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Szekeres Ferenc: Ferikuim

Ajánlás:
Vedd komolyan az életet (fiam); mert idáig abba
haltak bele a legtöbben és annak a néhány,
(a saját létét) túlélőnek a sorsa
is bizonytalan!

Aki valóban figyel rám csak az ért(
ért(het)
het) (meg)
meg)
iga
igazán...

Időnként szégyellem…, sőt néha még lelkiismeret furdalásom is van amiatt, hogy amíg mások
tipródnak a hétköznapokban, addig én arcátlan módon, csöndben élvezem a dolgokat
megkötő isteni csomókat.
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Az első félszázad

Szekeres Ferenc: Ferikuim
A szövegekben található írásjelek gyakran nem a
helyesírás szabályainak megfelelően, hanem a szöveg sajátos tagolását elősegítendőn kerültek elhelyezésre; a zárójelekbe tett, vagy „/”-rel írt részeket
érdemes „ízlelgetni”, velük és nélkülük is, „vagy ezzel” / „vagy azzal” a szóval elolvasni a szöveget. Elnézést az új (általam kreált) szavakért; a gyerekeim
szeretik, (mitöbb nem megfeledkezve róluk, a családi
zsargonban rendszeresen használják is) ezeket, a
gyakran közösen megalkotott kifejezéseket.
Használati utasítás gyanánt:
Nem tagadom, a feriku, a haikuból nőtte ki magát.
(Hogy mi is ez/az a feriku, erre a bevezető végén

minimum három „kellék”. (És azt hiszem maximum
is, mert amiről most én beszélek az egy intim dolog,…, jó esetben. Ezzel a megállapítással pedig
egyáltalán nincsen ellentétben a „plusz egy személy” léte.)
Szóval azt akarom itt most kibökni, hogy idáig
ketten (+1) voltunk, de most már talán hárman…
Reménykedjünk…!
De, ha már hárman leszünk, elkezdődik egy (szerintem) élvezetes „játék”, (ami minden esetben
meg kellene, hogy legyen, viszont) a ferikunál fantasztikusan felfokozható, ha a szereplők erre „alkalmasak”.
…szóval egyszer ezért.

még visszatérek.) Az, hogy mi a haiku, az évszázadok során számtalanszor leírták, megfogalmazták, te-

Ezt a könyvet igyekeztem úgy szerkeszteni, hogy

hát nem ilyesmikkel akarok én most itt bíbelődni.

ezt a „játékot” még tovább tudja vinni, aki erre fo-

Aki definíciókra kíváncsi, menjen máshová(!); én

gékony; aki fenékig akarja üríteni az élvezetek ilyen-

csak azt akarom most röviden tudatni, miért…

féle poharát. Nos, rajtam ne múljon, ha Te is aka-

Azért szeretem…

…mert talán ez a műfaj, ami leginkább „három
plusz egy személyes”, ami leginkább bevonja a
fogyasztót a játékba. Merthogy minden alkotáshoz, legalább három „személy” szükséges és minden alkotás, illetve annak „fogyasztása” egyben
egyfajta „játék” is; és minél élvezetesebb a fogyasztás, (ha legalább annyira élvezetes a fogyasztás, mint maga a megalkotása), akkor jó…
Jó a mű, illetve az alkotás (mint főnév) és az alkotás is (mint ige). És, hogy mi/ki az a „plusz egy
személy”(?), azzal szintén részletesen foglalkozik
a bevezető végén említett tanulmány.
Tehát az egyik szereplő az alkotó, a másik maga
az alkotás, a harmadik maga a „fogyasztó”, ez a

Az első félszázad

rod…(!)
Ott tartottam, hogy feriku…, meg „játék”…, meg közös élvezetek...
Szóval a ferikura különösen igaz az, hogy a mű
„megalkotását” annak fogyasztója, jelen esetben az
olvasó fejezi be (magának).
A ferikura különösen igaz az is, hogy hat (mint ige)
és, ha hat, akkor mindenkire másképpen (ezt is különösen…)
A könyvet úgy szerkesztettem, hogy az aki olvassa,
ha akarja, először csak a ferikukat olvassa el és engedje hatni magára a szöveget…, ha kedve van hozzá, engedje sokáig hatni…, élvezze, hogy esetleg
egyik nap, vagy egyik alkalommal, így, hat , kicsivel
később másként. És, ha ez így jó neki, akkor ma-
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Szekeres Ferenc: Ferikuim
radjon meg ebben az érzés(ekben). De, ha kíváncsi

nem volt, most már van, létezik… függetlenül attól,

arra, hogy rám hogyan hatott a könyv megszerkesz-

hányan olvassák… általam létezik, miattam…

tésének, a kézirat lezárásának pillanatában, akkor
olvassa el a címet is.
Szerintem a cím (bár nem minden alkalommal, azonban legtöbbször) bizonyos esetekben szerves része
a műnek. A különböző cím, ugyanazt a művet teljesen más-más hangulattal (és most itt szándékosan
kerülöm a mondanivaló kifejezést) ruházhatja föl.
Ha számításba vesszük, hogy a feriku pusztán 17
szótag, hogy csupán három kurta sor, akkor könynyen beláthatjuk, hogy a cím nagyjából 25%-ot, ha
úgy tetszik egy-negyed részt tesz ki; ha van, ilyen
esetben a mű negyede cím… Ez „ad abszurdum…”
mondhatja bárki…(!) A lényeghez képest egy cím,
(ami bizonyos esetekben ráadásul még is fölruház)
hogyan kaphat ekkora terjedelmet…(?) Mit szólnánk, ha pl. a Hamlet-et kézbe véve, nem azt olvasnánk a címlapon, amit..., hanem, az első mintegy 1020 oldal magát a címet tartalmazná…
Ott tartottunk, hogy játék, meg feriku, meg cím, és

... ja igen! És hogyan lett a haikuból feriku???
Ezzel kapcsolatos meglátásaimat nemrégiben egy
több mint 30 oldalas írásomban/tanulmányomban
részletesen

magyaráz(ogat)om/összefoglaltam.

Akit érdekel, az letöltheti ezt a, „Feriku a haiku
orgazmusélménye” című írást
(ISBN 978-963-08-0656-5 pdf),
a „Hazátlan haiku-házalók” weboldalról, ami többek
között a http://www.szefe.info/haiku/ linkről elérhető.
Az elmúlt három évben jó néhány haikut leírtam,
azonban csak az utóbbi fél évben tudatosult bennem a feriku-kategória, ezért a korábban nyomtatásban megjelent mintegy 30 haikuk közül a
ferikunak számítókat ez a válogatás nem tartalmazza, azonban tartalmaz olyanokat, amik (visszaemlékezve a születésük körülményeire) egyértelműen
besorolhatók a feriku kategóriába...

hogy mit szólnánk… Nos, én igyekeztem megadni a
lehetőséget a játékos kedvű társaimnak és nem elrontván az örömüket, külön szerkesztve adom meg
az egyes ferikuk címeit. Ennek kivitelezése rengeteg plusz munkát igényelt, de véleményem szerint
megérte!
És ha már játék..., akinek kedve van hozzá az adott
írás sorszámának föltűntetésével elküldheti az
egyes írásokkal kapcsolatban fölmerült saját címjavaslatát a szefe@szefe.info címre.
De nem akarom én itt sokáig húzni az időt. A lényeg, hogy megszületett…, a világra jött…, korábban

4

Az első félszázad

Szekeres Ferenc: Ferikuim

Alázatban mélységes
Türelmed tenger

2009. december 18.

(Lásd még a végén lévő „Jegyzetet”)

1.-2. HÁROM SOR, AMI HAT…
1.-

Hitben légy erős

1. TE (NEM) VAGY...

1. - 2.
HÁROM SOR, AMI HAT… / TAPASZTALAT

/

2.
Semmit (sem) elvetni
Semmit nem elfogadni
Mindből építkezni.

2009. február 24.

Keng Lye

Az első félszázad
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TAPASZTALAT

ÉJSZAKA
2. ÉJ

Hengki24

Szekeres Ferenc: Ferikuim

Egy feriku egy
napra, nincs szükséged
háziorvosra.

2010. november 23.

békesség van itt
vagy csak azt hiszem
ennyi épp elég...
2007. vége
LunasMoon
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TÁNC
4. DOB ÉS TÁNC

DOB ÉS TÁNC

ÉJSZAKA
2. ÉJ

4.

3. ÖN HONKADORI

ÖN HONKADORI

1. TE (NEM) VAGY...

3.

Szekeres Ferenc: Ferikuim

5. VÉGZET

5.
VÉGZET

Nem ismerem, de
Rákerekedett szemmel
nézem.
Meg se rezzenek!

2009. május 18.

6. HAIKU

6.
HAIKU

Tizenhét szótag.
Benne(d) világbölcsesség...
Vasilisa

Az első félszázad

(ha jó!); úgy hiszem.

2008. február 11.
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CÉL(-)OK

Célt érni halál,
vesszőm röpte szín élet...
Az íjász célja...!?

CÉL(-)OK
7. CÉL(-

7.

2008.02.07.

HŰS HAJNALON

Nyilam kiröppent,
karom elernyed, elmém
vezeti tovább.

2008.02.11.

qian12
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8. HŰS HAJNALON

8.

Szekeres Ferenc: Ferikuim

CSÜGGEDT VÁGYAKOZÁS

Fáradt gondolat.
Fázom, engedj magadba.
Szegen lóg a múlt

2007. vége – 2009. december 18.

INTIMITÁS

Puha gömbünknek(ben)
meghitt magány(á)ban
ketten
Ando Hiroshige

vagyunk most csöndben

2007. vége – 2009. december 18.

Az első félszázad
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10. INTIMITÁS

10.

9. CSÜGGEDT VÁGYAKOZÁS

9.

Szekeres Ferenc: Ferikuim

A TÁRS

Fázom magamban
Öled nedves melege

11. A TÁRS

11.

Bő harmat esett

2007. vége

VONZÓDÁS

Mézga illatod
Dús csípőd látványában
Beléd merülök
tsepei
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2007. vége

Az első félszázad

12. VONZÓDÁS

12.

Szekeres Ferenc: Ferikuim

VÁRAKOZÁS

Áttűnik kebled
holdvilága skarlátszín
fátyolruhában

2008. július 23.

VONZÓ VÁGYAKOZÁS

Kelyhednek buján
illatozó látványa
Keng Lye

Az első félszázad

szív be magába...
2007. vége
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14. VONZÓ VÁGYAKOZÁS

14.

13. VÁRAKOZÁS

13.

Szekeres Ferenc: Ferikuim

BETELJESÜLÉS

Kis pillangó, hé!
Buján hullámzó öled(ben)
vörösen izzó (illat)

2007. vége – 2009. december 18.

FÖLCSEPEREDÉS

Tétován nyílnak
Rózsáink a lepedőn
Gyermekkor(unk) oda
jeffsimpsonkh

12

2007. december

Az első félszázad

16. FÖLCSEPEREDÉS

16.

15. BETELJESÜLÉS

15.

Szekeres Ferenc: Ferikuim

RUTIN

Dombon áttekint
Völgybe szálló kaján Hold

17. RUTIN

17.

Gyűrt lepedőmön

2010. január 14.

CSÖMÖR
18. CSÖMÖR

18.
CSÖMÖR

Kerekded csésze
Domb és völgy között
mereng
Megművelt kertem
LunasMoon

Az első félszázad

2010. január 31.
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KÖVETKEZMÉNYEK

Súlyos kötelék
Szerelmünkből serkent kín
Izzó vérpecsét

2010. január 5.

Jenny Tsang

ÜNNEPNAP

Magasztos pillanat
Mikor sárba ragad az
angyal
Ember születik
yraelceadenanch

14

2010. október 26.
Az első félszázad

20. ÜNNEPNAP

20.

19. KÖVETKEZMÉNYEK

19.

Szekeres Ferenc: Ferikuim

FÉRFISORS

Völgy a hegy mögött.
combjaid közt vér-maszat
titok mindenütt

21. FÉRFISORS

21.

2007. vége

BÉRES ERIKA

Honnan ma véres
Csík s-ik (ki), holnap ott
Keng Lye

Az első félszázad

Lelem örömem.
2007. vége
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22. BÉRES ERIKA

22.

Szekeres Ferenc: Ferikuim

ELHANYAGOLTAN

Napfény-tócsában
Mocskos műhelypor ül
meg
Pinareuma

2010. október 26.

23. ELHANYAGOLTAN

23.

Keng Lye

PRIVÁT MENNYORSZÁG

Meg nem fogant lét
Millió-angyal-otthon
Keng Lye

16

Óh, testes mei !

2010. október 17.
Az első félszázad

24. PRIVÁT MENNYORSZÁG

24.

Szekeres Ferenc: Ferikuim

BIG BUSINESS

Lélekharang leng.
Gránit síremlékek most
jutányos áron.

2009. október 26.

EGYSZERVOLT

akácillat ha
elillan…, múlt tavaszunk…
emléktöredék
LunasMoon

Az első félszázad

2007. december

17

26. EGYSZERVOLT

26.

25. BIG BUSINESS

25.

Szekeres Ferenc: Ferikuim

IDŐTLEN KORTALANSÁG

Hé, kicsiny virág!
Léted örök? Az idő
gigász munkája.

2008. május

VERONIKA

Fuvola dallam
oly’ gyenge. Széttépi a
hideg szélroham
Keng Lye
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2008. július 23.

Az első félszázad

28. VERONIKA

28.

27. IDŐTLEN KORTALANSÁG

27.

Szekeres Ferenc: Ferikuim

PUSZTASÁG

Törött cserepek
Szélt nyög dérrel borítva
Dermedt-nap fénye

29. PUSZTASÁG

29.

(Dermedt a napfény)

2008. július 23.

MERENGÉS

Réz tányér bongás
halkul. Tán a napsugár
Vasilisa

kondította meg?

2008. szeptember 3.

Az első félszázad
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30. MERENGÉS

30.

Szekeres Ferenc: Ferikuim

MAGÁNY

Éjnek közepén
Mélyet kondul a harang

31. MAGÁNY

31.

Hajnal közeleg

2008. július 23.

HANGULAT

Felhőköpenyén
Ködfátyolba burkol(óz)va
Deng Jiafu

20

Hold lenyugvóban
2008. július 23.

Az első félszázad

32. HANGULAT

32.

Szekeres Ferenc: Ferikuim

HAZAFELÉ

Ködszitálásos
hajnalon sötét nap kél ma
Nem jön ébredés

33. HAZAFELÉ

33.

2009. február-2009.10.14.

ÁTLÁTSZAT

Felhőfátyolban
Pöffeszkedő napkorong
Keng Lye

Az első félszázad

Sajtpuding csupán
2010. június 10
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34. ÁTLÁTSZAT

34.

Szekeres Ferenc: Ferikuim

HOBO-SORS

Szélvédőn légy.
Lapos az utas! Nem baj.
Potya(az)utas
aummm…(ooohm).

HOBO-SORS
35. HOBO-

35.

2010. augusztus 31.

MIHASZNASÁG

Szúnyog felpüffedt
hasa alig látszik megnyomva vértócsa
Keng Lye

22

2010. szeptember 30.

Az első félszázad

36. MIHASZNASÁG

36.
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SZERETŐ BIZTATÁS

Nem vagy magad testvérem! Mindig (el)kísér az
együttérzésem.

2010. november 24.

Keng Lye

URALKODÓK

Ha nem akarom
Nem vagy fontos
számomra
Csak ha akarod
Keng Lye

Az első félszázad

2009. december.21-31.
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38. URALKODÓK

38.

37. SZERETŐ BIZTATÁS

37.

Szekeres Ferenc: Ferikuim

HIÁBAVALÓSÁG

Szirmod hiába
Bomlik magába ha nincs
aki csodálja

2010. június 23.

PILLANGÓ

Kecses szárnyadon
libbensz szabadon, de a
vihar... téged is...
2008. február 11.
Don LiLi-Leger
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40. PILLANGÓ

40.

39. HIÁBAVALÓSÁG

39.

Szekeres Ferenc: Ferikuim

BELÉDFÁSULVA

Kínlódjál csak! Már
sokszor eleresztettél…
Néma maradok!

2009.december.21-31.

FEJLŐDÉS(TAN)

Tíz mutáció (/fő)
Egy kis hiba belefér
Ó, Ecte Homo
Keng Lye

Az első félszázad

2009. február

25

42. FEJLŐDÉS(TAN)

42.

41. BELÉDFÁSULVA

41.

Szekeres Ferenc: Ferikuim

VÉGTELEN TULAJDONSÁG

Légyfing, Tadzsmahal...
kellő időtávlatból;
hát nem egyre megy?

2008. 02.11.-2009.12.18.

KAPCSOLAT(OK)

Nagy magyar szív! (Óh!) Én
itthon maradtam életbe(n)tartani kell!
2010. január 4.
gaararesurrection

26
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44. KAPCSOLAT(OK)

44.

43. VÉGTELEN TULAJDONSÁG

43.

Szekeres Ferenc: Ferikuim

SOGUN

...borom, Gáááborom...
Színvonaltalanság...,
Én (?)

45. SOGUN

45.

nem szakadtam ki!

2010. január 4.

Vasilisa

HORGAS-NYOMOK

Meztelencsiga
Úton-útfélen nyálka.
Gyurcsánykolbászok! (Sic!)
2009. május

Keng Lye

Az első félszázad
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HORGAS-NYOMOK
46. HORGAS-

46.

Szekeres Ferenc: Ferikuim
HÁROM KÖRÖMRE

47.
ÁLTALÁBAN...

Negyven év fölött
LunasMoon

Elkezdődik az ember
Szarráválása...

48.
CSAK CSÖNDBEN… (HAGYOM/ENGEDEM)

Milyen könnyebbség.
Most nem kell
gondolkodnom.
Feriku születik...

28

2010. október 5.

Az első félszázad

48. CSAK CSÖNDBEN (HAGYOM/ENGEDEM)

(...van akinél kicsit korábban...)
2010. október 6.

Keng Lye

47. ÁLTALÁBAN...

HONKADORIK ÉS KÖRÖMVERSEK
KÖRÖMVERSEK

Szekeres Ferenc: Ferikuim

49.
KÖZHELYIKU

meg holdeső..., meg
varnyú(káááár)...,
meg csönd..., vagy mégsem...

LunasMoon

Bongó harang..., meg
kondul..., meg szólal..., talán
csontcsörgés..., meg hát...

Makroko(s)zmosz a
mikroko(zmo)szomban szatori
Meg blabla..., pacsir...

2010. október 1.-körül

Don LiLi-Leger

Az első félszázad
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49. KÖZHELYIKU

Cseresznyevirág...

Szekeres Ferenc: Ferikuim

50.
HÁROM CIFRA - KÖRÖMRE

magadtól, ki rajong majd
a striádért? Mond!

Eltaszítottál?
Rongy hasad..., ki csodálja
(immár)?
Vagy csak használnak?

Lógós melleid.
Kiben keltenek vágyat?
Jenny Tsang

Ha (engem) eltaszítasz!

2010. október 6.-11.
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CIFRA - KÖRÖMRE
49. HÁROM CIFRA

Ha (engem) eltaszítasz

Szekeres Ferenc: Ferikuim

SZÜLETÉSNAPOMRA

Tükörben rongy kép
Gyomorforgató tartalom
Foncsor hibátlan

Csúf Vénusz tükre
Törött cserepek
szerte(szét)
Smink sem segít már!

Ötven év(m) eltelt
Keng Lye

Meghaláshoz túl kevés
(De az) élethez már sok.

2010. augusztus 29.

Az első félszázad
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50+1. SZÜLETÉSNAPOMRA
50+1.

50+
50+ 1

Szekeres Ferenc: Ferikuim

TARTA
TARTALOM
HÁROM SOR, AMI HAT… / TAPASZTALAT 5
ÖN HONKADORI
6
DOB ÉS TÁNC
6
VÉGZET
7
HAIKU
7
CÉL(8
ÉL(-)OK
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Szekeres Ferenc: Ferikuim

Valamit a képek készítőiről, elérhetőségé
elérhetőségéről

Don LiLi-Leger (http://li-leger.com/)

Miután...,
...egy zen buddhista szerzetessel „különös kapcsolatom” alakult,
...eltűnődtem ezen a több szempontból is meghökkentő viselkedésen,
...létrehoztam a feriku fogalmát és összegeztem ennek lényegét,
...fölmerült bennem, hogy kerek születésnapomat „valami jóval fogom megünnepelni” és ez, lehetne esetleg...
...eldöntöttem, hogy nem esetleg..., hanem biztosan egy ferikukötet..., mitöbb, „Az Első...” lesz az ajándék..., (de kinek is...?),
...összeállt a fejemben egy lehetséges tartalom,
...szóval mindezeket követően elgondolkodtam azon: képekkel, vagy
nélküle kerüljön összeállításra a kötet.
Ha képekkel; akkor fotó, grafika, vagy valami más...?
Futottam néhány kört ez ügyben; megkerestem néhány szóba jöhető olyan személyt, aki érdekes lehet ilyen szempontbók és akinek is
érdekes lehet..., de csak nem akart élettel megtelni ez a szándék.
Tapasztalatból tudom, hogy ilyenkor egy dolgot érdemes tenni: el
kell tudni engedni a szándékot, a saját (dédelgetett) vágyunkat a
gondolat megvalósítását illetően. Végül tehát, visszakanyarodtam
az egyik kezdeti elképzelésemhez és az interneten néztem körbe
alaposabban.
Így került kiválogatásra az illusztráció.
A képek egy részének szerzőjével a legnagyobb igyekezetem ellenére sem tudtam kapcsolatba lépni. Akikről sikerült valami érdemlegeset megtudnom, akik megtiszteltek kitüntető figyelmükkel és
küldtek magukról a kötet számára valami pluszt; ezeket a dolgokat
az alábbiakban teszem közzé:
Ando Hiroshige
Deng Jiafu
gaararesurrection
Hengki24
jeffsimpsonkh
Jenny Tsang

http://www.hiroshige.org.uk/
http://www.villageartsgallery.com/page64022.html
http://gaararesurrection.deviantart.com/

Brit-Kolumbiában született és nevelkedett; gyermekkora óta
fest. 1970-es években művészettel és természettudománnyal
kapcsolatos tanulmányokat folytatott. Művészetére az Art
Vancouver School-jában végzett tanulmányok, a Simon Fraser
University és Fine Art Banff Centre School-ja hatott.
A

következő

húsz

év

folyamán

realista

festőként

és

„printmaker”-ként vált ismerté.
Érdeklődése több irányba, többek között az ázsiai művészeten
keresztül a keleti filozófia, és absztrakt művészet felé fordult.
Bár az 1990-es évek színes-telített akrilfestményei az absztrakciót idézte, azonban tartalmazták a geometria, természetes jelenségek, szépírás (kalligráfia) és kollázs elemeit.
Li-Leger festményei több Észak-Amerikai kiállításon láthatóak
voltak és sok magán gyűjteményben megtalálhatók. Kiadott
poszterei és nyomatai az egész világon ismertek. Don Li-Leger
munkái a következő helyeken is megtekinthetők: Petley-Jones
Gallery, Vancouver, B.C., Canada House Gallery, Banff
AB, és a White Rock Gallery, White Rock, B.C.

http://hengki24.deviantart.com/
http://jeffsimpsonkh.deviantart.com/
http://www.globalgallery.com/search.php?af=jenny+tsang
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Keng Lye
LunasMoon
qian12
tsepei
Vasilisa
yraelceadenanch
yraelceadenanch

http://kenglye.deviantart.com/
http://lunasmoon.deviantart.com/
http://qian12.deviantart.com/
http://tsepei.deviantart.com/
http://vasilisa.deviantart.com/
http://yraelceadenanch.deviantart.com/

Web:

http://www.szefe.info

E-mail: szefe@szefe.info
Egyéb weboldalaim:
http://www.szefe.info/haiku/
http://www.ferrata.hu
http://www.apaklub.hu
http://www.apaklub.hu/szolnokijasz/
http://www.simon1913-1946.freeweb.hu/
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Eddig megjelent kiadások:
Kaffelrája (versek gyermekeknek)
Barát Naptár 2008 (több mint félszáz fotó+több mint egy tucat
haiku)

SzeFe Naptár 2010 (több mint félszáz fotó+több mint egy tucat haiku)

Feriku, a haiku orgazmusélménye (pdf)
Ferikuim (pdf)

Mivel a szöveg közé nem fért el (és fontosnak tartom), még
egy kis magyarázat a „Hit”-hez, ami jelen esetben inkább a
bizalom, (de semmi esetre sem az önbizalom), megbízás valakiben, valamiben... Abbéli hit, hogy megkapom azt amire
szükségem van... ebben bízva, meg(bele)-nyugodva, ezt megtapasztalva élni az életet...
De ennyi minden nem fér bele tizenhét szótagba, ezért ez az
imént említett vibrálás, aminek kifejleteként a könyv „lapzártájának” pillanatában a végeredményt éppen ilyenre formálta

Ferikuim (Az) Első ferikukötet

„az ami”...

*Jegyzet az 1.1.-2.2.-höz:

reklámfigurára…

1. sorhoz: (...ami nem hiszékenységet jelent...)
2. sorhoz: (...ami nem jelent megalázkodást...)

3. sorhoz: (...ami nem a türelmetlenség ellentéte...)

**Jegyzet a 22.22.-höz: A név csak utalás egykor „közismert”
***Jegyzet a 24.24.-hez: Az utolsó sornak több jelentése is lehetséges. Én elsősorban az „orvosira” gondolok, de érdekes
lehet egyéb jelentéstartalom is…

Eredeti címe a „Sikertényezők” volt és a vágy (mint a gondolat-kezdemény), mint a dolgok létrejöttének megindítója is
szerepelt benne. Ehhez a gondolatkörhöz kell még fölemlíteni a vágy ébredését, (az ártó szándéktól, a gyűlölködéstől,
minden aljasságtól mentes) vágyat, vágyakozást (inkább, mint
vágyódást), mindezt, mint a siker (és minden egyéb) megvalósulásának indítékát, megalkotóját, mozgatóját, megvalósítóját, magát a gondolati síkot; de sehogyan sem sikerült kikerekíteni, besűríteni ezt az egészet. Sokáig billegett, vibrált a
kétféle „megoldás” benne, és még ma is..., a szerkesztés befejezésének pillanatában éppen ilyen hangulatban voltam...
A „Sikertényezők”-ben benne van még az őszinte megbánás
is; az elfogadás, de ez nem is annyira a másik elfogadása, (bár

Szekeres Ferenc: Ferikuim

az is rendkívül lényeges), inkább a „beletörődés”, még inkább

Az I. félszázad (50+1 feriku)

a megbékélés, vagy még inkább az elengedés képessége és

(Az) Első ferikukötet

nem utolsó sorban az őszinte, tiszta lelkiismeret. (Hogy mi az
ami őszinte, azt csak mi magunk érezhetjük/értékelhetjük…,
akár csak a ferikut; mert magunk elől képtelenek vagyunk el-

Digitális változat

ISBN 978-963-08-0653-4 (pdf)

menekülni…)

Az első félszázad
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„Feriku, a haiku orgazmusélménye” című írásban!

Bővebb információk a http://
http://www.
www.
www.szefe.info/haiku/
szefe.info/haiku/ oldalon

Feriku: az egy tekintettel átfogható érzés...

Szekeres Ferenc: Ferikuim

A címlapon és a zárólapon lévő kép Jenny Tsang alkotása.

Fotó: Szekeres Ferenc

...Csak az a fontos, hogy szeressétek egymást,
gyermekeim!

(Nagyanyám utolsó szavai)

36

Az első félszázad

