit azon a telepen?

— Janti bátyám, de szeretnék beleülnti, hogy legalább érezzem 
mtilyen?

— Mticsoda tillat! Soha nem látam még újat!

Mtindenkti néz, fogdos, tapogat, és már bent ülnek mtind. Nem, 
nem tindulunk el, de legalább a hangját hadd halljuk! 

— Persze, hogy nem, de a hangját. mtiért ne!
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— Mticsoda  gyönyörűség!  A motorhangot  túlktiabálva  egyre 
csak btiztatják. 

A motort meg egyre csak túráztatják. A folytatás kézenfekvő.
de tilyet ktitalálnti sem tudnánk. 

A motort  az  őrülettig túráztatva,  egyszer csak ktivtiték azt a 
néhány szál léckerítést,  átugorva az árkot,  a szemben lévő ház 
falánál  landoltak.  Az  autó  hegyével  a  földben,  hátal  a  ház 
falának támaszkodtik.

Még mtindtig forogtak a kerekek, amtikor a rendőrség megérke-
zet. A benne ülőket ők szedegeték kti. Egytikük sem volt képes 
megállnti a lábán. 

Az írás ünnepe

A meghívásra boldogan mentem az ünnepti asztalhoz. Ktiadóm 
tíz éves az tideti Könyvnapon!

Nosza,  dedtikáljuk  művetinket.  htiszen  a  most  megjelent 
antológtiák,  —  legutóbbti  írásatimmal,  tetszetős  ktivtitelben  ot 
cstillognak a pulton, az újak kavalkádjában.

A Ktiadó nagy gonddal készítet munkáti repesve várták a sok 
érdeklődőt. Mti tis. 

A közös antológtiában szereplő írók, költők, — többekkel már 
évek óta tismerjük egymást, — mtindenkti kezdő valamtilyen sztin-
ten, mondhatnám, amatőr. A Ktiadó, ha mélyen a szívébe néz, — 
tudná csak megmondanti, kti az, akti valóban őrtiz tehetséget, és kti 
az; aktit ő csak elfogad, mert, hozzá tud járulnti a tetemes ktiadásti  
költséghez. 
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A széket fél órára, — két könyv esetén, — egy órára kaptuk 
kölcsön.  Ez  tidő  alat  kellet  volna  a  sok  érdeklődő  számára 
dedtikálnti  a  megvásárolt  könyveket.  Az  érdeklődők  jönnek, 
mennek. Közben egymással beszélgetünk. Érdeklődve nézzük, 
ktinek mtilyen a legújabb könyve? A stikerben btizakodva többen 
hozták  családjukat,  és  a  fényképezőgépet.  Mtindenkti  tismerős 
arcokat keres, s ha talál, boldogan üdvözlti.

A mástik sátor előt, felfedezek én tis, egy régti tismerőst.

— Jaj, de régen látalak! Mutasd az új könyved! Az új könyv; 
verseskötet; magas fényű, kőkemény borítóval ; bebetonozva az 
utókornak. A belső oldalon felsorolva ttizenkét önkormányzat; 
mtint a ktiadás támogatóti!! !

Általános tapasztalat; hogy manapság ntincs pénz a kultúrára. 
Az titenti  lapokban stincs  hely a kultúra számára,  csak a  fzető 
reklámoknak. 

Ismerősöm  valamti  mást  tis  tudhat,  nemcsak  költeményeket 
írnti.! 

„Az  ember  legyen tigényes!  — mondja,  az  emberben legyen 
tartás! MI nem vagyunk amatőrök! Nem szabad ezt elfogadnti! 
És mti az a „né” a neved után? Az, semmtit nem jelent, az nem te 
vagy!  Még  valamtit;  Az  Internet  az  nem  a  mti  sztintünk!  Egy 
rendes  ktiadó  avval  szóba  sem  áll,  aktinek  műveti  o  t  t 
olvashatók.!”

Immár, alaposan kti voltam oktatva. 

Egy újabb beszélgetőtársam azt kérdti; Van ars poéttikám?  — 
Nekem az ntincs, mondom. 

Sajnos  nem  hoztam  magammal.  Kellene,  hogy  legyen? 
Tulajdonképpen mti az?
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— Költőti tirány, magatartásti elvek összefoglalása. mondja ő.

— Én prózaíró vagyok, akkor tis kellene, hogy legyen? 

— Nem ártana.!

— Ftigyelj tide, az írásatimban mtindent elmondok, amtit fontos-
nak tartok!  Ha elolvasod az  Éltető  szeretet,  a  Lelkti  kultúránk, 
vagy a Mtiért tis érdemes élnti? című írásatim; btiztosan megtalálod 
benne! Én nem akarok sztiporkáznti, sokkal többet jelent nekem a 
közérthetőség!

Van tis egy kedvenc tidézetem Illyés Gyulától; „Szépen az ír és 
beszél, aktinek stikerül még a bonyolult gondolatatit tis egyszerűen 
és vtilágosan előadnti.” Igen, ez az én ars poetticám! 

Az írás ünnepe II. 
(Stikertörténetem) 

Egy  kultúra  kedvelő  társaságban  rendszeresen  összejötünk, 
beszélgetünk.

— Hozzunk létre egy Alkotó Kört! — mondta valakti. 

— Próbáljuk kti az tinterneten lévő Irodalmti oldalakat, azoknak 
nagy hasznát vehetjük! — javasolja más. 

A  dticsérgetés  felkeltete  érdeklődésemet.  Regtisztráltam  ma-
gam, azután nézelődtem bátortalanul.

Ír tit mtindenkti mtindent, amti eszébe jut. Egytik ámulatból a 
mástikba esek. azt sem tudom hová nézzek, mtindent elolvasok.
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Van,  akti  a  haza  érdekében emel  szót,  van akti  a  Föld és  az 
Embertiség érdekében teszti ugyanezt. Van, akti Magyarországért 
szaggatja meg ruhátit, de legtinkább csak saját magáért.

— Mtilyen bátor vagyok! — gondoltam, — amtikor első írásomat 
beküldtem.  Azt  htitem,  a  hozzászólásokban  majd  dticsérgetnti 
fognak. Egyszer csak, azt mondja valakti ; 

— Válaszolhatnál néhány jó szót, ahogy tilltik, te tapló!

— Na barátom! Hát, tit sem fenéktig tejföl.! 

Sok verset olvastam, és egyre több prózát küldtem be. „Hasz-
náljunk szépíróti eszközöket!” – hallatsztik az úr hangja. 

Ha  ezeket  használjuk,  írhatunk  tücsköt,  bogarat,  ha  pedtig 
nem, akkor fel tis út, meg le tis út „megjelenés elutasítva!”

— Hű, Gyerekek! Most aztán nagy fába vágtam a fejszémet! 
Mtik azok a szépíróti eszközök? 

Válasz  ntincs.  Addtig  tigyekeztem,  míg  találtam  valaktit,  akti 
valóban segítet.

—  Elutazol  Budapestre,  bemégy  a  Széchenyti  Könyvtárba, 
ktiveszed a Fazekas Enctiklopédtiát! 

—  És  a  hátamra  kötöm!  —  gondoltam,  — lehet,  hogy  nem 
leszek okosabb, de az btiztos, hogy sérvet kapok!

Írok valamti rövtidet. — szépíróti eszközökkel (!) mtinek annytit 
locsognti?

—  Csak  rövtiden,  tömören,  nem  baj,  ha  fele  sem tigaz,  csak 
nagy legyen a füstje.! 

A címe; lehetőleg sokatmondó,  lehengerlő,  vagy felháborító 
legyen, lásd; Stikertörténetem.
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Megfelelő tismeretek nélkül nem lehet írnti ! 

És  hogy válaszolhatnak,  értékelhetnek mások? Kétharmados 
többséggel  megszavaztuk,  hogy  a  véleményt  mondók  ezentúl 
kötelesek  közölnti  mtilyen  tismeretetik  vannak,  mti  a  dtiploma 
számuk, sőt azt tis, hogy kti volt a mesterük.!

Mtindent összevetve azért, boldog vagyok, hogy közétek jöt-
tem. It csupa nagyszerű embert tismertem meg; az tis az, akti első 
látásra harapósnak tűntik, — htiggyétek el, annak tis vajból van a 
szíve!  Akti  meg  folyton  panaszkodtik,  és  megszaggatja  ruhátit ; 
arról mtindannytian tudjuk; csak jó szóra, meg szeretetre vágytik!

Ezért  aztán  szeretetszolgálatot  alapítotunk  melléküzemág-
ként.  A  hívható  szervtiz  szolgálatnak  a  következő  fegyvereket 
vásároltuk; 

kígyóháj,  medvezsír,  vtirgács  és  prakker,  valamtint  két  tonna 
papír zsebkendő.

Csoda

Almát válogatok az üzletben. Melletem kedves ktis néntike a 
csomós retket forgatja, nézegetti. 

— Az árát sehol nem látom! — mondja. 

A férjemmel nézzük, mti sem látjuk. Fogom a szemüvegem, így 
már olvasható; „3 db vajretek ára; 399 Ft.” 

— Az sok! — mondja, leteszti, és elmegy. 

A kedves ktis barázdált arc valahonnan tismerős nekem, talán a 
városból, vagy a buszon utaztunk együt.
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— Megveszem! A nénti örülnti fog btiztosan.

— Népszerű akarsz lennti? — kérdti a férjem.

— Nem tismer tit engem senkti!

— Hát, ha sok a pénzed. — így a férjem.

— Csak örömet szereznék vele. — mondom, mtiközben zacskó-
ba teszem. 

Végtig  trappolok  az  utcányti  polcok  közöt.  A  sorban  állók 
közöt nem látom. Az  utcára tis  ktinézek,  a  nénti  sehol  ntincsen. 
Nagyon  sajnálom,  talán  nem  voltam  elég  gyors.  Szomorúan 
bandukolok vtisszafelé a csomaggal.

— Ez egy csoda! A nénti nyomtalanul eltűnt! — mondom.

Egy fatalasszony lép oda  – aktit  eddtig nem látuk,  — s  azt 
mondja;

— Maguk nagyon rendesek! Hallotam, mtiről beszélnek.

— Sajnos nem stikerült, megtalálnom a néntit. — mondom.

— Ez akkor tis jó cselekedet! — mondja a hölgy.

A becsomagolt árut, végül a bevásárló kocstiba teszem. Ben-
nem  rekedt  az  érzés,  hogy  nem  szerezhetem  örömet.  Ithon 
szomorúan nézegetem, mti tis legyen vele?

— Átvtiszem a Mancti néntinek! (közelti ktisnyugdíjas) Remélem, 
elfogadja és örülnti fog. 

A kapu felé tindulok a csomaggal. 

Látom ám, hogy az „ordasok tanácsa” az út közepén vtitatja a 
tavalyti  kavticstermést,  szokás  szertint  szapulva  azt,  akti  éppen 
ntincs ot. Megítélnek és elítélnek mtindenktit, akti különböztik, de 
egymást tis leszólják, és ktibeszéltik másoknak.
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Sokan eltorzult moráltis állapotban vannak, ha önös érdeketik 
úgy  kívánják,  bárktit  belerángatnak  a  katasztrófába.  A  sors 
büntetése meg, vagy van, vagy ntincs; általában a jellemtelenek 
ússzák meg! — mondta egy kedves barátunk.

Htiszek,  és  timádkozom.  Ktitartóan  fáradozunk  azon,  hogy 
békében éljünk avval tis, akti velünk nem akar.!

A lelktierő, a HIT és btizalom Istenben segít, btiztos, hogy tidővel 
beletörtik a gonoszság bticskája.

Találkozás Védőangyalommal

A vastag hótakaró néhány nap alat tíz centtiméteresre zsugo-
rodva csontá fagyot, és jégbordás reteneté vált. A helyzetel 
csak a főútra ktiérve találtam szembe magam.

— Ha brtingával nem járható az út gyere vtissza! — mondta a 
férjem.

— Csak nem fordulok vtissza tinnen? Felültem a kerékpárra. 

Feszengés,  és  htirtelen  kormánymozdulatok  nélkül,  valahogy 
bejutotam  a  városba.  A  körforgalomnál  már  sűrűsödöt  a 
menet.  Megálljak,  vagy  haladjak?  Ha  htirtelen  fékezek  gond 
lesz,  az  útszélti  jégbordák  életveszélyesek!  Zakatol  az  agyam, 
mtiközben  becsorgok  a  körforgalomba.  Melletem  kanyarodtik 
egy sötétzöld autó. Ha beljebb sodródok, összeakadunk. Tartom 
az tirányt, mtiközben a kocsti talán lassít.

It a jégborda, kerék ktifarol, és már repülök tis. a kocsti elé. 
Térdem és a tenyerem az aszfalthoz csapódtik. Az autó nem hajt
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át  az  ujjatimon,  már  áll  a  kerék.  Felnézve  a  hűtőrácsot  látom, 
sötétzöld autó, ktisoroszlánnal. A Peugeot-ból ktiszálló fatalember 
felállít,  engem,  meg  a  btictikltit,  a  szatyratimat  összeszedti,  s  azt 
tismételgetti t — Körforgalom. — Körforgalom.!

— Jól van! A brtingásnak ntincsen jogosítványa! — mondom, — 
s ha ezen a jégbordán maga nem farol kti, megemelem a kalapo-
mat!

Közben, vagy öt kocsti álldogál már egymás után, és mtindenkti 
les, hogy mti tis történtik.? 

—  Köszti,  hogy  segítet!  —  mondom,  s  mosolyogva  tintünk 
búcsút egymásnak. 

A nagy kő mtindenktinek legördült. Ntincs semmti baj, de most 
már csak tolom a járdán. Örülök, hogy még a ruhám sem szakadt 
el.

A postán előtem áll városunk polgármestere.

—  Polgármester  Úr!  Az  utak  életveszélyesek!  Nem  lehetne 
valamtit cstinálnti?

— Kezét csókolom, MIT?

— Sóznti..! — Az ttilos! Ttilos!

— Akkor homok.. ! — Sajnos ntincsen!

—  Akkor  mtit  lehet  cstinálnti?  —  Hordjuk  el.  folyamatosan 
hordjuk.  mást  nem  tudunk  cstinálnti.!  —  Nekem  ez,  sovány 
vtigasz! Az előbb akkorát estem, mtint egy ólajtó! 

— Hátrafordul, sztigorú tektintetel; — Csak nem btictikltivel jöt 
be?

— De, tigen. — mondom. Elmarasztaló fejcsóválás a válasz....
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Az esetet még kti sem hevertem, amtikor újabb baj ért. A ház 
ereszéről lelógó jégcsapokat a partvtisnyéllel le akartam ütögetnti. 
Ktiálltam az  ablakpárkányra,  onnan könnyebben  elérhető.  Nem 
gondoltam arra, hogy a nedves kőpárkány az csúsztik! Ebből let 
a baj. Az ablaktáblát magammal rántva, lesodortam a vtirágcsere-
peket, a szék karfára zuhantam, meg egy mástikra tis, mtiközben a 
fejemet  a  szekrénybe  vágtam,  és  a  földbe.  Nagy  robaj  és 
jajgatás.  Férjem  rohan  be  sztitkozódva.  (a  nyáron  hasonló 
balesetet szenvedet)

Én  órtiásti  pusztítást  cstináltam.  Az  egész  szoba  teleszórva 
vtirágfölddel,  növények,  cserép  nélkül,  székek  felborulva,  fáj 
mtindenem. — Hozom a seprűt! — mondja a férjem. 

— It csak a porszívó segít! — Tessék tit van! — mondja, leteszti 
és távoztik.

Fenomenáltis!  Csontom nem tört,  örüljek, hogy porszívózha-
tok! 

— Fel a fejjel! Végül tis örülök, a fájdalom meg majd elmúltik.

Altig pár napja vetetem papírra Angyalok márpedtig vannak! 
című írásomat. 

Rendíthetetlen htitünk teremtti  meg a  csodákat,  az  Angyalok 
pedtig  segítenek  benne,  csak  kérnünk  kell!  Megtint  az  Angyal 
volt. — mondaná a Ftiam. Évttizedekkel ezelőt Ő hívta fel rájuk a 
fgyelmemet.  Elmesélte,  mtiként  mentete  meg  életét  a  saját 
Védőangyala. Éjszakati vezetés közben, a mástik sávba átérve, a 
kocsti  lökhárítója  sorban  szedegete  lefelé  az  útszélti  műanyag 
fényvtisszaverőket. Ő  htirtelen  felrtiadva  megállt,  és  ktiugrot  a 
kocstiból.  Döbbenten láta, hogy mellete nem egy árok, hanem 
szakadék  van.  Esetemben  a  zöld  színű  Peugeot  vezetője  egy 
álruhás Angyal volt.
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Ithon tis Ő gyakorolt valamti hatást, hogy az ablaknál befelé 
essek,  ahol  közel  a  padló,  és  puha  a  szőnyeg.  Az  Angyalok 
másnap megleptek még valamtivel. Amtikor már jó vastag volt tit 
a hó így fohászkodtamt — Kedves Angyalok, küldjetek már tide 
egy  hóekét,  különben  majd  ledobhatnak  nekünk  holnap  tit, 
heltikopterről  egy ktiló  kenyeret.!  Idővel  nyugovóra tértünk,  a 
hó pedtig egész éjszaka eset.

Reggel, — zúgást hallva, — felhúzom a redőnyt, s mtit látnak 
szemetim.? Egy n a g y,  c ti t r o m s á r g a,  v a d o n a t ú j 
hóeke jön méltóságteljesen, végtigjárva megttisztítja a házak előtti 
utat, majd tovadöcög.

Az Angyalok meghallgaták kérésemet! — mondom lelkesen, 
és  mártis  hívom  a  polgármester  urat,  hogy  megköszönjem  a 
jócselekedetet!  Polgármester  úr  a  vonal  végén;  örül,  hogy 
örülök;  azonban  a  városnak  ntincsen  új  hótolója!  Még  olyan 
stincsen, amtit — az „én kedvemért” — átfesthetek volna mostaná-
ban!

Találkozásunk Otóval.

Napfényes nyárti reggel volt. A Pásztóti Múzeum előt nézelőd-
tünk.  Jönnti  fog,  btizonyosan  jönnti  fog,  —  mondta  a  várakozó 
kamerás.

Dr. Habsburg Otó a Páneurópati Untió elnöke magyarországti 
látogatása  során Pásztón  tis  járt. „Rendhagyó történelem óra” 
című,  lenyűgöző  előadását  már  az  előző  napon  meghallgata 
férjem a Városti Könyvtárban. A búcsú kézfogásnál azt mondta 
Józstinakt  a másnapti,  múzeum — látogatás alkalmával  lesz még 
tidő pár szóra, jöjjön el!
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Gyermek koromban a faluban, sokan dticsérték, szereték, sőt 
azt ktiabálták;  — Éljen Otó! 

— Nem htitem, hogy még ebben az életben, — nyolcvan évesen 
látnti fogom! — mondja a férjem. — Most tit volt a lehetőség!

A történelem könyvekből csak az tudható, hogy Otó főherceg 
IV. Károly gyermekeként születet 1912-ben.

Pásztó város szívében áll a hajdanti barokk kolostor, amely ma, 
múzeum. Szemben az Oskolamester-ház és az Üveghuta, mellete 
a Csohány Galértia és Képtár.

Az Oskolamester ház előt, már tismerősként üdvözölte Józstit. 

— Szeretném Önt megajándékoznti az elkészült regényemmel. 
— mondja a  férjem. — Megírtam benne a  régti  dolgokat,  hogy 
Apám az Önök hadseregében szolgált, hogy a faluban szeretetel 
beszéltek Önről, és éljenezték! Nem htitem, hogy valaha, — tilyen 
öregen — még találkozhatok Önnel!

— Mtiért Ön hány éves?

— Nyolcvan.

— Ó, fatalember. én már ktilencvenöt vagyok! 

— Mtinden ttiszteletem, jó egészséget kívánok!

— Köszönöm. 

— Utam során úgy látam, hogy ebben az országban mtindenkti 
tele  van panasszal!  Ez  a  hungaro-pessztimtizmus!  Pedtig a vtilág 
gyönyörű,  s  benne  Magyarország,  amely  egyre  szebb  lesz.! 
Mtindennek örülnünk kell! .és tudja mti a legszebb az egészben?

— Az a legszebb benne, hogy mi, ezt; — tilyen öregek, — még 
megláthattuk!  — mondta, és búcsúzóul velem tis kezet fogot, és 
megstimogata az arcomat.

52



Ünnep Borsos Irén

Ünnepti gondolatok
Hó borítota táj, valódti télti htideg. A teraszkorláton szénctine-

ge  álldogál.  Jobbra,  balra  forgatja  a  fejét,  hol  van  tit  valamti 
ehető? Megvtizsgálta már a nádborítást, a seprűt, a tetőtartó vas 
végetit, megbújt rovarbábot keres. 

— Tavaly volt tit enntivaló. hol vannak a faggyúpogácsák?

Elszégyellem  magam.  A  saját  gondjatim,  bajatim  annytira 
lefoglaltak,  hogy  róluk  megfeledkeztem.  Ablakot  vágok  a  mű-
anyag fakonra,  és  vtisszahajtom az alsó részt,  ahol  a  ktismadár 
kapaszkodtik evés közben. Megtöltöm napraforgómagos kukortica-
darával, és a fenyőfába kötöm. 

Az élelem hírére vtisszatalált tide a verebek sokasága tis. Szíve-
sen etetem őket, htiszen nyáron ők tis a segítőtim. Tegnap még tit 
vtitorlázot  a  nagy  fekete  ragadozó  madár.  Mára  már  a  mezeti 
ktisemlősök üregetit tis hó takarja.

A  televíztió  hajléktalan  embereket  mutat,  amtint  híd  alat, 
csatorna alagútban húzzák meg magukat, dacolva a htideggel és a 
„kríztisautó”  emberetivel.  nem  hajlandók  bemennti  a  szállóra. 
Mentők, tűzoltók tiránt mtindtig nagy ttiszteletel voltam, de erre a 
hajléktalan mentésre kevesen képesek, azt htiszem. Éjszakánként 
a hajléktalanokat felkutató autók, meleg teát, takarót hordanak 
az embereknek, és rábeszéltik őket, — ha tudják, — hogy menjenek 
a melegedőbe, a vagy a hajléktalan szállóra! Mti hajtja ezeket az 
embereket?  Isten  szolgálata,  vagy  vezeklés  valamtiért?  Azt 
gondolom, ez megfzethetetlen  s z o l g á l a t, ezért nektik küld-
tem el adományatimat.

A mti közelünkben tis vannak nehéz sorsú emberek. Házuk van 
ugyan, de fűtőanyaguk ntincsen. A gázt, ot már régen ktikapcsol-
ták.  A  környék  fáti  apadnak,  fogynak  szép  lassan.  naponta 
kétszer tis fordul a jó ember.
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Vásárlásti  lázban tobzódó emberek á  l  l  j  a  t  o k m e g,  és 
gondolkozzatok el a karácsony üzenetén! A karácsony mondanti-
valója és üzenete; Jézus születése! Ezt a magasztos eseményt, — 
a Megváltó megszületésének ünnepét kufár szellemtiségű emberek 
fogyasztásti  őrületé  süllyeszteték.  Bevásárló  központok  sötét 
erőti azon munkálkodnak, hogy mtinél több ember váljon f ö l - 
d ö n f u t ó v á! Rádtió, televíztió éjjel nappal üvöltti a reklámokat. 
Az  emberek  egymáson  túltéve,  —  htitelekkel  tis,  — folytatják  a 
megalázó ajándékozásti versenyt, pedtig „Mtinden jó adomány és 
tökéletes ajándék felülről való,. mondja a Btibltia, — mert az égti  
vtilágosság  az  Atyától  jön  alá,  és  őnála  ntincsen  változás,  nem 
fordul, mtint az árnyék„ (Jakab 1/17)

Jómagam ajándék  helyet,  képeslapon és  „timélben” tudatom 
jókívánságatimat;  szeretetimmel  és  barátatimmal,  szem  előt 
tartva azt a fontos szempontot, hogy decemberti,és január-februá-
rti gázszámlánkat tis kti tudjuk majd fzetnti, és még enntivalóra tis 
maradjon a nyugdíjból.  Elképzelek egy vtilágot,  erőszak nélkül, 
hadsereg nélkül, poltittikusok nélkül, htitrendszerek nélkül, hazug-
ságok nélkül. Elképzelem, hogy az egész bolygó a szeretet fényé-
vel van áttitatvat

„Mert a gonosztevők ktivágatnak, — egy ktis tidő még, és ntincs 
többé gonosz — nézed a helyét és ntincs sehol.

A  szelídek  pedtig  örökltik  a  földet,  és  rajta  lakoznak  a  béke 
bőségében.” (Zsolt.37. 9-11.)

A  vázába  helyezet  fenyőcsokor  köré,  tilyen  gondolatokkal 
gyűjtöm;  szeretetim,  rokonatim,  barátatim jó  kívánságatit,  szere-
teteljes  gondolatatit.  A  Megváltó  születése  hozzon  lelkti  békét, 
áldást, megbocsátást, elfogadást mtindannytiunk számára.
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Decstiné-Ktiss Márta

Alsóörsön, a Bakony és a Balaton szerető 
ölelésében lakom a férjemmel. Van két fel-
nőt  gyermekem  és  kető  gyönyörű  uno-
kám. 

Furcsának  tűnhet,  de  a  betegség  által 
jutotam  el  azokhoz  az  elérhetetlennek 
látszó dolgokhoz, amelyekre csak vágytam, 
s  szívemnek  nagyon  kedves  élményekké 
váltak.  Vágyatim  beteljesüléséhez  legtöbb-
ször  a  betegség,  s  az  ez  utánti  lábadozás 
tideje nytitota meg a kaput. Ilyen feledhetet-

len 22 év volt  kántorságom története tis,  amelyet mtint szeretet 
szolgálatot  éltem  át,  ez  volt  életem  legszebb,  legtartalmasabb 
korszaka.  Ennek  a  csodálatos  élet  szakasznak  az  előzménye  tis 
egy  végzetesnek  htit  baleset  volt.  Majd  55.  éves  koromban  a 
tumoros  kór  kerítet  hatalmába,  ekkor  tilletve  a  gyógyulásom 
tidején kezdtem el a versek írását. Egy magányos pók vtiaskodása 
a hálójával tindítota el a gondolatokat, azóta tis társak vagyunk. 
Ma  már  annytira  sűrűn  nem  feszegetti  a  bensőmet,  mert  szép 
lassan mtinden fájdalmat és keservet ktiírtam magamból. Mondha-
tom azt bátran, hogy gyógyulásomat a versek írásának tis köszön-
hetem.  Versetim  nem  a  képzelet  szülöteti,  mtinden  egyes  sorát 
átéltem,  megtapasztaltam.  Éppen  ezért  az  olvasónak  versetim 
valószínű  szomorúnak  tűnnek,  de  bízom  abban,  hogy  az  tidő 
múlásával  egyre  vtidámabbak  lesznek.  Naponta  mosolyogva 
kelek fel, hogy a mtindennapok apró csodátit megélhetem.
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Zöld és kék
(egy ktiállítás képeti)

Lovason
Az elmúlt év nyarán, belecseppentem,
A mesék csodás fergetegébe!
Zöldtikék voltak a képek!
Utak, hegyek völgyek.
Néha besárgultak, majd újra ktizöldelltek.
Édes szépségükkel, játékosságukkal,
A gyermekkoromra emlékeztetek.
Találkoztam a nappal, az éjjel,
Vtiharral, és a forró széllel.
Találkoztam a Nagymamámmal,
Akti, a keskeny ösvényen lépegetve, 
Beszélgetet önmagával.
Csodaszép színekkel telt meg a lelkem,
Tavaszti blézeremre a színeket rá hessegetem.
Szorosan mtindet átöleltem, zöldet és kéket,
Elfáradt szememet a Galértia selymes füvében,
Jól meghempergetem!
Nagyon sajnálom, hogy a gyermekkorti csodát
Tovább nem láthatam!
Mert a nappal, az azúros, habos, égszínkékjét
Gyermekti huncutsággal,
Sötétkékre változtata.
Így, csak egyet tehetem, 
Lovastól – Alsóőrstig, hazafelé menet,
A természet adta örök színekben gyönyörködtem. 
Zöld volt feletem a teltihold tis,
Vígan araszolt az tibolyaszínű Göncöl szekér tis.
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Alaposan elfáradtam, s nyugovóra tértem,
S álmomban tis a zöldtikékkel beszélgetem.
Jobb felől egy zöld stipkás manó hancúrozot,
Bal felől egy kék masntis béka leányka huncutkodot.
Én újra gyermekként, mosolyogva ébredeztem fel.
S ma, amtikor rám vtirradt az új reggel,
Mtinden ptillanatban a képek varázsára emlékeztem. 
Megbabonázot engem ot mtinden, fű – fa - vtirág,
Élveztem a Galértia különös tillatát, a falak mtiszttikus hangulatát.
S a keskeny út ktirakot követin othagytam,
Életem játékos, csodaszép szakaszát.

Ktisftiam
(valós történet)

Kticstiny volt, csak három éves,
Kézen fogva sétáltunk egy cstillagfényes estén.
Tejért mentünk, kezemben a kanna,
A mástikban az ő kticsti marka.
Majd kezét enyémből ktikapta!
Előrefutot meg vtissza, magát így nyugtata.
A kőhíd boltíve alat álltam, s Lactira vártam.
Ő emelt fővel az égre bámult, s pörölt a cstillagokkal!
Büdös kutyák! Hogy tehetétek?
Hogy olyan magasra fölmerészkedtetek.
Btiztos tti tis tudjátok, hogy akti nem fogad szót,
Könnyen leestik a magasból!
Mosolyogtam, csodálkoztam, mtilyen okos gyermek.
De hamar rájötem e bölcs elmélkedés,
A Nagypapától ered! Ő nagyon féltete Lactit, s ha kérte,
E szavakkal terelgete.
Gyere le te büdös kutya, mert leveszekedsz onnan!
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Ma már csak emlék

Nem számít az tidő, nem érzem a terhet,
Szűk let, vagy bő? A múltat elfeledtem!
Hálás vagyok, hogy az Isten egyfolytában szeret!
Életem fonala, mely tépet let és szakadt,
Most, békésebb mederben halad.
Látom már a holnapot, sejtem a jövőm,
De nap, mtint nap tennem kell azért,
Hogy megérdemeljem Őt.
A párnámra hullot fullasztó por,
Már felszakadt, már ttisztán látom az eget,
Amely hozzá vezet!
Ha rátalálok, s meglelem Őt,
Vele tervezhetem, az egészséges új jövőt!
Isten jóságából fakadt a létem,
Köszönöm Uram hogy élek.
Álmatimban még vtisszatérnek a beteg napok,
S, magam előt látom a vad harcot,
Amelyet a halálos kór adot.
Rám tört, a párduc erejével,
Rám tapadt a kígyó htidegségével!
Gyors volt, és alatomos!
Gúzsba kötöt, moccannti sem tudtam,
Saját magammal dulakodtam!
Ha ktinytitotam a szemem,
A reménytelenség, feketére festete fölötem az eget.
Tehetetlenségemben, foltos-rongyos ruhába burkoltam a lelkem.
És ma, ha ktinytitom a szemem,
Csak egyet látok magam előt!
Méhek méze, az – az tidő, amtit vele töltök,
A Templom hűvös rejtekében.
Beszélgetünk, s arra kértem,
Vezetgesse hátralévő életemet!
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Lázálom

Az álmatim-vágyatim elrepültek,
Mtint elfáradt flmtekercs, leperegtek!
Hangosan suhantak tova gyermekkorti évetim,
S, a hajdanti, szép-szerelmes álmatim.
Sejtelmes szellő járta át a szobám,
S a betegágyamnál állt, könnyes szemmel Anyám.
Igen, Ő volt! Mert ágyamnál halkra vete szavát.
Arcom éget-lángolt tüzelt!
S Anyám, guruló könnyetivel súgta,
Stimogatva gyógyítalak téged!
Kérlek, hallgass reám!
Reszkető keze az arcomhoz ért,
Olyan lágy volt, mtint a hajnalti fény.
Könnyes szeme éget, mtint a tűz,
Gyógyító melege, nyomban a szívemre ült!
Mert éreztem, Ő naphosszat őrködöt.
Ktiszáradt számra harmatcseppet htintet,
S forró ajándéka képpen, a Holdat hozta le nékem.
Álomba rtingatot, majd átkarolt.
Ajándék volt mtinden mozdulata, mtinden szó,
Amely egy tigazti Anyától való.
Az Ő szeretete vtiszonzást nem kért,
S ha kell, életem végétig, elkísér.
Búcsúzásképpen könnyet csókolt az arcomra,
Vtigyázok az álmodra! Altig hallhatóan súgta.
S én a seblázból felocsúdva vártam,
A nagy, találkozásra!
Ő már nem volt, sehol sem találtam.
Még a fagyos hajnalt tis átkutatam utána!
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S egy fázós hajnalon, haja ezüstjére,
Az ég kékjében úszva, Rátaláltam!
Vtisszajöt! Ablakom előt állot,
Olyan volt, mtint egy karácsonyti álom.
Ezüst szálat húzot végtig, a beteg vtilágon.
Csendes volt, és nagyon szelíd.
Kopogtatot, és hívot megtint!
Ekkor, fagyos-jégvtirágos ablakomra,
Egy kticsti hóptihe, hangtalanul, lehullt.

2003. március

Jászolodnál

Karácsonyti htitel, fájdalmat ctipelve
Roskadok le gyermekti, jászoltidhoz.
Imádkozom, Áldjon meg az Ég!
Utamat befújta már a zúzmarás tél,
Mtint bánatos ktirály érkeztem hozzád,
Ajándék képpen hoztam a ttiszta htitemet,
Cserépkályhám melegét,
S a szememből csorgó könnyetimnek,
Igazgyöngyetit.

2010.
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Ttitok
Ttitok, és fájdalom

Ttitkunk van, senkti sem tudja!
Gyakran kereslek fel a templomban.

Jól vagyunk mti keten ot,
A templom csendes mélyén.
Gyakran keresem Őt akkor tis
Ha ajtó zárva, hívő sehol.

Keten vagyunk! Leülök, várok.
Várom, hogy szólítasz, megfenyítsz, korholsz.
De a nagy csendességben,
Csak az Örökmécses vtilágol.

Várok tovább, csend van, s Te
Nézel a keresztfáról szomorúan.
Imádkozom! És kérlek,
Erősíts meg az tigaz htitben!

Gyarló vagyok, emberből, szólj, kérlek!
De Te csak nézel szomorúan,
És a mécses tovább ég bennem.

Megsebzet kezetid és lábatid, rémületet áraszt,
A fényben megtört arcodat, csorgó véredet,
Fájlalom, és könnyemmel bánom!

Tőled tindultam gyermekként, s nálad vagyok most tis
Nálad maradnék mtindaddtig, míg az életem éneke
Föl nem ér az Égtig.

2008. 
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Pókháló

Őszutó, gyógyító meleg,
Hasznosnak tűnő órátim lassan telnek.
Csodálom a Napot, a szellőt,
A nyárutánti süketítő csendet.
Hálálkodom a csodáért!
Szemem egy falevéllel paktál,
Egy pókhálószálon
Boldogan htintáztik, vagy talán táncol?
Jól érzti magát, azt látom.
Zenéjét egy béka adja, a Balaton partjáról.
Levélkénk ruhája vörös és barna,
A napsugár fényénél olyan,
Mtintha bársonyból volna.
De a szellő ztizzen, erőre kap, s
A falevél mártis a magasba csap.
Hol jobbra, hol balra fordul,
Kacér a forgása. Elkábít csodája.
De mégsem így van?
A szellő vtiharba csap át,
A levélktisasszony tijedten kapálództik s ktiabál! 
Ha tudna, segítség után futna!
De a szél htirtelen felkapta a magasba.
A levél valahol leszállt, jó volna tudnti, hogy hol jár?
Én vtiszont tit maradtam egy árva Pókháló fonállal!

2005.
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Batyumat ctipelve
Magasan-fényesen

Batyumat ctipelve, Istent keresem!
Jó volna rád találnti újra, legalább Ádvent tidejére.
Egyszerre kereslek, és szeretlek,
Mondd meg Uram, mtit tegyek!
Egy kticstit elvesztem!

Erős a vágyam, s az akaratom,
Hogy Ádvent fénye újra rám hajoljon.
Az elmúlt évek htibátit
Már hosszú ruhám sem takarja el,
Segíts, hogy az örvényből ktikerüljek!
Egy feneketlen, vtiharos tengerben evezek.
Fuldoklom, s hányódom, keservesen.
Szabadulnti szeretnék bűntől, gondolatól,
Már-már fuldoklom önmagamtól,
Kósza, mtindenktit vádoló gondolatatimtól.

Tegnap, valamti szokatlant látam meg,
A távolti, szótlan messzeségben.

Egy cstillag volt, magasan, és fényesen. 
Úgy éreztem, mtintha csak engem fgyelne!
Ádventnek szép cstillaga volt, amely rám mosolygot,
Amely egyenesen, a ktis Jézus jászlához vonzot.
Az a csend, és ártatlan béke, amti htiányzot a lelkemnek. 
Befogadtam újra a ktisdedet,
S gyermekti melegséggel,
Egy régti, rojtos báránybőrbe őrtizem!
Azt várom, hogy meséljen nekem!

2012. január 04.
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Fájdalmas kondulás

A napfény ma délben, a hóban szunnyadt,
Fénye volt, mtint a ptirkadó parázs.
It-ot aranyló fényre gyúlva,
Számomra maga volt a varázs.
Kondult a harang, rezzent a föld,
A halotak napti áhítatot,
Körbe ölelte a völgy.
Szúrós tövtisből vetet ágyam elhagytam.
A mérhetetlen fájdalom beleolvadt,
Saját magamba.
A harang munka közben megrepedt,
Tönkre ment, azért,
Mert törékeny.
S ha megújul, és újra zengve bong,
Azt remélem az én szívemhez tis szól.
A szemem körül lecsapódó gyöngyös pára,
Elmúltik a harang szavára.

Őszutó

Közeleg az ősz, halkulnak a léptek,
Elhalt levelek sírnak az éjben.
Aranymagot rejtő bokrok tövén,
Egy újonc hősctincér hegedül.
Elmúlt a nyár, már nyoma stincsen,
De tit maradt aranyló színe,
Rózsátival, tövtisetivel.
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A Balaton üzenete
Nyár vége

Megfordult a nyár.
Álmosan-ködösen sztitálva,
Őszre vált.
Széllel söpört a messzeségből.
Vtihart kavart, hangosan tombolt.
Szundtikáló, napsütöte arcomon,
Szemlesütve, árnyékot bont.

Hála

Hálát adok naponta
A fényért, a melegért.
Az esőért, a komtisz szelekért 
A csonttig érő hűvös reggelért.
A perzselő nyárti estékért.
Mtindent, amtit Tőled kaptam Uram.
Nem tudom, de nem tis akarom tudnti, hogy
Meddtig megy ez a csodás folyamat!
Csak egy a fontos,
Hogy vasárnaponként lássalak,
Te halljad hangomat. 
Énekbe foglalhassam gyógyító voltodat.
A halotatiból föltámadot Lázárral együt áldjam
Mtinden napodat.

2000. december 12.
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Anyám halála

Ijedve ltibbent egy vtirágsztirom,
Szerény mosolyuk, öledbe hullt.
Te csendben aludtál -
S én megfogtam őket
Fáradt ráncos karodon.
Tested moccant, békésen hagytad,
És szád valamtit felém sutogot,
Nem hallotam, oly halkan mondtad
És én,
Mégtis kíváncstian hallgatam.
Ftinoman hímzet gyengülő szuszogásod
Amelyek már akkor jelezték,
A fájdalmas holnapot.

Azóta tis hull a vtirágsztirom,
Szerény mosolyuk,
A sírodra hull.
Te csendben alszol, s ráncod tis ktistimult.
Érted timádkozom. s kérem az Urat,
Adjon a holtaknak megnyugvást, 
Az élőknek, megbocsátást.

2001. 
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Fagyos lelkem

Ma a reggel fagyos, jégcsapba olvadt a Nap! 
Lopva tovább állt a nyár,
S bőröm ráncosabb let. Megbántotak!
Bennem valamti megszakadt, elveszet,
S most tit állok,megalázva!
Szót nem kaptam, s lelkem tiszonyú lázban.
Harag ntincs bennem, csak hallgatok,
S a könny-gyöngytől telti szemetim
Az ég felé fordítom.

2004.

Nyárti emlék

Ktifakult szürke pázstit ásít a Stirály parkban,
Foltos-megvtiselt, gyűröt a terítő rajta.
Ráncatit apró gyermek léptetik húzták,
S bodros fodrát, a már haldokló száraz
Rozsdásra sült falevelek vonták.
A fáradt nagy hajók kürtjetiket fújják,
S a későti vtitorlás rövtidre veszti útját. 
Megvtiselt mtinden, elmúlt a nyár!
S a süvítő szél kacagva kavarja,
A szép nyárti emlékek tárját. 

2006.
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Kti vagyok én
Hét év után

Földti vándorként,
Port kevert szemembe a szél.
Mtint sérült cserépedény,
Apró darabokra törtem szét!
Egy növekvő tumor sztilánkosra szabot!
A sok mtiértre, zúzot lelkem,
Választ sohasem kapot!

A gyógyulás szálati után kapkodtam,
S most, hét év múltával,
A földön maradt cserepek közt, 
Csak egy fénylő tükördarabra vágytam.
Majd a megtört, s reménytelen fényben, 
Újra magamra találtam!

Hát kti vagyok én? 
Hogy tily szerencse ért!
Hogy a sötét vtiharfelhők helyet,
A gondos-gyógyítás, kézen fogva kísért!
Mtint őszti szél a szűk utcákban,
Sebesen szédültem bele, a váratlan csodába.
Örökzöld ztizzent, s elmúlt a lázadásom!

Hát kell ennél szebb? Kell ennél jobb?
Hogy sorsom jobbra fordult?
Htitem abban, hogy eljön ez a ptillanat,
Mtikor az ég árnyati, ég-szín kékre váltanak. 
Már nagyon vágyok a beszűrődő fényre.
A mtindenktit, s mtindent átölelő ősztinte szeretetre.

2011. márctius 15.
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Apám emlékére

Elfogyot a lépés, az útnak vége!
Fenyőág fagyöngy-krtizantém
Könnyező álmos mécses fénye,
Árnyékodba rejtve van.
A méregzöld borostyán tindáti,
A fájdalmat, könnyemet mtind elnyelte.
S én álltam Apám sírja előt, eleseten,
Szélütöten!
Agyam, ma tis hallja katogja,
A szegeknek és köveknek zuhanását.
S abban a ptillanatban,
Sztinte vacogva, vtisítva odaveszet,
Mtinden dédelgetet álmom.
S mtint tirányt vesztet beteg madár
Ktilökődtem a védet vtilágból. 
Ttizenktilenc éves voltam.
Ma, 47. év elmúltával tis ot talállak,
A krtisztusti kereszt mozdulatlanságában.
Szűkölő gyepes út vtigyázza álmodat.
S a száraz gesztenyefalevél
Reptében stimogat.

A tervezet közös reményünk
Örökre kővé meredt.
Htiányod, mtint kőoszlopok,
Súlyként,
Rám nehezedtek.
Elpatant a fény kötele,
S az ég lámpása
Sötétre váltot. 
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Indulnék, mozdulnék, de nem tudok! 
A borostyán kapaszkodó tindáti,
Szorosan, hozzám fonódtak.
Még most tis, sok év múltával tis,
Nagyon htiányzol!

2010. november 1.

Fagyos Sírkövek
(halotak napti ptillanat)

Alszanak a néma sírkövek,
Küzd a napsugár a hamvadó sötétel.
It mtinden nap, egy télti alkony,
Amely gyász fátylával beborítja,
A fájdalmas sírhantot.
Zúzmara, és könnyes köd-dér,
A sírokra leszállt,
Könnyű cstipkébe öltözöt,
Mtint az esküvőre készülő leány.
Hallgatom a szűzti csendet,
S rámeredek a síró rozsdás avarra.
A néma fázós sírkövek alat, 
Egy szülőpár van betakarva..
Hazafelé ballagok, megnyugodva,
Mert Ők együt vannak,
A föld karjatiban, megstimulva.
A mécsesek timbolygó fénye,
Fájó fényként él, 
Mtindörökre.
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Lelkem karácsonya

Lelkem sztirma csendre vágyot, s a varázslatos tűz melegére 
vágytam,  azon  a  karácsonyon.  Arany  köntösben  érkezet  az 
ünnep, s a remény hozzám szegődöt, mert egy gyümölcstillatú 
éjszaka  közelget.  A  bíbor  színű  éjszaka  dallamokat  sugdosot 
nekem, s én gyermekti hevületel htitem a Karácsony üzenetében. 
Megtörtént  a  csoda,  sebes  tidő  hozta,  és  mézédesen  felsírt  a 
csöppnyti gyermek, a jászolban. Reménység Ő számomra, a lelkti 
kegyelem, a legkedvesebb vendég. Karácsonyti szívvel álltam elé, 
mtint fáradt ktirály érkeztem hozzá. Újra gyermek voltam, csoma-
got bontotam, masntit oldotam, mtint gyermekkoromban. A saját 
készítésű betlehemben a  Jézuskát  többször  betakartam, s  htideg 
lábacskáját stimogatam. Feltörtek az emlékek bennem, s a hosszú 
néma mozdulatlanságban benne volt a jelen és a múlt. Újra a fa 
alá térdeltem, és valamti különlegeset kerestem, de a bensőmben 
még valamti  htiányzot.  Kutatam a fa  alat,  hátha új  ajándékra 
lelek.  Kaptam  szeretetet,  ajándékot,  cstillogóst,  ékeset,  és  én 
mégtis valamtit még kerestem. Az ég felhőtiből hullot szememre a 
gyermekkorti  látomás.  Apa-Anya,  a  testvérek,  s  a  ttisztaszoba 
ünnepti tillata, a bennem lakozó érzelmek átkaroltak, felborzoltak.

És látam magamat gyermekként, a karácsonyfa előt, a leg-
szebb ruhámban álltam, és hegedültem a Mennyből az angyalt. 
Ez, az újra és újra vtisszatérő csoda, karácsonyti kép, amely mtin-
den szenteste betöltti a lelkemet, még felnőt koromban tis. Ma tis 
így történt, a Hold aranyként vonta be a betlehemti jászolt, és én 
észre sem vetem, hogy a szeretet könnyeti, gyöngyként gurultak 
a betlehemti jászol elébe. Gyermekti szívvel fontam tovább gyer-
mekkorti  koszorúmat,  hallotam  az  angyalszárnyak  suhogását, 
éreztem  a  halkan  szóló  csengő  varázsát,  s  lelkem  hangszereti
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zenéltek.  Béke  volt  nálunk,  és  harmóntia,  de  én mégtis  valamtit 
kerestem. Szívemet, s lelkemet az tidő békétlen ereje már majd-
nem belepte, s a reggelti frtiss harmat ereje sem gyengítete. S a 
deres,  havas  üveggömbben,  Mártiát  látam  meg  gyermekével. 
Szám nem mozdult, mégtis kértem, stimogasson meg fnom tenye-
rével. Egy ptillanat sem telt el, örömtelti harmatként, áldot béke 
szállot  reám.  Ilyen  csodálatos  ajándékot,  tilyen  selymes  lelkti 
békét  senkti  sem kapot a  vtilágon.  Fáradt  arcomról  letörölte  a 
barázdákat, s ezt a szent áldot éjszakát kívánom az egész vtilág-
nak.

2012.

Karácsony
Ádventti lelkület

Puha a varázslat, olyan más,
Felnőtként a karácsony, Jézuska várás.
Mtint a nyárti zápor hullt, pelyhekben az ég ajándéka,
Ezer cstillámot látam, s beterítete szobámat.

Ajtóm előt toporgot az ünnep, szelíden.
Csak reám várt, hogy beeresszem a szívembe.
Jó voltam? Kérdeztem magamtól,
Adtam e jóságot, és szeretetet a hétköznapokban?

Cselekedtem-e jót, hallgatam-e szívemre?
Gyűjtötem-e lelkemnek maradandó ktincseket?
Mert felnőtként ez a legkevesebb!
Amtit az ember maga mtiat, és gyermeketiért tehet. 
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Csak így várhatok ajándékot, az Áldot-Szent esten.
Ha szívemben, s lelkemben rendet tetem - ktisepertem.
Ha így várom a ktis Jézus születését, felnőtfejjel,
Btiztosan meghallotam, s felkészültem, a legszebb üzenetre.

2011. december 20.

Vtillám a Balaton felet

Izzófénnyel ctikázot,
Majd lesújtot!
Az ég reccsent, és
Félelmetes süvítéssel
Erőszakosan, mtindent, mtindenktit félre tolt.
Az alvó víz, ágaskodnti látszot,
S a gyomrából, sűrű fekete hab fakadt.
Hangos robajjal győzöt,
Az erőszakos-éhes, égti vad.
Elhaló, majd stikoltó fényekben
Haldoklot a vízpart!
A stietős gytilkos fény,
Hanyat-homlok, üvöltve, tovarohant!
Az, amtit maga után hagyot,
Keserűen szédült bele,
A fénytelen mélybe.
Lábunk alat, és mtindenüt,
Kagylóval meghtintet, tiszap állt
Majd, újra jöt a gytilkos vtillám!
És a természet, egy szokatlan-vad dacos táncra váltot át.
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Télti Balaton

Hófehér ruhát ölt a Balaton kékjére,
A fűzfák lenyúló szálatira,
A ráfagyot hullámok sebes cseppje.
Ptihenő padok repedése,
Amely ktiszáradt a perzselő Nap melegében
Most sztikáran, mosolyát elvesztve, vágytik vtissza
Arra a szerelmes őrült melegre.
Mtikor a kósza kezek egymásba fonódtak.
Most mtinden fáztik, én tis fagyos vagyok,
Ktibuggyanó könnycseppem szemptillámra fagyot.

Ébredés a szeretetel (Orstival)

Mézes sárgán, édesen csepeget a hajnal felém.
Rózsafa ága hajlongot-rtingatózot ablakom szegletén!
Éreztem szédítő tillatát, bársonyos sztirmatit leszakítanám! 
Nem tehetem! A betegség megkötöte kezemet, lábamat,
S a gyenge, forró testemet. Csendesen haldokoltam!
Gregortián dallam zsongot a fülemben, 
S ezüstszínű lágy kendő hullot szemetimre.
Majd nyílot az ajtó Ő belépet, s megfogta kezemet.
S a kticsti dundti marka új életet lehelt bele.
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F. Bodó Imre

1954.  márctius  19-én  születem  Fekete 
István író falujában, a Somogy megyeti Göl-
lében.  It tanultam meg szeretnti és ttisztelnti 
az  egyszerű  parasztembereket.  Keszthelyen 
végeztem a  középtiskolát,  a  főtiskolát  és  az 
egyetemet  tis.  Megírtam  szülőfalum,  Gölle 
község  króntikáját  /1987,  1997/.  Múzeumot 
alapítotam, Fekete István író emlékének és 
munkásságának /1995/. Számos egyesületnek 
vagyok tagja, elnökségti tagja. Kezdeménye-
zésemre, 1996-ban alakult meg a dombóvárti 

„Fekete  István”  Kulturáltis  Egyesület,  melynek  elnöke  vagyok. 
1976-tól írok rendszeresen.  Mtint helytörténész elsősorban kutatá-
sokkal foglalkozom, de 15 évtig tudósítója voltam a Tolnati Népújság-
nak és 10 évtig a Somogyti Hírlapnak tis. 2010-ben jelent meg Barkó-
czti Ernővel írot Atala község króntikája c. ktiadványunk. Irodalmti 
munkásságom még nem jelentős. Elsősorban kéztiratos feljegyzése-
tim  vannak,  de  pár  elbeszélésem,  tanulmányom  már  elkészült. 
Ugyancsak  kéztiratban  van  meg  a  80-as  évek  végén  megírt  „  A 
dombóti szpáhti ” c. történelmti ktisregényem tis. Írásatim napti lapok-
ban,  folyótiratokban /Hontismeret,  Somogyti  Hontismeret,  Új  Tanú, 
Bogáncs/  jelentek meg.  Egyesületünk mtinden évben megjelentetti 
évkönyvét, melyekben sztintén publtikálok. Nős vagyok. Feleségem 
Surti Lívtia ny. nevelésti tanácsadó. Két gyermekünk születet. András 
közgazdász, Ákos operatőr, újságíró. 

Elismerések, kitüntetések:  Dombóvár Város Eltismerő Díszjel-
vényet 2000. ; Hontismeretti Emlékéremt 2000.; Gölle község Díszpol-
gárat 2008. ; „A Tolna megyeti művészetért” plakett 2012.
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Advent.1960.

Hosszú htideg éjszakák jártak az ötvenes évek végén, a hatva-
nas  évek  elején  karácsony  táján  szülőfalum  lakótira,  házatira, 
szérűskertjetire.  Csak  az  tistálló  ajtaján  szállt  ktifelé  a  pára.  A 
marhák reggelti kérődzése és a ktisborjú fcánkolása zavarta meg a 
nagy-nagy csendet. No, meg édesapám csörgetve a vödröket az 
titatáshoz készülődve — ktiballagot az tistállóból és a kerekes kút-
hoz ment vízért. Abban az tidőben vezetékes vízről álmodnti sem 
mertünk volna. 

Hó még ugyan nem eset, de a dér ot ült a szalmaszálakon, 
melyek a szérűskertben (szűrűben) elszórva hevertek a földön. A 
trágyadombon gőzölgöt a frtissen ktitalticskázot trágya.

Korán keltem mtinden reggel, mert vártam a Jézuskát.

Édesanyám ébresztet felt

— Ktisfam, felöltöztetlek, és kticstit sétálj reggelti előt, keresgélj 
a szűrűben, mert a Jézuska már erre tis jár. Vtiszti a jó gyerekeknek 
a karácsonyfát, és néha-néha le estik egy-egy szaloncukor a fáról.

— Mtihozzánk nem jön a Jézuska? — kérdeztem kíváncstian.

— Dehogynem,  csak  tudod  a  távoltiaknak  vtiszti  előbb  a  fát, 
meg a jó tanulóknak.

Nagyon megörültem, hogy ktimehetek az udvarra és a szűrű-
be. Mondtam tis édesanyámnak, hogy én tis jó leszek és timádko-
zom, ktistestvéremért tis, akti talán másfél éves lehetet.

Ktimentem hát a hátsó udvarba.
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— Jó  reggelt,  édesapám.  Dticsértessék  a  Jézus  Krtisztus!  — 
mondtam.

— Jó reggelt, mtindörökké, fam — hangzot a válasz.

Akkor abban az tidőben egy vallásos magyar faluban a ktisdtiá-
koknak így tillet köszönnti, nemcsak a plébános úrnak, hanem az 
tidősebb embereknek tis. Ez akkor nekem tis természetes volt. 

— No, felébredtél? — kérdezte édesapám.

— Igen, édesapám. Édesanyám mondta, hogy a Jézuska már 
vtiszti a karácsonyfákat a jóravaló gyerekeknek.

— Az előbb látam, amtikor tit feletünk repült a karácsonyfá-
val. Nézd meg, nem eset-e le szaloncukor a fáról?

— Tényleg tit járt a Jézuska?

— Igen, ktisfam. Még egy hét van karácsonytig. Nagyon sok 
helyre kell ám nekti menntie, mtire mtindenktihez eljut.

Nagy tizgalommal kerestem a cukorkát a megdermedt, deres 
szérűben.  A  széna  és  a  szalmakazlakat  tis  körbe-körbejártam. 
Bodrti kutyánk tis jöt segítenti, nem tudta mtire vélnti ezt a nagy 
nyüzsgést. A deres szalmaszálak közöt megptillantotam az első 
ezüstpapírba csomagolt cukrot, ezután a másodtikat, a harmadti-
kat, majd a negyedtiket tis megtaláltam a polyváskunyhó előt.

Édesapám munkája végzése közben messztiről fgyelte tényke-
désemet.

Amtikor mtind megtaláltam, megszólalt t

— Látod, a Jézuska szeret téged, mert elszórta ezeket a cukro-
kat, hogy megtaláld.

— Én tis szeretem a Jézuskát, és nagyon várom már a szentes-
tét, édesapám.
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— Hát, ha jó leszel, még mást tis hoz a fa alá, ktisfam.

— Jó  leszek  és  timádkozom,  hogy  mtihozzánk  tis  eljöjjön  a 
Jézuska.

Közben a ktis ajándékokkal büszkén ballagtam befelé, majd ktis 
tidő múlva megszólalt templomunk harangja.

Ilyen korán harangoznak és eltindultam az utca felé.  Szépen 
fehérre meszelt betonkerítésünk volt, zöldre festet, fából készült 
nagy- és ktiskapuval.

Hét óra tájban járt az tidő, az emberek már mentek a tejcsar-
nokba, a boltba, de voltak, aktik már az tiskolába ballagtak.

Egyszer csak látom ám, hogy jönnek kti a néntik és bácstik a 
templomból.

Gondoltam, várok egy kticstit. S nagy meglepetésemre odaért 
elénk dédanyám, édesapám nagymamája.

— Dticsértessék a Jézus Krtisztus, Messzti Mama!

— Dticsértessék Mtindörökké, fam! — hangzot a válasz.

Nálunk a dédti mamákat messzti mamának hívták, a nagyma-
mát pedtig szülőnek szólítoták.

— Hol volt tilyen korán? — kérdeztem.

— Édes fam, elvoltam a Jóra!

Csak később értetem meg, hogy a mtisét jelentete, lehetet az 
ún. hajnalti mtise, tilletve általában a templomba járás, mert még 
később  tis  ezt  mondta,  Naca  dédanyám,  amtikor  a  templomból 
ballagot hazafelé.

Édesanyám tis ktijöt közben és szólt, hogy reggeltiznti kellene 
és  készülődnti  az  tiskolába.  Dédanyám  megfogta  a  kezemet,  és 
elbúcsúzot, majd megkérdeztet
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— Mtit szorongatsz a kezedben?

— Szaloncukrot!  — mondtam nekti  — A szűrűben találtam, a 
Jézuska karácsonyfájáról potyantak le.

Messzti mamám elgondolkodot, és így válaszolt t

— Annak tidején mti tis nagyon vártuk a Jézuskát. Úgy látom, 
Te tis nagyon várod.

— Igen, mamám, már csak ötöt kell aludnti, és elérkeztik mtihoz-
zánk tis a Jézuska.

— Holnap tis jövök a Jóra és timádkozom értetek tis.

— Köszönöm Messzti mama! — mondtam.

Megstimogata kezemet és arcomat, majd elballagot hazafelé.

A reggeltit  hamar eltintéztük. Frtissen fejt  tejet  titam mtinden 
reggel  egy szelet  háztikenyérrel.  Mert  abban az tidőben mtinden 
héten volt kenyérsütés az udvarti kemencében. Még ma tis érzem 
annak a tejnek az ízét és a fnom kenyér tillatát. 

De azt a meleg stimogatást tis érzem a kezemen, és a szaloncuk-
rokat még ma tis  a markomban tudom, amtikor  közeleg a kará-
csony.

Gyermekti  lelkemben felébred  a  vágy  Jézuska  tiránt.  Ezek  a 
régti  karácsonyok  soha  nem  múlnak  el  az  tidővel,  évről-évre 
vtisszatérnek.

De  vtisszatér  Tapasztti  Anna  dédanyám  egyszerű,  alázatos 
tektintete  ráncos  orcája,  és  munkától  meggyötört  kérges  keze, 
édesanyám és édesapám mosolya, öröme, vtisszavonhatatlanul és 
ktitörölhetetlenül velem vannak így karácsony táján.

Dombóvár, 2004. december 3-4. 
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Sat-puszta

Ez az elnevezés honnét származtik, mely egyben előnév tis,  — 
nem  tudom?  Egy  btizonyos  a  hely  még  ma  tis  él  szülőfalum 
lakótinak tudatában. „Somogyországban” járunk, mely az ország 
legnagyobb, leggazdagabb és legmagyarabb vármegyéje volt az 
akkorti Magyarországnak.

Gölle  község  határában  őstidők  óta  éltek  emberek.  Népe 
szorgalmas, un. „dógos pógár vót„ — ahogy azt szokták volt mon-
danti. Ebben az ősti magyar faluban éltek nyugalomban és békes-
ségben  az  én  felmenőtim  tis.  Apati  ágon  a  Puska  család  tagjati 
ősetimnek számítanak. Az ő bece-, mellék- vagy megkülönbözte-
tő-nevük Sat volt.

1846-ban volt  nálunk a megegyezésen alapuló földosztás az 
uradalom és a jobbágyok közöt. 

A gölleti határ északti felét mérték kti a jobbágy családoknak. 
Ekkor jutotak földhöz az én elődetim tis.  De ekkor mérték kti a 
szőlőhegyet  tis,  mert  addtig  a  gölletiek  a  Somogysztilhoz  tartozó 
szanácsti-hegyre jártak a szőlőjüket megművelnti.

A puszta ekkor még nem létezhetet, de üknagyapám tidejében 
már valószínű, hogy állt. Puska Imre 1861-ben láta meg a vtilágot, 
akti 1881-ben feleségül vete az 1863-ban születet Berta Borbálát. 
Gyermeketik születése táján már mtinden btizonnyal megvolt az a 
10 kataszterti hold terület, melyre ktis házat építetek. 

Nagybátyátim,  Puska  Sat  József  /1914-1998/  és  Lajos  /1918-
1996/, tilletve édesapám, Bodó Ferenc /1928-1991/, még gyermek-
koromban  elmesélték,  hogy  a  ház  egy  szobából,  konyhából, 
kamrából, tistállóból és egy fészerből állt. No, és természetesen az
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udvaron  volt  egy  kút  tis  a  vályúval,  mely  a  lovak  titatásához 
szolgált. A telekhez tartozot egy ktis kert és pár gyümölcsfa.

Ktisgyermekkoromban még állt az épület. Erre még jómagam 
tis  emlékszem,  amtikor  születim,  nagyszületim  a  közelben  lévő 
földeken dolgoztak, aktik többször tis magukkal vtitek. Akkortiban, 
még szülőfalumban nem volt óvoda, így a parasztemberek és a 
gyermekek tis mentek a lovas fogatal együt a mezőre. Az 1950-es 
évek  végén  még  mtindenkti  egyéntileg  gazdálkodot,  így  az  én 
születim és nagyszületim tis. A termelőszövetkezet ekkor még nem 
alakult meg.

Vtisszatérve a régebbti tidőkre elmondhatom, hogy üknagyszü-
letim fa, András 1883-ban láta meg Isten szabad egét. Mtint arról 
korábban szóltam a gölletiek szőlőföldje Somogysztilban volt. Így 
mtinden btizonnyal jó kapcsolatokat ápoltak az otanti családokkal, 
sőt házasságok tis szövődtek.

Puska András /1883-1937/ dédnagyapám hasonló jó kapcsola-
toknak köszönhetően vete feleségül az 1885-ben Somogysztilban 
születet Tapasztti Annát /1885- 1963/, Puska Jultianna és Tapasztti 
János /1847-1937/ leányát. Erre btizonyíték lehet az, hogy Puska 
Jultianna, ugyan Somogysztilban születet, de a név gölleti eredetű.

A  Tapasztti  családnak  vtiszont  a  pusztának  nevezet  terület 
túloldalán volt, sztintén 10 katasztráltis hold földterülete. A házas-
ság után már 20 holdat művelhetek dédszületim.

Amtikor ebben a határrészben dolgoztak a ktis házban laktak, 
addtig amíg el nem végeztek a munkákkal. Természetesen élelem-
mel  feltankolva vágtak nekti  az  útnak.  Ilyenkor  este  dédanyám 
megfőzte  a  másnapti  ebédet,  reggeltire  és  vacsorára  szalonnát, 
tilletve burgonyát /sült krumpltit/ és tojást fogyasztotak. A munka 
végeztével,  este  a  lovakat  bekötöték  az  tidetiglenes  tistállóba,  a 
kocstit pedtig az erre a célra építet fészerben tárolták.
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Nagybátyátim elbeszéléseti szertint, még kutyát tis vtitek magukkal. 
Volt rá példa, hogy egy héttig tis távol voltak. Ilyenkor az tidősebb 
generáctió tagjati, a szülők, nagyszülők vezeték az othonti háztar-
tást, eteték a jószágot, művelték a kertet, a szőlőt stb.

Így teltek napjati, éveti, évttizedeti ük-, dédszületimnek, nagyszü-
letimnek, aktik bíztak a jövőben, szorgalmas munkájukkal gondol-
tak az utódokra a felnövekvő újabb generáctiókra.

Akkor még, arra nem gondolhatak, hogy a XX. század köze-
pén  elvesztik  ősti  jussukat  és  az  utódokat  termelőszövetkezetbe 
kényszeríttik. Erre álmukban sem gondoltak. Ezzel boldog parasztti 
élet véget ért szülőfalumban tis. 

1961-ben lebontásra került a ktis ház és a melléképületek. A 
pusztának nevezet terület, mely határ tis volt és ma tis az a két 
falu közöt. A területet nyárfákkal telepíteték el, un. „határvédő” 
erdősávot alakítotak kti.

Az évttizedek távlatából tis emlékszem még a ktis házra, udvar-
ra, a kútra, a dtió, sztilva és almafákra, melyek még gyermekko-
romban megvoltak.  A kút  és  a  fák még a 70-es  évek elején tis 
dacoltak az tidővel, emlékeztetve a gölletieket és az utókort arra, 
hogy tit valamtikor mozgalmas élet és munka zajlot.

Mtindenszentek, tilletve Halotak napján, amtikor a régti gölleti 
temetőt tis bejárom, mtinden évben felkeresem ük- és dédszületim 
sírjatit tis. Gyertyagyújtás és timádkozás után emlékezem rájuk és 
a Sat-pusztára, mely ugyan már az enyészeté let, de az emléke-
zetből nem lehet ktitörölnti a múltat, így a hazáért oly sokat tet 
elődetinket sem. 

Dombóvár, 2012. áprtiltis 11. 
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Kóbor János bácsi…

Már a neve tis csavargóra, kóborló emberre utal. A valamtikor 
Sopron  vármegyeti  Pórládony  (Tompaporládony)  ma  Tompalá-
dony (Vas megye) községben születet 1886. augusztus 3-án.

Szegényparasztti családban nőt fel. A község neve tis erre utal 
(pór). Ezt már János bácstitól tudom, htisz ő mesélte, hogy nemesti 
család nem élt a községben.

Jómagam  Őt  gyermekkoromból  tismertem.  Családunkhoz 
rendszeresen eljárt segítenti az állatok körülti munkákban. Lehet-
tem 12-13 éves, amtikor szénagyűjtés után a Palánkosból hazatér-
ve Édesanyám ebéddel várt bennünket. Soha nem felejtem el  — 
ma tis érzem a számban azokat a fenséges ízeket  —, a szokásos 
tyúkhúsleves  és  pörkölt  volt  a  menü.  Édesanyám  egyébként 
nagyon jól tudot főznti. Még sztinte ktislány volt, amtikor 1947-ben 
beírata nagyanyám a Göllében működő Gazdaasszony-képzőbe.

A fnom ebéd elfogyasztása után beszélgetünk.  János bácsti 
szívesen mesélt a régti dolgokról. Engem pedtig érdekelt a múlt — 
ma tis szívesen hallgatom az tidősek vtisszaemlékezésetit.

Édesapám megkérdezte tőlet

— János bácsti!  Mtiért  nem megy el  a falujába meglátogatnti 
Ilka húgát? Már 60 éve nem láta, azóta haragban vannak. Ideje 
lenne ktibékülnti. Már maga tis öregember, ne úgy haljanak meg, 
hogy kti ne békülnének.

— Hát tudod Ferti, gondolkodtam rajta, de talán majd az ősszel 
elmegyek Pórládonyba és megkeresem a húgomat.

Mtint kíváncsti gyermek, jómagam tis kérdeztemt
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— János bácsti! Mtiért vesztek össze a testvérével?

— Hát,  tudod  fam,  a  „gyusson”.  Amtikor  megtudtam,  hogy 
édesanyámék a földjüket húgomra íraták, már nagyban készü-
lődtünk a  lakodalomra.  Ilka  húgom férjhez menőben volt.  Na-
gyon bántot a dolog, htiszen én voltam a fú és az tidősebb jogán 
tis tillet volna valamtit adnti a jussból. Összeszövetkeztem a bará-
tokkal és a lakodalom napján összedöntötük a sátrat és felborí-
totuk a kondérokat, melyekben főt a leves és a pörkölt. Ezután 
elmenekültem othonról és soha többet nem látam, sem születi-
met, sem a húgomat. Nyakamba vetem a vtilágot és vándoroltam 
faluról-falura, városról-városra.

— És merre bujdosot? — kérdeztem.

— Szolgának  álltam.  Voltam  Rumban  hentesnél,  Szentgot-
hárdon  szeszfőzdében,  majd  több  évti  vándorlás  után  kerültem 
erre a vtidékre.  Legutóbb Dombóváron szolgáltam a Dticső ven-
déglősnél. Ot udvaros voltam.

— Mtit  jelent  az?  — kérdeztem kíváncstian.  Most  már egyre 
jobban  kezdet  érdekelnti  János  bácsti  története.  Látszot  rajta, 
hogy nem füllent — mert gyerekekkel többször előfordult az tis —, 
mert  édesapám  tis  nagy-nagy  fgyelemmel  kísérte  mondatatit. 
Pedtig ő már nem először hallota a történetet. 

— Hát  tudod,  a  vendéglő  udvarába  be  lehetet  a  kocstikkal 
állnti,  és  amíg  a  vendégek  ebédeltek  vagy  vacsoráztak,  úgy  a 
vásárok,  mtint  a  ptiacok  után,  addtig  én  megtitatam  a  lovakat, 
szénát  dobtam  nektik,  összeszedtem  a  trágyát.  Ezért  kaptam 
néhány pengőt, meg ételt, titalt, és szállást az udvarti melléképü-
letben. Elmondhatomt nagyon jó ember volt a Dticső Ptista, ha jól 
emlékszem,  valamtivel  fatalabb  volt  nálam.  Talán  nem  volt, 
htiszen még élhet. Azóta nem tudok róla semmtit. A háború után 
még néha-néha elmentem Galambos öregapáddal a ptiacra. Akkor
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még üzemelt a vendéglő, meg a Ptista tis ot vót. Megtitunk pár 
nagyfröccsöt, mert ü tis szerete a jó bort. 

— Mtiért jöt el Dombóvárról Göllébe? — kérdeztem kíváncsti-
an. 

— Hát  tudod,  öcsém,  a  bombázás  véget!  1944  késő  őszén 
bombázták a németek a vasútállomás környékét. Még szerencse, 
hogy az állomást nem érte találat. Én akkor nagyon megtijedtem 
és elmenekültem. Soha nem szeretem a háborút, meg fegyvert 
sem szívesen fogtam a kezembe.

Gondoltam magamban, hogy tilyen szép magas, sztikár embe-
ren pedtig jól állt volna a mundér.

— Hát így kerültem tide erre a szép és vendégszerető faluba, 
mely aztán othonom let.  It érzem magam jól,  főleg nálatok, 
mert fnom emberek vagytok, születid és nagyszületid tis.

Egyre  tizgalmasabbnak  éreztem  ezt  az  életörténetet,  sztinte 
beleéltem magam abba  a  helyzetbe,  és  sajnáltam János  bácstit, 
hogy  a  Sors  így  bánt  vele.  De  ahogy  mesélt,  ennek  ellenére 
mosoly ült az arcán és mtindtig hozzátetet — de a Jótisten mtindtig 
megsegítet!

Közben édesanyám végzet a konyhati munkával. Már estefelé 
járt,  amtikor  az  öregúr  elköszönt.  Hozzánk  sztinte  mtindennap 
betért. Természetesen születimnek mtindtig volt hozzá egy-egy jó 
szava, s egy pohár bor tis jutot János bácstinak, mert az titalt nem 
vetete meg soha, de a mértéket mtindtig tartota.

Emlékszem  ktisgyermekként,  amtikor  még  hegypásztor  volt. 
Nálunk  így  hívták  a  hegycsőszt.  Mtindennap  bejöt  a  faluba 
fekete  btictikltijével.  Vtigyázot  a  szőlőkre,  ptincékre  — szerete  a 
munkáját.  Abban az  tidőben nem pénz  járt  az  őrzésért,  hanem 
mtinden gazda borral vagy mustal fzetet.
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Egy alkalommal Esküdt Ernő bácsti mondta nektit

— János bácsti! Látja azokat a felhőket? Azok a jégfelhők! Mti 
lesz velünk, ha elverti a jég a határt, nem lesz kenyerünk?

Így válaszolt t

— Ne törődj vele kedvesem, majd hoznak Kaposvárról kenye-
ret meg zsömlét — csak a szőlőhegyet kímélje!

Hát mondhatom, tigazti pásztora volt a szőlőnek. János bácstit 
mtindenkti szerete, senktivel nem vtitatkozot — tete a dolgát. Vti-
dám embernek tismertem, mtindtig fütyörészet, dudorászot. Mert 
amti azt tilletti, szép hangja tis volt. A gyermekeket szerete, velük 
tis játszadozot. Amtikor meglátot bennünket, a madarak nyelvén 
szólt hozzánkt — kakukk, kakukk! 

Élethűen  tudta  utánoznti  a  kakukk-madár  hangját.  Ahogy 
tidősödöt, már az óvodának fát vágot és ezért kapot a napközti-
ben ebédet. Segítet mtindenktinek, akti csak megkereste. Délután 
már tismét a szőlőhegyen tanyázot.

Egy  alkalommal  Őt  tis  megkeresték  a  fnáncok  nádfedeles 
ptincéjénél, ahol esténként álomra hajtota fejét. 

Az egytik fnánc (ma pénzügyőr) megjegyeztet

— János bácsti! Sok ez a bor, nem ennytit jelentet?

— Úgy jó,  kedvesem! Elfogy majd  a  nyáron!  Arról  csak  a 
Teremtő tehet, mert jó termést adot a gazdáknak tis meg nekem 
tis.

A fnáncok tis ttisztában voltak vele, hogy a szőlők, ptincék f-
gyeléséért, őrzéséért bort kapot a gazdáktól, meg aztán nekti tis 
termet. Így persze, hogy több bora volt, mtint amtit bejelentet. 
Az  ellenőrök  tis  tismerték  és  ttisztelték  tudták,  hogy  ősztinte, 
becsületes  emberrel  állnak  szemben,  és  így  természetesen  a
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büntetés  tis  elmaradt.  Az  tigazsághoz  hozzátartoztik  az  tis,  hogy 
vasárnaponként eljárt a templomba és a mtise után a kocsmába tis 
be-betért. Így persze, hogy nem fogyot el a bora, mtindtig megérte 
az újat.

Ilyenkor  valaktinél  mtindtig kapot ebédeket  és  utána ment  a 
hegyre vtigyáznti, mert a szolgálatot komolyan vete ám az öreg. 
Nem tis volt akkortiban lopás, nem nyúlt senkti a máséhoz.

Btizony  mondom,  jobb vtilág  volt  az!  Mtindenkti  tudta,  hogy 
János bácsti vtigyáz a ktis btirtokra.

Aztán elérkezet az a btizonyos ősz tis. Szót fogadot édesapám-
nak, és elutazot Kaposvárra, majd vonatal ment tovább. Emlék-
szem, jó egy héttig odavolt.

Családunk  tizgatotan  várta,  hogy  mtilyen  hírekkel  tér  haza 
János bácsti.  Htiányzot,  mert  nálunk mtindennapos vendég volt. 
Szerete születinket, nagyszületinket, Báltint öcsémet és engem tis.

Soha nem felejtem el, mtindtig azt mondtat

— Te fnom ember vagy, belőled jegyző lesz! — Hát ha jegyző 
nem tis, de amolyan ttisztvtiselő és értékmentő let belőlem.

Egyszer csak megérkezet a mti János bácstink. 

Estefelé járt az tidő, a tücskök ctirtipeltek a kertben és mti éppen 
vacsorához  készülődtünk  és  kopogtak  a  nyárti  konyha  ajtaján. 
Bodrti kutyánk nem ugatot, mert tismerte az öreget. Ő tis család-
tagként számolt vele.

— Jó estét kívánok Mtindnyájuknak!

— Jó estét, János bácsti! Már azt htitük, hogy meg se jön!  — 
mondta édesapám.
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— Hát,  tudjátok,  nagyon megváltozot az én falum, de Ilka 
húgom tis megöregedet.

— Nem csodálkozom – vágot közbe édesapám – htiszen 60 
éve nem láták egymást.  Aztán meséljen, mti újság arrafelé?  — 
faggata édesapám.

— Megváltozot ot mtinden, a falu, a házak, de boldog vagyok, 
mert a mti házunk még áll. Abban laktik Ilka húgom és a sógor. 
Mert még az tis életben van, hála a Teremtőnek. A gyerekek már 
új  házat építetek.  A húgom megbocsátota mtinden vétkem, és 
nagyon örült,  hogy meglátogatam. Marasztalt  tis,  de mondtam 
nekti — én már nem tudnék tit megszoknti. Mert tit rajtatok kívül 
ntincs senktim — mondtam nekti.

— Jó  helyem  van  nekem  ot  a  szőlőhegyen.  Ot  érzem  jól 
magam  a  ptincék  közöt.  Mtindenkti  szeret  engem,  mert  én  tis 
szeretem őket. Említetem nekti, hogy mtilyen szép családod van, 
Ferti.  Hogy  gyermeketid  mtilyen  aranyosak,  okosok.  Elég  volt 
nekem ot egy hét, honvágyam volt. Annak azért örülök  — úgy 
hagyom tit e vtilágot, hogy végre ktibékültem húgommal. Nyugod-
tan halok meg kedvesetim — mondta.

Közben  elkerültem  Keszthelyre  tiskolába,  etől  kezdve  már 
csak  szüntidőben  találkozhatam  vele,  85  éves  korában  még 
btictikltivel járt. Esténként a szőlőhegyen ctiterázot a ptincénél, de 
néha  a  kocsmába  tis  behozta  hangszerét.  Az  a  ctitera  sokszor 
szerepel a szívem páholyában, főleg amtikor megptillantotam  — 
már évekkel később házunk padlásán.

1972-73-ban  egészségti  állapota  megromlot,  de  senkti  nem 
karolta fel azok közül, aktiknél a legtöbbet dolgozot. Így került 
hozzánk. 

Születim jóravaló, vallásos emberek voltak, aktik megszereték
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és ttisztelték János bácstit.  Ő kérte édesapánkat, hogy tintézze el, 
hogy öregothonba kerülhessen.

A  Somogy  megyeti  Lad  község  mellé,  Gyöngyöspusztára 
került. Ot születimmel többször tis meglátogatuk. Ő tis megérke-
zet hozzánk mtinden évben, eljöt, amtikor szabadságot kapot — 
ahogy mondta.

Sokátig  nem tudtam,  hogy  a  termelőszövetkezetnek  tis  tagja 
volt, mert ot tis dolgozot. A háztájti terményének árát édesapám 
rendszeresen,  havti  bontásban küldte  nekti.  Így  mtindtig  volt  ún. 
zsebpénze. Ot tis mtinden vasárnap elment a templomba — termé-
szetesen gyalog. Hazafelé betért a csárdába (Ő így hívta a kocs-
mát) egy-egy fröccsre  — ahogy azt tis elmesélte, amtikor Göllébe 
jöt.

Édesapám látogatásunk alkalmával tismét adot nekti pénzéből, 
így tudot léteznti, mert a nyugdíját a szoctiáltis othon vete fel — 
ahogy az ma tis szokásos.

Kérdeztük tőlet

— Hogy érzti magát tit, Lad-Gyöngyöspusztán?

— Megvan mtindenem, de ot érzem köztetek magamat tigazán 
othon. Sok jó ember van tit tis, vannak új barátatim tis.

Tudomásomra  jutot,  hogy  ot  tis  segítet  a  gondozóknak  a 
munkában.

Az utolsó évben már nem jöt haza. S jöt a hír — akkor már 
főtiskolás voltam — hogy meghalt a János bácsti (1975. áprtiltis 6.). 
Mtivel a temetés napján kapták születim az értesítést  — nem tud-
tunk elmennti Ladra.

Vtiszont a nyárti  szüntidőben ttiszteletünket tetük János bácsti 
sírjánál. Műkőből készítetet emlékére édesapám egy sírkeresz-
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tet, amtit felállítotunk a szoctiáltis othon temetőjében lévő sírhal-
mon (Élt 89 évet).

A  gondozónő,  akti  kalauzolt  bennünket,  elmondta,  hogy 
szereték János bácstit, nagyon jó ember volt — mondta.

Jól eset nekünk, pedtig nem volt tigaztiból hozzátartozónk, de 
ebben a  ptillanatban  úgy  éreztük,  hogy  több  volt,  mtint  rokon. 
Éppen ezért szeretük és ttiszteltük.

Sokszor elgondolkodom János bácstival kapcsolatban és egyre 
mélyebben vallomt Születim emberségből jelesre vtizsgáztak.

Hálával  gondolok  rájuk,  aktik  már sztintén ntincsenek közöt-
tünk. Ot ptihennek a fenyőkkel és tujákkal benőt gölleti temető-
ben.

Halotak napján nem csak rájuk gondolok  — János bácstira tis 
emlékezemt arra az egyszerű emberre,  akti  ma tis  ot kóborol  a 
magyar tájon, a somogyti falu szőlőhegyén és amtikor Dombóvá-
ron a kertvárosti parkban tavasszal megszólal a kakukk, gyermek-
korom János bácstija köszön felém.

Dombóvár, 2004. október 20-21.

Másodtik szülőfalum: Kehtida.

A cím nem véletlen, mert az első és valódti  szülőfalum egy 
Somogy megyeti község, Gölle, mely ébren és álmomban és talán 
a földti életen túl tis az első hely a vtilágon, amelyet meglátam és 
megtismertem. Ez a falu ktiskoromtól a felnőté válás útján elkísért 
és kísér a síromtig.
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A másodtik szülőfalum egy zalati település volt, melyre ma tis 
szívesen emlékszem vtissza. Ez a falut Kehtida.

Hogy  mtiért  nevezem  másodtik  szülőfalumnak  az  emlékek 
kutatása közben, arra a következő a magyarázatt Sztinte gyermek-
ként kerültem el Gölléből Keszthelyre, a távolti városba tanulnti, — 
csupa városti gyerekek közé. S amtikor egy számomra kedves és 
felejthetetlen tanárom bemutata a kehtidati Tangazdaságot, akkor 
döbbentem rá, hogy lesz folytatás.

De most nézzünk bele a falu történelmébet Kehtida ősti magyar 
település,  melyet  első  ízben  1232-ben  említenek  az  oklevelek. 
Ekkor tin ponte Ketudről olvashatunk. Ktiss Lajos által szerkesztet 
Földrajzti  nevek  ettimológtiati  szótára  /1980/  szertint  ez  arra  utal, 
hogy Ketőd nevű személy btirtokán híd vezetet át a Zalán. Majd 
1349-ben tis találkozunk községünkkel Kedheda alakban. 1363-ban 
és 1399-ben Kedyda, tilletve Kecdhyda formában szerepelt. Kethy-
da szerepel továbbá 1441-ben, 1446-ban, 1461-ben és 1463-ban tis.

Szent Péter apostol ttiszteletére szentelt egyházát az oklevelek 
1322-re  kelteztik.  Egy  1441-es  oklevél  szertint  vámhelyként  tis 
szerepel.  1461-ben  Szentgyörgyvár  tartozéka,  1493-ban  pedtig 
mtint a Kantizsatiak btirtokát sorolják föl.

Ezen adatok btizonyítják azt, hogy Kehtida ősti magyar telepü-
lés.

Nem  célom  most  a  község  egész  történetének  tárgyalása, 
éppen ezért a régmúlt helyet az utóbbti évttizedek feljegyzésetit 
tismertetnémt

Az 1880-as évek végén Kehtidának 119 háza és 790 lakosa volt, 
ktik sztintén magyarok voltak és rómati katoltikus vallásúak. Földte-
rülete 1790 kh volt. Körjegyzőség és anyakönyvti kerület Zalakop-
pányban székelt. Csendőrőrs pedtig Zalacsányban volt.
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Az Új Magyar Lextikon /1962/ szertint 1960-ban 840 lakosa volt 
a községnek. Híres volt takarmánytermesztéséről, államti gazda-
ság és termelőszövetkezet tis működöt a településen. Ugyancsak 
híres volt Mezőgazdaságti Szaktiskolájáról tis.

Hogy  mtiről  híres  még  Kehtida?  Deák  Ferenc  jut  eszembe, 
aktinek  tit  volt  btirtoka,  ahova  1849  elején  vonult  vtissza,  s  az 
abszoluttizmus alat ot élt. A másodtik nevezetessége a községnek 
a szaktiskola, mely száz és száz, de nem túlzok, ha azt mondom, 
hogy több ezer embernek adot kenyeret,  szakmát a kezébe az 
elmúlt 50-60 év folyamán.

A Deák-kúrtia  ma műemlék és  az  udvaron szobor  htirdetti  a 
„Haza bölcsének” kehtidati tartózkodását.

Azután  eszembe  jut  Sánta  Ferenc  műve,  a  Húsz  óra,  mely 
sztintén ebben a faluban játszódot. Akkor még állt a ház, mely 
színhelye volt a regénybélti eseményeknek.

De  vtisszakanyarodva  az  eredetti  gondolatmenethezt  tehát 
Göllét  Kehtida  pótolta  nekem  a  kemény  négy  esztendő  alat, 
melyet a keszthelyti Mezőgazdaságti Techntikumban, tilletve Szak-
középtiskolában töltötem. Bíztam benne és timádkoztam Istenhez, 
hogy  mtindez  stikerüljön.  És  stikerült  tis,  mert  Kehtida  és  annak 
egyszerű, de értékes embereti pótolták a szülőfalut, aktik hasonló-
ságot  mutatak  magyarságukkal  és  vendégszeretetükkel  az  én 
falumhoz, melynek varázsát addtig egyedülállónak htitem.

1968  őszén  látam meg  a  kehtidati  templomtornyot.  Az  első 
gyakorlatti  foglalkozás  alkalmával  mutata  be  a  tangazdaságot 
Takács Gyuláné, akti állatenyésztést és mezőgazdaságti gyakorlatti 
tismereteket  tanítot,  — Farkas  Vtilmos  techntikus  segédletével, 
aktire sztintén szívesen emlékszem vtissza. A zalaszentgrótti Államti 
Gazdaság kehtidati üzemegysége btiztosítota tiskolánknak azt a 40 
katasztráltis  hold  földterületet,  melyen  megtismerkedhetünk  a
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növénytermesztés alapjatival. Ekkor látam először a szaktiskolát 
és  kollégtiumot,  a  gazdaság  majorját,  mely  sztintén  megnyerte 
tetszésemet. Azután az elkövetkezendő négy év folyamán több-
ször  tis  megfordultam  a  faluban  a  nyárti  gyakorlatok  és  hetesti 
szolgálatok alkalmával,  s  ez a ktis  falu egyre a szívemhez nőt. 
Tehát az otanti emberek magyarsága, vendégszeretete, vallásos-
sága  az  tigazti  szülőfalumra,  Göllére  emlékeztetet.  It  tanultam 
meg  Ptintér  Ernő  bácstitól  a  borjúnevelés  fortélyatit,  Soós  Ptista 
bácstitól a lófogat mesterségét, Némethné Angti néntitől a baromf-
nevelés alapjatit, Eckmann Józsti bácstitól a magtárosti feladatokat, 
de folytathatnám a nevek sorolását Farkas Vtilmos techntikussal, 
Radtics  Ttibor  főagronómussal,  kerületti  tigazgatóval,  Hajdtics  és 
Szemenyeti  bácstival,  vagy a  fatalokkal,  a  Németh gyerekekkel, 
vagy a Csánytiakkal.  E nevek elevenen élnek bennem és sztinte 
mtindenktihez ktivétel nélkül emlékek fűznek Aztán vannak olya-
nok tis, aktiknek a nevére csak a naplók ktinytitása után jönnék rá, 
de így tis kedvesek számomra.

A  mezőgazdaság  kérdéseti  közül  sok  mtindennel  ttisztában 
voltam, de Kehtidán még több emberséget, szaktudást és ttisztessé-
get tanultam, az ot eltöltöt évek alat. Többször tis megfordultam 
barátommal,  Btihary  Gyulával  a  község  templomában  a  nyárti 
estéken tartot szentmtiséken, ahol a kórusban /karzaton/ együt 
énekeltünk a helybélti  hívekkel. Természetesen, mtint gazdászok, 
nem htiányozhatunk a moztiból sem, vagy a btiltiárdasztaltól, de a 
zalati strandolásból sem maradhatunk kti.

Az éretségti vtizsga /1972/ óta mtindössze két alkalommal volt 
szerencsém látnti falumat. Először 1979-ben, de ekkor már Kehtida-
kustány tábla jelezte hollétemet a falu határában.

Megdöbbentem az új utca látán, mely az út mentén fogadot. 
Már  nem volt  meg  a  szaktiskola  sem,  helyete  általános  tiskola 
feltirat fogadot. Megtaláltam még a régti majorépületeket, a volt
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kollégtiumot  és  a  Deák-kúrtiát.  A  falun  végtigmenve  új  házakat 
találtam, melyek a szorgalmas és ktitartó munka eredményeti.

Kehtidakustány a körzetesítés műve, mely véleményem szertint 
nagyon nagy htibája volt az elmúlt rendszernek. Eredményeként 
sok szép magyar település elsorvadt Zalától- Békéstig. Igaz, hogy 
esetünkben  talán  mtindkét  község  hasznára  vált  az  egyesülés, 
htiszen már korábban teljesen összeépült a két falu. Btiztos voltam 
benne, hogy Kehtida azóta tismét utcákkal  gyarapodot, melyről 
az  tideti  nyáron  győződhetem meg,  amtikor  családommal  tismét 
eljutotam erre a tájra. 1994. júntius 28-án megdöbbenve látam, 
hogy  a  majorépületek  helyén  új  házak  állnak.  Persze  ezt  jó 
értelemben tis gondoltam, htiszen falum szorgalmas magyar népe 
azon  fáradoztik,  hogy  mtinden  évben  szebb  legyen  községe, 
környezete. A kollégtiumti épületekből gyermeknevelő tintézet let, 
az  tiskola  tatarozás  alat  állt,  melynek  nagyon  örültem,  mert 
megőrtizte eredetti formáját. Örömmel fogadtam, hogy emlékszo-
bát rendeztek be Deák Ferencnek. Megújult a templom és környé-
ke. S méltóképpen megemlékeztek tit tis az I.  és II. vtilágháború 
áldozatatiról,  hősetiről.  Új vendéglátó egységekkel gyarapodot a 
község, mely sztintén a fejlődés eredménye. Sajnos kevés tismerős 
arcot látam. A kehtidati  évek mély nyomot hagytak életemben, 
lelktivtilágomban. Ez a falu let othonom helyet othonom, mely 
emléketim  közöt  a  legszebbek  egytikévé  vált.  Ez  a  szó,  hogy 
Kehtida,  ha  érthetetlennek  tis  tűntik,  számomra  sokat  mond  és 
sokat jelent.

Emléketim mélyén őrzöm azokat az embereket, aktik magyarsá-
gomat,  emberségemet  formálták,  s  bízom abban,  hogy közülük 
még sokan élnek,  — amtit szívből kívánok! Nektik adózom e ktis 
írásommal, mely „Vallatnak a zalati dombok” című sorozatomnak 
bevezető láncszeme.

1994. júntius 30. 
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Fazekas Margtit - Szomorúfűz

Szabóné  Fazekas  Margtit  /Szomorúfűz/  vagyok.  Budapesthez 
közelti ktisvárosban, Cegléden élek. A könyvek, a zene, az tiroda-
lom  szeretete  születim  által  és  évttizedektig  tartó  könyvtárosti 
munkám során tivódot belém. Az 1980-as évektől — mtióta tolóko-
cstiba kényszerültem - írogatok. Élem a sérült emberek harcokkal, 
kínokkal telti mtindennapjatit. Ktiírva magamból érzésetimet, fájdal-
matimat,  — sorstársatim  és  a  magam  küzdelmetit.  A  szépség,  a 
nyíltság, az ősztinteség, a szeretet fontos számomra.

Írásatim, versetim antológtiákban, tinternetes tirodalmti oldalakon 
és tit olvashatóakt htpt//szomorufuztike.freeblog.hu
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Emléked színe elé .
Apukámnak születésnapjára

Vad szél rázza a házat, remegtetti az ablakokat! 
Fénytelen, szürke a hortizont, puha némaság ölel. 

Gyertyafény vtilágltik az estben, vtisszatükröződve az ablaküvegben. 
A vtiasz mtinden egyes cseppje szívemre csöppen. 
Az emlékek lángja fényltik könnyes szememben. 

It őrzöm magamban szerető, gondos szíved. 
Vtiaszrózsákat rajzol a múltba merengő ábrándozás, 

a lecseppent gyertya apró tavában. 
Születésnapodon e rózsákkal köszöntelek, 

mtiközben ptillámról legördül egy szerető könnycsepp, 
alázatosan, emléked színe elé.

*
Htiányodat fájón lelkemben ctipelem.

A fény fátylán át gondolok Rád.
Halálomtig sajgón lüktet Érted a szívem

Ptihenj békében!

Szemed fénye stimogat

Fáradtan, fásultan ébredek
A Nap mosolya elveszet
Szomor borítja lelkemet

Szürke tenger a végtelent
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Fénylő szemed nekem drága ktincs
Átjár, beragyog, nélküle sztikra stincs

Átölel, rtingat csendesen
Áldást, reményt kap életem

Szólsz hozzám az éterben
Lelked vtigaszt nyújt nekem

Értintésed, mtint Nap a kék eget
Szelíden ölelti lelkemet

Valenttin nap

Amti porba hal, az csak földti lom,
szépséged a dalatimban lobog,

s dticső neved a mennybe fölírom.
S ot szerelmünk, bár mtinden sírba hull,

örökké él s örökké megújul.
- Edmund Spenser -

A szívek, - a szerelem, - a szeretet napja.
Mtindenüt jár a szerelem, a szeretet. Szívünkben Ámor nytila 

száll, s rügyet fakaszt. Együt lüktet a szív, telti varázslatal. Éget 
bennünket szemének forró tüze, fénye ragyog felénk, s benne a 
cstillagok. A kezetink összefonódnak gyöngéden, karunkba fonva 
öleljük. Vágyunk forró szerelmére, édes szavára, puha csókjára.
A lélek jár a lélekben, lélekhúrokon zeng a szerelem dallama. 

Felhők mögé rejtjük édes ttitkatinkat.
A szerelemben a fájdalmak tis elhagynak, a csend vtigyázza közös 

álmatinkat. Leszakíthatatlan cstillagok közöt bolyongunk, s olykor, 
ha fáj – ttitkon ejtünk könnyeket.
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A szerelem, az szerelem.
Az érzés nem tismer akadályt.

A szerelem mtilltió ptillanat
Szárnyaló a végtelen térben
A szerelem ragyogó cstillag

Sztiporkáztik, olykor elhalványul.
A szerelem a rohanó tidő.

Magasság, mélység, repülés, zuhanás.
A szerelem fájó hűtlenség.

Bűn és bűnhődés, botlás és bukás.
A szerelem íz és tillat.

Mézként csepeg lelkedre, szívedre.
A szerelem fetrengő őrült láz

Olykor tévutakra tirányít és vezet
A szerelem balsors, de maga az ÉLET,
Mert szerelem nélkül élnti nem lehet.

Mert a szerelem, mtindez a SZERELEM!

Egy csodálatos nap .

Talán soha nem érzet még tilyen kellemes fáradtságot,  mtint 
amtilyen rátört. Konyhájában készítet magának egy fnom teát. 
Csészéjét  ujjatival  átölelve  lépet  be  szobájába.  Bekapcsolta  a 
TV-t, az asztalkán álló gyertyatartóban lévő gyertyát meggyúj-
tota. Fáradtan ült le a fotelba. Teáját kortyolgatva nézte a pergő 
flmkockákat. Szívét meleg szeretetel ölelték át a mati nap törté-
néseti.

*
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Ragyogó napsütésre,  vtidám madárcstivtitelésre ébredt  — kora 
reggel. Fürgén végezte el dolgatit, majd autójához ment és útnak 
tindult.

A távolság nem volt nagy. A városka, ahova tigyekezet, ötven 
ktilométerre volt tőlük. Kényelmes tempóban autózot. Kellemes 
volt az útja, örömét fokozta a gyönyörű tidő tis.

A  ktisváros  főtere  tis  napfényben  úszot.  Páran  üldögéltek  a 
padokon, vagy stietős léptekkel tigyekeztek át a parkon. Megkeres-
te  a helyszínt.  Korán érkezet.  Lassan sétálgatot,  tismerősökkel 
beszélgetet.  Az tidetiglenesen felállítot színpadon folyamatosan 
pörögtek  a  műsorok.  A  ktifejezeten mozgássérülteknek  készült 
rendezvény számára a terep a maga hepe-hupátival, gtidres-gödrös 
mtivoltával — egy járóképes ember segítsége nélkül — elég nehéz-
kes — alkalmatlan volt. Sajnos, ez az egy dolog — ktis tüskét ha-
gyot a szívében.

Először  fellépet a  Roll  Dance  kerekesszékes-kombti  tánccso-
port.  Ez  a  csoport  egy ép és  egy sérült  ember  párosa.  Ahogy 
nézte  őket,  az  emlékek sora borzongata meg.  Az tit történtek 
órtiásti élményt nyújtotak számára, mtint újra és újra, ahányszor 
csak  láta  őket.  Többen  közülük  személyes  tismerőseti  voltak. 
Műsoruk után a repülőtérre tigyekezet a tánccsoport — egy kül-
földti fellépésre repülve.

Ezután következet a Napsugár Jeltánc csoport, Anna vezetésé-
vel. Előadásuk könnyeket csalt szemébe.

A Gördülő Tánccsoport — az egyetlen nemzetközti versenyké-
pes csoport  a magyar  rokkant  tánckultúrában.  Fennállásuk óta 
kísérti útjukat. Személyes barátság fűzte őt hozzájuk.

A  táncos,  zenés  programok  után  egy  egészen  más  jellegű 
bemutató volt. Kutyusok következtek. Nem lehet szóval ktifejeznti,
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amtit látot.  Ezek a fantaszttikus kutyák segíttik,  megkönnyíttik a 
mozgáskorlátozot  emberek  életét.  Többször  könnyeket  csaltak 
szemébe.

*

A lemenő Nap sugarati arany fénnyel ragyogták be a színpadot 
és  környékét.  Lelke  lobogot,  csordulttig  telt  a szíve szeretetel, 
csodálatal a mati nap életre szóló élményével.

Fantaszttikus volt ez a nap!

*

Cstillagos  az  éjszakati  égbolt.  Teleszórva  sztiporkázó,  ragyogó 
cstillaggal. Nem volt holdfény, de a derengő homályban mtinden 
ttisztán látható volt ablakán keresztül, - a felhőtlen hortizont alat. 
A fnom cstillagfény áramlot az enyhe éjszakában.

Egy tidetig mélázva nézte az égbolt csodátit, egyre laposabbakat 
ptislogva. Könnyedén vert a szíve, mtint az aranyló sugárkoszorú-
ban szárnyaló ptillangó lebben a vtirágokon.

A napti élmények és kellemes fáradtsága hatására egészséges, 
mély álomba zuhant.

Az éjben kísértetties árnyak
A végtelenbe repíttik az álmok
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A találkozás

Nyárti délután, de lóg az eső lába. Szürke az égbolt, szemerkél 
tis ktissé az eső. A várakozás napfényt varázsol a hortizontomra.

Ünneplőbe  öltözöt  a  szívem,  abban  a  ptillanatban,  mtikor 
megírtat meglátogat. Feszítő tizgalom bennem, ölelném nem csak 
ŐT, de az egész vtilágot. Indulnék, repülnék elé, de vtisszatart a 
félelem. Indulnék FELÉ, — az éj csupa rtingató csoda, dallam, mu-
zstika.  Bennem  csobognak  a  lélek  melódtiák.  Az  álom  messze 
elkerül, sztivárványszínű képek bennem, nyugalmuk ölel. Varázs-
dallamok szállnak az éjben, a csend nyugalmában.

Korán kelek, hogy méltóképpen fogadhassam, de a feszültség 
akkor  tis  bennem.  Megszólal  a  csengő  és  jön  felém  a  járdán. 
Ragyogó  arany  szempár  mosolyog  rám.  Szívem vadul  kalapál. 
Remélem, megbékél szívem hamarosan. Békét, boldogságot hoz 
számomra két ölelő karja.

Reszket  a  lelkem,  szemem  sarkában  könny,  amtit  próbálok 
befelé nyeldesnti. Fényességet hoz, amtikor belép, ragyog körülöt-
te  mtinden.  Remegek,  zavart  vagyok.  Jaj,  csak  ne  vegye  észre 
rajtam!  Istenem!  Évek  múltak  el  és  most  tit  van!  Láthatom, 
látom  ŐT,  magamhoz  ölelhetem.  Boldogság  öntti  el  szívemet. 
Arany  mosolya  ölelti  szívemet.  Elraktározok  mtinden  ptillanatot 
belső  fészkembe,  mtinden rezdülését,  -  ragyogó szemetit,  cstinos 
alakját, szép arcát, haját lelkemmel fotózom.

Csupán az első ptillanat a nehéz. és a következő és a. talá-
nyoké az  tidő.  Fénysugarak hullnak körülöte,  boldog a  lelkem, 
fénysugarak rezegnek mtindenhol, amerre lép. Lénye dallamokat 
sugároz,  krtistályok  cstiltingelése  kedves  hangja.  Különös,  belső
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sugárzása árad felém, karommal átfonva — végre magamhoz ölel-
hetem.

NAGYON SZERETEM ŐT — vajon érzti ezt felőlem?

Köszönöm  a  reményt,  az  életemet.  Köszönöm,  hogy  vagy 
nekem

Mosolyod .

Mosolyod a tavasz tillata
Mosolyod vtirágzó életfa

Mosolyod csend és dallam
Mosolyod hívogató madárdal
Mosolyod az ősz sokszínűsége
Mosolyod a hó fehér ttisztasága

Mosolyod aranyló ptirkadat
Mosolyod éltető, ragyogó Nap
Mosolyod bíborszínű alkonyat

Mosolyod az éj selyembársonya
Mosolyod álmatim rtingatója

Mosolyod ctirógató, lágy szellő
Mosolyod htit, s gyógyító erő

Mosolyod soha el nem feledhető
Mosolyod áldás és remény
Mosolyod ölelő mozdulat

Mosolyod örök, vágyó gondolat
Mosolyod megvalósuló álom

Mosolyodban életem, halálom
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Lelke szárnyalásával .

A szellő lágyan, kellemesen stimogata áthevült bőrét. Körül-
vete a táj tillata, a fenyők, a fű, a vadvtirágok, a természet tillata.  
Izgatotan várta ezt a napot. Korán ktihozták őt kérésére, hogy a 
nagy esemény előt még gyönyörködhessen lovában, hogy ket-
tesben legyen vele, hogy kényeztethesse egy kticstit.

Az erdő, a folyó közelsége mtiat hűvösebbé vált a levegő az 
eddtigti hőmérséklethez képest.

Békés,  nyugodt  volt  mtinden  ebben  az  tigazán  paradticsomti 
hangulatban.

A lovak tigazti paradticsoma.

Távol és közelben lovak legelésztek. Nyerítésük messze hang-
zot. Vígan hancúroztak a szabadban, sörényük lobogot, ahogy 
tide-oda vágtatak a mezőn. Gyönyörűek voltak. Tökéletes, tizmos 
testük,  mtinden  porctikájuk  összhangban  mozgot.  A  napfény 
cstillogot bőrükön.

A lány félelemmel, és csodálatal vegyes érzelmekkel fgyelte 
játékosságukat. Kticsti kora óta

timádta a lovakat. Mtikor tis kezdődöt? Ahogy az emléketiben 
kutatot, vtisszagondolt arra a hétvégére, mtikor a család felkereke-
det a Hortobágyra, ahol éppen lovas programok voltak. Ttizedtik 
születésnapjára  kapta  ajándékul  ezt  a  ktirándulást.  A  bemutató 
végén lehetet lovagolnti, és a nagy tágas pusztán séta kocstikáznti. 
Félteték  születi.  Akkor  nem  engedték,  hogy  lóra  üljön,  hogy 
lovagoljon, de kocstikáznti elvtiték.

Cstilla sérülten, a mozgatótidegeti sérülésével születet. Nehezen
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tanult meg járnti, nehezen mozgot. Rövtidebb távokra két botot 
használt, míg hosszabb útjatit tolókocstiban tete meg.

Úgy gondolta,  csak vágyálom marad számára a lovaglás,  de 
sóvárogva, nagy érdeklődéssel nézte a lovakról szóló flmeket.

Azután egy csapásra mtinden megváltozot, amtikor egy moz-
gásjavító  tiskolába  került.  Csendes,  vtisszahúzódó  lány  volt,  a 
tanulás sem tigazán érdekelte. Saját ktis vtilágában élt, s a számító-
gépével osztota meg gondolatatit. Egy csendes, kellemes tavaszti 
napon  az  tintézet  lakótinak  szabadtérti  programot  rendeztek, 
amtikor  tis  a  közelti  lovardába  tis  elvtiték  őket.  Számára  ekkor 
megnyílt a vtilág.

Nagy  szeretetel  fogadták  a  sérült  gyerekeket.  Türelemmel, 
odafgyeléssel, szeretetel foglalkoztak velük.

Cstilla  nagyon  boldog  volt.  Segítséggel  lovaglásban  tis  részt 
vet.

Ezután a nap után mtinden hétvégéjét  a lovardában töltöte. 
Eletinte rövtid tidőszakokat tölthetet lóháton, majd egyre többet. 
Kérte  születit,  hogy ne vtigyék haza a  nyárti  szünetre.  Az egész 
nyarat  tit töltöte  — a lovak közelében,  a lovak közöt.  Ftiztikati 
erőnléte,  mozgása  tis  sokat  javult.  Számára  életének  legszebb 
tidőszaka volt ez a nyár.

Szeptember. Ismét benépesült az tintézet. Vtisszatértek a gyere-
kek a nyárti szüntidőről.

Az enyhe, tinkább kellemes nyárvégti tidőben tismét szabadtérti 
programot  szerveztek  számukra,  ahol  a  különböző  programok 
után fnom ebéddel várják a gyerekeket.

S most már ő tis mtint lovas vesz részt mtindezen. Izgatotan és 
ktissé félve várja a bemutatót.
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Gyerekzstivaj — neve hangztik több felől. A gyerekek elfoglalják 
helyetiket.

A lovászok elővezettik a lovakat kantárszáron, melléjük feláll-
nak lovasatik.

Cstillát tis felsegíttik a nyeregbe — és eltindul — az élete, a sza-
badsága felé.

Lelke szárnyalásával,  lova hátán, a nyeregben, szívében tele 
boldogsággal.

Ékszer

Szemed két aranycstillag,
ragyog a fényben arany hajad

Arany fényt ont szereteted,
átölel, rtingat arany szíved

Arcod mosolya ttitkokat rejt,
arany fényeket ont szemed

Nap és a Hold Téged ölel körbe,
szívem stimogatja hangod lágy selyme
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Szerenád neked

Bár néha már felednti tudlak
és a lelktitismeretem sem bánt,
szerenáddal emlékezem rád,

angyalti üdvözletet küldök hozzád
Átlebegtem pár éven nélküledt
szomorú mesék a sorsom útján

Hullócstillagok kelnek útra,
mély ttitkokat álomba bújtatva,
fekete árnyakba belenémulva
Kezed oly árván hagyot, mtint

hulló levél az őszülő fákat
Messze mélyről hallom hangod

Dallammá értik bennem némaságod

Az emlékezés arany sárga rózsáti 
(Fájó emlék)

„Emlékszel?  Május  volt,  kéklet  a  tó,  mosoly  volt  mtinden, 
mtint  szemedben,  azóta  ősz  let.  A  tópart  ködös,  azóta  én  tis 
komor, néma letem” (Antalfy István)

Szeptember vége — de mtinderre csak a víz felől fújó frtiss szél 
emlékeztet.  Ragyogó  kékségű  a  hortizont.  Arany  sugárszálakat 
lövell a Nap, a vízen ezer sztilánkra törve. Gyönyörű látvány. A 
naplemente  bíborra festete a  felhőfoszlányokat és  az égboltot. 
Ezután rövtid tidőn belül leszállt az este. Cstillaglámpások gyúltak
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a Tejúton, a víztükör vtisszatükrözte sztiporkázó fényüket. Duru-
zsoltak az estti neszek, csak az ő belső vtilága vált oly csendessé. 
Úgy  érezte,  megszakad  a  szíve  a  fájdalomtól.  Mégtis  el  kellet 
jönntie. Emlékeznti és Kedvesét köszöntenti születésnapján.

A klubhajó estti fényekben ragyogot. A vízti sport szerelmeseti-
nek  szállás  és  éteremként  működő  (lélek)hajót  a  part  mentti 
hullámok rtingaták. Ablakati a vízre néztek. Lágy zene szárnyalt 
az éterben. A máskor oly kedves dallamok szívét erős btiltincsbe 
szorítoták. Most nem tis a szórakozásra gondolt.

Fáradt léptekkel ballagot szobájába és az ablakon át a vtizet 
nézve — szomorúan, könnyes szemmel emlékezet. Az éjszakában 
távolról  hallota  a  csobbanásokat.  Időnként  szárnycsapások 
surrogtak a víz felet. Gondolatatiban újra élte azokat az estéket, 
amtikor szívét megértintete a csoda — amtikor megtismerkedtek.

Május volt. Bécti péntek délután érkezet meg a hétvégti prog-
ramra.  Elfoglalta  szobáját,  kticsomagolta  holmtiját  és  ktiment  a 
partra. Végtigjárta a kedves, tismerős helyetit, htiszen már harmadtik 
éve vtisszatérően részt vet ezeken a vízti hétvégeken.

Azután a vacsorához készülve — ment az éterembe, ahol már 
kellemes zene szólt. Ptincérek stietek a vendégek ktiszolgálására.

Az egytik asztalnál fatal nő ült — egyedül. Odament hozzá és 
megkérdezte, csatlakozhat e.

A  vacsora  kellemesen  telt.  Udvartias  beszélgetést  folytatak, 
majd táncoltak tis az andalító melódtiákra.

Éjfél után tért szobájába, ktissé fáradtan, htiszen régen elkezdő-
döt a napja. Ptillanatok alat mély, egészséges álomba merült.

Másnap csodálatos reggelre ébredtek. A reggelti után tismertet-
ték  a  napti  programot,  amelyben  a  vendégek  nektik  tetszően 
vehetek részt. Evezés, úszás, napozás, csónaktúra tis szerepelt a
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programban, de többen ktirándultak a környéken. Az egész napot 
Ilkával töltöte — nagyon kellemesen. Késő délután értek vtissza a 
hajóhoz, btizony, ktissé fáradtan.

Rövtid ptihenés után az éteremben találkoztak — a vacsorához 
és az estti programhoz készülve. A partszakaszon tábortűz fénye 
lobbant. Párok kéz a kézben üldögéltek, titalt vagy kávét kortyol-
gatak.  Beszélgetek,  meséltek,  nevetgéltek.,  és  a zene andalító, 
lágy rtitmusára rtingtak. A fény sejtelmesen vtibrált az arcokon. A 
vörösen  tizzó  fények  szemükben  aranylóan  táncoltak.  Az  tizzó 
fahasábok  ptislákoló  lánggal  hamvadtak  el,  amtikor  ők  tis  kéz  a 
kézben sétára tindultak a parton. Nyugalom, békesség töltöte el 
őket.  Teljesen  belefeledkeztek  a  hullámzó,  ragyogó  fényű  víz 
látványába,  amelyben  vtisszatükröződtek  a  cstillagok.  Selymes 
szellő stimogata arcukat. A felhőfoszlányok közül az ezüst Hold 
mosolyogva kacstintot a szerelmesekre.  Az égbolt  sötétbársony 
lepelként borult föléjük. Föld és ég összeölelkezet, ahogy átölel-
ték egymást és talán ennek a hangulatnak tudhatóan — első csó-
kuk megtörtént.

A hétvégti weekend vasárnap délelőt véget ért. Bécti számára 
nem tindult fényesen a nap. Fáradt volt és a tegnapti csodálatos 
este  után  btizony  zaklatotan  telt  az  éjszakája.  Érzésvtiharok 
törtek  rá.  A  férf elvált  volt.  Szerelmti  csalódása  után  nehezen 
talált magára. Mtindtig tis problémát okozot túl romanttikus lelke.

A lánnyal még egyet eveztek és elbúcsúztak egymástól. Kora 
este ért haza ktis lakásába.

A  hétfővel  elkezdődtek  a  dolgos  hétköznapok.  Az  tidő  úgy 
rohant. Mtindez már másfél éve történt. Ismeretségük romanttikus 
kapcsolatá, szerelemmé mélyült.  Mtinden szabadtidejüket együt 
töltöték.  Ezeken a  programokon tis  együt vetek részt,  htiszen 
mtindketőjüknek  a  víz,  a  napfény  volt  a  szerelme.  Ilka  26-tik 
születésnapját tis tit ünnepelték tavaly szeptemberben. Kedvenc
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vtirágatival — 26 szál aranysárga rózsával lepte őt meg. Csodálatos 
volt  ez  a  másfél  év,  amtit  együt töltötek  el.  Már  a  jövőjüket 
tervezgeték — a közös jövőt. A férfnek márctiusban volt a szüle-
tésnapja.  Meglepetésként  — eljegyzésti  gyűrűket  vet.  Azon  a 
szombaton a lányt várta — ünnepti vacsorával.

Ilka  vtidékről  autózot  haza,  hogy  Kedvesével  töltse  ezt  a 
hétvégét  tis.  Születésnapti  ajándékot  vásárolt  és  arra  gondolt, 
mtilyen kellemesen fogják eltöltenti az tidőt. Szerelmes volt. A férf 
ptillanatonként lopta magát a szívébe.

A férf nyugtalan volt.  Hogy mtiért?  — nem tudta magának 
megmagyaráznti.  A Tv-ben pörgő mozgalmas flmre sem tudot 
tigazán fgyelnti. Gondolatatiból a telefon rtikoltozása rtiasztota fel. 
Fel sem fogta a szavak értelmét, amtit a telefon mástik végén lévő 
férfhang mondot.

„Egy kamtion . azonnal meghalt .”

Az eltelt  hónapokat zavarosan élte  meg.  Másfél  éve!  Akkor 
tismerkedtek meg - tavaly májusban.

. És most újra tit van! Elhozta kedvenc vtirágatit, az ő szerető 
sárga rózsátit  — Szerelmének! Magához ölelte a 27 szál aranyló, 
sárga rózsát  — ktilépet szobájából, a hajóról és elsétált a parton 
oda, ahol az első csók történt. Beledobta az aranyló, sárga rózsá-
kat a vízbe. A feltámadó, szeptemberti, estti  szélben, a hullámok 
hátán eltindultak a szerelem-rózsák az emlékezés útján. Könnyes 
szemmel nézte amtint vtiszti a víz boldogságát, a csobbanások első 
csókjuk emlékét őrtizve.

„A szomorúság olyan fal, amely elválaszt két kertet”
/Kahltil Gtibran/

Az ő közös kertjükben már csak az emlékezés vtirágati úsznak a 
hullámokon.
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Te tükröződsz .

Arcodon gyertyafény
a csöndes éjszakában
táncolnak a lángok

tükröződnek szemedben,
szíved mélyében,

a szeretet érzésében,
az árnyak ölelésében
a fények melegében,

sóhajokban és vágyban,
a befogadó álmokban,
a könnyek cseppjetiben

Te tükröződsz mtindenben

Születésnapomon .

Napra nap, évre év, 
mtinden a semmtibe vész.

Vállamon hatvan év!
Hozot és vtit az életem 

bánatot, örömet,
ptillanatokat, perceket.

Eltillant az élet,
elmúltak a szerelmek s a szépek.

De amíg Te velem vagy
térben és tidőben,
életem ajándéka, 

legnagyobb ktincsem
Te vagy Kedvesem!
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Évfordulóra 
Anyukámnak

Álmos ez a vasárnap,
szürke felhők az égen

a harang tis szomorúan kondul
madarak zajonganak a tetőn
árnyakban gyűltik a bánat .
a ctica búsan les az ablakon,

halk hívó hangja szívbemarkoló
ajtómat nytitva, melegre hívom .

meghtiten ő tis Rád emlékeztet
lásdt benne tis Téged szeretlek
fénylő sugarakba takarnám,

hogy a Te forró kezed melengesse
ölembe gömbölyödve becézgetem,

tenyerem melegét rástimítom
így álmodozunk Rólad, - vele -
ezen a szomorkás, bús napon

A havazó gömb 
(A szeretet ölelésében)

Telet fúj a htideg szél. Karácsonyt sutognak a fák, a bokrok. 
Apró  ktis  fenyőjének  tillata,  a   Karácsony  hangulata,  a  fények, 
fahéj és a sütemények tillata belengtik meghtit othonát. Melenge-
ttik szívét.

Baby  a  ktisváros  csendes  utcácskájában  élt,  párja  elvesztése
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óta  egyedül.  Hetek  óta  készülődöt  az  ünnepre.  Süteményeket 
sütöt, apró ajándékokat készítet, varrógépén babákat, gyerekjá-
tékokat varrt, majd ktitömte őket. Kedves ktis csomagokat készí-
tet, csomagolt. 

Tolókocstijában  élte  mtindennapjatit,  rokkant  nyugdíjasként. 
Jövedelme nem volt sok, de ügyesen, megfontoltan osztota be. 
Mtindenre jutot, amtire csak szüksége volt és ahol tudot, segítet 
másoknak  tis.  Hetente  két  alkalommal  eljárt  a  tőle  harmadtik 
utcában lévő szoctiáltis othonba foglalkozásokat tartanti. Sorstársati 
nagyon szereték. Főleg az ot élő gyerekek, de legtinkább a ktis 
Meltinda zárta mélyen a szívébe. Mtindezt szeretetből és persze, 
önmagának tis  jót  téve tete,  htiszen barátati,  sorstársati  körében 
sosem volt magányos.

A ktislány tiránt legelső találkozásukkor tis már valamti elmond-
hatatlan  szeretetet  érzet.  Gyönyörű,  nagy  barna  szemetivel  f-
gyelmesen hallgata őt, ha mesélt, vagy foglalkozot vele. Most tis 
külön ktis ajándékcsomagot készítet számára és már előre mo-
solygot  azon,  hogy  fog  örülnti  nekti.  Meltindácskának  mtinden 
álma egy vtilágító, havazó gömb volt és ő szomorú volt amtiat, 
hogy ktis kedvence ezen vágyát már nem tudta teljesítenti.

Htideg páracseppek, — vad szél csapot arcába, ahogy ktifordult 
a  védet  utcából.  Nagyon  elrepült  az  tidő.  Igyekezntie  kellet, 
htiszen  hamarosan  gyertyagyújtás  és  műsor  lesz,  s  előte  még 
szeretné ajándékatit átadnti.

Csendes, ünnepélyes, már ktihalt a város. Néha autó suhant el 
mellete, és köszönt rá egy-egy stiető ember. Meghtit fények az 
ablakok mögöt, cstillogás az üzletekben, ahogy elhaladt az utcán.

Szeme megakadt a ktis bolt ktirakatában lévő színes ktis göm-
bön.  Az  utolsó  nap lévén nagyon olcsón  kínálta  a  hamarosan 
záró  üzlet.  Kabátja  zsebéből  dermedt  ujjakkal  szedegete  kti
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fortintjatit, hogy meglephesse a ktislányt. Összeszámolta gyorsan a 
pénzt, de dermedt ujjati közül az utca kövére eset kti egy pénzda-
rab. 200 fortint  — pontosan ez a 200 fortint kellet volna még ah-
hoz, hogy megvehesse a gömböt. Próbálta kocstijából lehajolva az 
elgurult érmét felvennti, de sehogy sem érte el. Könnyes szemmel, 
a htideg széltől vörösen, fájó szívvel nézte a számára elérhetetlen 
érmét, — mtikor sztinte angyalti ajándékként állt meg mellete egy 
tismerős-tismeretlen  férf,  akti  ugyan  csak  nagy  csomagokkal 
tigyekezet valahova.

Szemével  megértintete,  megstimogata  az  a  fény,  az  a  ttiszta 
ptillantás, mégtis szomorúság, amely a férfből sugárzot felé.

Látva Baby fájdalmas arcát és könnyes szemét, ahogy a földre 
nézet  kutatóan,  majd  a  ktirakatra  meredt,  — kérdezés  nélkül 
emelte fel a pénzt és ment be az üzletbe megvennti az ajándékot, 
majd vtisszatérve átadta a nőnek, akti akkor tismerte felt ő Géza, az 
othon lelke, aktiről ugyan keveset tudot, de sokszor találkoztak 
már.

Csíp a htideg szél, de szívében melegség áramltik szét. Békésen 
szálltingóznti kezd a hó, ahogy együt folytatják útjukat az othon 
felé, — beszélgetésbe mélyedve.

Az  ebédlőben talptig fényben,  cstillog,  ragyog a  karácsonyfa. 
Belengti a béke, a szeretet melegsége, a gyertyák fénye az örömtit-
tas szemeket. Cstillagszórók patogó tánca, gyertyafények ragyo-
gása,  boldog  gyerekmosolyok,  szeretetkönnyekben  ragyogó, 
megfáradt  szemek,  a  mennyből  leszálló  angyalok  — JÉZUS,  a 
MEGVÁLTÓ születése — a meghtit szeretet ölelésében.
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Régmúlt majálisok

Színes szalagok lobognak a májusfán,
színes lufkat repít a tavaszti szél

Mosolygó szemmel kísérem útját,
amtint az égen egyre magasabbra száll,
s lassan eltűntik a végtelen kékségben

Emlékek a régen volt májusokról
fölötünk elsuhanó boldog tifúság

Kéz a kézben sétáltunk az alkonyban,
vagy egymást átölelve ültünk a parton

az estti tábortüzek fénye mellet
Ctiteraszó szárnyalt, és gtitárhúr penget
kíséretül tücsökzene melódtiája zenget

Hanyat fekve néztük a fénylő cstillagokat
és szavakat sutogtunk a holdfényes éjben

Cstillogó szemmel tindultunk tovább,
mtikor a hajnal ktibontota arany fonalát

A májusti esőben kacagva futotunk
kapualjban védetséget találva

ma társtalanul szárnyal az emlék
mtint a színes léggömböket, úgy

sodorta el a szél a majáltisok képét
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Gulyás Mtiklós

Nevem Gulyás Mtiklós, tidegenvezető vagyok. Külföldre vtiszek 
csoportokatt  az  európatiakon  kívül  lattin-amertikati  országokba, 
mtivel beszélek spanyolul. Ttizennégy éve gyakorlom az tidegenve-
zetést és még nem stikerült megunnom! Sőt a munkám a hobbtim 
tis.

Egybefonódtik  a  művészetekkel,  így  az  tirodalommal  — ez  a 
fontos nekem. Meg az olvasás és az írás. Ambíctiótim nagyok  — 
szeretnék  céljatimnak,  tigényetimnek  megfelelnti.  Versírással 
régebben  foglalkoztam,  végül  hosszabb  ktimaradás  után  újra 
belevágtam. Majd a jövő eldöntti, hogy érdemes volt-e!
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Eljegyzésünkre

Nélküled még csak szenvedtem, 
mert vak sorsom így rendelte;
de mosolyod mtindent törölt,
a vtihart a napfény elfedte.

Ttiszta napfény a szürke vtihart,.
tigaz sem volt a zűrzavar.
Derűs tengeren a félszeg hajós
már a mosolynál tis többet akar!

A halakat várja a mélyből,
a színesen fcánkoló lényekett
letűnt remények gyors raját,
mely tükrözti a cstillagos eget.

Sztigetekre, messzti földekre vágytik,
hegyekre, zúgó habokrat
bőröd arany óceánján stiklanti
lótusztillatól bódultan,

majd ébrednti, mert kebledhez érkezet,
és megptihennti lankás oldalán,
végül a mélyben folytatnti útját 
kéjesen futó barlangti patakján.
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Megtalálta sztigetét, hol laknti akar,
a tengerek hajósa már földjét szeretti t
feléd nyújtom e gyűrűt, mtint életemet,
amti az ujjadon életed ölelti.

Bennünk kertingenek halak és cstillagok,
szárazföld, patakok, értintetlen hegyekt
eljegyzésünk gyűrűje örök körforgás,
medrében rtingatja a btiztos Szerelmet.

Ktislányomhoz

Egy furcsa emlék az élet.
Ködös gondolatok
labtirtintusában érzések ölelnekt
fájdalom és végtelen,
pokolba húlt, hörgő remények.

Vak htitem csápjati
csak üresen vagdalkoznak,
kapaszkodókat tapogatva
az érzéketlen vtilágűrbe marnakt
új lét-formát keresnek,
mert nem látják, amtit akarnak.
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Pedtig oly közel van,
néhány napra tőle
megbékélek magammal,
fel nem dolgozot fájdalmatimmalt
ktislányom születése
töltti meg múltam tirgalommal.

Egy anyaméhben kapálózó
céltudatlan élet
a vtilágűröm Napja,
határtalan, elsöprő hatalma
zord, elhagyatot sötétnekt
predeszttinált sorsú szerepemnek.

Majd sírása végleg felébresztt
többé álmodnti nem fogok
és hangja megrepesztti a sötétet,
képzeletből az életbe hullok.
Ktislányom, senkti vagyok hozzád -
látod, én mtindent elrontotam
és megbocsátanti sem tudok!

Te leszel, akti él majd helyetem,
akti beváltja mtindazt, amti nekem jár,
mtint álmatim apró teste bújsz a vtilágba
és felderíted a „nagy kalandot”,
amtit egyre kevésbé értek,
amti egyre jobban fáj! .
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Mert már késő, úgy érzem,
lemaradásom behoznti nem lehet,
a duplának a felét sem értem el
és nem ér semmtit,
ha a semmtiből ktikecmergek!

Keveset tetem, nem értem, mtiért,
a küszöbön htiába álltam,
nem léptem be, csak vártam és vártamt
elárultam magam
eljátszhatatlan szerepemért.

Tudtam, hogy jönnöd kell,
hogy egyszer csak megválts engem,
mert ttisztaságod hírem tis eltörlti.
Lám, érted érdemes volt
kóborolnti szúrós gallyak közt
és egy életen át faragnti
gyönyörűszép keresztem! 
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Gyurticza Gergely

Nem értek a művészethez. Nem tanultam soha. Nem vagyok 
tagja  alkotó  csoportoknak,  nem  tektintek  senktit  mesteremnek, 
sem követendő példának a művészet területéről. Csak egy pécsti 
psztichológus  vagyok,  és  autodtidakta  festő.  De  sok  hasonlóság 
van a két dtiszctiplína a képzőművészet, és a psztichológtia közöt. 

Méghozzá  az  hogy  egytikben  stincs  konszenzus.  Mtindegytik 
csak paradtigmák egymást követő sorozata. Téztis. Anttitéztis. 

Jobb esetben sztintéztis. 

Mtind ezek ellenére van egy elv, egy téztis, amtit mtinden pszti-
chológus, bármely tiskolába tis tartozzon, egyezményesnek tektin-
tett „A fejlődésbe vetet hitünk töretlen”.

És ez művészetem lényege. Htitel htiszek a fejlődésben, mtind 
művészként, mtind emberként.
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Ünnepi hangulatban
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Együtt
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Hernjak Klaudtija

1988. május 2.-án születem Szabadkán, a Vajdaságban.

Csantavéren végeztem az általános tiskolát. A dtiákújság főszer-
kesztője voltam, a helyti újságban tidőnként, azóta tis “ctikkezek.”

Szegeden leéretségtiztem, majd Pesten a színészti mesterséget 
tanultam.

Két éve utazom, azóta egy óceánjáró az othonom. Mellesleg 
btika-nagyon btika. Szeretem a fröccsöt és a jó zenét - különösen a 
ketőt együt.
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 Falusti tél

Ropog a hó a falusti nép alat,
már, amti abból megmaradt.
Kora reggel serényen sepertek,
hozzászoktak, hogy keményen tepernek.

Most este van, s csupa toll mtinden.
Belep mtindentt szegénységet, szomorúságot,
szépsége eltakarja a nyomorúságot.
Most este van, s oly ttiszta mtinden.

Az út csupa fény, csak az ég sötét.
Csodából nem jár bőség,
így mtinden cstillag elbújt,
majd tavaszra - szívünkkel együt - újra felgyúl.

Sokat kell még hazátig lépegetnem,
addtig tis a karácsonyti vtillogókat nézegetem.
Ot díszeleg mtinden ház ablakán
most még lelkünk tis pompás. - talán.

Nem bánom a hosszú utat,
mert a táj oly szépet mutat,
Mtióta csak eltindultam, mosolygok,
semmtitől nem tartok.

Sár tocsog a falusti nép alat,
mára már csak az maradt.
Kora reggel eső hullot le ránk,
a csodák tideje végleg lejárt.

124



Ünnep Hernjak Klaudtija

Vásár a városban
avagy a karácsonyti ktisangyal

Átlépünk a pompázó kapu alat,
utóptikus vtilágba csöppentünk, barátatink körében,
mtint újdonsült ara, urának ölében -
harcos hétköznapjatink hátrahagyjuk
az ünnepek tideje alat.

Cstillagok fényében úsztik az egész tér,
a fabódéban mtindenkti egy forralt bort kér.
Észre sem veszed, s már el tis vesztél a vásárti forgatagban,
de utad megleled, a fahéjas kürtöskalács utánti forgalomban.

Van tit mtinden, a karácsonyti vásárban.
Mtindenktinek látntia kell, akti tit laktik a városban

A padok köztti sor végén
parányti színpad áll - csak egy pódtium.
Már messztiről hallanti a Jtingle Bells dalát,
amti feledtetti a ktintti vtilág zaját.

Színpad körül összegyűl a tömeg,
tátot szájjal fgyelti a melódtiát,
meghallgatja a Jtingle Bells dalát,
csak egy ptillanatra -
de megszüntetti a ktintti vtilág zaját.

Tovább megyünkt
utunk a ktikövezet Kárászra vezet.
A ktirakatban apró pékek helyet
apró mtikulások gyúrják a kalácsot.
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Az utca végén két komédtiás vár.
A túlsó sarkon hatalmas karácsonyfa áll.

Hegedűs barátunk most tis őrzti az utcát,
hegedűtokjába várja a jussát.
Pár fortintért, egy szál ctigaretáért
békés ünnepeket kíván.

A Dóm tér lábánált
ntincs szebb a négy gyertya lángjánál.
Gtipsz-Jézus feksztik a jászolban,
tigentis léteztik valamti a távolban.

Turtistacsoport közeledtik,
s a galambgumótakarót becsmérlően szemlélti.
Eddtig észre sem vetem, -
talán, mert tit - othonra leltem?!

Megcsendül a zenélő óra,
így a turtista tis emlékezhet valamti jóra.

Sátrak közöt patog a tűz -
egy rongyos öregúr morzsolgatja tenyerét,
árad belőle a bűz,
arca komort nem érzti az ünnep szellemét.

Szőke ktislány, fehér sállal - odaszegődtik mellé.
Rámosolyog s szaloncukrot nyújt felé.
“Boldog karácsonyt bácsti!”- sutogta aranyos ktis hanggal,
s továbbállt ez a karácsonyti ktisangyal.

Nem kell nekünk
hatalmas vagyon vagy végtelen hatalom,
csak az, hogy szívünkben a karácsony zenéje -
egy napnál tovább tartson.
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Szomorú születésnap
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Horváth Zsuzsanna

Horváth Zsuzsanna vagyok. Tapolcán élek ktis családommal. 

Nagyon szeretem a verseket, már általános tiskolás korom óta. 
Talán az akkorti magyar tanáromnak, Szabó Zoltánné Ica néntinek 
köszönhetően, aktire a mati naptig hatalmas szeretetel gondolok. 

Azt htiszem, olyan ember vagyok, akti meglátja mtinden apró 
dologban a szépet, és erőt tud merítenti bármtilyen természetti 
csodából. Egy vtirágból, egy esős napból, egy hűvös ködös őszti 
reggelből, vízparton üldögélve a napsugarak fényéből, bármtiből, 
amti különlegessé tehetti a napot. t) 
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Szívem vtirága, anyák napja
Ktinytitod a kulcsos ktisszekrényt,
Előveszed, mtilyen emléket őrzöl rég.
Nem szólsz közben, keresgélsz,
Szemetid sarkából engem szemlélsz.

Ktifakult színes papírok.
Kaput, házat, ablakot formálnak.
Elszáradt vtirágokból,
Vtirágcsokor pompázot.

Egytiken ot az óvodati jelem,
Semmti kétség feltismerem.
Talán nem tis értetem mtiért teszed,
Könnyes szemmel font körbe öled.

A mástikon hatalmas írás,
Segédvonalak közöt betűk.
Írnti még altig tudtam,
De azon tis köszöntelek megtint.

Sorra nézem újra és újra,
Mtintha mégtis megérteném a múltat.
Papírok közöt más keze munkája,
Ktirívóan színpompázva.

Te, félreülsz, meghatódva.
Mtintha egy emlék újból megrohanna.
Kézbe veszem a homályos művet.
Olvasnti próbálom a fakuló betűket.

Szívemre ült valamti súly.
Édes teher, a megmagyarázhatatlanon túl.
S, míg lepereg az elmúlt évttized,
Könnycseppem hulltik gyönyörű emlékeken.
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Megtörlöm a szemem,
Csak ttitkon ne lássad.
Az érzés tényleg csodás.
Szívünk emlékeketi közt kutatás.

Gyermekem remekművét fogom.
Őrzti ezt tis a kulcsos szekrény.
Mtindent értek, ezt az ünnepet,
Szívünk őrzti az emlékeket.

És a kulcs, mti mtindezt védti,
Ha eltűntik, sem történtik semmti.
Csak behunyom a szemem,
Látom, amtint ktislányom ttipeg.

Botorkál felém cstillogó szemekkel,
Kezében egy szál vtirággal.
Egyensúlyoz, töretlenül stiet,
És ölembe zuhan hangosan nevet. 

Körbefogja nyakam mosollyal,
És én szorítom, szorítom őt.
Az én vtirágszálam baba tillatával,
Legszebb ajándék a vtilágon.

Ha tit leszel

Még nem tis létezel
De gondolatom
Épp most képzel el.
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Hajad barna, kesze-kusza
Vágyatid tündéreti az oka.
Mosolyt csalnak arcodra
Szépet súgnak álmodra.
Apró ujjatiddal szorítod kezem,
Ártatlanul elraboltad a szívem.
Életem nagy álma,
Pótolhatatlan ajándéka.

Szemetid színe, gyönyörű tenger
Rád nézek, csodállak
Mtinden rossz emlékem
Tektintetedben vész el.
Ölembe veszlek
Rtingat két karom
Ntincs talán nagyobb oltalom.

Nézlek-nézlek, de
Nem találok szavakat
Ktispárnádon elptihenve
Őrzöm békés álmodat.
Zord a vtilág,
It vagyok Neked.
Fogom a kezed,
Mtindtig veled leszek.

Lesz majd eső, 
Vtiharral – széllel.
Sok fájdalmat okozhat
Lelkednek az élet.
Megtanítom majd Neked,
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Hogy küzdjél az árral.
Mti mtindent elérhetsz,
Szívedben a vággyal.

Megmutatom Neked
Erejét egy dalnak.
S, egy mosolyért
Mennyti mtindent adnak.
Meghallgatjuk majd 
A madarak énekét,
Hogy fütyültik lombos fáról
Mtilyen sok szép érhet még.

Ködös őszti reggeleken
Együt gyűjtünk leveleket.
Ptirosat, sárgát, barnát,
Felfedezzük a vtilág sok csodáját.
Hóembert építünk,
Hó angyalok leszünk.
Szánkózások után,
Meleg fürdőt veszünk.

Mászunk hegyeket,
Csodáljuk a tájat.
Barangolunk réteken,
Csokorba kötünk vtirágot.
Majd ha tényleg tit leszel,
Hatalmas szeretet ölel fel.
Több egy életre szóló emléknél,
Szebb bármtilyen ünnepnél.
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Jurman Henrtieta Aby

„A legszebb dolgok egytike életet lehel-
nti  egy  szereplőbe,  hogy  aztán  nyomot 
hagyhass általa mások lelkében.”

1984.  december  24-én  születem,  Szé-
kesfehérváron.  Általános  tiskolás  korom 
óta élénken érdeklődöm az tirodalom tiránt. 
Ttizenévesen  számtalanszor  ragadtam 
tollat, de azok a történetek sosem nyerték 
el végső formájukat. Vtiszont egy tidő után 
a saját képzeletem által életre hívot sze-
replők fellázadtak; átörtek az álmok és a 

valóság közöt húzódó vékony határon, és 2010 januárja óta az 
írás fontos része az életemnek.

A  nagy  regények  egyelőre  az  agyam  egy  távolti  zugában 
várják, hogy a szavatimmal tigazti, felejthetetlen varázslatra legyek 
képes. Remélem, már nem sokátig kell várakozntiuk és hamarosan 
vtisszaköszön a nevem valamely’ könyvesbolt ktirakatában.

Publtikáctiótimt  Dtimenztiók  („A  remény  cstillagati”),  Szó-ktincs 
2011 („Végzetes találkozás”), Új dtimenztiók („Önzetlenül”, „Össze-
törve”),  Szó-ktincs  2012  („Utolsó  november”;  Aposztróf  Ktiadó 
2010-2012);  Hangadó  („Buddy”;  A  tanítványti  láncolat  tirodalmti 
klub  2011);  Verselő  antológtia  2011  („Rémes  reggel”,  „Valóság”; 
Info-Szponzor Kf. 2011).

Továbbti művetim olvashatók a honlapomont 
„Aby’s Franttic World” 
(htpt//abysfrantticworld.fw.hu/)
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A szerelem ünnepe

A  felhőtlen,  ttiszta  égbolt  alat  látszólag  végtelen  harmóntia 
uralkodot. Azonban az erdeti ttisztás apró állatatit megzavarta a 
feszült tidegen érkezése; feldúltan közeledet, lehuppant a legkö-
zelebbti gyümölcsfa tövébe, és vadul ktifújta a levegőt. Az egytik 
nyúlcsemete kíváncstian emelte rá a tektintetét, mtiközben tizgatot-
tan  mozgata  az  orrát.  A  jövevény  halványan  elmosolyodot, 
mtire a ktis állatnak tinába szállt a bátorsága, és rögtön elszelelt.

A fatal férf magányosan üldögélt az árnyékban; az erdő lakóti 
messze elkerülték.

— Sejtetem, hogy tit talállak — mondta lágyan a mellete meg-
jelenő nő.

— Tudod, hogy kti nem állhatom ezt az tidőszakot.
Az éterti szépség nem felelt. Smaragdzöld tektintetéből megértés 

sugárzot, ahogy lenézet a férfra.
— Htiszen ezen a napon téged ünnepelnek — jegyezte meg bé-

kítőleg.
Az égkék szempár dühösen vtillant. — Engem kellene, hogy ün-

nepeljenek.
— Ne légy tilyen sztigorú hozzájuk! — kérte gyengéden.
— Én, sztigorú? Ha az lennék, már rég elvetem volna tőlük a 

szerelem lehetőségét.
A nő bánatosan felsóhajtot, de tudta, hogy csak a keserűség 

beszél a férjéből.
 — Arra nem lennél képes. — Egy ptillanatra elhallgatot, aztán 

rászánta magát, hogy elmondja, mtiért jöt. — Mutatnti szeretnék 
neked valamtit.

— Mtit?  — kérdezte  az  aranyszőke  férf  mtinden  érdeklődést 
mellőzve.

— Majd meglátod — mosolygot rá a felesége sejtelmesen.
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Lassan  végtignézet  a  nő  ktifogástalan,  gyönyörű  alakjánt
hófehér stóla lágyan körbeölelte, karjatit szabadon hagyta, bokáját 
fnoman stimogata az aláomló anyag. Az aranysarukon szelíden 
megcstillantak a napsugarak, akár a vtilágosszőke ttincseken.

— Na  jó  — egyezet  bele  ptillanatnyti  tétovázás  után.  Tudta, 
hogy máskülönben úgysem lesz nyugta.

Csak egy gondolatnyti tidőbe telt, amíg a két alak megelevene-
det a bevásárlóközpont közepén.

— Mtinek hoztál tide?
A nyüzsgő forgatagban senkti sem vet tudomást a félmeztelen 

férfról; az emberti szemek számára láthatatlan maradt.
— Majd megtudod — tintete le a felesége.
A  halandók  eszüket  vesztve  stietek  az  üzletek  vagy  épp  az 

egytik  tidetiglenesen  felállítot  pult  felé,  hogy  szívük  választot-
jának mtinél  egyedtibben tömeggyártot ajándékot  vásárolhassa-
nak.

— Nézd azokat a szobrokat — tintet a nő az egytik ktirakat felé,  
ahol  a  ktisebb-nagyobb  szárnyas  angyalok  kezében  felhúzot íj 
díszelget.

— Hát tilyennek látsz engem?! — kérdezte a férf felháborodva.
— Természetesen nem — ttiltakozot a  mástik  azonnal.  — De 

akkor tis mókásak.
— Azóta tis átkozom azt a kontárt, akti az elsőt ktifaragta. Vak 

volt a szerencsétlen — fntorgot.
A nő az egytik üzletből ktilépő férfra szegezte a tektintetét. — Ő 

az — súgta ttitokzatosan.
A férje érdeklődve fgyelte a távolodó alakot, de semmti külön-

legeset  nem  fedezet  fel  rajta.  Egy  szál  vörös  rózsát  tartot 
tidegesen a kezében. Vtiszont nem volt nála cstillogó léggömb vagy 
szív alakú párna, amtit btiztató jelnek vet.
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A  felesége  nem  tétovázott  a  következő  ptillanatban  már  a 
szerelmét hazaváró Jasmtine-nel  álltak a ktis  lakás nappaltijában. 
Az  ízlésesen  megterítet  asztalon  fnom  ételek  sorakoztak,  a
levegőben  ínycstiklandozó  tillatok  szálltak.  A  nő  elvégezte  az 
utolsó stimításokat,  majd kezébe vete a fekete,  arany szalaggal 
átkötöt csomagot. — Remélem, tetszeni fog neki.

Ekkor a kulcs megzörrent a zárban. Sean határozot léptekkel 
közeledet a rövtid folyosón Jasmtine felé.

—  Boldog  Valenttin-napot!  —  mosolygot  rá  gyengéden,  és 
átnyújtota nekti a rózsát.

— Na, még ez tis! — hördült fel a mástik férf méltatlankodva.
— Várd kti a végét!
— Neked tis! És boldog évfordulót! — nyomta a nő Sean kezébe 

a dobozt.
Sean kíváncstian bontota kti a csomagott egy márkás órát talált 

benne, a hátlapját gravírozot szöveg díszítete.
— „Lopj nekünk tidőt!” — olvasta a férf meghatotan. — Köszö-

nöm!
A következő ptillanatban térdre ereszkedet, és a zakója zsebé-

ből egy apró ékszerdobozt húzot elő.
— Jasmtine Gray, megttisztelnél azzal, hogy a feleségem leszel? 

És én megígérem, hogy a lehető legtöbb tidőt lopom majd ket-
tőnknek.

A nő szeme nedves let a meghatotságtól. — Igen — válaszolta 
elcsukló hangon.

Mtiután  a  férf  az  ujjára  húzta  a  gyűrűt,  boldogan  ugrot  a 
nyakába.

A két égti alak némán fgyelte a jelenetet.
— Te adtad egymásnak őket. Számukra ez a legszebb ünnep a 

vtilágon. Ők téged magasztalnak ezen a napon.
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A férf nem szólt semmtit, csak átadta magát az tigaz szerelem 
érzésének.

— Menjünk haza! — ölelte magához Ámor szorosan a feleségét.
A  két  szerelmes  forró  csókban  egyesült,  az  tistenek  pedtig 

taptintatosan magukra hagyták őket.

Cstillagszóró

Kellemes este köszöntöt az amúgy csendes ktisvárosra. Kacagó 
gyerekek  sokasága  lepte  el  a  főutcát.  A  ktirakodóvásár  árusati 
szaloncukorral, kürtős- és mézeskaláccsal hívogaták a járókelő-
ket.

Fahéj,  narancs,  sült  alma  és  forralt  bor  tillata  keveredet  a 
levegőben, a karácsony meghtit békességével betöltve az emberek 
szívét.

Egy három év körülti ktislány szaladt az édesanyja felé. Szőke 
fürtjetit  futás  közben  megltibbentete  a  hűs  szellő,  ptirospozsgás 
arcocskája örömtől ragyogot. Az édesanyjától örökölt hatalmas, 
óceánkék szemetiben cserfes kíváncstiság cstillogot.

— Anya, anya, gyere! Gyere! — kezdte húznti makacsul a fatal 
nő kabátját, ahogy odaért hozzá.

—  Adrtienn,  várj  egy  kticstit!  —  lépet  melléjük  egy  magas, 
szőkésbarna  hajú  férf.  Mtiközben  gyengéd  tektintetel  nézte  a 
ktislányt, fnoman átfogta felesége derekát.

A  nő  elérzékenyülten  fürkészte  az  arcát;  elrévedve  fgyelte 
gyönyörű,  tengerzöld  szemetit,  mosolyra  húzódó,  fnom  ajkatit,

137



Ünnep Jurman Henrtieta Aby

markáns  állvonalát.  A  férf,  megérezve  magán  ptillantását,  felé 
fordítota a fejét. Szavak nélkül tis tudta, mtire gondol a feleséget 
ennyti  megpróbáltatás  után  végre  boldogok  lehetnek.  Htiába 
teltek  el  évek  a  vtiszontagságatik  óta,  tilyenkor,  ünnepek  tidején 
mtindtig eszükbe jut, hogy hálát kell adntiuk egymásért.

A ktislány megtint rángatnti kezdte az anyukája kabátját.
— Anya! — kérlelte.
A nő egyetlen szó nélkül  Adrtienn apró keze után nyúlt,  akti 

győzedelmesen  mosolygot,  mtiközben  egy  ktisebb  gyermekcso-
port felé vezete édesanyját. A gyerekek két ktislányt álltak körül,
aktik  egy-egy  cstillagszórót  tartotak  a  kezükben.  Nyolcasokat 
írtak le a levegőben egymás felé, és ahogy a sztikrák összeolvad-
tak, gyönyörű fényszalagok születek.

— Nézd, anya! — mutatot Adrtienn feléjük.
— Azok cstillagszórók — guggolt le mellé a nő.
— Cstillagszórók? — tismételte a ktislány álmélkodva.
A melletük álló ktisfú rámosolygot Adrtiennre.
— Szeretnél egyet? — kérdezte a csöppnyti lánytól.
Adrti  félszegen  bóltintot.  A  fú  benyúlt  a  kabátzsebébe,  egy 

aranyszínű ktis tasakot húzot elő, majd ktivet egyet a benne lévő 
pálctikák közül, és a ktislány felé nyújtota. Adrtienn apró kezébe 
fogva  csodálta,  aztán  értetlen  tektintetel  nézet  vtissza  a  két 
lányra.

— De ez nem vtilágít! — bosszankodot.
— Először meg kell gyújtanti — mondta édesanyja lágyan.
Adrtienn felnézet az apukájára, akti ebben a ptillanatban érte be 

őket.
— Apa, meggyújtod nekem? — kérdezte a férft.
— Mtire nem jó egy dohányos a családban — ptillantot a nő 

rosszallóan férjére.
A férf elmosolyodot, majd elővete az öngyújtóját.
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— Fogd erősen! — fgyelmeztete ktislányát.
Pár  másodperc  múlva,  mtiután  a  láng  néhány  ptillanattig  a 

végéhez ért, a pálca sztikráznti kezdet.
— Hű! — kerekedtek kti Adrtienn szemeti. — Cstillagszóró — sut-

togta gyermekti csodálatal a hangjában.

***

Sok évvel később a család békésen üldögélt a kandalló előt. 
Mtindegytikük  egy-egy  bögre  forrócsokoládét  szürcsölgetet. 
Átadták magukat az ünnepti hangulatnak; engedték, hogy átjárja 
szívüket az egymás tiránt érzet önzetlen szeretet.

Adrtienn a születi  lábánál  ült  a  kanapé előt.  Felnézet rájukt 
édesapja  szorosan  ölelte  édesanyját.  Áhítatal  fgyelte  őket; 
ttitkon reménykedet benne, hogy egyszer ő tis megtismerhetti az 
tigaz szerelmet.

Lassan feltápászkodot, és a kandalló párkányán fekvő vékony, 
hosszúkás tasakból  előhúzot egy graftszürke anyaggal  bevont 
fémpálctikát,  majd  a  mellete  heverő  gyufásdobozért  nyúlt. 
Meggyújtot egy szálat, majd rövtid tidetig a pálca végéhez tartot-
ta, amti ezután htirtelen sztikráznti kezdet.

A lány merengve fgyelte az apró, patogó fénypontokat.
— Cstillagszóró — sóhajtota elérzékenyülten.
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Kántor Gyöngyti

A nevem Kántor Gyöngyti, huszonkti-
lenc  éves  vagyok,  Dunaújvárosban  la-
kom. 

Két testvérem van, édesanyám sajnos 
már nem él. 

Az Országos Mentőszolgálatnál dol-
gozom Székesfehérváron. Ttizenöt éve 
írok, először rövtid történetekkel kezd-
tem, majd később jötek a versek 

Jelenleg a Poet tirodalmti oldalon pub-
ltikálom az írásatim, Steel név alat. 

Nagyon szeretem a művészetet, szabadtidőmben nem csak 
írok, festéssel tis foglalkozom. Az írás számomra nem egyszerű 
hobbti, a lényem része. Nem csupán önktifejezés, hanem egy 
ablak, amtin keresztül másoknak tis megmutathatjuk a vtilágból 
mtindazt, amti értékes, amti mellet nem szabad elmennti.

Életem példaképe az édesanyám, aktit hat éve veszítetem el, 
úgy élem az életem, hogy méltó lehessek mtindahhoz, amtire 
tanítot, amtire nevelt, de legtinkább őhozzá.

A vtilágot tigyekszem nem csak néznti, látnti tis, és ugyanígy 
vtiszonyulok az emberekhez tis.
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A szeretet erején

Fenyőptintyek éneke száll az alkony
udvarán, fátyol-hamvas csendben bújna
hozzám a remény, én gyertyámra súglak,

távolti Karácsonyok hangját hallom.

A város olyan, mtint tajték-fehér part,
könny-ttiszta hó szemében téged látlak,

anyu, emléketim karjukba zárnak.
Tán a ktisded, kti most ajándékot ad

nekem, mert szívem tenyerébe teszti
múlt-ünnepetink szeretet sütöte

kalácsát, s htitem áhítva eszti

a csodák ízét. Túl ctipelt bűnöket
a megbékélés batyujába szedti,
bársony sutogású, égti bűvölet

stimít. Láng-néma varázsban érezlek,
gyermekké szelídülök a lágy fénynél,

míg angyal-lelked ölébe fészkelem
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magam. Templomti mtirha ontja szépét,
kticsomagolt öröm mtinden lélegzet,

htisz újra élem áldot tidők éjét.

Cstillag-sóhajtó, szeplőtelen ártia,
kacajod csendül a fuvalló szélben,

malaszt-tillat dereng a gyolcsos télben,
veled mosolyog felém Szűz Mártia.

Jégrajzos ablakon ragyog az othon
arca, fenyő-szagú cstillogás suhan,

e féltet percek üdvösségre gyúlnak,
csodát kaptam, htisz lélek-kezem fogod.

Tavaszod vártam

E tavaszt vártam, — veled, mtint az élet,
mely csíraként álmodtik havas csendben,

fényedre sarjadnti, ktinyílnti neked.
E tavaszt vártam, mtikor múló képzet

volt már csak léted, mert a bánat-ködben
magvam mtinden ktis sóhaja elfagyot,

az olvadás reménye tis elhagyot,
s nem eresztet jéggel zárt sírkövem.
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E tavaszt vártam, magány-htideg földben,
keményedet szívvel, fájdalom-rögben,
míg enyhülést nem hozot lélek-Napod.

E tavaszt vártam, mely érkezet veled,
hogy szerelem-vtirágzásba te neveld
azt, melynek lélegzetet sorsod adot.

E tavaszt vártam, szemed kékjén látnti
az Égbolt ktikelet-ttiszta varázsát,

nem félnti ránk váró majdok talányát,
a veled-btizonyosság útját járnti.

E tavaszt vártam — veled, hogy arcomat
örülnti emlékeztesse mosolyod,

akkor tis, ha árnyékommá sompolyog
a tegnap. E tavaszt vártam, harcomat

feladnti, szabaddá lennti a mának,
csepptig beszívnti rügyező vágyak
mámor-tillatát. Ölelés-sétányon

öröknek htinnti az ősti lobogást,
csak hallgatnti a meghtit szívdobogást,

míg cstillagokat fest fölénk a fény-távol.
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Fehér ártia

Az este jégfüves mezőtin járok,
pehely-ctinegék szálldosnak hajamba,

a fák hangja hárfa-dallamú álom,
szél-pánsípon zenél a tél angyala.

Hóptintyek dúdolják mennyek valcerét,
cstillám-hegedűn játsztik a szűzti fény,
felhő hangolja havazás-hangszerét,

htidegről furulyáztik a sztikra-dér.

Hatyúszín húrokat penget az éjjel,
jégfuvolák csendszólama andalít,

fagyveréb fészkel a szendergő térre,
kósza őszmorzsákat gyűjtve hajnaltig.

A vtirradat tis derengést komponál,
míg elnémulnak a fehér orgonák.
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Ktisháztiné Vtincze Jultianna

Semmti kétség, édesapám a ludas,  meg persze édesanyám tis, 
mert ctinkostársként hagyta, hogy apuka a „Ptiroska és a farkas” 
helyet Ady, Tompa Mtihály, Petőf, Arany, József Attila, Babtits, 
Áprtily Lajos, Mécs László versetit, Madáchtól Az ember tragédtiá-
ját „mesélje” nekünk esténként. Így szép lassan belénk költözöt 
a  rtitmus,  a  rím,  talán  amtikor  még  beszélnti  sem  tudtunk  az 
öcsémmel; és, ahogy növekedtünk, a verseket szülő gondolatok 
tis megtalálták bennünk az őket tillető helyet.

A másodtik gyerekkor kezdetének táján, amtikor félretehetem 
a  kenyérkereső  évek  gondjatit,  a  magam  gondolatti  tis  versek 
formájában  kezdtek  megszólalnti  — korántsem abban  a  htitben, 
hogy versenyre kelhetnék a versírást htivatásként művelőkkel. A 
költészet  szeretetéért  vtiszont  mtindenképpen  köszönetel  tarto-
zom a születimnek.
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Márctius

A rügyek, a btimbók mélyen
Szunnyadtak a htideg télben.
Most, hogy ktibújt a Napocska,
Azok tis vágynak a szabadba.

Ünnepeltik az élőlények
Nagy dtiadalát a fénynek.
Köszönjük, márctius, neked,
Hogy vtisszahoztad az életet!

Reményt adtál a hazának,
Utat a szép szabadságnak,
Htitet gyarló embereknek,
Örömöt szorongó szíveknek.

De hogy elfeledjük, ne hagyd,
A fagyos, bús hónapokat!
Feltámadó, htideg szeled
Emlékeztessen bennünket,

Hogy mtilyen, ha zord az tidő,
Enyhet és kedvet kerülő!
Aztán add tis vtissza nekünk
Ragyogó, bízó ünnepünk!
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Gergő mosolya

Mtint amtikor az éjjel után
A derűs hajnal hunyorog,
S első halvány sugarával
A nappal a házba bekopog,
Olyan sejtelmesen gyönyörű,
Mtikor az unokám mosolyog.

Mtint amtikor az erdő csendjét
Egyszer csak madárdal törti meg,
S az embert békesség ölelti át,
Hallván a trtillázó éneket,
Olyan csodát élhetek át,
Mtikor az unokám nevet.

Mtint amtikor a felhők mögül
Htirtelen ktibújtik a Nap,
S a vízcseppes fűszálak fölé
Az égre sztivárvány szalad,
Olyan ragyogás vesz körül,
Mtikor az unokám kacag.

Az arcán gödröcskék,
Szemében tükröcskék,
Éltető vtidámság,
Gyermekti boldogság!
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Ktis tenyered

Ktis tenyeredben a puhaság;
Rácsuk a tíz pticti aranyág.
Így fogod két kezem. Csudajó!
Most mtilyen boldog a nagyanyó!

Ktis tenyeredben ül a jövőt
Sors, akarat, tigaz szerető,
Földti vtilágban az utazás,
Indulat, érzelem, a tudás.

Ktis tenyered, majd, ha nagy leszel,
Akkora lesz csak, mti jót teszel.
Jól tudom, benne lesz a vtilág —
Megmarad mégtis a puhaság.

Télti emlék

Odaktint fagy van és dermedt élet.
Idebent jó meleg. Vígan élek!
Fahasáb lángol a ktis kályhában;
Duruzsol csendben — és bennem nyár van.
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Lesz-e még tigazti karácsony?

Hol vagy már, angyalhajas karácsony?
Nem lóg most ezüst dtió az ágon!
Meleg fényű gyertyák, szép énekek.
Mti van karácsonykor helyetetek?

Kedves apróságok saját kezűleg,
Ttitokban készítet meglepetések.
Hová tüntetük a szeretetet?
Mti van karácsonykor helyetetek?

Drága ajándékok, nagy rohanás,
Boltból kerül elő a kalács, 
Műanyag fa áll a ktisasztalon .
Ennyti változot a karácsonyon.

Éjfélti mtisére stikkből megyünk,
Meghtitség sem tigen jut nekünk.
Nem tudjuk, mti az ünnep e napon.
Ennyti változot a karácsonyon.

A hála és a szeretet helyet,
Mely egykor betöltöte a szívet,
A pénz uralkodtik, s a hatalom.
Ennyti változot a karácsonyon.

Nem az emberek htibásak ezért!
Csak küzdenek a ktiváló helyért,
Hogy valamtiből ők tis megéljenek —
S közben elfelejttik a lényeget.
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Elhagyot bennünket a nyugalom,
Csöndes elmélkedés a dolgokon,
S nem jut eszébe már senktinek,
Mtik tis jelenthettik a ktincseket.

Lesz-e még tigazti karácsony?
Mézeskalács a fenyőágon?
Találnak nyugalmat az emberek?
Megbékélést, htitet, szeretetet?

Meghtitség

A meghtitséghez nyugalom kell;
Türelem és órtiásti szeretet.
Több annál tis, mtint ha valakti
Embert, tárgyat vagy vtirágot szeret.

Meglehet, tilyenkor egymás felé
Sugárztik egy olyan érzelem,
Mely btiztonságot, btizalmat tidéz,
Áthatja ttisztaság és értelem.

Ekkor az Isten ránk mosolyog.
Védőn nyújtja fölénk tenyerét,
Megáldva mtinket és a perceket,
Melyeket ajándékul ad az ég.
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Karácsonyti séta

Csendes most az utca,
Ntincs, akti tapossa.
Frtissen hullot hóban
Magam ballagok.

A Hold csücsül egy ágon,
Míg utamat járom,
És fölötem tündökölnek
Mtind a cstillagok.

Lábnyomom követ csak,
S dúdolom magamnak
„Ó, csendes éj,
Szentséges éj.”

Holdas éjszaka

Bekandtikál a Hold az ablakon;
Végtigstimítja csendben homlokom.
Megáldja, mtint a pap, ahogy teszti.
Én vtisszatintek hálásan nekti.

Nem tis vagyok már oly magányosan!
Bár párom messze, Holdam véle van.
Őt tis stimítja most a lágy sugár,
S hogy rágondoltam, talán tudja már.
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Ó, drága, jó Hold! Légy az én kezem,
És értintsd meg elalvó kedvesem!
Hadd htiggye azt, hogy én fogom kezét!
Így édes álmot küld hozzá az ég.

Újévti üdvözlet

Táncol a hóptihe, stikltik a szán!
Angyalkák árnya a ház oldalánt
Emberti sorsokból összetapasztva
Hógolyók ezretit szórják az útra,
S parányti kezekből gurul elő
Percről percre a múló tidő.
Éjfelet üt az óra, és ímt
Megáll egy percre a gyermekti csíny!
Új év kezdődtik! Sorsforduló?
Bízzál ebben, htisz fehér a hó!
Fehér a sors, ttisztul az ég!
Mti kell a jóhoz? Ez nem elég?
Nyíltik az új év hóttiszta lapja,
Továbbti sorsunknak szép kezdőnapja.
Táncol a hóptihe, stikltik a szán!
Mtinden jó ember BUÉ-t kíván!
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Ktiss Antal

Ktiss  Antal  vagyok,  1950  októberében,  Budapesten  születem. 
Egy gyönyörű asszony kísérti éltem, több mtint 33 éve. Két felnőt, 
jóravaló  gyermekünk  vant  egy leány,  egy  fú.  Életem jelentős 
részét a hajógyártás, a közszféra szolgálata töltöte kti. 

Megttiszteltetésként ért, „Együt” és „Verselő” című antológtiák-
ban (2011) megjelenhetet pár írásom.

 A megálmodot érzések papírra  vetése  öröm,  melyet  bájos 
kollegtinák  ősztinte,  kedves  vtisszajelzése  ösztönöz.  Talán  egy 
ptillanat  erejétig  a  ttisztelt  olvasón  átfut  a  gondolatt  a  mástik 
megbecsülése, a szeretet mtily fontos része életünknek. 

Weblapom címet htpt//antalktiss.hupont.hu 
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Leánykérés
[Egy nap, mely nem rengete meg a vtilágot,

 hozot hosszú távú boldogságot]

Koránkelők, tindulnak. 

Az álom még ot ül szemükben. Én tis tindulok, vár az utazás, 
vár a munka. Reggel 06.00-kor tilltik a satupad mellet megjelennti, 
ténykednti.  A  hajók,  úszódaruk  vtilága  ez.  Önálló  életet  élő, 
érdekes, zárt vtilág. 

Munkánk gyümölcse a vtilágtengereket járja. Úszódaruk, hajók 
képvtiseltik  a  csodát,  amelyet  papírra  vetet  vonalak  hálójából 
dolgos-szorgos  kezek  varázsolnak  életre. Családok,  dtinaszttiák, 
nemzedékek nőnek fel a hajók árnyékában. Két kezünk alkotásá-
ra,  becsületünkre oly kényes nemzedék; számon kérjük az adot 
szót,  kézfogást!  — joggal.  It az  adot szó,  a  kézfogás,  az  írot 
papírnál tis erősebb.

Ez nem a ma dtivatos, celebek, léhaságok tárházából szalasztot 
egyedek vtilága. It körön kívül kerül a jellemtelen, s egy életre 
elássa magát; híre követti, megy vele. 

Egy  kollégám  szól,  lehet  mennti  tismerősetihez  Ukrajnába, 
érdekel-é a dolog?

Természetesen érdekel. Egy fatalembert mtindtig érdeklti az új, 
a  megtismerés,  a  vtiláglátás.  Elvégre  nem  tagadhatjuk  ősetink 
kalandozó vérét. A nagy testvér háza táján még sohasem jártam, 
felcstigáz  a  lehetőség.  Elkérti  adatatimat,  hogy  ktint  élő  rokonati 
tintézkednti tudjanak. 
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A szoctialtizmus, épülő-szépülő korszakában, a nagy testvérhez 
[C.C.C.P] nem egyszerű ktijutnti. A ktilátogató magyar állampol-
gárnak, meghívó levelet küldenek, lehetőleg hasonló vezetéknevű 
ember,  rokon,  családtag által  Barátom tintézkedet,  s  lőn csoda, 
kaptam egy meghívót! Igaz, nem egytik napról a mástikra. Isten s 
a nagy szoctialtista tábor malmati egyaránt lassan őrölnek.

Egy nyárti délután a Magyar Posta erre htivatot személytisége 
— nem holló formájában —, ajánlot levelet kézbesítet. 

Aláírtam,  átvetem,  meglepődtem.  Ukrajnából  jöt  a  levél. 
Ukrajnából  levél?  Ktit  tismerek  ot?  Emléketim  szertint  senktit. 
Számomra tismeretlen a feladó. Érdeklődéssel, kíváncstian bontom 
fel a borítékot. Egy levélke, plusz egy meghívólevél hulltik keze-
timbe.

Kticstit  gtirbe-gurba betűk szabálytalan sora közlti,  meghívnak, 
magukhoz Kárpátok aljára, a Nagyszőlösti  — járásba, látogatóba. 
A levél alapján, unokatestvérnek mtinősülők. Kticsti a vtilág, a Kiss 
vezetéknevűekből, meg akad rendesen, szerte e földtekén. 

A  meghívólevél,  C.C.C.P.  htivatalnoka  által  ktiadot,  aláírt, 
lepecsételt,  az  aláíró  neve  megfejthetetlen.  Családlátogatásra 
szól. 

Irány az általam tismert, egyetlen htiteles fordító tiroda; Buda-
pest. 1062. Bajza utca. 54. Nem csalatkozom, valóban elkészíttik, a 
htivatalos  fordítást,  szép  magyar  nyelvre,  vtiszonylag  jelképes 
összegért, meglepően rövtid tidő — pár nap — alat. Az aláíró neve 
számukra tis megfejthetetlen, ttitulusat Ttitkár. 

— Internet ekkoron még nem léteztik, így fedje a becses nevet, 
jótékony feledés homálya. Ennyti évttized távlatából a köszönöm 
jár néktije.

Nosza,  papírt,  tollat  ragadok;  megköszönöm  a  lehetőséget,
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hogy  ktimehetek.  Érdeklődöm,  ktinél  fogok  laknti,  mtit  vtigyek, 
mtikor menjek, mely tidőpont a megfelelő. 

— Ez az a korszak, mtikor, levelezés formájában zajltik az élet, a 
mobtilt még csak gépjárműben lévő, mobtiltelefonként alkalmazták 
méreteti mtiat, hordozhatóságról szó sem eset. 

Vtidékti életforma ahova készültem; az otanti Posta Htivatalban 
lévő kézti távbeszélő készüléket tismerti egyedül hangtovábbításra 
alkalmatosnak. Esélyem stincs a távrecsegőn, kéztibeszélőn történő 
eszmecserére.  Marad  az  egyetlen  megoldás.  Levelek,  jönnek, 
mennek. Lassan körvonalazódnak a dolgok. Megtudom, kti, mtit, 
szeretne, mtivel tehetem könnyebbé, átmenettileg, ktis tidőre, az ot 
lakó meghívótim, mtinden napját. 

E korban,  a múlt  század ’70-es évetiben az emberek akartak, 
tudtak írnti; magvas gondolatokat papírra vetnti. A leírt szavaknak 
jelentőségük volt, tartalommal bírtak. 

Lehet,  maradti  felfogású  vagyok,  de  egy  gondosan  megírt 
levél,  az érzelmek,  történések közvetítésének fontos  láncszeme, 
néha évttizedek múltán tis becses ereklye, annak kti kapta, s tán az 
sem bánja kti papírra róta a sorokat. Akár még muzeáltis érték, 
vtilágtirodalmti remek tis válhat a papírra vetet szavak egymásutá-
ntiságából, lásdt „Puskin: Tatjána levele Anyeginhez”

Az 1970-es évek másodtik felében, a nagy testvér égtisze alat 
jártam először Ukrajnában. A Kárpátaljati, Nagyszőlösti járásban 
lévő, Ttiszaújlak [VILOK] volt utam célja. 

S  ím,  eljöt  a  nagy  nap,  Záhony  felé  veszem  az  tirányt.  A 
délelőtti órákban tindul  Tisza Express nevű vonat Ktijevbe — én 
Csaptig  utazom,  egy  számomra  tismeretlen  ország,  tismeretlen 
tájati,  tismeretlen  embereti  felé.  Btiztos  pont  az  utazásban;  Csap 
állomás hol le kell szállnom, s valamely családtag vár. Az egész 
egy nagy kaland ígéretének tűntik.
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— Míg más embertársaim, ebben az időszakban a nyugati vé-
gek  irányában  kalandoztak,  engedéllyel,  nekem folyamatosan  a 
keletti  végek  és  annak  érdekes  történéseti  jutotak,  egy  részük 
sztintén engedéllyel

A Tisza Express eltindul, s kezdetét veszti a nagy kaland. Semmti 
rendkívülti nem történtik, azon kívül, hogy a rendszeresen Kárpát-
aljára utazók, különféle rémtörténetekkel szórakoztatják a becses 
nagyérdeműt.  Nyíregyháza  magasságában  vtiszont  lázasan 
kezdenek  különböző  rejtekhelyeket  átnéznti,  btiztos,  amti  btiztos 
jelszóval. Félnek a vámosoktól, orosz ktiskatonáktól. Rémtörténe-
tetik részben valósággá válnak, Nyíregyháza után. 

Záhonynál közltikt ttilos a fülkéből ktilépnti! — vajh mtiért? Meg-
tudtuk,  ktiskatonák  vonat  alat,  vonat  tetőn,  ezerrel  keresnek, 
kutatnak,  dübörögnek.  Szótlanul,  nagy határozotsággal,  s  még 
nagyobb zajjal tesztik dolgukat. Eközben fegyveresek kíséretében 
vámosok leptik el a vonatot, ellenőrtiznek jegyet, csomagot, pénzt, 
útlevelet, mtindent mti mozdítható, megfogható.

Egy fatalember — sztintén első utas — megpróbál ktinéznti a fo-
lyosóra,  meglepő  gyorsasággal  gépptisztolyos  őr  terelti  vtissza  a 
helyére,  ékes,  szép  orosz  beszéddel!  Rendesen  szétszedtik  a 
csomagját,  kutatják  át  ruháját,  szóhoz  jutnti  sem  hagyják,  s 
örülhet, hogy le nem szállítják. Van pántik a fülkében rendesen. 

Nem leltek semmtit, mtint általában, de frászt hozták az ember-
re.  Érdekes  volt  látnti  a  nagy  felhajtást.  Szerencsésen  átértünk 
Csapra. Az altig 5 km-es vasútti utat, két óra alat abszolváltuk. 

Leszálltam,  hatalmas,  monumentáltis,  lenyűgöző  állomás. 
Elveszet báránynak éreztem magam.

Azért megtaláltak — bár nem tudom mti módon, s oly szeretet-
tel  fogadtak,  mtint  a  testvért  kti  hosszú  út  után  végre  hazatér.
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Meghatódtam.  Közölték  tirány  a  helyti  vonat,  mely  Bátyun  át 
elvtisz VILOK [Ttiszaújlak] helytiségbe.

Megkerestük,  felszálltunk,  és  jó  órácskát  zötyögtünk.  Bátyú 
helytiségben átszálltunk egy mástik leharcolt fapados szerelvényre, 
mely  jó  tidetig  haladt  a  Ttisza  parton,  míg  célunkhoz  elértünk. 
Megérkeztünk  egy  cstipetnyti  állomásrat  Ttiszaújlak  [VILOK]. 
Leszálltunk.

— Az tit élő emberek szeretete a vendég tiránt elképzelhetetlen. 
Az  1970-es  évek  másodtik  felében,  a  nagy  testvér  [C.C.C.P.] 
tirányítása alat tis ősztinte, nyílt szívvel, családtagként fogadták a 
messztiről  jöt  személyt.  Elképesztő  volt  ez  az  ősztinte,  szívből 
fakadó szeretet megnytilvánulás. Ilyet még szép magyar honban 
sem tapasztal, mtindtig az ember.

A család tifabb férf tagjati várták az állomáson érkezésünket. 
Megérkeztünk. Leszálltunk. Eltindultunk vendéglátótim házához, a 
nem nagy távolságot, meglehetősen lassan abszolváltuk. 

—  Az  állomás  a  múlt  század  elejti  építészet  nyomatit  vtiselti 
magán,  s  több sínpár  halad át  rajta;  a  ’70-es  évek  közepe  óta 
változatlan, mtintha az tidő megállt volna, e gyönyörű tájon.

Mtindenkti  sógor,  koma,  rokon,  jó  szomszéd,  és  kíváncstiak  a 
pestti fúra. Ekkora felhajtás egy férfember mtiat. Ez a ktisebb baj, 
de mtindenkti vendégszerető, és sértődékeny, ha nem fogadod el 
az ételt,  titalt;  zokon vesztik. Ősztintén, jó szívvel  kínálnak, nem 
tilltik  megsértenti  őket.  Azt  felejttik  el,  hogy  a  városlakó  nem 
vodkán  él,  csak  vízen.  Fél  ktisváros  leküzdve,  mástik  felének 
megígérve, hogy tit tartózkodásom alat pótlóm mtit ma elmulasz-
totam. 

Megérkeztünk, kezdődöt mtinden előröl. Eszem, tiszom, dínom-
dánom, élménybeszámoló és tismerkedés a családdal, családtagok-
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kal, a fatalemberrel, kti a meghívót küldte. Késő éjszakába nyúlt 
a nap. A nyüves kakas meg már kukorékol! 

Másnap ktiderült, éleslátásom szabadságon volt előző nap. 

Meglátamt a családnak van egy bájos,  csendes,  halk  szavú, 
szőke  hajadona,  csodálatosan  tengerkék  szemekkel.  Szavam 
szakadt,  lélegzetem  elakadt,  mtikor  meglátam.  Szép  volt,  de 
nagyon szép!  Mtint  vtillám sújtota fa  álltam,  s  nem találtam a 
szavakat, ennyti báj, szépség látán!

Vajh, hol leledzet e gyönyörűség, az elmúlt nap? Btiztosan tit 
volt, csak a vodka, háztibor erősen befolyásolt. Mtint megrögzöt 
agglegény, ezerrel kezdtem törnti magam, hogy oltár elé vezethes-
sem. 

Volt  még négy tesó úgy ráadásnak;  melyből  három fúként 
létezet. Szép szál háromajtós szekrények, ktik mellet szerénysé-
gem,  jelentősen eltörpült!  A  nővére,  kedves,  aranyos,  jóravaló 
teremtés. A leány mamája, papája ptillanatok alat befogadot, s 
úgy kezeltek, mtint saját gyereket. 

Mtinden szabadtidőmben a leányzó társaságát kerestem, mely-
ből nem sok akadt; htisz a családot tismerő mtinden egyed, közelti 
és távolti rokon elvárta, hogy portáját megttiszteljem, vendégsze-
retetét  élvezzem.  Ősztinte,  kedves,  barátságos  vendégszerető 
emberek.  Van  esélyem  arra,  hogy  mtire  szép  Magyarhon  felé 
vtisszatindulok, stima alkesz váltik belőlem. 

— Élték a mtindennapti életüket, teték a dolgukat. A ház körül 
zöldség, gyümölcs, szőlő lugas. Apró és nagyobb állatok mtinden 
mennytiségben. Pestti aszfaltról származónak, ez mtind az újdonság 
varázsával hat.

Érdekes volt látnti, a vasútól nem messze a faüzem működését, 
ahol NŐK és férfak dolgoztak vállvetve, eléggé mostoha körül-
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mények közt. Zokszó nélkül végezték, nem könnyű munkájukat, 
sőt dal, kacagás fogadta az arra járót.

A hangzatos famegmunkáló kombtinátnak nevezet tintézmény-
nek,   csak  egy  részét  láthatam,  tit  a  faanyag  méretvágása, 
szortírozása,  előkészítése  folyt.  A feldolgozó üzem bútorgyártó 
részlegét nem tektinthetem meg. Ktisebb szentségtöréssel ér fel a 
pár  fotó,  melyet  az  előkészítő  részben  készíthetem.  Ma  már 
muzeáltis jelleggel bírnak.

Létezet a kolhoz, a suszteráj [ctipőgyár] — hol remek papucso-
kat  készítetek,  valamtint  a  pékség,  mtint  munkalehetőség  e 
vtidéken.

A Ttiszához mentünk, mely a kert végében folydogált békésen, 
csendesen.  A  keletti  égen  felkelő  hajnalti  Nap,  fürdöt  a  szőke 
Ttisza vízében, melynek tükrében megcstillant,  leendő kedvesem 
szőke, göndör fürtjeti. Szép volt, de nagyon szép! 

A természet csendes, lebtiltincselő nyugalma, a hullámok lágy 
rtingató mozgása, önként adta a témát a tétova csend feloldásá-
hoz. A kora reggelti együtlét, kedves halk szava, a víz tükrében, 
cstillogó  sztikraként  vtisszatükröződő  bájos  arca,  egyre  nagyobb 
hatást  gyakorolt  rám.  Tetszet  a  lány  nekem!  Tetszet  üde  f-
atalsága, romlatlan tektintete, bűbájosan tigéző mosolya! 

Szívem  tifú  ktirálynője  a  kor  ízlésének  megfelelően 
öltözködöt,  egyszerű  mtintás  kartonruhája,  ktiemelte  karcsú 
alakját, kellemesen vonzó tidomatit. Belém karolt, s én megremeg-
tem  a  természetes  könnyedségtől,  a  karok  ösztönös  egymásra 
találásától. Mtint egy álom, a táj lebegnti látszot. Boldog voltam, 
akkor és ot, a végtelennek tűnő ptillanatban. 

Lágy, édes ajakának értintése tigazti varázslatként hatot.  Meg-
csókoltam, s ő vtisszacsókolt, szívből, ősztintén. 
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Eldöntetet, tit ebben a boldogságos ptillanatban, Ő lesz életem 
párja, vele akarom életem leélnti

Ne felejtsük, ehhez a tengerkék-szemű leány beleegyezésére tis 
szükség volt!  Nem ellenkezet!  — lehet  nekem ellenállnti?  Akti 
nem ellenkeztik, az legalább megfontolás tárgyává teszti a kérést. 
Megfontolta,  s  nem mondot nemet.  A  hét  hátralévő részében 
méterekkel a föld fölöt jártam. Mtinden egyszerűnek, természe-
tesnek tűnt.

Очень мило, сексуальную женщину [Nagyon aranyos, sexy 
nő].  Jó vele! Jó vele beszélgetni,  hallgatni kedves hangját, nézni  
csábítóan csodás, varázslatos tekintetét, mely minden pillanatban  
igéz és megbabonáz. /Kiss Antal : Találkozás./

Vágytam  a  csodát,  e  bűbájos  szőke  leányt,  s  az  eljövendő 
boldog éveket.

A csoda megadatot! Másnap megkértem, ahogy tilltik a leány 
kezét a szülőktől. Kticstit meglepődtek. Valószínűleg túl gyorsnak 
vélték a tempót. 

Megbeszéltük  a  családdal,  hogy  hazamenvén,  benyújtom  a 
szükséges  papírokat,  s  amtint  lehetőség  nyíltik  rá,  jön  leendő 
életem  párja,  a  tengerkék-szemű  tündér!  Ktitartásomat  stiker 
koronázta, egy évvel később beadtam derekam; e csodás tektinte-
tű, bájos leánynak. Feleségül jöt hozzám!

— Az tirodalom,  a  szakértők  azt  állítják  ntincs  tigaz szerelem 
első látásra.  Véleményük szertint ez nem más, mtint fellángolás, 
mely adódhat egy csábos ptillantásból, tigéző mosolyból, egymás 
közelségének egymásra hatásából, a romanttikus érzelmek elsza-
badulásából.  A  hozzáértők  szertint,  kell  pár  év  udvarlás,  hogy 
megtismerjük a mástikat, btiztosak legyünk érzelmetink megalapo-
zotságában, s természetesen a szülőti áldás sem htiányozhat.
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Nem értek egyet az általánosításokból levont következtetésekkel.
A szerelem bekövetkezhet első pillantásra! 

Nyugodtan mondhatom több évttizeddel a hátam mögött nem 
vagyok  szent,  férfból  vagyok,  okoztam  bánatot,  de  a  jobbtik 
énem  mtindtig  tigazat  adot,  e  gyönyörű,  türelmes  asszonynak. 
Nélküle sokkal kevesebb lennék, s általa letem sokkal jobb, s ezt 
nem  lehet  elégszer  megköszönnti!  Azt  vélem,  hogy  a  NŐ  az 
egyetlen olyan földti lény, ktiben genettikatilag kódolva, ot van a 
megtartó  varázslat  képessége.  Fel  kell  tismernti  a  hosszú  távú 
összetartozás,  egymás  véleményének  kölcsönös  ttiszteletéből,  a 
mástik tirántti féltésből, a végtelen kompromtisszumok sorozatából 
áll össze. Képesek vagyunk az egymás tirántti toleranctiára, megér-
tésre,  egymás  segítésére,  képesek  vagyunk  szenvednti  a  mástik 
htiányában.

Az eltelt több mtint 33 év tigazolja, akkorti döntésünk helyessé-
gét. Természetesen nálunk tis voltak jó és még jobb évek. Egymás 
kölcsönös ttisztelete, a szeretet, az önzetlen btizalom és ősztinte-
ség, átsegítet mtinket a nehezebb tidőszakokon. Közösen mtinden 
akadályt le tudtunk győznti. Mtikor egytikünk btizonytalanná vált, 
a  mástiknak  volt,  htite,  ereje  rálelnti  a  megfelelő  útra,  amelyen 
kéz-kézben haladunk folyamatosan tovább.

Budapest, 2011. 09. 29 — 2012. 04. 16.

Karácsonyti 4 soros

Hulló ptihe — puha, bársonyos krtistályok
lábatid elé terítet hófehér álmok
kandalló tűzének lobogó lángja

áldot, békés karácsonyt, varázsol szobádba!

Budapest, 2011. 12. 24.
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Születésnap [XII. 28.]

Eltelt újra egy év, éretebb letél
leányból, tifú nővé cseperedtél

hozot az elmúlt év sok apró csodát,
most boldogságos nap vtirrad Reád!

Közel az új esztendő, tit vagyunk veled
szívünk kedvel, lelkünk szeret, htiszünk benned

tudjuk néked tis kellenek az álmok,
mellé ősztinte nyíltszívű jó barátok!

Veled örülünk e gyönyörű napnak,
vtidámságunk jókedved fokozza,

ne gondolj búval, bajjal, bánatal,
az öröm fénye ragyogjon rajtad!

Melleted állunk mtindtig, mtinden bajban,
ha nehéz a szíved, segítünk rajtad,
nem engedjük e bűbájos arcnak,

forró könnypatak, csorogjon rajta!

Óvón, védőn, ölel pár ősztinte barát,
nem tolakszanak, ám fgyelnek Reád,

csodás utadon szerencse kísérjen,
szívedben legyent szeretet, béke!

Mtind egyet akarunk, ünnepelnti Veled,
örülnti apró, fontos stikeretidnek,

látnti, arcod, szemed, vtidám mosolyát,
Boldog Születésnapot, Ktirálylány!

Budapest, 2011. 12. 27.
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Karácsony

Hulló, ptihe — puha bársonyos krtistályok,
lábad elé terítet hófehér álmok,
kandalló tűzének lobogó lángja,

varázslatos éj vár, még reánk ma!

Karácsony szent este, cstillogó fények
künn az utcán, csend, béket fehér szőnyeg
mtinden szív a békés boldogságot vágyja
száműzve a bántás, harag, a padlásra!

Elkóborolt macska, gazdáját nyávogja
a békés csendet morcosan karmolja

ajtó nyíltik, sárga, meleg fény ktiszökken
öreganyó, kedvencét karjába kapja!

Amot egy szegény, rongyatiba burkolva
áhítatal bámul a vtilágos ablakra
valahol, valamtikor, őt tis így várta

békés szent este, család, szerető párja!

Magára maradt, társa a ktihalt utca
végzetének mtindenkti, maga a kovácsa
hontalanok, sorstársak gyűlnek köréje

bízva az égti vezér, segítő kezében.

Boldog csevej, kacaj, gyermek zstivaj,
ékesítet fenyők, varázslatos vtilága,

örömmel töltve el az emberti szíveket
Áldot, Békés Karácsony Ünnepet!

 — Kívánok mtindenktinek!

Budapest, 2011. 12. 22.
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Az első.

Egy  gyönyörű,  bájosan  vonzó,  szőke  fatalasszony  házának 
voltam vendége. Pár évvel előtem járt a korral, s tulajdonképp 
Ő,  a  gyönyörű,  természetes  szőke  fatalasszony  döntöt  úgy, 
érdemes vagyok btizalmára, szeretetére. 

— Nekem tetszet, nagyon tetszet, mtikor módom és lehetősé-
gem volt,  ot legyeskedtem körülöte.  Igyekeztem felhívnti  ma-
gamra a fgyelmét. Néha stikerült, néha nem. Jó volt Vele beszél-
getnti, elkísérnti, tide-oda

Szép volt a ház. Kellemes, meghtit hangulatot varázsoltak az 
ódon  kövek,  melynek  falati  közt  egy  letűnt  kor  gazdagsága, 
pompája fogadta a vendéget. 

Kora nyár volt. A kertben pompázot a sok színes vtirág, rózsa, 
ltiltiom, írtisz, szerelemvtirág és még sok más számomra tismeretlen 
növény. Az ős fenyők hatalmas ágati, a vén dtiófa dús lombozata 
oltalmat, menedéket adot a melegben. 

A könnyed estti alkonyatban ktiültünk a vén dtiófa alá, rágyúj-
tot,  s  mesélt.  Mesélt  arról,  hogy  nem  szeret  egyedül  lennti, 
szeretne sokat utaznti, mesélt elképzelt romanttikus dolgokról. 

Áhítatal hallgatam szavatit, mtiközben gondolatatim, vágyatim, 
álmokat, meséket, csodákat szőt köréje.

Mesélt, s közben szemeti furcsán szomorúan néztek a messze-
ségbe. Emlékek törtek fel benne, htiányzot párja, egyedül érezte 
magát. Kticsordult könnye, kticsordultak az apró gyöngyök szemé-
ből.

Hozzá hajoltam, s lágyan az ajkához értintetem a számat. Tán 
nem tis volt ez tigazti csók, csak olyan ígéret féle. Éreztem a köny-
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nyek  sós  ízét  az  ajkatin.  Ősztintén  htitem,  megvtigasztalhatom, 
hogy  jó  szándékom,  rajongásom  átsegíthetti  a  gondokon.  A 
helyzet adta ösztönös cselekedetet, volt akkor és ot. A bájosan 
szőke, kékszemű angyal könnyedén elfordult, rágyújtot.

S ekkor megtörtént. Még nem voltam 14 mtikor először ..... — 
került staub a számba. A bájosan szőke, kékszemű angyal köny-
nyedén elfordult, s én megtigézve néztem, amtint újólag előveszti a 
ctigareta tárcáját. Könnyedén ktivet egy száll ctigaretát a szájába 
tete,  s  egy  ezüstös  cstillogású  öngyújtóval  rágyújtot.  Mélyet 
sztippantot,  majd  lassan,  ráérősen  ktifújta  a  füstöt.  Észrevete, 
hogy fgyelem.
— Kérsz egy slukkot?
— Persze, — mondtam. Most már nem hátrálhatam meg.

Mosolyogva  nyújtota  felém  a  ctigaretát.  Kticstit  vonakodva 
sztippantotam,  és  tigyekeztem  nem  megfulladnti.  Vtisszavete  a 
ctigaretáját, mtiközben lágyan így szólt.
— Ne vtidd túlzásba!

Így kezdődöt. Egy tifú, kti romanttikus álmokat szőt a gyönyö-
rű, sztiporkázó fatalasszony köré. Egy tifú kti felfedezte, mtinden 
nőben ot van a csoda, a megtartó varázslat képessége, az újjáte-
remtés hatalma; s mti balga férfak htisszük, hogy nélkülünk a föld 
sem forog

Valahol,  valamtikor  mtindenkti  elkezdti.  Az  első  élmények, 
ptillanatok  sokszor  sorsokat  határoznak  meg.  Jó  vagy  rossz 
tirányba vehet  fordulatot  életünk,  tulajdonképpen az  egész  egy 
nagy „vabank”. [1981—ben bemutatot lengyel flm]
Harminckét év telt el. A sors úgy alakította életem, hogy letettem 
az utolsó cigarettát. Részben orvosi tanácsra, részben saját meg-
fontolás  eredményeként.  Ám az első…. emléke örökre megma-
radt.

Budapest, 2012. 04. 22 — 05. 04.
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Komáromti János

Verset írnti. valamti furcsa késztetés ez. Ktiírnti magunkból azt, 
amtit megfogalmaznti talán nem tis tudunk, talán nem tis akarunk. 
Lehet, hogy csak a verssorokat vtisszaolvasva értjük meg mtiről tis 
írtunk. Lehet, hogy utólag tis csak érezzük.

A közzététel pedtig még furcsább dolog. Vagy talán nem tis 
furcsa, hanem tinkább alapvető ösztön az, amti a többti ember felé 
hajt bennünket. Bármtiről tis  írunk, az mtindtig a közösséghez szól.  
Vannak versek, amtiket eleve úgy írunk, hogy a köznek szánjuk, 
mert  „közéletti”  a  téma,  a  gondolat.  Vannak,  amelyek  látszólag 
csak  magunkról,  magunkhoz  esetleg  egy-egy  ktiválasztot  sze-
mélyhez  szólnak,  de  ha  mások  olvassák  őket,  a  saját  életükre 
tismernek, részükké válnak.

Ez az alapvető ösztön vezetet közzétennti a saját versetimet és 
hozzásegítenti másokat tis  a megjelenéshez.
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és karácsony

és karácsony lesz megtint
és htideg
és hó tis talán
és csend
és fehér
és "sztilentnájt" a zongorán

olyan fenyős
olyan cstillogós
olyan tismerős az egész
olyan gyertyás
olyan cstillagos
olyan édes és nehéz

méz és fahéj tillatok
üzentik, hogy tit ragyog
valahol tit laktik most tis
van és lesz és volt tis
ünneppé változot alakban
megül a gyertyafényes ablakban

a falakon kígyóztik végtig
lassan jut szemtől a vértig
elér a szívbe tis talán
vagy ktint ragad a házak udvarán
fényes plakátá váltik
havas teleken szokássá áztik
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pedtig lehetne, mtint régen
pedtig ülhetne ktisszéken
pedtig nézhetne cstillogó szemmel
pedtig tehetné amtit nem mer
pedtig szerethetne egész évben
pedtig mosollyá válhatna a békében

és karácsony lesz megtint
és gondok
és méreg tis talán
és rohanás
és ajándék
és képeslap a "muszáj-íróasztalán"

olyan akarós
olyan feszült
olyan tismerős az egész
olyan elmúlós
olyan sóhajtós
olyan zsúfolt és nehéz

és már ntincs tis velünk
amtikor a nevét folyton emlegetjük
és nem találhatjuk
amtikor már nem tis keressük

és néha van egy ptillanat
amtikor megdermeszt az érzés
és néha ősztintévé válok 
amtikor fellázít egy kérdés

.és hová let a Karácsony?!
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hazati képek
 
képeket írnak az alkonyatba
a cstillagok feletem
ezen a földön boldog voltam
de mégtis útra keltem
 
megállok az éjszakában
nézem az égbolt fényetit
ezt látam gyermekként tis
látványuk újból megrészegít
 
tit volt a bölcsőm réges-régen
tit csókoltam először édes szerelmet a szájra
tit tetem első lépésetim
erre a földre gondolok úgy mtint szülőhazámra
 
képek suhannak, mtind csak egy-egy vtillanás
sorban tűnnek fel álmok és remények
a régtiek édesek, szépek és tigazak
de a legújabbak valóság-kemények
 
és ha elfogyot mtinden energtiám
ha körül vesz a "léteznti kell" ostobasága
új erőt merítenti eljövök tismét
e jól tismert tithonti tájra
 
gyermekkoromból tit élnek még
a ttiszta vágyak és az ősztinte htitek
hogy tovább éljek ahhoz bátorságot
mtindtig tit merítek
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képeket szőnek a nappalokba
aranyló napsugár-fonalak
elszakadnti sohasem lehet
a gyökerek vtisszatartanak
 
amtikor léptetim eltűnnek a semmtiben
akkor végleg elhagyom ezt a tájat
nem jövök többé gyermekkorról álmodoznti
az utcákon bolyonganti senkti se láthat
 
de azért még vtissza-vtissza nézek
lebegő lelkem nem oszltik el soha
én leszek e kéklő, hazati égen
az öröklét sztivárvány-mosolya

csökken a csend
 
csökken a csend és hajltik az éj
lármásan érkeztik hajnalti szél
végtig stimítja fátim üstökét
madárka kezdti e-napti früstökét
 
felhőket rebbent szét fény elől a Nap
eljöt hát egy újabb vtirradat
tűz-szárnyak festtik a fátim ptirosra
mtintha az ég nagy tűzben lobogna
 
rezdül a hang és most születtik újjá az élet
ez Szent Ptillanat, azt üzentit Szép let!
a Tegnap már távol és nem látható a Jövő sem
a létezést csodálnti a Mához szegődtem
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emlékezés

hová tűntik ptillangó szárnyak verdesése?
a napsugárfényű ragyogás?
oly könnyen semmtivé lesz
mtint néhány szívdobbanás

épp csak megcstillan az élet
még meg sem találtuk nyugalmunk
a testnek már búcsút tint a lélek
az elmúlás árnyéka sötétltik rajtunk

kísért a csend
vtigyázza még a hangodat
magányába zár a szoba
látatja még az arcodat

értintésed tis tit van még
őrtizem a kezemen
könnycseppek gyász-harmata
emlékező szememen

amtikor megáll

amtikor homályossá váltik körötem a szoba
karomban megáll a vér
arcomon megjelentik a vágy mosolya
lehulltik a ktiérdemelt babér
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eltűntik a jelen és nem tis volt a múlt
a jövő pedtig soha nem jön el
a létezés végtelen öröksége
tilyenkor bennem énekel

megjelentik a csendben mtinden harmóntia
befogadom a poklot és a Mennyt
mert mtinden tilyen ptillanatban
a Mtindenség újra mtindent megteremt

léteztik amti egyszer létezet
és az tis amti még sohasem volt
én teremtek tilyenkor tidőt és teret
a vágy felgyújt és újra elolt

belőlem sarjad fény és a sötét
anyag és az energtia
mtinden mtindtig léteztik bennem
csak valósággá kell válntia

mtinden tilyen ptillanat
pusztulás és újjászületés
határtalan képzeletem
rombolás és teremtés

az alkotás tüze bennem lobog
én vagyok kovács és kohó
én vagyok a múlékony anyagot teremtő
és a halhatatlan lelket alkotó
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hol
  
Hol voltál míg nem voltál velem?
Hol jártál míg nem léteztél nekem?
az nem lehet, hogy nem voltál sehol
az nem lehet, hogy Semmtiből Mtindenné változol
 
lépésetim neszében követél
mögötem voltál elém sohasem kerültél
meleg voltál fejemre féltőn hulló napsugárban
vörös szín lenyugvó koronában
 
hajnalokon az utolsó édesre-álmodot ptillanat
éjszakákon nyugodt szuszogás, mely stimogat
csend, az őrjítő rticsajok közöt
hang, ha az örök némaság üldözöt
 
ot voltál mtinden ptillanatomban
amtikor egyedül voltam és majdnem összeomlotam
ot kellet lenned mtinden lélegzetemben
amtikor eltévedtem és utamat kerestem

kezemben vonalak mutatják elrendelt sorsomat
htitem messze űzti az ostoba jósokat
aktik semmtit sem szóltak rólad
nem mondták, hogy valahol ot vagy
 
tenyér-vonalak erdeje mtit sem tud
csak mélyül és összevtissza fut
nem mondanak semmtit a jövőről
nem tudnak semmtit az örömről
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és nem tis kérdeznek soha
csak én kérdezem, én a bölcs-ostobat
Hol voltál míg nem voltál velem?
Hol jártál míg nem léteztél nekem?
 
de válaszokat nem várok tőled
így tis megkapok mtindent belőled
nem számít hol jártál, hol léteztél
hogy szent voltál, vagy folyton vétkeztél
 
nem számít, hogy eddtig nem voltál sehol
hogy a Semmtiből Mtindenné változol
mostantól csak melletem létezel
mostantól nélkülem nem leszel

lángocskák

fenyőágak
gyertyafények
tillatok

hogy lobognak
szállnti akarnak
felemelkednti
széterülnti
összefonódnti
egymásra találnti
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*

élnti
léteznti
szabadon
tovább
és tovább
túl a vtiaszon
túl a kanócok fogságán
túl mtinden fenyőfán
a szívekben akarnak lobognti
melegítenti
felgyújtanti
ha az kell
ha más nem segít
akkor lángba borítanti
mtindent és mtindenktit
had égjenek a szívek
lobogjanak a lelkek
egyetlen tűzzé váljanak a külön létezések
egyetlen forrasztó máglya legyen a vtilág
csak lobogjon az "egylélek-láng"
őrült-boldog táncba kezdjen a mtindenség
perzselődjenek fel a határok
hamvadjon örök hamuvá mtinden amti elválaszt

apró lángok
lélegző
apró vtilágok

kticstiny tüzek
léleklángok
vtibráló életek
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karácsonyti kabátok
 
a
hó

kticstit
még vár

derűs most
és melenget

a sárga színű
novemberti napsugár

de közeledtik a Karácsony
látsztik tis már a sok kabáton

vastagabbak mtint ősszel voltak
lobogó szárnyatik most begomboltak

sétál a sok kabát végtig az utcákon
tele van a főút és zsúfolt a stikátor

felhajtot gallérok és szembe húzot kalapok
egymásra nem néznek, most én tis köztük ballagok

haza
vtisz
utam
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úgy kell a Nő

mtint rétnek a vtirágok
bársony sztirmoknak a színek
mtint éjszakának az álmok
nyelveknek az ízek

.úgy kell a Nő.

mtint felhőknek lágy fodrati
súlytalanságnak a lebegés
mtint hóban a Kedves nyomati
hajnalnak a derengés

.úgy kell a Nő.

mtint vtiharnak a tombolás
nyárnak hűs ztivatar cseppjeti
mtint télnek a fagyos szelek
bánatnak szem sós könnyeti

.úgy kell a Nő.

mtint szájnak szelíd mosolyok
gyermek nevetése szülőti szívnek
mtint értintésnek a borzongás
stimogatás megfáradt kéznek

.úgy kell a Nő.

félből egésszé Vele együt lehetünk
teljes Vele lehet csak az életünk
nekti köszönjük hogy élhetünk
és azt ha boldog az életünk

.úgy kell a Nő.

mtint-úgy

mtint sárga kalász közöt sutogó szél
úgy morzsolta szét a délti lángokat
már zördültek szekerek abroncsati
elhagyták a hazafelé tartó lábakat
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elém hulló emlékekből foszltik fel
a múlt és körém telepsztik htirtelen
seholstincs tidőmorzsák sztitálnak
neszeznek szürkén és fénytelen

felbukkan és egymásra ttipor mtind
mtint földutak porában a lábnyomok
egytik a mástikba emlékszálakat fon
túl a tűzforró nyárti napokon

mtint feldobot papírt röpít a szél
úgy tasztigál az emlékezet
tudom, hogy voltak hajnalok
és tudom, hogy fogtam a kezedet

mennyti este volt az ktiszámolható
és az tis hányszor köszöntöt a Nap
hány óra és perc eddtigti életem.
de nem tudom mennyti maradt

sötét anyagból és fényből gyúrt
lények vergődnek körötem
megölt az éj és megszült a nappal
és én ezalat csak gyötrődtem

mtint a magára hagyot határban
úgy énekel bennem a lélek-pacstirta
én vagyok a vers amti Isten tollával
let a létezés papírjára felírva
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ünnep

ha ünnep jár a vtilágban
mtinden mtilyen furcsa lesz
azt htisszük most mtinden bánat
egyketőre semmti lesz

ünnep jön és ünnep múltik
azután elér a "rend"
végleg semmti nem változtik
sem kívül sem "odabent"

nem értjük már a lényeget
nem érezzük a csodát
nem éljük át többé soha
Ünnep tigaz "mtivoltát"

szemünk mered úgy bámulunk
kezünkkel tapogatunk
hallgatunk és hallgatózunk
de semmtire nem jutunk

hol az Ünnep? - kérdezgetjük
választ sehol nem lelünk
mtind örökre elveszet hát
az Igazti Ünnepünk?

talán mégtis van még remény
ha jó helyen keresünk
néhány percre csendben vagyunk
és nyugodtan leülünk
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másként dobban ekkor a szív
felébred a Lélek tis
egy perc nyugalom kell csupán
felébred az Ünnep tis

gondolatban kezet nyújtunk
így egymáshoz elérünk
rájövünk hogy csak "Egymásban"
lehet Igaz Ünnepünk

füstrajzok

füstrajzok.
folyton változó
szétoszló
lebegő
gyertya tillatok
narancs ltibbenések
fenyő ágakon
timbolygó cstillagok

füstrajzok.
fényeket lopó árnyak
rejtőző
felbukkanó
ünnepti ttitkok
rtingató melegség
álom-emlékek
ölelő dallamok

füstrajzok.
képeket formáló
tismerős
tismeretlenek
felderengő arcok
szétfoszló
elúszó
füstízű karcok

füstrajzok.
egymáshoz stimuló
kanyargó
kavargó
láng-nyomok
szürkéskék ábrák
bennük ma este
az arcodról álmodok
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stimogass

stimogass és nézz rám.
felhőket csavar nyakunkba az este
szemem régmúlt tidőkben tis mtindtig
nyugalmát szemedben kereste

elsápadt évszázadok sövényetin törtünk át
nem tudtuk honnan, hogyan
álltunk csupán és néztük
ahogy az Idő érkeztik és elrohan

arcunkon mosoly volt ha fájt tis
ha lángolt tis a lélek hűvös volt a szó
vártunk türelmesen, mert tudtuk
egyszer ránk tis néz a Mtindenható

nem eltékozolt az a tengernyti tidő
mtit különválva a létezésben töltötünk
htiszen a lelkünk ragyogot akkor tis
amtikor újra testet öltötünk

hazatalált az oltárok füstje
most tit vagyunk, létezünk megtint
az egymást ölelő Mtindenségben
szemem Rád hálásan tektint

ez az amti megújulva folyton változtik
és ez az amti a Mtindenségben örök
mtinden létezésben Neked
újra mtindent köszönök!
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tavaszti tánc - Húsvétkor

léptem dobban
lassan-gyorsan
talpam alól 
rtitmus dobban

járjuk együt
mtind a keten
zöld fű rezzen
madár rebben

lüktess vérem
tombolj vadul
lám hajnal kel
bealkonyul

rohanj felhő
kövess Napot
könnyetid majd
hátra hagyod

cstillagpásztor
Hold az égre
így kerül éj
fény helyébe

léptem dobban
lassan-gyorsan
ajkatimról
dallam lobban

száll az égre
hegy fölébe
Tejút készül
fény ösvénye

cstillagpor száll
sárga fátyol
meleg fészek
áll a sátor

amerre a 
táncom repít
hívom a múlt
vendégetit

jelen-forgás
jövő-álom
vágyatidat
megtalálom

beburkol a
dobok hangja
testem, lelkem
megragadja

léptem dobban
lassan-gyorsan
élet, halál
tova suhan
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Karácsonyti ptillanatok

1.
karácsonyti éj

fenyő, narancs és fahéj
sutogj ttitkokat

a mese víg mosolyt hozzon
mtinden gyermek arcra

ezen a szent estén
fátyol boruljon

mtinden átkozot harcra

2.
kopot hegedű

karácsonyti dalt játsztik
fenyő tű sebez

fájó, lágy dallam járja át
szeretetre vágyó szívemet

érzem ahogy átölel mtindenkti
akti valaha szeretet

3.
lobban a gyertya

táncoló fényeket küld
öröm érkeztik

mtintha már a mennyben járnánk
olyan ez a ptillanat

karácsonynak boldogsága
mtinden lelket áttitat
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4.

többé nem félnti
élnti, szemedbe néznti,

születnti újra

szabaddá tesz a szeretet
aktit kívánsz, azt szereted

boldog leszel, 
ha szívedre hallgatsz.

5.

kalács és fenyő
édes tillata ölel
fázó lelkeket

mennyti csoda bújtik meg
egy szelet frtiss kalácsban

amtikor íze szétárad
éhes, mohó, nevető szádban
nem több a boldogság sem

csak egy ptillanat, de 
boldog-íze lelkedben 

örökre megmarad
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jó

két ktis lábon
ugrándoznti,
két ktis lábon
futkároznti,
az ám
nagyon
jó

pticti szájjal
ktiáltoznti,
pticti szájjal
stivítoznti,
az ám
csak a
jó

csöppnyti kézzel
homokoznti,
csöppnyti kézzel
pancstikolnti,
az ám
csuda
jó

teljes szívvel
felnevetnti,
teljes szívvel
átölelnti
anyát
az a 
jó

zöldbe

zöldbe fordult ez az egész délután
csend htintáztik az almafán
lélegzetem lomhán mellkast emel
véremből a forróság koktélt kever

vörös kartikák lebegnek át szemhéjam alat
hűvös-htideg napokon Téged tis ot látalak
tűnő káprázatokból raktalak össze
annyti tismeretlen volt a Vtilágban és Te tis egy közte

zöld lombok szürke árnyékában fekszem
fázom, de melleted megmelegszem
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Kotz Eszter

Kotz  Eszter  vagyok.  1982-ben  születem 
Esztergomban.  Jelenleg  tis  tit  élek.  Egytik 
lételememnek tektintem a versírást, ahogyan 
azt  az  Amatőr  Művészek  Fórumán 
(www.amatormuveszek.hu)  olvasható,  Lét-
elem című versem tis mutatja. A honlapnak 
2004  decembere  óta  vagyok  tagja.  Azóta 
vágyom  egyre  jobban  a  megméretetésre, 
ezzel a szándékkal regtisztráltam. Az általam 
legjobbnak vélt versetim megtalálhatók (bár 
csekély számban) a weboldalon tis.  Versetim 

témáti  legtinkább  a  család,  a  családti  élet,  tilletve  a  szerelem,  de 
írtam már tistenes verset tis. A jelenlegti antológtiába véleményem 
szertint  ezen  témakörök  mtindegytike  beletilltik.  A  ctivtil  életben 
könyvtárosként dolgozom.

Eddigi sikereim: 

1. Verselő Antológtia 2009 / szerk. t Komáromti János (Nagypapám 
névnapjára; Ágti  és  Tamás  esküvőjére; Nagypapám  halálának 
harmadtik évfordulójára)

2. Megbúvó cstillagok 2. / szerk. t Berti Róbert (Várakozás öröme — 
Advent)
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Örök szerelem

Egy csodálatos szerelemről regélek,
Olyanról, amtit magamnak tis remélek.
Kezdődöt mtinden egy lekváros kenyérrel,
A délceg tifú a szende ktislánynak előállt egy csellel.
Elcsente az aznapti lekváros kenyeret,
Szegény lány — nem bánta, de éhezet.
Így kezdődöt a történet,
Mtindtig középpontba helyezték a szeretetet.
Az esküvőjükről tanúskodtik fénykép,
Az esküvő egyszerű volt, de csodaszép.
A fényképről mosolyog az tifú ara,
Kti azóta nagymama, sőt dédnagymama.
Oldalán a daltiás fatal legény,
Életük ekkor még nem volt más, csak remény.
Három gyermeküket szépen felnevelték,
Igaz szeretetel jó útra terelték.
Családszerető, jó emberek letek,
Aktiket születik oly nagyon szeretek.
Mtilyen boldogság volt nagyszülővé válnti,
Hat unoka körül sürögnti-forognti.
Megünnepelnti az aranylakodalmat, 
Vtiselnti egymásért sok-sok aggodalmat,
Sok-sok boldogságot nyújtanti egymásnak,
Eközben megmaradnti egy-egy gyémántnak.
Véget tis vetek ennek a történetnek,
Igaz, nem lenne vége a szerelemnek.
Dédnagypapa lenne a délceg legényből,
Hogy várta ő — mégtis mosolyog az égből.
Maradtak nekünk a fájó, szép emlékek, 
Maradt egy asszonyt mondanát SZERETLEK! 
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Nagyböjtti hálaadás

Köszönöm, Istenem, 
Köszönöm életem, 
Köszönöm, hogy életem vtidáman élhetem.

Köszönöm, hogy szeret engem a családom,
Köszönöm, hogy ezen a téren nekem ntincs htiányom.
Köszönöm, hogy megszületet keresztfam, a drága,
Mtindannytiunk cstillagfénye, napfény ragyogása.
Köszönöm, hogy élteted drága nagymamámat,
Köszönöm, hogy ő tis bearanyozza édes napjatimat
Köszönöm, Istenem, hogy van jó munkahelyem, 
Ahol, mti rajtam múltik, azt én teljesítem. 
S végül köszönöm, hogy timám versbe foglalom,
Add, Uram, hogy sokátig szóljon még dalom.

Valakti, Mtindenkti, Senkti, Akárkti — 

versben

Htiszem, hogy a vtilágon léteztik VALAKI,
De ez a VALAKI nem lehet AKÁRKI.
Aktiről MINDENKI azt mondja, 
Ehhez a leányhoz tilltik a barátja.

Ha Ő támogat engem, nem számít már SENKI,
Nem akarok mást majd, csak Vele együt lennti,
AKÁRKI megszólja Őt, az Nekem fog fájnti,
Htisz ezt a VALAKIT én fogom a legjobban szeretnti!
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Szerelem cstillaga

Szerelem cstillaga, nézz le felém,
Tedd le a, tedd le a fényed elém.
Gyémántom, ktincsem, merre bujkálsz?
Bár még nem tismerlek, tán már erre járkálsz?

Várom a, várom a léptetidet,
Szerelem nytila, üss szíven engemet,
Perzsel a Nap a láthatáron,
Ha htideg van, én majd azt se bánom.

Htiszen felhevít engem a szerelem,
Ugrálok réteken, hegyeken.
Ragyog a, ragyog a két szép szemem,
Mtindezt te teszed velem, kedvesem!

Mosolyog a lelkem, a szám, a szemem,
Dobog a, dobog a kticsti szívem.
Tárd kti a, tárd kti a kezed felém,
Szerelem cstillaga, légy az enyém!
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BARNI

Vtigasztalás fa, bátorító, 
Mtily csudaszép gyerek, mtily csudajó.
Ha bánatos vagyok, csak ránézek, 
S engem, mtintha kticseréltek.

Te megtanítasz mtinket, felnőteket,
Hogy mosolyogva mennytivel könnyebb az élet.
Ktishercegem, gyönyörűség,
Üdvözlégy, Te Drága Szépség!

Isten gyermeke letél,
Szeretetben növekedjél,
Légy derűs és vtidám most és mtindörökké,
Tudod, a vtilág a ttiszta szívűeké!

Egy apró karácsonyti ajándék

Ismét karácsony van, szeretet vesz körül,
Ilyenkor mtindenkti a mástiknak örül.
Karácsonyfa htirdetti az angyalti békét,
Egy apró csekélység tis mekkora érték.

Nemsokára felharsant „Mennyből az angyal”,
Köszöntjük egymást az összes családtaggal,
Az összes tismerőssel, kti fontos, és kti nem, 
A vtilág mtiért nem egész évben tilyen?
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Szeretetet, békét kívánok Neked ma,
Legyen ma mtinden szív a lélek temploma.
Egész évben szálljon Rád az ékes békesség,
Pusztán karácsonykor mtiért lenne elég?

Ptillangó

Tarka lepke ctikáztik jobbra-balra,
Meg-megáll, elröppent rákezd egy néma dalra,
Ktis ptillangó, volna egy kérdésemt 
Mti tetsztik neked ezen a vtidéken?

A sok lepke rámutatot,
Hogy ez a hely mtilyen áldot.
Szerettik ezt a környéket,
It ők tis boldog életet élnek.

Ctikáztik a tarka lepke,
Táncoljál csak a kedvedre!
It ktinn én tis lepke vagyok,
Htisz szabadon szárnyalhatok!
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dr. Kovács József

Elmúlt egy nap. Elmúlt egy darabka élet, s 
úgy  htiszed,  megszakadt  a  folyamatosság. 
Pedtig nem. Az tidő homokja ktitartóan pereg. 
Nem történt más, csak a hétköznapti történe-
lem kulcsolta estti timára az élők vágyatit. Van, 
kti cstillagmezőkön botorkál, van, kti holnapta-
lan  álmatit  rendezgetti,  s  talán  akad  egy,  kti 
nem szégyell  egy mocskos  fohászt.  Adj  en-
nem a nagy tálból. Adj helyet a közös asztal 
mellet, adj teret dühöngő vágyatimnak, hogy 
htihessem  egy  ztilált  éjszakára,  én  vagyok  a 

ktirály.  És  mticsoda  btirodalomban.  Fröccsbe  áztatot  álmok,  mált 
vakolatú  csehók  savanyú  leheletén,  dohányfüstől  könnyező 
ablakszemek  mögöt  nyernek  élhetetlen  értelmet.  Olajos  padlón 
koppan  néhány  reményvesztet  sóhaj,  napsugár  játsztik  unot 
árnyjátékot a falon, csak az tidő halad cstiga turbóval, mert mtinden, 
amti történt az már megvolt, amti meg történnti fog, az meg ráér. És 
„mti  let  volna  ha”?  Semmti!!!  Elnyűt  dolog  lenne  ezen  most 
agyalnti, mert nem lehetet volna másképp’ sehogyan sem. Ez let 
leosztva, meg a döntés joga. Pedtig nem jötem feltartot kézzel a 
vtilágra,  nem kuncsorogtam szeretetért  soha,  de mtindtig elvetem 
azt,  amti jár.  Csak mtikor anyám szemébe néztem, akkor eset le, 
hogy valójában mti tis van. /A vtilág legősztintébb tükre, amtit valaha 
látam./ Egy életen át kerestem azt, akti vagyok, de akkor, ot, végre 
szemben álltam magammal. Csak álltam, fehérek közöt egy fekete 
seggű,  mtint  forró  vágyak  közt  ténfergő,  htideg  ólomkatona,  s 
homályos  emlékcserepekből  összehordva  ot  szorongtam  én,  a 
teremtés megrozsdásodot ócska koronája. 
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Áprtiltis 1.

Sráckoromban mtindtig széles mosollyal  vetem az eseménye-
ket. Nem tigazán nyomta teher a vállamat, és félrecsapot stildes 
sapkában  árultam volna  az  újságot,  ha  szerét  ejthetem volna 
tilyesféle  keresetti  forrásnak.  De  hát  nem  tudtam  szerét  ejtenti, 
mert az újságos nem alkalmazot ktisegítő rtikkancsot, htisz’ örült, 
ha meg tudta keresnti a maga s családja számára a betevőt. Szűkös 
tidők voltak ezek, de békességes és számunkra gondtalan. Vékony-
dongájú,  sápadt  arcú  fgurája  voltam  az  állandó  utcaképnek, 
olyan  széllelbélelt,  örökké  kócos,  foltozot  nadrágú  emberke. 
Kezem mtindtig a zsebemben volt, mert vasmarokkal szorítotam 
az éppen elnyert acélgolyókat, s mtivel állandóan lyukasak voltak, 
így  ha  beletetem  volna  bármtit,  azt  azonnal  el  tis  vesztetem 
volna. De rendszertint nem volt mtit beletennti, ezért úgy gondol-
tam, fölösleges tis megfoltoztatnom Nagyanyámmal. Etől függet-
lenül azért mtindtig zsebre vágtam a kezetimet, csak úgy, megszo-
kásból. Azt gondoltam, ez így vagány. 

Némán  poroszkáltam  az  utcán,  rugdostam  a  kavticsokat,  s 
vártam a  jó  szerencsét,  hátha  feltűntik  egy  tismerős  arc,  aktivel 
meg tudom osztanti ezt a verőfényes áprtiltis elsejeti semmtitevést.

Apropó. Áprtiltis elseje. Htiszen ez a kedves ktiszúrások, a meg-
bocsátható  átverések  napja.  Ilyenkor  bocsánatos  bűn  paltira 
vennti a mástikat, vticcesre formálnti a legkomolyabb sztituáctiókat, 
mert ez a nap a htiszékenység ktigúnyolása, melyek sarkában ot 
hömpölyög a vtidám, felszabadult kacagás. 

Most már céltudatosan, nagyobb léptekkel rótam az utcákat, 
benéztem mtinden udvarba, kapualjba, elszaladtam a tejcsarnoktig,
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hátha  feltűntik  egy  várva  várt  tismerős,  aktit  áprtiltisti  tréfámmal 
megvticcelhetek.  S  lám,  ktitartásomat  a  sors  kedves  megleptivel 
jutalmazta,  mert  éppen  akkor  lépet  kti  a  tejcsarnok  ajtaján 
Ktisjutka, kedves, vtiszont nagyon cstinos osztálytársnőm, amtikor 
nagy trappolással odaértem hozzá.

— Hát Te? — kérdezte mosolyogva — hová tilyen lóhalálában? 

— Á semmti  — mondtam kapkodva a levegőt  — csak egy ktis 
testedzés  — s  önfeledten bámultam ostitársam gyönyörű,  ttiszta 
szemébe.

Atyavtilág, mticsoda tektintetek — ámultam el a nem mtindenna-
pti látványon — tibolyakék döbbenet. Alaphangon tis a legegysze-
rűbb  ktifejezés,  hogy  gyönyörű.  Nekem  tilyet  írt  fel  az  orvos, 
mtintimum egy életre  — kalapált fejemben az áhítat. Még a szám 
tis tátva maradhatot jó sokátig, mert az áprtiltisti szél btizony befü-
tyült rajta. Aztán felrémlet maradék eszem homályos zugában, 
hogy tulajdonképpen mtiért tis jötem. 

— Ptictit maszatos az arcod tit oldalt — mutatam a nem létező 
ktis foltra, a szája sarkában tincselkedő gödröcske fölé, s ktissé a 
látványtól vagy a tavasztól megrészegülve vártam a megszeppent 
védekezést, htiszen egy kedves ttinédzser lányka nem járhat csak 
úgy  maszatos  arccal  az  utcán.  Már  vártam,  hogy  odakapja  az 
arcához ápolt, ttiszta ktis kezét, amtire ktibuggyan belőlem e jeles 
nap évszázados mondókájat Áprtiltis bolondja, május szamara.

— Tudom — mondta ő kellemes tónusú vtidám hangján — most 
voltam a péknél, s éreztem, hogy a huzat egy apró pernyét fújt 
az arcomba. Úgy látsztik nem stikerült letörölnöm. Mtindegy. Majd 
othon.  Döbbenet.  Ez a lány tök napra kész.  Először a szemeti, 
most meg ez a perfekt rtizsa, teljesen lezstibbadtam.
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— Te vtiszont ha nem kötöd meg ktioldódot ctipőfűződet azon-
nal, egy lépés után úgy orra buksz, hogy rögtön vége lesz a napti  
futóedzésnek — sutogta felém búgó hangján, s már ereszkedtem 
tis  fél  térdre,  hogy  megcselekedjem  a  botor  mulasztást,  mtikor 
rádöbbentem, hogy egyszerű bebújós papucsctipő van a lábamon. 
Mtikor felnéztem, Ktisjutka már jó néhány lépéssel odébb járt,  s 
hátra — hátra tektintve, gurgulázó nevetéssel ktiáltota felémt 

— Áprtiltis bolondja, május szamara. — De azért még a sarokról 
tis kedvesen tintegetet felém.

Mtindez btizony már jó néhány évttizeddel ezelőt történt, még 
akkor,  amtikor  mtindennap  másba  volt  szerelmes  az  ember  fa. 
Drága, szép emlék, jólestik vtisszagondolnti rá. 

Időnként azon kapom magam, hogy önkéntelenül elmosolyo-
dok, ha eszembe jut. Ugyanakkor szomorúan konstatálom, hogy 
már régóta nem hallotam semmtiféle áprtiltisti tréfát. Az emberek-
ből  — úgy tűntik  — kezd ktihunynti a vticcre való hajlam. Mégtis 
megdöbbentem, mtikor összefutotam egy régti kollégával, akti f-
atal volt és bohém, ráadásul jó koponya, így szép jövőt jósoltak 
nekti  a  cégnél.  Megfutotuk  a  kötelező  udvartiasságti  köröket,  s 
mtikor  eljutotam  a  „no  és  hogy  megy  sorod  a  cégnél”  című 
banáltisnak  tűnő  kérdéshez,  volt  munkatársam  némán  benyúlt 
belső  zsebébe  s  meglebegtete  orrom  előt  felmondó  levelét, 
amtinek btizony még frtiss ttinta és pecsét szaga volt. 

— És ez btizony öreg haver, nem tis egy áprtiltisti tréfa — mondta 
arcán  egy  rosszul  koreografált  kesernyés  mosollyal,  s  kezével 
egy btizonytalan hellót tintve, eltűnt az életemből.
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Születésnap
Nagyfam harmtinc éves. Ugyantis két fam van. A ktisfam, akti a 

vérszertintti, s akti egy életre a ktisfam marad. És van Ő, a nagyfam, 
akti tulajdonképpen első szülötem férje, tehát a vejem. De amtikor 
htivatalosan  tis  belépet  szűk  családti  köteléketim  közé,  fammá 
fogadtam. Jó srác. Nem azért mert vagány, mert egy ktissé a szám 
íze szertint lezser, még csak nem tis azért, mert a lányomat szeretti, s 
akti  őt  szeretti  azt  tilltik  nekem  tis  elfogadnom,  hanem azért  mert 
egyszerű, egyenes derekú, ttiszta tektintetű ember. S ezek a dolgok a 
szememben, erősen ktiemeltik karakterét.

Jó srác. Ezt már akkor tudtam, amtikor összeadtam őket a tör-
vény és a teremtő áldásos színe előt.  Jó döntés volt.  Tartalmas, 
szép  jövőt  ígért  az  a  verőfényes  szombat  délután.  S  mtint  apa, 
jóleső érzéssel áldotam meg összekapaszkodó kezüket, egymásba 
fonódó életüket. Ez így volt szép, így volt kerek. 

És fammá fogadtam. Nem teátráltisan, cstinnadratás zeneszóval, 
nem ktiplakátolva és közhírré tétetve, csak csendesen meghívtam, s 
fogadtam be szeretetim körébe. És most harmtinc. Nekünk  — aktik 
már duplán tis túl vagyunk rajta,  tán’ nem olyan nagy durranás. 
De nektik egy töprengő ptillanat, egy szelíd medtitáctió, egy feltételes 
megálló a nagy rohanásban. Talán az első megméretetés, az első 
számonkérés, hogy a reád bízot tálentumokkal hogyan tis gazdál-
kodtál. Most kticstit belebutulok a múló tidőbe, s azon gondolkodom, 
mtit  tis  kívánhatnék neked ezen a szép napon? Kívánjak bőséges 
áldást, karrtiert, pénzt, nagy utazást? Kívánjak bort, búzát s képes-
séget arra, hogy becsüld meg s ne tékozold el a múló tidőt, hogy az 
alkotó erőt — amtivel érkeztél — mtindtig az építkezésre és sohase’ a 
rombolásra használd ??? Ige. Is. Talán. Ja.. és még valamti!

Kívánom neked Nagyfam, hogy azok a ttiszta fények a szemed-
ben harmtinc  év  múlva,  s  ha  lehet  kétszer  harmtinc  év  múlva  tis 
ugyan  úgy  ragyogjanak,  mtint  ezen  az  első,  kerek  és  tartalmas 
évfordulón.
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Körösné Erdősti Anna

Egy gyönyörűséges városban - Baján élek családommal.
Szeretem a verseket — olvasnti  és néha írogatok tis. A mtiskolcti 

Irodalmti  Rádtiónak  Mp  tagja  voltam,  jelentek  meg  versetim 
Antológtiákban,   Vers  Cd-n,  Netkötetben.  Az  tinterneten  több 
weboldalon tis megtalálhatnak, többek közöt a bajannaverseti.hu-
pont.hu oldalon. Az érzelmetim tirányítanak legtöbbször  versetim 
megszületésekor,  van,  mtikor  rögtön  ktipatan  a  sztikra  és  le  tis 
írom, de van, hogy ez több tidőbe teltik.

A  család,  a  becsület,  a  magyarság  és  az  érzelem  nagyon 
fontosak számomra és ezt mtind több emberrel szeretném megosz-
tanti,  átadnti.  Az ünnep nagyon fontos  az ember életében, mert 
kell, hogy a mtindennapok nehézségeti ellenére betöltse a szíveket 
a szeretet és melegség, az egymás tirántti ttisztelet és megemléke-
zés. Ttitkon remélem, hogy más tis érezte már, amtit én, csak épp 
nem tudta szavakba öntenti, leírnti — s ezzel segíthetem nekti.
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Ma  újra gyerek vagyok..

Ma újra gyerek vagyok,
Átölelnek szerető karok.
Ftigyeltik mtinden rezdülésem
Ithon vagyok, születimmel!

Elfelednek gondot, bajt,
Szájukat panasz el nem hagy,
Örülünk egymásnak, szülők és gyerek,
Ma  velük újra tithon lehetek.

Látom ttitkuk, tit fáj, ot fáj.
Öregségük, s a társas magány.
Csak arra kérem az Én Istenemet,
Születim még sokátig élhessenek.

Ők azok, ktik feltétel nélkül  szeretnek,
S amíg élnek, megmaradhatok gyermeknek!

Az én cstillagom

Sok ptictiny cstillag ragyog fenn az égen,
De csak egyetlen cstillag, amti ragyog nékem.
Az pedtig nem más, mtint az Édesanyám,
Kti mtindtig szeret, óv és vtigyáz Rám!
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Szavak nélkül tis .

Keresem a szavakat Édesanyám
Amtivel hálámat ktimutathatnám,
Mtindazért, amtit értünk tetél,
Ttiszta szívvel ősztintén szeretél.
De Te szavak nélkül tis tudod ezt.

Ma felnőt szívvel tis ugyanezt érzem
Újra születek a közeledben,
Feltöltődtik szívem szeretetel,
Eltörpül mtinden gondom, elfelejtem.
Olyan jó Édesanyám, hogy vagy még nekem.

Kedves hangod, gyengéd ölelésed,
úgy tud htiányoznti, mtint éhezőnek
az étel, a frtiss víz , — és akkor megyek,
hogy megértintselek, újra gyermek legyek.
Szavak nélkül tis megértelek.

Magánytól soha nem kell félned,
S ha kell, Én mtindtig veled leszek.
SZERETLEK.
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Esküvőti  köszöntő!

Eljöt hát, ma van ez a nagy nap,
Mtikor összead benneteket a pap,
Mtikor ktimondjátok a boldogító "Igen"-t,
S fogadtok egymásnak örök hűséget!

Legszebbek talán e napon vagytok,
Htisz a boldogságtól ragyog az arcotok,
A szerelem tüze még forrón éget,
S hogy örökké érezzétek, ezt kívánom Néktek!

Legyenek napjatitok felhőtlenül boldog,
S meglátjátok, maguktól múlnak el a gondok.
Szeretet, ttisztelet, ez vezéreljen benneteket,
Így őrtizhettitek meg tigazán kedveseteket.

Lesz majd családotok, ktit majd timádnti fogtok,
Aktit önzetlenül szerethetek és taníthatok.
Ne feledjétek soha, tti tis voltatok gyerekek,
S ha erre gondoltok , mtinden sokkal könnyebb!

Kívánjuk hát Néktek, legyetek Boldogok!
A forró csókokból soha kti ne fogyjatok!!
Sok szeretetel írtam ezt Néktek 
Őrtizzétek  meg örökké ezen emlékverset!
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Édesanyám!

Édesanyám vagy Te Nékem,
Egy cstillagként ragyogsz Értem.
Néked köszönhetem életem,
S mtint szerelem gyümölcse — Létezem.
Ragyogásod betöltti a szívem és a lelkemet,
Mtindenktinél jobban szeretlek Én Téged!
Szükségem van Rád, mtint földnek a vízre, fényre,
Mtint embernek a szívre, a lélekre.
Legyél nagyon boldog, ezt kívánom Néked,
Anyák Napja alkalmából köszöntelek Téged!

Névnapti köszöntő
(gyermeknek)

Névnapod alkalmából
gratulálok Néked, 
legyen kedved mtindtig
vtidám, s bőven legyen étked!

Egészségben növekedjél,
Szeretetben bővelkedjél,
Bármti gondod támad,
Rám mtindtig számíthatsz

202



Ünnep Körösné Erdősti Anna

Születésnapodra

Születésnapod alkalmából köszöntelek Téged,
Bú és szomorúság kerüljön el végleg.

Legyél hosszú életű és egészségben gazdag,
Az életben a legfontosabb, ha Te Boldog  vagy!

Nélküled.

Soha nem akartam nélküled élnti!
Az tidők folyamán eggyé váltunk, 
Szívünk és lelkünk egy ütemre járt, 
megtalált bennünket a boldogság.

Talán a sors fntora, 
hogy szó nélkül, tit hagytál.
Egyedül haltál meg,
sztinte árván, mostohán.

Nem foghatam kezedet,
Nem csuktam le két szemed.
Nem mondhatam el Neked
Mennytire nagyon szeretlek.

Most tit állok sírod előt,
Htiányod szívembe mar,
Szememből könnyek fakadnak
Míg élek, Te nekem mtindtig megmaradsz!

Baja, 2011. 09.

203



Ünnep Mák Norbert

Mák Norbert

Mák  Norbert  vagyok,  32  éves,  elvált. 
Van  egy  csodálatos  10  éves  fam,  aktit  a 
gyönyörű  menyasszonyommal  együt 
nevelgetünk.

Megpróbálom  néhány  sorban  megfo-
galmaznti  azt,  amtit  talán  érdemes  tudnti 
rólam.  Legtinkább  az  jellemző  rám,  hogy 
magam körül túlbonyolítom a dolgokat és 
mtinden  történésen  túl  sokat  gondolko-
dom. Ebből adódóan van az, hogy termé-

szetemet  valakti  vagy  nagyon  szeretti  vagy  épp  fordítva,  de 
közömbös  senkti  számára sem vagyok.  Úgy emlékszem 16 éves 
lehetem,  amtikor  zenekart  alapítotunk,  melynek  én voltam az 
énekese.  Sokátig  csak  más  előadóktól  játszotunk,  míg  nem 
megszületet az első saját dal, amtiben először látszot ktibontakoz-
nti  a  bennem  felgyülemlet  sok  gondolat.  Na  talán  ot,  akkor 
mutathatot valamti arra, hogy ebbe az tirányba érdemes haladnti. 
Ktiadhatam magamból mtindent úgy, hogy közben senktinek sem 
kellet stiránkoznom. A színpad jó hely volt  erre.  Vtiszont,  ahol 
több ember alkotnti vágytik, és jobbnak gondolja magát azoktól, 
aktikkel közösen cstinálja ezt, ot több  tis az ellentét.

Egy darabtig  próbálkoztam ezzel-azzal  zenekart  alapítanti,  de 
mtindtig volt olyan tényező, amti közbe szólt. Akkor döntötem 
úgy, hogy tinkább csak írok magamnak, a lelkemnek. A versírás 
mtintegy 2 éve került az életem középpontjába. Úgy vélem megta-
láltam az érzésetim legktifejezőbb formáját.
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BÚÉK

Boldog új évet,
ahogyan kéred
Csalódás helyet,
repülj felhők felet
Ahová mész ot várjanak,
vágyatid valóra váljanak
Kívánok tigazabb álmokat,
neked s egész családodnak

It vagyok

It vagyok, és mtindenem most oda adom
Vtigyél szárnyadon,
Vtigyél magaddal tinnen el
Nélküled ez a vtilág, előtem holtan hever
Ébrednti nem tud csak veled
Hagy őrtizzem mtindened
Ha félsz, ha valamti bánt
Engedd, hogy vtigyázhassak Rád
Bíznod kell, ahogyan én tis teszem
Álmodj szívemen 
Csendes let érted bennem az éj
Keserű nappalok, édes íze letél
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Ktisftiam

Mtikor szemembe néz, önmagam látom
Látom még élek
Ntincs hamtis cstillogás, csak
Sötétre nappalt hozó fények
Életel megtöltöt ptillanatok
S a nap, melyen az égnek
Mosolygok, talán ő tis érzti
Mennytire hálás vagyok érted

Megtaláltam

Megtaláltam, elveszítve téged
Elhagyva, amti sokátig voltam érted
Hervadt vtirágod, ahogy ktiűzte kertem
Önmagamra önmagamban leltem

Versem

Ősszel, mtint leveleket, mtinket egymáshoz hordot a szél
S én köszönöm, hogy mellém pont te kerültél
Az első ptillanatól szemed fényében halok
Az egyetlen vagy, aktivel élnti akarok
Ha látlak érzem napod sugarát
Benned találom az álmatim othonát
Szívem szíved melegében olvad el
Ünnep mtinden perc, mely veled múltik el

206



Ünnep Radványti Ttibor

Radványti Ttibor

Magamról  csak annytit,  hogy én egy „földönkívülti-lelkületű” 
hölgyemény létezése mtiat kerültem e kötetbe. 

Kti nem olvassa el a verseket — mtik javarészt hozzá íródtak —, 
annak lényegtelen, hogy kti vagyok.  Kti  megttisztelt  avval,  hogy 
elolvassa, az megtudhatja mti tinsptirált engem ezekre a költemé-
nyekre .

207



Ünnep Radványti Ttibor

Átsírok hófehér lelkedbe .
(M. Marának)

Átsírok hófehér lelkedbe,
Könnyetim úsztatom feléd.
Bánatom így a Te bánatod,
Szívemet ültetem beléd.

Öntözzük együt az örömnek
Mosolyra nyíló magjatit.
Számolhassuk, sok bánat után,
A szeretet szép napjatit.

Átsúgok remélő füledbe
A szavak lágy költészetét.
Többet ér, mtint alkalmti vtirág,
Ttitkati benned nyílnak szét.

Romanttikád vtisszahat reám, 
Gazdagságodba öltözöm.
Ragyoghatsz, így tovább álmodom,
S szeretetedbe költözöm.

Átnézek nyugalmas szemedbe,
Mtint békés, naplemente-táj.
Elülnek az élet harcati,
Úgy eszmélekt ntincsen, mti fáj!

Időzök súlytalan ttitkokban,
Hempergek szerzet örömben.
Rád találtam — lassan védnti kell — 
A múlás tirtigy, s kegyetlen.
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Átnyúlok, ölelve derekad,
Szorítlak féltőn és büszkén.
Időm a sorsodba szövődöt, 
Benned élek, remegek én.

Hadd legyek jövőmnek esélye,
S Te a révben az ünnepnap!
Aranyozd életem árnyatit,
Tapsoljon nekünk a holnap!

Budapest, 2011. augusztus 4.

Nőnapti köszöntő
(M. Marának)

Érzést remekletek az tistenek
Kedves arcod és jó szíved köré.
Ez táplálja naponta htitemet,
S holnap reményét bennem ez szövé.

Vtirágsztirmok borítják a várost,
Ékként tűztik sokan a szív fölé.
Büszke lelkem átragyogva száll most,
S a Te lényed ujjongva köszönté.

Az én vtirágomt tarka gondolat,
Jóságodnak szép hódolatati.
Öntözze majd szeretet-áradat,
S rajongásom örök oltalmati!

Budapest, 2011. május 8.

209



Ünnep Radványti Ttibor

Emlékezet és valóság
(M. Marának)

Mtindent őrtiz hű emlékem szertelen,
Mert tidőm nem tete karba kezét.
Izzó vágyként kapaszkodtik jelenem,
Keresti mohón tismétlés kegyét.

Sok édes, szép álom elmulasztva már,
A gyors tifúság dúlta szerteszét.
Azt htitem megfagy a csöndben, mti stivár
Míg nem tismertem szíved rejtekét.

Mosolyognak a megnyugvó életek,
Rosszallanakt tirtigyek, s a vtilág.
Változnak csókok, bűnbe zárt érdekek,
Teveled kél, s feksztik a boldogság.

E ttitkot btirtokolva, csorbul a vég,
Fogyó életemre lényed a mentség!

Budapest, 2011. november 24.

Az első találkozás emlékezete
(M. Marának)

Mtint gyors szárnyatin elrepülő madár,
Ktit a végtelennek távlata vár,
Úgy röppent el a délután tis veled,
Melybe bezsúfoltad szép lelkedet,
Hogy eltűnt a mennyt övező határ.
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Ünnep Radványti Ttibor

Azóta vágyatim méla hangszerén,
Emlékem játsztik bódulat ölén.
Metsző hajnalok álmatimba csapnak,
Kábulat, s józanság kavarognakt
Érzésetim feléd szálló hevén.

Csak perzselést ígért a találkozás,
Mtint amolyan barátti kézfogás.
S a tűnő napoknak emlékezetén
Végtigfut a tűz, mtit ot, Te meg én
Meggyújtotunk, hogy tizzon a varázs.

Mtily kéz az, mti lágyan nyúl felém, s emel,
Megmutat az égnek, de nem felel?
Csak némán terítti rám szeretetét,
A htitbe bújtat, s feltárja szívét,
Melyben a létnek oltalma hever.

A jó szükség kövezte azt az utat,
Melyen két rezdülés összeakadt.
De sorsuk már egy rajongó lelkti nász,
Mti megmutatja mtilyen, akti más,
Ha e vtilágnak karmatiban ragadt!

Budapest, 2011. november 27.
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A színek vtihara
(M. Marának)

Roppant vásznamon eltunyult már az ecset.
Szenvedélyt vesztve, fakultan olvadnak
A múlásba a lecsorgó színek.
Színtelen állapot kacér tánca
Az elmének üzent
Szürke hajnalokon szokd a renyheség
Kínzó kábulatát!
Tétova reztignáctió bánatra
Festetti arcomat.
Csaló vtilág!
Ölelve óvsz, hogy rúghasd a megszokás 
Felé sápadt kedélyemet.
— Színek kavarognak.
Vtihar készül.
A színek vtihara.
S benne egy angyalti kéz, kti festti helyetem
Tovább megálmodot életem!

Budapest, 2011. június 10.

212



Ünnep Radványti Ttibor

Nőnapra, Marának

Ktincsem vagy (nem rtideg tárgy) — becsült, drága nő!
Testet öltve ragyogsz, hódolatok célja.
Kínzó vágy annak, kti érted terveket sző,
S Ámor nytila vtiszonzatlan hull, alélva.

Mert én áramlok benned, ktit választot
Lelked méltósága — a csendest, egyszerűt.
Stikert, jó szívedben lehet ez aratot,
S tudva kerülve a harsányt, a nagybetűst.

Vert ügyre mosolygot rtitka merészséged,
Rangod nem arra szállt, mtint amti megszokot.
Istenti sugallat volt e késztetésed,
Engem tüntetet kti, ktit a sors tépázot.

Most szavakkal vésem a hálámnak szobrát,
Dticsérje rajongva lényed, mti nagyszerű.
Énembe karcolom szerelmed tigazát,
— Elrejtlek hűen mtint büszke, szent emlékmű!

Budapest, 2012. március 7-8.
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Lesti András 
(L. L. Juntior édesapja) 
halálára
( 2012. áprtiltis 29.)

Idegen és vad szelekben fázok.
Htitembe fagyot metsz a reggel.
Reményem ctibálta, valót látokt
Nem közeledtik felém ember.

Rtiaszt az út, rajta mtinek járok?
Ha jót szólok, senkti nem felel.
Elvonták a fénytől a vtilágot,
Mert végső ellensúly veszet el.

Én még maradtam mtint tanú, a múlt
És jelen közt. — Emléked jelezt
Ha az emberség htitványságba fúl,
Te tit vagy, s mutatod szívedet!

Budapest, 2012. május 8.
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Ünnep Sepsti Sándor

Sepsti Sándor

Sepsti  Sándor  vagyok,  35  éves.  Ttiszavasvártiban élek.  Gyerek 
korom óta /20 éve/ írok verseket.

Eddtig 2 verses kötetem jelent meg saját ktiadásban. Írok szere-
lemről, a természetről, de vannak hazafas versetim tis.

Kedvenc  költőm  József  Attila,  verseti  nagy  hatással  vannak 
rám gyerek korom óta. Talán azért mert hasonló az érzelemvtilá-
gunk! De szeretem még Wass Albert versetit tis. Tavaly december-
ben jelent meg egy versem, több költő művetit tartalmazó antoló-
gtiában!  A  költészet  számomra  lelkti  megnyugvás,  de  egyben 
öröm!
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Ünnep Sepsti Sándor

Mtinden nap ünnep legyen!
 
                                                               
It a tél, s a hó még nem eset,
a karácsony elmúlt, a szeretet tinteget.
Fagyot ruhába öltöztik a táj,
feledve most, mtinden amti fáj.
Hamarosan tit az új év!

Az éjjel fagyot, csúsznak az utak,
az ünnepből csak az emlékek maradtak.
Vtilágítanak a feldíszítet fák,
htideg van, felfér a nagykabát.
Közeleg egy újabb év!
 

Az asztalon hús, vtirslti, kalács,
újra együt az egész család.
Szeretet járja át a szíveket,
s elűzti szemekből a könnyeket.
Talán vár egy szebb év!
 

A szeretet ha ktitartana egész évre,
mtinden rossz, feledésbe menne.
Ktivel rosszban vagyunk, az tis szeretne,
s végre mtinden nap ünnep lenne.
Jönne sok boldog év!
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Ünnep vagy nekem!

            
Ünnep mtinden perc,
amtikor átölelsz.
Amtikor tit vagy velem,
s az egektig felemelsz.
 
Ünnep az, ha csókolsz,
ha fogod a kezem.
S tilyenkor én azt,
el nem engedem.

Ünnep az, ha látlak,
olyankor a kedvem vtidám.
S mtikor hozzám érsz,
testem téged kíván.
 
Ünnep mtinden nap,
amtit veled tölthetek.
Olyankor mtinden gondot,
s bajt, félre lökhetek.
 
Ünnep a mosolyod,
s mtikor rám nevetsz.
Örülök nagyon neked,
mert érzem, hogy szeretsz!

217



Ünnep Slezák Lajos

Slezák Lajos

Életemet  végtig  kísérte  az  írás,  verseket,  novellákat,  esszéket 
írtam. Több írásommal stikereket aratam, a pályázatokon eredmé-
nyesen szerepeltek. 
Mostanában  a  regényírás  kötti  le  az  tidőmet,  de  azért  a  versek 
írásáról sem feledkeztem el. 

Gondolat mely fennmarad, ha elolvasod, szebbé teszti napodat. 
Htiszem, ha olvasod a szép verseket értelmesebb lesz életed.
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Ünnep Slezák Lajos

Ünnepti asztal

Legyen az asztal szépen megterítve
édes kalács étel tital legyen rajta 
ünnep estéjén körbe ülve
ktistündérkét külön székre 
halk zenére énekelve
Jézus születését várva 
karácsonyt ünnepelve
teljen el az este.

Mtit kívánhatnék.

Mtit kívánhatnék én neked
a szentnap estéjén.
Mtikor mtinden csendes 
és az éj oly sötét.
Öleld át kedvesed
s szeresd, nagyon szeresd!

Mert nem tudhatod,
hogy a holnap mtit rejteget ,
tit a Földön az embernek.
Neked, nekti és nekem.
Öleld át kedvesed
s szeresd, nagyon szeresd! 
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Boldog névnapot Bortika
Boldog tifú lányka, szerelem vtirága. 
Olyan vagy te, mtint a nyíló ptiros rózsa.
Reménysugár annak mtinden kticsti sztirma.
Boldog lesz tőle, ktire sugarát szórja.
Álmatid lovagja váljon csak valóra,
Lábatidnál heverjen sok sárga rózsa,
Az a férf szórja, kti álmodat zavarja.

Boldog névnapot
Ezer érzés, mtit egykor éreztem tirántad.
Rég volt, de most mégtis rád gondolok.
Ztizegő falevelek közöt járva emlékezek,
Szép alakodra, szádra, elképzelem arcod,
Égő vörös hajad és szép mosolyodat.
Bár ez a múlt, a jövőt meg nem tudom.
Egy évttized múltán, te tis, én tis változunk.
Talán egyszer még Találkoznti fogunk.

Névnapodra
Ez a név oly kedves nekem.
Rendes lány a vtiselője.
Zálogban a szíve nálam,
Szeretetben ntincs htiánya.
Évek teltek megtaláltam,
Boldog évek várnak rája.
Egy életem, egy halálom,
Te leszel a szívem párja.
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Ünnep Stonawskti József

Stonawskti József

1948-ban születem Budapesten, most Martfűn lakom. 

Géplakatos  és  CNC  programozó  és  üzemeltető  szakmában 
dolgoztam.

Iskolás korom óta foglalkozok szobrászkodással, versírással.

Írásatim  hét  antológtiában  megjelentek,  szobratimmal  három 
megyeti nívódíjat szereztem.
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Ünnep Stonawskti József

Pünkösdti ttiszavtirágzás 

A halakat, íratlan szabályt 
a természet etetti. 
Ha már az írot 

nem engedti horogra tűznti 
a Ttisza vtirágát 

Ezzel egy csapásra két legyet üt 
Az egytikre ezt mondomt 

Mű légy! 
Ráolvasok a versre 

ez a kortársak egyszer egye 
képeztem magam, fogjon rajtam tis 

valamti tényszerű 
a hullámok elől menekült 

csónakban ülve 
elállt a lélegzet a rajzás közepén 

a távcső tis 
mell-ékes körülmény volt 

csak nehogy szemünkbe-szánkba 
szálljon a sztirmos repülő 

vagy hosszú vtillás farkukra tűzzenek 
Ktis heltikopterek — mondta Csanád 

ez most nekti az ünnep 
nemcsak mert Pünkösd 

ez a szárnyakkal telt 
lélek-ktiáramlás 

berreg ha csak gondolatban tis 
vagy hangját nyelte a motor 

A papás-mamás csónakmesterti 
most beavatkozást tigénylő 
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Ünnep Stonawskti József

mert mellényelt a benztin, a levegő 
tilyenkor fullaszt 

(rajtunk volt mentőmellény) 
egy vonakodó vontatókötélen végül 

rendőrségti rocsó vtit a stégtig 
Csanád végtig elemében volt 

vele egy akstit tis fel lehetet töltenti 

Gyümölcsoltó 

A szél gyorsítot felvételén 
mandulavágású vtirág-flm pereg 
meleg színekkel napfény ecsetel 

a tavasz így fest 
tájképét, tépéscstináló készségét 
fejtti ágak még avas kérgére kti 

jutalomjátékként tánca martionetes 
szél-szálon futó 
zörög még mag 

gyümölcsoltónak lesz dolga 
ha késtik tis levél 

(azért ez nem ajánlot) 
feladója nappal fényes kék ég 

éjjel a cstillagok tis tilyenekt fényeskék 
bár nem folytik egybe most még a szó 

mti eltindítója volt a versnek 
s a levéltakaró tis zárthelyti 
a magvasabb mondantivalót 

majd az ősz fejtti kti 
addtig ő tis csak mondvacstinált 
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Ünnep Stonawskti József

Év vég 

Fut a szél, száz levél 
kíséretében telefon 

engem tis ahogy széltében 
hullámol, fut át 

a téren ahogy üzenti 
egy vtisszaeső ünnep 

függesztet díszletetivel 
tilletti őket tis felcsörögnti 

tidőszámítás előtti 
csendjéből ktibontva 
az óra ötös találata 
htimnusz humusztól 

pezsgő petárda 
roppanna össze 

abronccsá esve szét 
a mástik oldalamra 

fordító tidő 
a félédes év 

palackkal teljes 
különlegesek a nők 
boldogok lesznek 
ha nem azok még 

az év első mondatától 
kezdve 
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Ünnep Sudár Imre

Sudár Imre

Sudár Imre a nevem.
Október 17-én születem. Évttizedekkel ezelőt.

Nekem tis vannak ttitkatim. Közülük sokat elárulnak írásatim.

2010-ben meglátam Múzsámnak ragyogó szemetit, azóta Nekti 
írom írásatim. Nekti köszönhetem új életem.

Ez az én rövtid történetem!
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Ünnep Sudár Imre

Élő szobor

Ot ült beton talapzatán
Fekete, testhez stimuló ruhában,
Arányosan telt tidomokkal,
Mtint szőlőfürt édes szemekkel.

Szép arcát napoztata.
Talán csókra tartota
Édes dús ajkatit
A forró napsugárnak.

Altig-hosszú szőke haját
Enyhe levegő stimogata,
Ő testével érezte és
Élvezte a Nap nyárti erejét.

Hóesésben

Korcsolyája a boldogság mennyeti vtilágába repítti,
Mosolya ragyog, arcán ptiros rózsák színe ég.
Teste rting, hullámztik, pörög, hajlong.
Érzéktien nőtiesen.
Megáll egy pár ltihegő szóra, érzem
Üde tillatos leheletét ptiros ajkatiról.
Égő tűz van cstillag szemetiben.
Mtinden egy látomás — Képzelet.
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Ünnep Sudár Imre

Tábortűz

Hatalmas fagúlát gyűjtöt,
Egész délután a sok táborlakó.
Hatalmas lángoszlop már közénk tartozot.
Lobogot, ropogot sztikrája patogot.
Látványa lelkünkbe belehatolt.
Ő a mtiszttikus négy elem egytike.
A mester sok erőt adot, másképp
Látuk, fogadtuk, mtint azelőt.
Utolsó előtti nap estéje nagy erőt adot.
Sok parázsból tizzó szőnyeg let,
Majd megtörtént az első átfutás.
Meztelen talppal, behunyt szemmel
Átérnti kétszer, htitet, erőt,
A vtilággal való eggyé válást adot.
Htitet ahhoz, amtiben nem htitem!

Karácsony napja

Ha ktinytitod szép szemed
Fogadjon ragyogó fény és mennyeti boldogság.
Ezüstös aranyruhás Angyalok vegyenek körül.
Ktis csengetyűk zenéjével ébresztgessenek.
Gondolj arra, hogy ezt én kértem Nekedt
Életed ezután örökké boldogság legyen.
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Ünnep Sudár Imre

A legszebb mosoly

Lelkünk randevújához
Ő adta a legszebbet,
Gyönyörű arca napsugár mosolyát.
Igaz boldogság volt
Tektintetünk találkozása.
Leírhatatlan fény volt az arcán.
Akti ezt kapja mondhatjat
Én vagyok a vtilágon a legboldogabb.
Igen, boldog vagyok, mert Tőle kapom.
Ha látom, nekem ajándékozza
Gyönyörű arcát,
Rajta a vtilág legszebb mosolyát.

Egy kávé!

Nagyon várom a válaszod — Igen!
Ketesben, a vtilág előt boldogan.
Sétálnti Veled a vízparton a fák alat.
Hallgatnti Téged, fnom hangodat.

Elmondanánk jót és rosszat.
Elfelejtenénk mtinden rosszat.
Éreznénk mtilyen sok jó és szép van.
Értünk van mtinden a vtilágon.

És ha jön az a fnom kávé,
Veled szembe ülnék.
Gyönyörködnti szép arcodban.
Tőled fnom a kávém édesen-habosan.
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Ünnep Sudár Imre

Forró lángos

Igazán fnom a forró lángos.
A szépszemű eladó mosolyával.
A stima, az az tigazti, fokhagymásan —
Ma reggel „Ő” tis ot fogyasztota.
„Ő” szőke-ősz, laza jó frtizura.
Kedves volt, az arca szép.
Szép ptiros nagy körmetivel tépte széjjel,
Mtint egy nagy macska, tépte a tejfölöst.
Hozzá teát tivot az aranyos.
Egy morzsa sem eshetet volna le,
Előte volt formás nagy ctictije.
Etem én tis egy lángost,
Hozzá feltétnek formás alakját.
— Jelenet a Sz-ti pályaudvar teraszán. — 

Századtik

Soha nem gondoltam volna.
Egyszer csak Ő megjelent.
Ilyen lenne a Múzsa?
Soha nem htiszem ha mondod.

Soha nem htitem volna
Hogy képes leszek rá valaha.
Hogy Ő könnyedén,
Verseket tirat velem még az tidén.
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Ünnep Sudár Imre

Már tudom, a Múzsa csodálatos
Ezt tis Nekti írom most.
Nekti adom benne szívem, lelkem
Nekti írom boldogan századtik versem!

Könnyek

Könnyek a lélek tükréből jönnek.
A szemek elárulják mtiért jönnek.
Szabadságtól, rabságtól,
Letigázástól, szárnyalástól.

Gyönyörű, ragyogó szemekből,
Élvezetől, szerelemtől,
Vágytól, örömtől, boldogságtól.
Könnytől ázó gyönyörű szemekből.

Ktiáltó szomorú szemekből,
Istenhez timát sugárzó szemekből,
Születés fájdalmas örömétől,
Az elmúlás csendes fájdalmától.

Elhomályosítják szemetinket,
Mutatják ősztinte lelkünket.
Hullanak mtint a záporeső.
Napfény!
Öröm könnyetit hozd elő!
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Ünnep Sudár Imre

A barátom

Barátom vagy már régóta
De nem vagyunk már régóta
Munkatársak, véradók régóta
Vtiszont beszélgetünk bor mellet régóta

Megvtitatjuk a vtilág dolgatit
Beszélgetünk szép asszonyokról
Megbeszéljük egymás dolgatit
Mtikor, kticsoda, mtikor, mtit

Elmondod mti a gondod
Elmondom mti a bánatom
Közben elfogy egy pohár bor
De én stietek mert megy a buszom

A Hajnalti fény

Mtint aranyport szóró,
Tüzesen tizzó aranygolyó,
Lassan felemelkedtik,
Hogy a fák koronája felet
Nézze meg magát a víztükörben.

Talán Őnekti stimult kti.
Felvete ezüst ruháját,
Hogy méltón fogadja
Őt, a hatalmas éltetőt.
Meg tis mossa arcát benne,
Az ezüstös vtizet arannyal szórja be.
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Ünnep Sudár Imre

Júltius 8.

Eljöt, tit van a nyár közepe,
Nyolc ágon süt a Nap melege.
Sztikrázva süt az ég teteje,
It van az aratás tideje.

Mtindenkti keresti a hűvöset,
Kti a ptincét, kti a vtizeket.
Teszti le a ruhát magáról
Idős és fatal.

Napfényre kerül mtinden,
Amti el volt takarva.
Láthatsz hájat — bájat
Szép ctictiket, formás lábat.

Nappal tizzadsz a napon,
Éjjel tizzadsz egy pamlagon.
Izzadjunk a boldogságtól
Édes csókkal drága angyalom.

Képzeld el

Egy sorban hárman, kényelmesen.
Egy kellemes hang köszönt.
—  Kapcsolják be az öveket.
Majd behunyod szép szemedet.
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Ünnep Sudár Imre

Szíved már kalapál,
Érzed mtindjárt eltindul.
Gyorsuló dübörgéssel
Eggyé válsz az üléseddel.

Htirtelen csend és erő,
Gyors emelkedés és még erő.
Nyelsz egy nagyot,
Felhők felet meglátod a Napot.

Felhők felet megáll az tidő és a gép.
Ragyog, ttiszta az ég.
Nytisd kti szép szemed!
Látod ez mtind a Ttied!

Berúgtam!

Itam egyet, majd még egyet.
Rég titam tilyen fnomat.
Édes bájtitalt adtál nekem
Szerelemmel mérgezted meg életem.

Italod mámorát éreznti,
Kábultan ízét élveznti,
Csodás varázsát élnti,
Tőle berúgva Téged éreznti.

Csodás így az életem.
Mámorosan, szerelmesen.
Részegen átölelnti,
Testedet szerelemmel élveznti.
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Párnacsata

Mtikor belenéztem a szemetibe,
Tudtam, a békének vége.
Menet közben kticstit hozzáértem,
Vtisszafelé már odaállt elébem.

Átöleltem és megcsókoltam.
Azonnal bedöntöt az ágyba.
Azt hajtogata hogy övé a győzelem.
Ktissé ellenkezve de hagytam magam.

Párnájával eltakarta arcom.
Ha elvete meg kellet csókolnom.
Egyszer beleharaptam a párnába.
Aztán elkapta és ktiszakadt a párna .

Ajándék

Amtint meglátalak, megtaláltalak.
Lelkem társa tigazti ajándék. 
Kaptam Tőled mást tist
Aranydobozt tele versekkel.
Ajándékként Neked írom, hajad stimogatva,
Arcod és kezed csókolgatva.
Boldogan eléd rakom — 
Köszönöm.
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Színpad

Színpad a nagy évforduló napján.
Elhagyatot vasváz és üres torony.
Szemből az égti lámpás,
Varázslatos megvtilágítás.

Alata szélesen a nagy folyó.
Vtize ezüstösen cstillogó.
Hullámatiban összetört holdfény,
Körben sötét erdőfüggöny.

Lesz éjszakati előadás!
A díszletek közt járkálás.
Közönség a Hold és a cstillagok.
Az előadó reggeltig én vagyok.

Egy szál tibolya

A tavasz legszebb vtirága.
Neked vtiszem ktis csokorba.
Amtint meglátom Rád gondolok.
Stietem hozzád, hogy lássalak.

A gyönyörű tavasz, az tibolya odébb tűntik.
Szépséged soha el nem múltik.
Szívemben örökké szép maradsz,
Mtint egy szál tibolya,
Amtikor tit a tavasz.
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Mtikor a Hold

Mtikor a Hold feljön,
Akkor tindulsz felém.
Akkor megyek eléd,
Hogy átölelhesselek én.

Ezüstösen fénylő éjszakában,
Boldogan egymás ölelésében.
Csak a Hold látja és érzti majd a 
Szerelmet, vágyat és sóhajt.

Csak keten az éjszakában.
Hajnal felé tindulunk kéz a kézben.
Majd a felkelő Napt
Ktirálynőnek és Ktirálynak aranyból.
Koronát ad.

Tequtila
 
Egy őrült spanyol — és Veled tiszom.
Rád nézek és azt kívánom,
Hogy édes ajkadról lecsókoljam
E nemes titalnak aromáját.
Csak még egy ktis  pohárral.
Szemben egy cstillogó szempárral.
Ajkatid mögül adnád a cseppeket
Egy őrült spanyolnak — 
Egy őrült spanyol Nőt
Szeretlek!
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Ktisherceg
Ma, megérkezet!
Ő a Ktisherceg!
Fején arany koronája
Ezüst fehér a ktis ruhája.

Angyalkák a társasága,
Őrztik álmát, vtigyáznak rája.
Angyal vtilágból jötek,
Még szárnyakon szállnak.

Közénk jöt egy ktisember,
Ő a fény a ragyogás.
Új élet Ő! A teremtő gyermeke,
A fény gyermeket a Ktisherceg.

A csend hangjati
A szív, az élet hangjati
A csend, a zene hangjati
Csodás a kető együt
Egy száguldás hangjati
Egy szuper expressz stivítása
Gépének ütemes dübörgése
A csend hangjati
Szíved dobbanása
Légzésed hallgatása
Sutogásod hangjati
Elárasztó nyugalom csendje
Lépted koppanása
Ölelő karjatid varázslatos hangja
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Kezeket fel!

Kezeket fel, fel a magasba!
Emeld fel kezetidet az Úrhoz.
Emeld fel az életedért,
Ha boldog vagy, akkor azért.

Kezeket fel, fel a szerelemért,
A vtilágért amtiben élsz.
Emeld fel emberekért, szeretetért,
Emeld fel a cstillagokhoz.

Értintsd meg ot fent az aranyat,
Hogy bearanyozd párod, életed.
Emeld fel ha zenét hallgatsz,
Majd kulcsold össze ha ölelsz.

Varázslat

Elvarázsoltad szívemet,
Elvarázsoltad az eszemet,
Magadhoz veted lelkemet,
Elvarázsoltál engemet.

Most már mtindenem a Ttied,
Elvarázsolva írom Nekedt
A vtilágon egyetlen vagy
Aktit szívemből szeretek.
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Varázslatos boldogság, hogy
Értinthetem gyönyörű arcod,
Nézhetem gyönyörű kezed,
Elvarázsolt az értintésed.

Egy szál rózsáért, ktincset kaptam.
Amtiért szívem éget, nekem adtad.
Tündérktirálynő varázsolj el még!
Varázslatod tüzében égnti szeretnék!

Őszti séta

Már tél van.
Hótakaró lehetne.
Sétálnti tindulok.
Napsugaras délelőt.
Frtissen hullot,
Faleveles erdeti úton.
Aranybarna szőnyegből
Ctipőm kti sem látsztik.
Ztizegve, nyomtalanul,
Élveztem, ahogy járok.
Különös érzés.
Közelben madarak,
Vtidáman hangoskodnak.
Talán ők tis örülnek, 
A későti, aranyszínű ősznek.
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Megjöt

Van aktinek leeset
Van aktinek lehullt.
Nekem megjöt és behtintete
Amtit lehetet hóporcukorral.

Amtit az ősz tit hagyot
Száraz növényt, falevelet,
Örökzöld fenyveseket
Ftinom ptihékkel beterítet.

Hozot stikoltásos boldogságot
Sok apró szembogárnak.
Sok boldog szerelmesnek
Öleléses átstiklást a jövő évbe.

Könnyek

Mtit látnak szemetim?
Hullanak a könnyetid?
Nem bántot senkti, semmti bajom.
Ktinytitja nagy szemetit, arca mosolyog.

Valaktitől egy jó szót, mosolyt kapot,
Valakti a szívét szívéhez engedte.
Valakti megölelte, megcsókolta,
Valakti a lelke húrját megpengete.
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„El kellet jönnöm a vtilágba,
Hogy szerelmes szavatival elvarázsoljon,
Megajándékozzon amtivel még senkti.
Most mehetek oda ahol nem kapok semmtit.

Utolsó éjszaka

Amtint leszáll az este,
Eltindulok az Újév elébe.
Ez az év utolsó estéje
Stietek kti belőle.
Egyre kevesebben jönnek,
Senkti sem előz meg.
Csak én stietek a jövőbe,
Elsőként léphessek a fényébe.
Megfürödnti az új év
Első reggelének ragyogó fényében.
Először ízlelnti zamatát.
Elsőnek érkeznti hozzád!
Köszöntenti az új évezred
Ttizenketedtik évének
Első napjának reggelét!
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Szabó József

Születem 1954-ben Sárszentlőrtincen.

20  éves  koromban írtam először,  majd 55  évesen újra írtam 
néhány verset. Nekem szép játék a szavakkal, de remélem más tis 
játsztik a gondolatokkal, ha versetimet olvassa.

A dal

Dal és mosoly együt járnak
Lélek húrján hanggá válnak
Dallam csendül, szólít téged
Varázslatban lehet részed.
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Nehéz tidők
A nagydorogti, 90 éves Tóth Lajos bácsti  

emléketi nyomán

Mezítlábas gyermekkorom

Szegénynek születem,
De mezítlábas gyermekkorom vágyatit 

álomként messztire küldhetem.
Vtirágos rét harmatos füvében lépkedtem,

Havas, poros utakon tis jártam,
Iskola és othon közöt repültem és szálltam.

Ktitárt ajtóval várt mtindtig az othon,
Anyám ölelő karjába vágytam vtissza folyton.

Apám erős, dolgos kezét vállatimon érzem,
Örökké vált életéről teremtőnket kérdem.

És él még bennem, mtit gyermekként lelkemben hordtam,
Htiszen boldogan nevető és elégedet voltam.

Még ma tis sokszor újra odavágyom,
Földszagú tavaszokon és szénatillatú nyáron.

Újra szabadon

Súlyos harcokban vérmezőkre tévedtél.
Haldoklók hangjától a semmtibe révedtél.

Ellenség lábánál erőtlen testeddel
Józanon ébredtél.

Szabadnak születet, reszkető lelkeddel
Istenhez térdeltél.

Tőle tigaz htitedben kegyelmet kérhetél.
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Most rabságban fohászkodsz teremtő atyádhoz,
Káromkodva vered a fejed a deszkaágy lábához.

Emberek, társak, rabok néznek rád félve,
Lelkük repül, csapong, semmtit sem értve.

Házat, othont, gyermeket
Remélnek és várnak még emberti kegyeket.

És htisznek a túlélés ősti ösztönében,
Születő ttitkuknak élő örömében,

És szabadságvágyuknak tiszonyú erejében.

Etől letél ember, újra szabadon
Voltál érték mtindtig

Ne csodálkozz magadon.

Lelkemben még

Álmatlan, éber éjszakákon,
Mtikor felrtiaszt a kegyetlen, véres álmom,

Újra hallom ágyúknak tiszonyú dörrenését,
Harckocstik láncatinak cstikorgó nyekergését.

Látom pengeéles szuronyok fényének távolti vtillanását,
Lángoló pokolnak földti mását.

Vonuló hadaknak halotként ptihenő fatit,
S a még élő társát.

Látok síró anyát és sok ezer szomorú szemű árvát.
S kti tudja lelkemben még mtit hordhatok,
Ha mtinden rtiadt éjszakámon elborzadok.
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Márctiusti ünnep
Legyen ma ünnep vtidáman, büszkén, lelkesen

Szemünkben méltón, önérzetesen.
Dalolj egy nótát tis a régtiek közül,

Szóljon lélekből ma újra, örök emlékedül.
És öltözz fel ékes, ünneplő ruhába

Magyar honvédnek ma élő, drága unokája.
Fürdesd meg lelked a múlt fénylő sugarában,

És éltesd a magyarok Istenét.
Htiszen van szabad hazánk, felépült tört htitünk,

És nemzetti színű zászlók lengenek feletünk.
Oh nagy tidő, ez vagy te nekünk,
Éltetőnk, Vtilágunk, a mtindenünk.

És ha e napnak vége lesz,
Vesd a jövődbe tektinteted.

Mert elősejtelmén nehezebb napoknak,
Melynek felhőti, ha fölöted gomolyognak

Az ünnepti lengő zászlók alat
Ne felejts el üzennti  mentő angyalodnak.

Mennytit ér
Komáromi János „Mennyit ér a szerelem” című versének parafrázisa

Mennytit ér a szerelem?
Egy könnycsepp a szememen.

Mennytit ér a vallomás?
Csak szavak és semmti más.
Mennytit érsz Te nekem?

Nélküled ntincs semmti sem,
Mert Te vagy az életem.
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Most ölelj
Komáromi János „Most ölelj !” című versének parafrázisa

Most ölelj, most tit vagyok!
Most csókolj,

hátha nem lesznek holnapok!
Most ölelj,

mert ha nem leszek, htiába ölelne két kezed.
Most csókolj,

mert ha elmegyek, sosem lesznek már ünnepek.
Most szoríts,

mert ha elengedsz,
Htiába várod vtissza sírva összetört lelkemet.

Az tidő
Hogy rohan az tidő!

S te azt htiszed, hogy lassít néha?
Nézd a reggelt a Nap ha felkelt újra

Hajnal után éjből bújva.
Tűz rád fénylőn melegítve,
Örökkévalót veled elhtitetve.

Vtirág tillat, eső tillat,
Érzékszerved rá tis nyílhat.

Bódulatban délelőt,
Éhesen, szédülve várva a delelőt.

Majd ernyedt, kába délután,
Mtikor elér sok rossz vágyad túl bután.

Esteledve naplemente vár reád.
Hűvös szellő  stimogat,

És az éjjel álma hívogat.
Ez a szebb napok körforgása,

Kurta élet elmúlása, megoldása.
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Tóth Márta

Egy anyagtilag,  erkölcstileg,  tudásban megalapozot családban 
látam meg a napvtilágot. Jómódú nagyszülők, tiskolázot, művelt 
szülők.  A központ  én voltam.  Annyti  szeretetet,  htitre  nevelést, 
mtinden anyagti jót megkaptam, amennytit csak kívántam. Akkor 
még nem tudtam, hogy az „egészből” a nagy szeretet marad meg, 
amely a sírtig elkísér, és órtiásti lelktierőt ad nekem a megpróbálta-
tások tidejére. A családunkat két oldalról prés szorongata. Nagy-
apám  kulák  let,  apám  poltittikati  rab.  Így  zuhantam  gondtalan, 
gyönyörű gyermekkoromból  egy ktilátástalan,  kegyetlen,  testet-
lelket tönkretennti akaró, tigaz emberséget ktipróbáló sötét vtilágba.

Így letem 12 évesen gondolkodásban koravén. Sajnos szangvti-
ntikus  típushoz  tartozó,  és  a  rosszban  soha  meg  nem  alkuvó 
„harcos”. A btiztonság kedvéért az tima mellet „szárazon tartot-
tam és kéznél a puskaport”.
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Bus Palti bácsti

Nagyon hálátlan lennék, ha nem emlékeznék meg az tiskolában 
töltöt  tidőmről.  Nem  hagyhatom  kti  azt  a  fergeteges  élményt, 
amelyben  7.  osztályba  lépésemkor  részesültem.  Budapesten,  a 
Deák térti evangéltikus gtimnáztium másodtik osztályának elvégzése 
után tudtunkra adták, hogy ezután általános tiskolában folytatjuk 
tanulmányatinkat. Én például a 7. osztályba léphetek, de othon, 
Sárszentlőrtincen. Részben osztot tanulás folyt abban az tidőben 
nálunk.  A  7.  és  8.  osztály  tanulóti  egy  teremben  szívták  be  a 
tudományokat. Ez nagyon tetszet nekem. A tanító úr fgyelme 
ugyantis  nagyon  megoszlot,  amtit  tigyekeztünk  tis  ktihasználnti. 
Hárman ültünk egy padban, én középen. A „csendes foglalkozás” 
tidejét sokszor kártyázással töltötük el. Büszkén merem mondanti, 
hogy ezt a tevékenységünket soha nem veték észre!

Tanítónk  tigen  nagy  tudású  férfú  volt,  akti  az  orosz  fogság 
után került hozzánk. Mtivel orosz nyelv let a kötelező, ő vete át 
a nyelv oktatását. Pár hónap alat elvégezte azt a tanfolyamot, 
amely  a  nemes  és  magas  ttisztség  betöltéséhez  szükségeltetet 
(nyelvzsenti volt). Amtikor tudását kezdte átadogatnti nekünk, at-
tól  a  mtinutumtól  tanár  bácstinak  kellet  szólítanti.  Így  tis  volt 
rendjén!

Ebben az tidőben, az '50-es éveke elején, nagyon sok ünnepség-
re  kellet  készülnti.  Az  tiskolások  versekkel,  énekekkel  teték 
gazdagabbá, tigazán feledhetetlenné a ptiros betűs napokat.

Egy  alkalommal  tanárunk  egy  szép  hangzású  orosz  dalt 
választot  kti  megtanulás  céljából  számunkra.  Az  tidő  nagyon 
rövtid volt,  túl  közel  a  fellépés  dátuma,  ám ez  egyáltalán nem 
lehetet probléma. Mtiután karnagyunk elénekelte a dalt, lelkesen 
fogadtuk, de a szöveget nem értetük meg. Így ő nagy türelemmel
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és bölcsességgel oldota meg a problémátt „Ez a szöveg majdnem 
olyan,  mtint  ha  azt  mondanánk,  hogy RÚGASSON KI,  KUMA, 
RÚGASSON KI .” Bámulatos volt a stiker!

A sötét fejek egyszerre megvtilágosodtak. Ktimondotan tetszet 
a szöveg. Hogy kti, ktit rúgasson kti, mátig sem tudom, de a szöveg 
bennem él még most tis.

Ezt a nagyszerű pedagógust egyszer — ahogy mesélték — be-
hívták  a  községházhoz.  Orosz  katonák  érkeztek  a  faluba,  és 
tolmács kellet sürgősen. A nagy felelősség, a megttisztelő felkérés 
annytira meghatota szegény tanárunkat, hogy a köszöntés után 
elnémult (ez az én prtivát magyarázatom). A községháztiak megré-
mültek,  s  btizonyára  tijedtükben eszükbe  jutot,  hogy  már  az  I. 
vtilágháború  után  tit  maradt  egy  orosz  katona.  Úgy  hívták, 
hogy Ivanyuk Pál. No! — azonnal érte küldtek, hogy tegye rendbe 
a  dolgokat.  Előre  zsebkendőket  készítetek  elő  a  falu  vezetőti, 
hogy a megható ptillanatban legyen mtivel a szemüket megtörölnti. 
Mert  el  lehet  gondolnti t  Palti  bácsti  több  mtint  20  éve  nem  lát-
ta honftársait.

Mticsoda  ktitörő  öröm,  ujjongás  kerekedhet  kti   a  váratlan 
találkozásból!

Hát valamti ktikerekedet, de közel sem az, amtire az érzékeny 
lelkületű ember gondolt volna.

Belépet Palti bácsti, s látva, hogy ktikkel áll szemben, a harag 
elöntöte  az  arcát.  Nagyon  hangosan  és  keményen  kezdet 
beszélnti, mtiközben a magyar nyelvet tis tigénybe vete gondolatati 
ktifejezéséhez. A jelzők mellőzése nélkül kb. ezt mondta a „felsza-
badítóknak”t Mtit akartok tti tit? Menjetek sürgősen haza! Hogy 
mti történt utána, azt már nem tudom. De az btiztos, hogy Ivanyuk 
barátunk jó tolmács volt!
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Tóthné Telkes Cstilla

„Ktitűnővé egy szerencsés perc által tis válhatunk, hasznos 
emberré a fáradságos évek tesznek.”

Kemény Zstigmond

Tanár vagyok, tigazti pedagógus-családban nőtem fel.  Művészti 
hajlamomat édesapámtól,  az  tirodalom szeretetét  nagyanyámtól 
kaptam.  Nagyapám  egész  életével  mutatot  példát,  édesanyám 
pedtig megtanítot a szeretetre.  A család,  férjem és gyermekem 
tesztik  teljessé  életemet,  az  összetartozást  jelenttik  számomra. 
Versetimben tis az érzelmek állnak a középpontban.
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Ajándék

Igazán  gyönyörű  ősz  volt.  A  levelek  megremegtek  az  apró 
fuvallatoktól, és a platánok sárga lombját mézaranyba vonták a 
Nap lágy, erőtlen és gyöngéd sugarati. A 21-es járat lassan döcög-
ve  haladt  a  szeles  Istenhegyti  úton,  a  sofőr  mérgelődöt,  hogy 
le-lefullad a nehezen kínlódó öreg motor. Amtikor a fatalasszony 
leszállt a buszról, megcsapta az tindtián nyár fülledt lehelete, még 
tarka nyárti ruhák surrogtak a járdaszélen, pedtig valahol messze 
alatomosan és ktitartóan közeledet a szívek nagy dermesztőjet a 
tél. 

A Meddőségti Intézet cstillogó épülete, mely sok bánatot takart, 
bár csak néhány lépésnytire volt a megállótól, mégtis lépteti rtitmu-
sa  akaratlanul  lelassult  a  bejárathoz  közeledve.  Odabenn  az 
elegáns, rtidegen modern főorvosti szobában már vártak rá, hogy 
megbeszéljék  a  pontos  dtiagnóztist  és  teráptiát.  A  férje  mtindtig 
vtidám,  pajkos  szemében  azonnal  megláta  a  zavart  bánatot, 
amtint felemelte tenyerébe temetet arcát. Nem tudta,  elég erős 
lesz-e szembesülnti  a  tényekkel.  Mtikor leültek a vtizsgálóban az 
orvos sallangmentesen és egyszerűen közölte velük a ténytt 

— Asszonyom, Ön meddő, természetes úton sohasem szülhet 
gyermeket. Természetesen vannak lehetőségek, donáctióról tis szó 
lehet,  de ez nálunk még jogtilag tis ttisztázatlan, és hát donor tis 
kell hozzá, szóval bonyolult az eljárás. 

— Mégtis hogyan lehetséges ez?  — kérdezte a csalódotságtól 
elcsukló hangon, s fásult apáttia rezdült a hangjában. 

— Mert Önnek egyáltalán ntincsenek beérő petesejtjeti, elfogy-
tak, mtint a zsákból a sorsoláskor ktihúzot golyók. Talán a koráb-
ban  másut  végzet  kezelések  következtében.?  Talán  orvosti 
műhtiba? — magyarázta mtindent tudóan a doktor. 
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— Mtiféle sorsolás? Mtilyen műhtiba? — fakadt erre ő sírva. Egé-
szen hazátig zokogot, férje vállába fúrva a fejét, akti mtindhtiába 
vtigasztalta. 

A  nő  ölnti  tis  képes  let  volna  egy  gyermekért.  S  nekti  nem 
lehetet. Akkor úgy érezte, mtintha meghalt volna benne valamti. 
Altig múlt harmtinchat éves, bár jóval kevesebbnek látszot, cstinos, 
fatal ktis teremtésnek mondták, az ura tis rajongot érte, a férfak 
pedtig gyakran fütyültek utána az utcán. 

— Akkor ennyti  volt? Kész? Nem vagyok nő, és nem leszek 
anya?  A testemnek az  a  része,  mely  nővé  és  anyává  tehetne, 
lelakatolt sötét és rémtisztő ttitkot őrtiz, akár a mohos és pókhálós 
termek egy ódon kastélyban?  — vtisszhangzot benne a sok kér-
dés, melyeket még a szerelem sem tudot megválaszolnti.

November közepén htideg, ködös hajnalra ébredtek. A lakótele-
pti szoba üvegét vtirágosra festete a dér, s a szomszéd a Beatles 
valamelytik  számát  gyakorolta  a  dobpulton.  Korán  volt,  mtikor 
eltindultak, altig jártak az utcán. Sejtelmes, szürke, nytirkos volt a 
táj, a fagy karjati, mtint egy órtiásti poltip csápjati, felkúsztak a fákra,  
és megdermeszteték zörgő leveletiket. 

A terheléses próbák tigazolták, hogy külső megtermékenyítéses 
petesejt donáctióval talán képes lesz egy terhesség ktihordására. 
Már  csak  egy  egészséges,  gyermeket  tis  szült  édesanyára  volt 
szükség, akti petesejtet ajándékoz nekti és férjének a beültetéshez. 
A „randevút” egy csúf télti reggelre beszélték meg a kedves fatal 
nővel,  akti  mtinden  fontos  ktivtizsgáláson  áteset  már.  Délelőt 
megtörtént a petesejtek leszívása és megtermékenyítése, délután 
a beültetés. Egymás kezét fogva, reménykedve feküdt a műtőben 
anya, és leendő anya. Nem voltak barátnők! Nem voltak roko-
nok! Asszonyok voltak. Először segítetek rajta tilyen önzetlenül. 
A segítő azt sutogta a fülébe halkan és megadóant 
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— Azt kívánom, hogy Te tis légy anya! Légy anya! Ne csüggedj 
el soha! Bízzál!

Akkor még nem értete, hogy ez mtit jelent. Nem értete, hogy 
nem mtindenáron és feltétlen kell így tenntie. Nem értete, hogy 
elég, ha rábízza magát az tistenti kegyelemre. Akkor még azt htite, 
mti emberek, mti vagyunk a teremtés. 

Természetesen nem került áldot állapotba, a méh nem fogadta 
be  az  tidegen  magocskát.  Elvetélt.  Sokat  szenvedet.  Bánata  és 
rosszkedve megmérgezte a szerelmet, és a sírás sem könnyítet a 
lelkén, sem az édesanyja, sem a barátok. Irtigyen, féltékenyen és 
ostobán  nézte  a  homokozóban  vtisongó  gyerekeket,  mosolygó 
édesanyátik mellet. Nem ment el a közös családti meghívásokra, 
és  barátti  összejövetelekre,  ahol  ktisgyermek  tis  volt.  Meg  akart 
halnti,  s  ez  az  érzés  mély  depressztióba  taszítota.  Egy  későbbti 
életgyónásakor döbbent rá, hogy az ember, csak ember és marad-
jon tis az!

Két  év  múlva  december  elején  leeset  a  hó,  vastag,  puha 
hótakaró  melengete  a  kerteket,  az  apró  gtirbe-gurba  utcákat. 
Karácsonyra egy gyönyörű, napsárga, hársfa óvta, kertes családti 
házba  költöztek,  hála  férje  rendkívülti  erőfeszítésetinek.  Kticstit 
megnyugodot, a sok újdonság és változás enyhítete a depresszti-
ót. 

Szenteste együt volt a nagy család, mtint gyermekkorában, s 
szeme hosszan tidőzöt az öreg, kopotas Betlehemen és a jászol-
ban fekvő csecsemőn. Htiába timádkozot, fájt a gyermekét boldo-
gan ölelő Istenanya látványa. Tompa sajgó fájdalom kúszot föl a 
torkára, és megkeserítete az ünnep örömétt 

— Hol az ajándék? A mti ajándékunk? Az én ajándékom?

A kemény télre enyhülés jöt, az előkertben ktinyíltak a crocus-
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ok, majd a tultipánok, ktivtirágzot a ltila akác, és a méhek döngticsé-
lésének zaja töltöte be az áprtiltis végti levegőt. A telefon csengése 
rtiasztota fel merengésébőlt 

— Hogy menjek be a kórházba , és most, azonnal? Hogy éjjel 
szülés után benn hagytak egy csecsemőt? Hogy nagyon gyenge, 
és tinkubátorban van, és hogy kedves anyuka, jöjjön be?! Hogy 
én anyuka? És hogy ktislány? — ktiszaladt a lába alól a talaj.

A férje szedte össze, a kocstiútra, és az orvosra sztinte nem tis f-
gyelt.  Ot állt  az  tinkubátor  előt,  benne  egy  apró,  sűrű  fekete 
hajú,  hátán  fekete  ptihe-szőrös  ktislány  feküdt.  A  gyermeke,  a 
gyermekük! 

— Anya letem! Segítség, anya letem!

Ismét  áprtiltisti  szél  borzolja  Rózsavölgy  aranyesőtit.  Elnézti  a 
meggyfák  vtirágözönét.  Beteg.  Talán  ntincs  komoly  baj,  már 
kezeltik.  Több,  mtint  tíz  év  telt  el  azóta,  hogy  mózeskosárban 
hazahozták a lányukat, s hogy htirtelen anya let. Kamasz lánya 
van, sztinte felnőt. Komoly, szenvedélyes,  de megbízható gyer-
mek.  A  hétköznapok  mókuskerekében,  éveti  súlya  alat  olykor 
türelmetlen és dühös lesz, annytira jó akar lennti, hogy megfelejt-
keztik  az  ajándékokról,  melyeket  Istentől  kapot.  Az  életéről, 
hogy ő tis volt  gyermek, majd szerető,  és feleség,  édesanya,  és 
hogy mennytire örült ennek. Elfelejtet örülnti.

Le  kell  porolnti  Isten  ajándékatit!  Örülnti  nektik!  Htiszen  az 
édesanyák nem készen születnek a Földre. Az édesanyákat férjük 
és gyermeketik tesztik azzá, amtik, és hogy megtarthassák Istentől 
ajándékba kapot szeretetüket, azért egy egész életen át tenntiük 
kell.
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Valkóczyné Katti

Magamról?

Szeretek írnti, jó írnti, az írás a lelkemet ptihentetti, soká nem kell 
töprengenem,  ntincsen  akadály,  jönnek  a  szavak  belőlem.  és 
mégtis,  kti  tudná  megmondanti,  mtiért  az  ellentmondás,  hogy 
közben a testem tigen-tigen elfárad.

Talán arra a rövtid tidőre átveszti a lélek nehezebb csomagját? 
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Az ünnep születtik

Tudod arra gondoltam,
hogy a könnyező szem sírást mutat,

mégse btiztos, hogy az a valóság,
a keletkezésti hely sokkal mélyebben,

ot van,
ahova az emberti szem nem ér el.

az ölelést az a szeretet jele,
de nem maga a szeretet,

a fájdalomtól eltorzult arc okát
máshol kell keresnti,
ölelnti lehet úgy tis,

hogy mögöte ntincsen érzelem.
sírnti t hát nem könnyű

facsarnti könnyeket,
ahogyan sztiklából se vtizet,

de azért az ember azt tis megoldja,
nem kell hozzá nagy csoda,

hogy a szem rendelésre sírjon,
lehet játszanti

a fájdalmas grtimaszt tis.
ahogy az ünnep se atól lesz az,

mert ktineveznek ünneplésre egy napot,
mert előte az üzletekben
tolonganak sokkal többen,

mert a lakást díszbe öltöztettik,
s magukat az emberek.

ezeknek a valódti ünnephez 
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mtindnek ntincsen köze,
ez csak bábú felöltöztetve,
nem a gyermek, az tigazti.

az ünnepet nem lehet megcstinálnti,
az ünnep születtik,

úgy tis van,
hogy épp egy arra ktijelölt napon,

sokszor
szegényes ruhában, ajándéktalan,

ha a lélek úrti kedve úgy tartja,
valamtiért ünnep az a nap számára,

vagy akár csak az a ptillanat.
rendező nélkül tis
vtisszafoghatatlan

elkezd magától ragyognti,
szeretete segítségével varázsolva

meleg, bensőséges,
letagadhatatlan ünnepti hangulatot,

ot tis, ahol nem tis várták azt.

A születés öröme

Tudod arra gondoltam,
vannak érzések,

amtiket az ember tart életben,
talán tudatosan,

hogy megfeleljen elvárásoknak,
kötelező a gyász,

a lelkét megnyugodnti
mesterségesen nem engedti,
ktijár az az eltávozotnak.
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ahogy a gyászra sokat,
az örömre,

az örömtelti állapot megőrzésére
kevesebb gondot fordít,

tidő ntincsen arra,
önmagának fájdalmat okozva

tudatosan tovább őrzti,
jobban életben tartja

a halál gyászát,
mtint a megszületés boldogságát.

az tilyen erőltetet fájdalom,
mtint ahogy az tillanó örömt

nem mélyről jövő,
tinkább a közömbösséget takarja,

ha a test mozdulatlan,
benne élet ntincsen,

halot a lélek, ha nem reagál.
az ember akkor él,

ha van benne szeretet,
az megoldja mtindketőtt

tidőhöz kötve ntincsen,
htiszen a lét

múlhatatlan örömünnep,
és múlhatatlan gyász keveréke,

a szeretet olyan mester,
akti a könnyek közt tanít mosolyra.

vele nagyobb a gyász fájdalma,
s nagyobb a születés adta öröm,

az általa okozot mérhetetlen fájdalom,
és a valódti örömt a lélekbélti, 

arra btizonyíték
hogy az ember él,

nem csupán tillúztió a léte.
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Új szerelem

Szép  volt  a  lány,  gyönyörű,  ahogy  folyton  csak  nevetet. 
Ahogy  ktiragyogtak  vakítóan  fehér  fogati,  ahogy  cstillogot  az 
aranyszínű  bőre.  Így,  tilyen  bronzosra  lebarnulnti  talán  csak  a 
Balaton mellet lehet.  A fú le  nem bírta  vennti  a szemét  róla,  
mtint aktit megbabonáztak, nézet bambulva.

Egyszer a lány megkérdezte nevetve, mtint egy kötekedvet 
— Kellenék? 
A fú maga tis csodálva önnön bátorságát ráfeleltet 
— Igen. 
Egy ptillanatra mtindketőnek elakadt a hangja, de a következő-

ben már jöt a mástik kérdést 
— Mtit tennél meg értem? 
És a felelett 
— Mtindent. 
—Rendben — mondta a lány — akkor úszd át értem a Balatont.

A fú nagyot nyelt. Úsznti ugyan tudot, de hát a nagy víz átúszá-
sa meghaladta zsenge tudását. De ktimondtat — Átúszom — és ha 
már ktimondta, meg nem változtathata.

A lányt altig tismerte, a társaság tis, aktikkel egy párszor talál-
koztakt  tidegen volt  nekti.  Unokanővére vtite erőszakkal,  mond-
ván, ne üljön már mtindtig othon, a négy fal közöt ne penészed-
jen.  S  mert  csendes  volt,  mert  nem  volt  jóképű,  nem  voltak 
hatalmas  tizmati,  nem  vete  észre  senkti.  De  elvoltt  csodálta  a 
sztiporkázókat, a deltás tizmokat, és hát leste, sztinte falta szemével 
azt a gyönyörűségesen szép, bronzbőrű lányt. Két hét múlva volt 
a  rajt  Révfülöpön.  Még  tideje  se  lehetet  rákészülnti.
Akti csak tismerte, akti csak szerete  — féltete. Nem győzte lebe-
szélnti, nem lesz hozzá elég az erő benne, htideg lesz a víz tis. Az
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Istenért,  el  ne kezdje.  Legjobban az  unokatestvére  aggódot.  Ő 
tismerte  a  lányt,  akti  nem szeretet,  csak  gyűjtöte  a  skalpokat. 
Aktiért öngytilkosságot követet el két fút az egytik bele tis halt.

Elérkezet a nagy nap! Kticstit borongós, a nagy magyar tenger 
kticstit hullámzós. Ahogy körülnézet az tindulás előt, látva a sok 
életerős, lebarnult fatalt, még jobban összehúzta magát. Ktisebb-
nek látszódot, fehérebbnek a megszokotnál tis.

Az orvosti vtizsgálat lezajlot rendben. Kticstit magasabb volt a 
vérnyomása a kelleténél, de azt betudták az egészséges tizgulás-
nak.  Karszalagot  kapot,  hogy  majd  tudják,  mennyti  tidő  alat 
teljesítete a távot.  Már ot állt  a  lépcsőnél.  Vtisszatintegetet az 
aggódó  unokatestvérnek  és  szépen  lassan,  óvatosan  lement  a 
lépcsőn. Megfontolt, egyenletes karcsapásokkal eltindult a mástik 
oldalra,  Boglárra,  ahol  várta őt  a  LÁNY. Ahogy szelte  a vtizet, 
észrevete, hogy nem csak őt előztik, előz ő tis és ez btiztonságérze-
tet  adot  nekti.  Már  elérte  a  nagy  labdát,  amti  jelezte,  az  első 
ktilométert stikeresen legyőzte. 

Mtinél beljebb ért, annál jobban érezte, hogy mtilyen különleges 
közeg veszti körül. Amti stimogatja selymességével és valahogy a 
hullámokat  tis  úgy  alakítja,  hogy  őt  segítse.  Mtinden  tempónál 
sztinte  lök  egyet  rajta  a  cél  felé.  És  mtilyen  ragyogóan  ttiszta, 
kedve volna belekortyolntia!

Többen felkéredzkedtek a sorfalt álló vtitorlások egytikére, nem 
bírván tovább szusszal, de ő nem. Ha belefulladt volna, félbe az 
úszást akkor se szakítja. Őt várja a túlsó parton az a gyönyörű, 
cstillogó szemű gyöngyöző kacajú.

Aztán a harmadtik ktilométer után, mtintha kticstit halványodot 
volna a lány képe, mtintha akkortól nem a lányért úszot - már 
magáért. 
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Még két  ktilométer,  és  életében először  győztesen sétál  kti  a 
partra.  Ha  nem  tis  kerül  a  képzeletbelti  dobogóra,  de  legalább 
megúszta. Ahogy közeledet Boglár, ahogy egyre jobban ktivehe-
tőek letek a parton álló alakok, mtindjobban érezte úgy, hogy a 
levegője elfogy. Az az utolsó ktilométer tiszonyú nehéz volt.  De 
megérkezet — és ahogy a partra ktilépet, a fáradtságtól elterült 
a fűben. Érezte, hogy pár perc, és vtisszatér az ereje, de az a pár 
perc nagyon kellet. Amtikor ktinytitota a szemét a vakító napsu-
gártól altig láta meg a lányt, akti ot állt mellete. Már nem kaca-
got, de gúnyosan mosolygot. Hát persze, keveseket vtiselt meg 
ennytire a táv. Mások sokkal rövtidebb tidő alat beérkeztek és még 
csak most láta tigazán, ez a fú mtilyen sovány, mennytire hófehér, 
mennytire satnya.

Mtikor a földön fekve észrevete a lány krtittikus arcát, fölállt, és 
szépen elsétált.

Htiába hallota a nevét, meg azt, hogy várj, ne menj el, vtissza 
se fordult, szépen lassan eltűnt a távolban. De valahogy nem fájt, 
nem tis értete, hogy lehet.

A Balaton, ez az új szerelem, a segítő, a nem krtittikus, adot 
nekti  elvehetetlen önbtizalmat,  hogy valamtire (nem tis akármtire) 
képes ő tis.

Mtikor  hazaérkezet  elővete  fókja  mélyéből  a  lányhoz  írt 
verseket, hogy ktidobja. De mtielőt megtete volna, eszébe jutott 
megmutatja a hozzá mtindtig rendes-kedves unokatestvérének. 

Egy  nappal  előbb  elsüllyedt  volna  szégyenében,  de  a  nagy 
VÍZ eltintézte ezt  tis.  A versek csodálatosak voltak,  az érzékeny 
lelkű rokonnak a könnyeti csorogtak, ahogy egytiket a mástik után 
olvasta. 

A fú azóta tis ír, és talán már nem tis gondol rá, hogy ntincsenek 
hatalmas tizmati. Az ő erőssége másban rejltik. Sokszor emlékeztik, 
mtint egy ünnepre hálás szívvel a lányra, és a kedves Balatonra, 
aktik segítségével megtalálta nem létezőnek htit önmagát.
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Vtilcsek Adrtienne

Születem 1956. május 16-án, a Btika je-
gyében.

Bemutatkoznti  nem  könnyű  néhány 
sorban,  különösképpen  akkor,  ha  az 
ember már túl van élete felén, sok mtin-
dent megélt, és még annyti mtindent meg 
szeretne élnti, még mtindtig keresti az útját, 
s a választ arra, hogy mti a küldetése, mti 
célból tis születet erre a vtilágra.

Azért  mégtis  megpróbálkozom  a  lehetetlennel.  Mtit  tis  jelent 
nekem  az  írás?  Feloldódást,  megkönnyebbülést,  búvóhelyet  a 
hétköznapti szürkeség elől, egyfajta felszabadult, lelkti „másállapo-
tot”.

Érdekes, hogy nem tudok írnti ha vtidám vagyok, s írnom kell, 
ha  valamti  nyomaszt,  bánt,  felháborít,  vagy  csak  egyszerűen 
elgondolkodtat. 

Nagyon szeretem a gyerekeket, a lovakat, ezért az utóbbti tidőben 
elkezdtem gyerek és lovas verseket tis írnti.

A Verselő  Antológtia  kötetetihez hasonlóan most  tis  szeretetel 
nyújtok  át  egy  csokrot  az  olvasóknak  a  különböző  témájú  és 
hangulatú írásatimból.
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Adventti várakozás

Advent  első  vasárnapján  rátéved  szemem  a  mélyfekete  
cstillagos égre.
Szívem  megteltik  várakozással  amtint  a  messzeségbe  réved  
tektintetem.
Imára kulcsolom kezem, és halkan sutogom el kérésem.
Jöjj  el  hozzánk,  Békesség  Angyala!  Oly  nagy  szükségünk  van 
rád, mtint még soha.

Vágyunk  rá,  hogy  a  karácsonyti  készülődés  hetetiben  
vendégünk légy!
Eljöveteledet  várva  ktitártuk  már  szívünk  láthatatlan  kapuját, 
hogy befogadja ajándékodat,
a  szeretet  melegét,  mely egy csapásra leolvasztja lelkünkben a 
hétköznapok harcában
észrevétlenül  növekvő  jégcsapokat.  Nagy  már  a  teher,  szívünk 
vérztik a súlyos béklyó
alat. Ezerfelé szaggatva várja megváltó ajándékodat.

Jöjj  el,  de ne csak a hívő hajlékába térj be,  szelíden tektints be 
azokhoz tis, aktik még nem tudják, hogy mtilyen nagy szükségük 
van rád. Adj békességet a békétlenkedőknek, türelmet a türelmet-
lenkedőknek. Hozz szabadulást a szenvedőknek, htitet, reményt a 
reményveszteteknek.

Hozz gyógyulást a betegséggel küszködőknek, részvétet a rész-
vétleneknek, erőt a gyengéknek, önmérsékletet az erőseknek.

Töltsd meg szívünket szeretetel egymás tiránt, s add, hogy ez az 
érzés ne suhanjon el az adventti várakozás és a karácsony ünnepti 
hangulatával  együt,  hanem  velünk  maradjon  a  hétköznapok 
megpróbáltatásatiban tis.
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A karácsony varázslata

Karácsony szent  estéje van.  Mtint méztillatú akác tavasszal  a 
kertet, úgy öntti el a szobát a gyanta és fenyőtillat. Állok a díszbe 
öltöztetet karácsonyfa előt,  s  gondolatatim messztire kalandoz-
nak.

A táncoló gyertyafényben egyszer csak megelevenedtik gyer-
mekkorom.

Csoda történtik. Eltűntik a külvtilág, s mtint festő ecsetje alat a 
vásznon, úgy kelnek tismét életre képzeletemben az elmúlt tidők 
régen tovatűnt ünnepti perceti.

Gyermek vagyok. Izgatotan, s meghatotam állok a cstillogó 
fenyőfa előt, körülötem szeretetim, aktik mosolyogva, boldogsá-
got sugárzó tektintetel várják örömktitörésetimet. 

De én csak állok megbűvölten, mtialat halkan timádkozunk és 
énekelünk.

„Mennyből az angyal, lejöt hozzátok, pásztorok....” Még ma tis 
fülembe cseng a családti kórus.

A fa alat színes papírba bújtatot ajándékok. Csak egy van 
köztük,  melyet  nem  rejt  díszcsomagolás.  A  legkedvesebb,  egy 
nagy  sárga  macti,  bébti  rugdalódzóba  öltöztetve.  Szívem  majd 
ktiugrtik a helyéről az örömtől. Oda szaladok, felkapom és átöle-
lem a drága  ajándékot,  fgyelmen kívül  hagyva  a  fenyő egytik 
ágán függő arany láncocskát.

Anyukám, apukám, nagymama és nagypapa mtind ot vannak 
körülötem. Együt a család karácsony szent estéjén.  Békesség-
ben, meghtitségben.
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Szívemet  egyszerre  járja  át  szomorúság és  melegség,  ahogy 
eltűntik a kép és vtisszatérek a valóságba. 

A karácsony legtigazabb üzenete az, hogy ot a fa alat állva, 
ezernyti cstillagot látva, tismét átölelnek bennünket régen eltávo-
zot szeretetink.

Őrangyalom
(Anyák napjára néhati édesanyámnak)

Édesanyám,
nekem te vagy az őrangyalom!
Hozzád timádkozom, vezess utamon.
Fogd meg kezem, mtint amtikor gyermek voltam,
féltő tektinteted most se vedd le rólam.
Sok éve már, hogy földti pályád véget ért,
Lelked, elnyűt ruháját levetve, teremtőjéhez vtisszatért.
Htiányod azóta tis égő sebként tátong szívemen,
haláloddal felnőté tetél htirtelen.
Szememmel többé már nem láthatlak,
De örökre szívembe zártalak.
Bennem keltél életre , mtint egykor benned én,
s így váltál újra eggyé azzal, aktit megszültél.
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Barátság
(tigaz barátnőm, Koszorús Éva születésnapjára)

Sokat gondolkodtam már azon, hogy mti tis a barátság.

Barát, aktinek lábnyoma akkor tis ot van szívedben,
Ha elmúlt a napti kuncogó csevegések tidőszaka, ha mtint egy
Vtillanás, eltillantak a bohókás, s a vtilágot megváltanti akaró
tifúság röpke, vesztet ptillanatati.

Barát,  aktivel  csodálatos módon azonos tirányba jár gondolatvtilágunk 
láthatatlan kereke.

Barát, aktitől sem harag, sem tirtigység nem választhat el, 
aktitől ha távol vagy, akkor tis a közeledben tudhatod.

Barát, aktihez mtindtig vtisszatalálsz, s ha szemébe nézel, 
lehulltik rólad az álarc, és ot maradsz pőre lélekkel,
cseppet sem szégyenkezve e mezítelenség mtiat.

Barát, aktivel bármtikor, bárhol és bármennyti tidő elmúltával
ot folytathatod a félbehagyot mondatot, ahol abbahagytad, 
mert értti és érzti mtinden szavad, sőt a kti nem mondot gondolatatidat tis.
Értti és érzti, mert összeköt vele egy láthatatlan fonál, a btizalom.

Igen, azt htiszem tilyen az tigaz barát, s a soha el nem múló
Barátság boldogító érzése.
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Vtirág Zsóftia

Vtirág  Zsófa  vagyok  (a  barátatimnak  csupán  Zsóf).  Lassan 
elérem  azt  a  kort,  amtikor  megírhatom  saját  változatomat  a 
„Születésnapomra” c. versre.

Hogy mtilyen vagyok? Igazán senkti sem tismer, mert hol tilyen 
vagyok, hol olyan. Bámulatosan tudja változtatnti a hangulatomat 
az  élet.  Hol  bánatos  vagyok,  hol  boldog.  Hol  mélabús,  hol 
cserfes. És mtinden hangulatomból versek születnek.

Az  ünnepti  hangulatot  nagyon szeretem.  A hatására  ünnep-
verseket írokt nagy és ktis ünnepekről, szent és profán ünnepek-
ről, mtindenkti által tismert és legbelül ünnepelt, ttitkos ünnepekről. 

Íme, néhány ünnep-verset megosztok most e kötet olvasótival 
tis. Fogadjá(to)k szeretetel!
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A ktis göröngy

Elém gurul egy szürke göröngy,
S rám néz fekete gombszeme.

Nem göröngyt madár! Kticstiny ktis madár!
Tán jókedvemnek hírnöke.?

Elébem gurul, ktitárja szárnyát,
Ktis mellén hajnalpír lángja gyúlt
Vörösbegy! Nézem röpke röptét,

És szívem-lelkem felvtidul.

Barátságod

Barátságodt lélek-gyémánt.
Sztilárd és fényes, fénye szép.

Barátságodt szívnek tüze.
Melenget, gyógyít, csendben ég.

Barátságodt mosolygó szempár.
Btiztat a bajban, felvtidít.

Barátságodt tárt karokkal vár.
Átölel. — fészek, mely stimít.

Barátságodt szavak balzsama.
Lélek húrjatit pengetti.

Barátságodt értő fgyelem.
Lelkem roppannti nem engedti.
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Barátságodat köszönöm Neked!
Hogy ráleltem, oly szép, oly öröm!

Barátságodat őrzöm, míg élekt
S újra meg újra köszönöm!

HARÁCSony — KARÁCSONY 
(az ünnep két arca)

HARÁCSonyt tülekedés, lökdösődés.
KARÁCSONYt elmélyülés, készülődés.

HARÁCSonyt üzletek neonfényeti.
KARÁCSONYt gyertyaláng.

HARÁCSonyt pénzcsörgés.
KARÁCSONYt csengetyűk szava.

HARÁCSonyt fogyassz!
KARÁCSONYt szeress!

HARÁCSonyt csömör.
KARÁCSONYt töltekezés.

HARÁCSonyt ktiürül a lélek.
KARÁCSONYt megttisztul a szív.

HARÁCSonyt megdticsőül a pénz.
KARÁCSONYt megszülettik a Gyermek.
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Vtigíltia

A templom mélyén csend honol.
A halot Krtisztus csendje ez.

A templom mélyén csend honol.
Gyászoló szívek — semmti nesz.

Ktit gyászoltok, tti tifak és vének?
S mtiért komor a szívetek?
Stiratjátok, kti megveretve,
Megfeszítve halt értetek?

A templom mélyén csend honol.
A Megváltó némán feksztik tit.

Istenti ptillangó-báb takarja,
Míg hátrahagyja lepletit.

.

(Krisztus világossága!
Istennek legyen hála!)

.

Hang harsan a kapuboltban,
És felbukkan halvány, ptisla fény.

Gyertyaláng lobog, fény-kör terjed,
Mtint mély bánatban szép remény.
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Krtisztus Urunk még halva feksztik.
De készül már a nagy csoda.

Az ember zstibbadt lelke moccan.
De öröme még tétova.

A templom mélyén csend honol.
De foszladoztik szövete.

Gyertyaláng sercen, terjed a fénye,
Kézről kézre száll melege.

.

(Krisztus világossága!
Istennek legyen hála!)

.

Újra szól, lám, az tismert zengzet,
Már a templomnak rejtekén.

Krtisztus-gyászoló ősztinte szívnek
Nem kell szebb hang e földtekén.

Csüggésbe hajló, elbágyadt lélek!
Krtisztusod eljön! Jön, ne félj!
Feltámad és vtisszatér hozzád,

Hogy Őbenne bízva bátran élj.

Érted támad fel, hogy meglásdt
Az Élet az úr a gyász felet.

Érted támad fel, hogy meglásdt
A halál nem győzhet ellened!

271



Ünnep Vtirág Zsófa

.

(Krisztus világossága!p
Istennek legyen hála!)

.

Utazz végtig most ó-tidőkön, míg
El nem jő a ptillanat,

Mtidőn lelkedből, mtidőn ajkadról
a dticsőítés felfakad!

„Dicsőség a magasságban…” — szól,
És harsan dtiadal-zenet

Orgonák, csengők, zengő harangok.
Kti érezt örömet sír szeme.

Feltámadt Krtisztus, él a Megváltó,
Kti halot volt, íme, megjelent —

Ember, kti bántod, naponta gyötrödt
Tudod-e, mtindez mtit jelent?

Bűnetid, mtiket kezében tartot,
Mtidőn szög járta csontjatitt

Bánatod nyomán hátrahagyhatod,
Mtint Ő a halál gyolcsatit!

.

. Újra kezdheted, ttisztán, mtint a hó,
Krisztus világossága lehetszt
Istennek legyen hála örökké

Mtinden jóért, mtit megtehetsz!
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Kedves Versírók, Kedves Olvasók!

Négy éve ad teret a Verselő Antológia a magyar nyelven író 
emberek  szavakba  öntött  gondolatainak,  érzéseinek.  A ke-
mény-táblás, fűzött, domború-hátú kiadvány egyedi színvo-
nalat  képvisel  a  magyar amatőr  irodalmi kiadványok sorá-
ban.  Különleges  minőség,  könnyű  kezelhetőség,  elérhető 
áron!

A sorozat folytatódik! 

Már szerzője volt valamelyik antológiának és szeretne a kö-
vetkezőben is jelen lenni? Még nem volt a szerzők között, de 
a  következő évben örömmel  olvasná  a  saját  gondolatait  a 
könyvlapokon? 

Érdeklődését minél előbb jelezze! Így az elsők között kapja 
meg a Verselő Antológia 2012 részletes kiírását!

Küldje el e-mail címét (esetleg egyéb elérhetőségét) a ver-
selo59@gmail.com címre.
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Info-Szponzor Kft.

Az álom nem képzelet, hanem a valóság más 
nézőpontból.

 

Cégünk filozófiája, hogy a problémák, feladatok tökéletes megoldása 
csak akkor lehetséges, ha a megrendelővel szorosan együttműködve, az 
igényeit szem előtt tartva dolgozunk. Az ilyen tevékenység után mind a 
két fél nyertes.
Partnereink megkapják azt a megoldást, ami a legjobban elégíti ki igé-

nyeiket, szolgálja további tevékenységüket, segíti munkájukat. Mi pedig 
a jól végzett munka után érzett elégedettségen túl megkapjuk a folyta-
táshoz szükséges ellenszolgáltatást.

Fő területeink:

• Könyvkiadás, szerkesztés, nyomdai előkészítés.
• Informatikai és egyéb szolgáltatás, tanácsadás.
• Műszaki és egyéb oktatás.
• Weboldalak készítése, üzemeltetése, webadminisztráció.
• Információ- és adatfeldolgozás, hírügynökségi tevékenység.
• Cégarculat kialakítási, kommunikációs tanácsadás.

Weboldal: http://infoszponzor.gportal.hu

E-mail: infoszponzor@gmail.com

Kapcsolat: Komáromi János / 06-70-31-20-900
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