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Tíz éve it vagyunkk
Megértük ezt is! – írtuk az előző évi antológia elő-

szavában és lám azóta eltelt egy év és ismét it a kö -
tetft. Ha pedig utána számolunk, akkor rádöbbenünk,
hogy  már  tizedik  éve  jelenik  meg  ez  a  válogatásft.
Már tizedik éve van ot karácsony előt a szerzők ke-
zében a Verselő Antológiaft. Már tíz éve kerül be a ka-
rácsonyfák alá,  az ajándék-csomagokba,  hogy örö-
met  szerezzen a  megajándékozotnak és  ezáltal  az
ajándékozónak isft. Már tíz éve, hogy a kötet felkerül
nem csak a szerzők és  a  megajándékozotak,  de a
könyvgyűjtemények,  könyvtárak  polcaira  is,  hogy
majd sok év múlva, ha valaki szétnyitja a lapokat új-
ra meséljenek az írások, a képekft.

Sok minden történt tíz év alatft. Hosszan sorolhat-
nánkk

Ha csak az antológiára gondolunk, akkor elmond-
hatjuk, hogy több mint háromszáz alkotónak biztosí-
totunk színvonalas megjelenési lehetőségetft.  Közü-
lük vannak olyanok is, akik az első kötet óta vala-
mennyi évben megörvendeztetek bennünket mun-
káikkalft. Ilyenek Bihary Zsoltné Emőke, Lakatos Ti-
bor és Komáromi János (a kötetek szerkesztője, jelen
sorok  írója)ft.  Természetesen vannak,  akik  csak  ké-
sőbb ismerkedtek meg a kiadvánnyal, de amióta rá-
találtak kitartanak melleteft. Vilcsek Adrienne, Faze-
kas Margit (Szomorúfűz) és Tóthné Telkes Csilla is
csak  egy-egy  kiadványból  hiányoztakft.  Adrienn
egyébként az a szerzőnk, aki a kiadónk teljes reper-
toárját fgyelembe véve is csak az első Verselő Anto-
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lógiából hiányzotft. Valamennyi másik antológiánk -
ban olvashatók értékes írásaift. Gyakran lánya rajzai-
festményei kíséretébenft.

Szerencsére elmondhatjuk, hogy azok közül, akik
megismerkedtek velünk és megjelentek az antológi-
ában, a legtöbben vissza-visszatérnek és ismét elhoz-
zák  munkáikatft.  Mindig  büszkeség,  hogy  korábbi
szerzőinket rendszeresen újra köszönthetjük a kötet
lapjain és legalább ekkora öröm az is, hogy mindig,
minden megjelenéskor találkozhatunk új alkotókkal
isft. Ez a jubileumi kötet is igazolja, hogy érdemes ki-
tartó és színvonalas munkát végeznift. A régi szerzők
mellé ezútal is csatlakoztak újakft. 

Nem könnyű megjelentetni  egy ilyen kiadványtft.
Nem könnyű megtalálni a határt, ami megmutatja:
melyek a megjelenésre alkalmas művekft. Nem köny-
nyű úgy összeállítani,  megszerkeszteni,  tördelni  és
kivitelezni,  hogy a szerzők is elégedetek legyenek
az eredménnyelft.  ft.ft.ft.és nem könnyű mindezt  megis-
mételni évről évrektíz éven keresztülft.

Nem tagadjuk, hogy büszkék vagyunk! Büszkék a
megjelent  kötetekre,  a  beltartalmat  biztosító  alko-
tókra,  a  kötet  megjelenését  nagy  gonddal  ápoló
nyomdára és természetesen magunkra is, akik min-
dent megteszünk a tördelés, a lektorálás, a kapcso-
latartás folyamán, hogy a lehető legszínvonalasabb
legyen mindenki  munkájának a  végeredmények a
Verselő Antológia!

Tartalmas lapozgatást a jubileumi kötethez!

Szeretetel:  Komáromi  János  (koma)  és  Juhász
Krisztina
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Bajzikné Panni

A természetre  való rácsodálkozásom, embertár-
saim és környezetem megfgyelése inspirál verselés-
re, melyekkel kifejezem érzéseimet, elárulom gondo-
lataimatft.

A költemények tükrében engem láthatnak mind-
azok, akik fgyelmükre érdemesítenekft. 
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A sás levelén kúszot a fény

A sás levelén kúszot a fényft.
Az árnyék, mint kistestvér

csúszot a nyomában,
el nem hagyta,

a kellő távolságot mindig betartva,
hűségesen haladt utánaft.

A világosság fürge mozgékonysággal
siklot a napsugár diktálta ütembenft.

A fény-árnyék játékát
megbabonázva fgyeltemft.

Az élet kíméletlen

Az élet kíméletlen és groteszkft.
Jó lapot ritkán osztft.

Ha a pakliból Jokert húzol
sikerben fürdeszft.

De stop!
Ne áltasd magad
egy percig sem!

A diadal illékony természete
kápráztatja szemed,

utána szürkébb lesz a szürke
és feketébb az epeft.

Lépj túl csalfa győzelmeden,
legyen fontosabb lelked békessége!
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Az irigység

Az irigység, akár küllemed,
akár belbecsed

a tárgya, félelmetes!
Ereje veszedelmes, olyan fokon károsít, amit
tiszta lelkeddel méltatlannak tartasz cáfolnift.

Hallgatni arany? Hallgatni előnyös?
Talánft.

De az utcán szembejövő arcán
a káröröm fénye ragyogft.

Te csak dadogva gagyogszft.
Van erre orvosság? Az ártás

merüljön a feledés homályába?
Terítsük rá a múlt elfedő palástját?
Nem lehet meg nem történté tenni!

Védekezni? 
Rosszabb! „nem zörög a haraszt,

ha a szél nem fújja”, malasztft.
Kegyelem!

A jó szóval fukarkodó 
kevesek kufárkodó 

jelleme sem oldja keservedft.
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Bakos Bianka

Varázsolj!

Égjen a tűz, az éltető
vigyen a lángja, libbenő

Kívánj magadnak szépeket
lelkednek igazát, fényeset

Zárd le a múltat, mi pecsétes
nézz az égre most: jelképes

Benne vagy Te is, csillagként
örömöd legyen az egészség

Utadat kísérje oltalom
legyen a szádon vigalom

Ajándékod ezentúl szívtérkép,
tele kincsekkel – álomszép!
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Arany fordulat

Arany fordulatal szőte álmát

- néma köznap csendben kiált

Kiállta próbáját nyárnak, s télnek,

szemüveget nem kért, csak messzeséget

S messzeségben úszot az isteni csoda,

lábában erő, kezében tolla

S tollában olykor viharos zene,

szívében mégis a lét értelme

S értelme gazdag, de senki nem látja,

valaki mégis olvas utána

S utána terjed a fényben a sugár,

előte retent, mint halálban magány

S magányban a remény sosem vált köddé,

hajnali imában felita Szentély,

S Szentélynek forrásán ot fgyel Ő is

- patakból iszik az Ember, ki Hős isft.
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Összefonódások

Összefonódó kosarakként

az egekig is elnyúlnánk

Tékozló éveinket

pillanatok szántják

Rögvest fogd a két kezem,

szoríts most még jobban

Érzem a múltat jelenemben,

de fátylat terítek – alkonyban

Minden apró fénysugár

szívünkre szórja áldását

Újkori naprózsa mosolya,

így teremti fohászát

Édes-zamatos zöngések

– angyalok illata, sötétben

Tértelenül zuhanunk

a végtelenség-időbenft.
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Visszatér

Pitypangfelhőire

hullot szét a nyár,

emlékeim fénypora

messze-messze jár

Halkan zörren

a levelek sárgája,

mellém áll ősz-erdő

ködfehér múzsája

S ahogy a forróság

elmúlt a csillogó

égboltról,

lassan sétálok,

érzem,

csak

a szél sodorft. 
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Örömteljességgel

Váratlanul kopogó
dallamok szárnyalnak
Fellegekben zeneszó
köszönti a fákat

Gurul a gömbmosoly,
vígan nevet a lélek
Táncoló talpacskák,
égi tünemények

Szertefoszló zörejben
oldozást nyer a bánat
Csicsergős kacajok
– fesztelenül árad

Hintalóval ringatózik,
színes köntöst visel
Márványos napjait
átmossa a tenger

Éjszakában, holdeső
– villan, mint egy áldás
Szeretetben növekszik
– Hagyd élni a mágiát!
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Balogh Bea Heaven
Mátranovákon  nőtem

felft.  Angol  tagozatos  gim-
náziumi  tanulmányaim
után kereskedelmi, marke-
ting,  jogi  és  gyermekgon-
dozói  vonalon  szereztem
képesítéseket  Salgótarján-
ban és Budapestenft. Zömé-
ben  optikai  és  gyermek-
gondozói  területeken  dol-

goztamft. Több helyre sodort az élet, éltem külföldön,
a fővárosban, jelenleg Balassagyarmatól nem mesz-
sze lakomft.

A művészeteket mindig is kedveltemft. Verseimet
többek közöt a lélek rezdülései,  a történelem kor -
szakai,  a  földrajz  témái  ihletik,  sokakat  misztikus
légkör lebeg körülft.  Internetes művészeti  oldalakon
kilenc  éve  publikálokft.  Tizenhárom  antológiában
kaptam lehetőséget megjelenésreft. 2016-ban harma-
dik helyezést értem el Nyáresti merengés című ver-
semmel a Toll és Ecset Alapítvány „Szülőfalum, szü-
lővárosom” című versíró pályázatánft. Hálával tarto-
zom mindenkinek, aki szeretetével támogatot eddi -
gi utamonft.

Irodalmi  blogjaim  heavenversekft.blogspotft.hu,
tengerekuraift.blogspotft.hu  és  haikusbyheavenft.blog-
spotft.hu címen találhatóakft. 
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Apevák

Kel
a Napft.

A csodát
mindennapok
könyvei írjákft. 

Csipp,
madárft.
Trillája

egekig érft.
Boldog fellegekft.

Szép
tavasz

szárnyat bontft.
Rügyfakasztó,
áldot kikeletft.

Zöld
lombok

virulnakft.
Árnyaikon

megpihen a nyárft.
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Tűzft.
Pokol

parazsaft.
Forrósága

a tájra hajolft. 

Nyár
szele

cikázikft.
Színpompás rét

vonzó illataft. 

Ha
zörren
az avar,

földre hulló
színes elmúlásft.

Tél
keze

ezüstel
pingálja ki

lelkünk ablakátft.

Az
éjjel

betakarft.
Csillám-égen

csillagok úsznakft.
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Szél
susogft.

Szobákban
ölelkező,

meghit nappalokft.

Zord
folyó

kanyarogft.
Torkolatnál

békés tenger várft.

Afrodité

Csillámfényű habok ódon szenvedélye
új életet sutog gyöngy-házad kelyhébe,

csodálatal ringó antik tengeren
születésed néma tanúja a végtelenft.

Tükrödből sugárzik bujaságod arca,
lépteid nyomában igaz szépség sarjad,

mirtusz-bájjal hintet arany vánkosodra
a természet komponál tiszta akkordokatft.

Hajdan volt szerelmek ködbe veszet korát
nesztelen őrzik a hellászi amfórák,

s veled tündököl az Olümposz hegyén
felhőkbe tekintő, isten-lényű fenségft.
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Bihary Zsoltné

it állok hát

**********

Nemes és nemtelen 
Elégedet elégedetlen
Tökéletes tökéletlen

Reménykedő reménytelen

Honos és hontalan
Tudatos tudatalan

várva-várt és hívatlan
pótolható pótolhatatlan

aféle Mérleg
egy negyven éve

úgymond átmeneti kor
balszerencsés csillagképe
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Két élet határán

Miért félünk mi
Emberek a sötétől
Gyermeke a fény

A fénymag csíra
Állapotban sötétben 

Ring ringatózik

„Látlelet”

bakonyi falvak
mészfehér tornác sehol

típus kockasor
álló muskátlik helyén

déli orchidea fut

*
Mínusz három fok

Kapualjban rongykupac
Még mozdul meddig

Madáretető 
leszek esd egy abortált
fonnyadt fél narancs

*  
Szoláriumban 

bronz-barnára pörkölt fa – 
levélként hull száll 

kavarog sok-sok lélek 
október végi ködben
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A Mérleg jegyében születemft. Szeretem az ősztft.
A szürkébe színtelenedő még zöldes, sárgás, rőt vö-
rös háromszínű természetetft.

Az  esőcseppek  ritkább-szaporább  koppanását
szobám ablaküvegénft. De ha úgy hozzák a tennivaló-
im, az anorákom vagy esernyőm vásznán isft. A szel-
lőnyi vagy orkánnyi légmozgást – minden az öltöz-
ködésen múlikft. Persze legjobban a hosszú, langyme-
leg október végi indián nyaratft.

Szeptember 23ft. – az őszi napéjegyenlőség – egé-
szen különös dátumft. Ekkor a Föld minden pontján
egyenlő hosszúságú a nappal és az éjszakaft. Vagyis a
sötétség  és  a  világosság  egyensúlyba  kerülft.
Innen a sötétség veszi át az uralmat a világosság fe-
letft. Átlépünk az éjszaka birodalmába, amihez magá-
tól értetődően társul az elmúlás képzeteft.

Manapság  valahogy nem olyan téma,  amelyről
nagyon illenék beszélnift. Pedig a természet a maga
legtermészetesebb módján átér aktív szakaszából a
pihenőbeft. A termést betakarítják, a szőlőt leszürete-
lik, minden a télre készülődikft. Ám a következő csil-
lagkép, a novemberi Skorpió lápos-mocsaras rotha-
dásában már ot csírázik a tavaszi újjászületésft.

 A mérleg eszköz a holtak lelkének lemérésére,
mérlegelésére isft. Egyik serpenyőjében az eltávozot
szíve, a másikban egy tollpiheft. Ha az előbbi – azaz
az elhunyt gonosz teteinek – súlya húzza le a serpe-
nyőt, a halot lelke nem juthat át a túlvilág ajtajánft.
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Halotak napja

Őrgébics őrzi 
temető csendjét

belepirul szégyenében 
egy fehér krizantém

Sietésre sarkal 
rám szürkül az este
régen volt elődök
porladozó teste

* 

mint haza járok 
Csókakő és környékén
Gyógy – honismeret

*
Süvítő mentő

Egy, esetleg két élet
Száguld el vele

Milliók értéktelen 
Feje hullik világszerte
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Dinnyés Viktória

Az írás szabadság, repülés, zuhanás és megsem-
misülésft. A papíron a gondolataim vígan táncolnak –
remélem, hogy másoknak is tetszeni fognakft. Kezdet-
ben a fóknak, azután a barátoknak írtamft. Ők biz-
tatak, hogy érdemes nekivágni az útnak és remé-
lem, hogy sok embernek örömet okozhatokft. „Civil-
ben” a közszférában is  erre törekszemft. Segíteni  és
örömet okoznift. A hétköznapokon igyekszem jó társ
és anya lennift.

Budapesten születem, jelenleg is it élek, fgye -
lem az embereket megfgyelem őket, ők a múzsáim –
belőlük merítek ihletetft. Jelenleg egy hónapos kisf-
ammal vagyok ithon és közben terelgetem a „nagy
kilencévest” és remélem írásaimon keresztül jobban
megértik a világot és segítőkész, jószívű emberekké
válnakft.
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Figyelemzavar

Gyönyörű  júniusi  reggel  voltft.  Az  idei  nyárhoz
képest szokatlanul szélcsendes és nyugodtft. Özvegy
Kiss Imréné – korábban tésztagyári munkás, jelenleg
nyugdíjas – már órák óta fent voltft. Az előre terve-
zet program ketéhasítota az egykedvű hétközna -
pokat és a magányos hétvégéketft. Tegnap este izga-
totan feküdt le, éppen hogy meg tudta enni az egy
szelet vajas kenyérből és a félbevágot almából álló
szerény kis vacsorájátft. Igazából nem is kívánta, de
muszáj  volt,  a  gyógyszert  „kísérő nélkül”  nem ve-
hete beft.  Azért,  hogy  a  fgyelmét  elterelje,  a  tévé
előt eszegetetft. Kezdte a hírekkel, de az a sok gyil -
kosság,  egy  távoli  háború,  és  már  jötek  is  elő  a
múltbéli képekft. Látot egy aprócska, árva lányt, aki
a piszkos rongyokban járt, mondjuk nem is volt na-
gyon mása csak a kétdolgos keze, meg a szíve csor-
dultig szerelemmel egy fú iránt, akit utoljára a Sza-
mos hídján látot sárga csillaggal a hajtókájánft. A há-
ború szeszélye sodorta a távoli rokonhoz az alföldi
kisvárosbaft. Ot ismerte meg Imrét és végre szerethe-
tet valakit,  aki viszontszereteft. Harminc éve, hogy
eltemeteft. A tévé még mindig szólt, képek villantak
fel benne – baleset, cserbenhagyás, nem jó, katin-
tot tovább,  az  állatok  békés  egymás  mellet élése
megnyugtataft. Befejezte a vacsoráját, fölkelt és kö-

28



Verselő Antológia 2017 Dinnyés Viktória

rülnézetft. A falakon képek, a család körbeveteft. Kö-
zépen a kedvenc: megvan vagy ötven éves, kirándu-
lás közben kapták őket lencsevégreft. De szép is volt!
Kora tavasztól késő őszig járták az erdőket, nem volt
autó, tömeg közlekedtek a három gyerekkelft. Az uta-
sok mindig segítetek neki és a gyerekeknek, előre-
engedték őket, leemelték a csomagjaikat és átadták a
helyetft.  Békesség volt  mindenhol,  nem csak azon a
képenft.  Nézte  a vidám arcocskákat,  majd odébb és
odébb a többi képreft. Legutolsónak az idei karácsonyi
fotóraft. Már két hely üresft. A legnagyobb fa két éve
az apja után ment, és ő, aki túlélt egy háborút, egy
forradalmat, a három műszakos munkáslétet majd-
nem belehalt a bánatába, a hírre szívrohamot kapot,
azóta szedi a gyógyszertft. De holnap csuda egy nap
leszft. Elballag a legkisebb unokaft. Reggel az első fény-
nyaláb felkeltete,  vidáman készülődöt a szokatla -
nul szélcsendes gyönyörű reggelenft. Gyors mosdás –
pedig nem is volt késésben, most nem kellet erőltet-
nie a reggelit a gyógyszer is lecsúszot könnyedénft.
Fésülködés  és  szemrevételezés,  igazolvány,  kulcs,
papír zsebkendő,  kényelmes cipőft.  Már nincs  idő a
fát felhívnia, hogy elindult, pedig megígérte – kü-
lönben is csak pár megálló és kitűnően van, nincs is
meleg annyira, a mobilt is othagyja a töltőn, nem
lesz semmi baj, csak idegesíti, ő sosem érzet vonzal-
mat az elektromos tárgyak iránt és fontosságot sem
igazán tulajdonítot nekikft.  Az igaz,  hogy a fa föl-
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ajánlota, hogy elviszi,  de ő szeretet volna buszon
utazni, mint a régi szép időkbenft. Az első csalódás a
lifből kimenet érte, az ajtót majdnem rácsapták ahe-
lyet, hogy előreengedték volnaft. Az aluljáróban elso-
dorták a munkába igyekvő népek, a szemüvegét is
egyedül kellet a földről fölemelnieft. A busz késet,
jól eset volna leülnie, a szíve az iménti megpróbál -
tatástól hevesen vert, de minden hely foglalt volt a
megállóban, ő meg kérni nem mert, nem volt hozzá-
szokvaft. A buszon végre volt hely, megörült – még-
sem olyan szörnyű minden, el  fog ő jutni a célig,
biztata magátft.  Kényelembe helyezkedet, körbené -
zetft. Csak lehajtot fejeket látot, mobilt pötyögtető
embereket, akik révületükben kizárták a külvilágotft.
Nem veték észre az idős embert, botal, így ő fölállt
és átadta a helyetft. Már erősen szédült, zihálni kez-
det, de a széke egy kismamáé let, neki jobban kel -
letft. Szétnézet és eszébe jutot a telefon a töltőn, a
sajátja, rosszul volt, hívni akart segítséget, mert so-
sem érezte magát ilyen magányosnak, mint it a tö -
megbenft. Rémülten tekingetet mindenfelé, de min -
denüt csak lehajtot fejek, olyanok, akik nem látak
és nem hallotak, és nem is akartak, ekkor Kiss Imré-
né ötven utastársa jelenlétében a szívéhez kapot és
összeesetft.
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Dudás Gyula
Bölcsészetudományi  tanulmá-
nyaimat  három  nyelvszakon  vé-
geztem elft.  Húsz  évig szabadfog-
lalkozású tolmács, fordító, műfor-
dító  voltamft.  Próza  átültetéseim
mellet nyersfordításokat is készí-
tetem  olyan  Radnóti-,  József
Atila-  és  Kossuth-díjas  költőink
műfordításaihoz, mint Kiss Bene-

dek, Nagy Gáspár és Utassy Józsefft. Azután az üzleti
életben dolgoztamft. Közben üdítő elfoglaltságként rá-
találtam a fényképezésreft. Azóta a fotózás közös szó-
rakozásunkká vált a feleségemmelft. A szabadidőnket
többnyire úgy szervezzük, hogy fotózás, fotós túra is
legyen benne bővenft. A kezembe vet kamera gazda -
gítota, koncentráltabbá, lényegre törővé tete világ-
látásomatft. Az objektíven keresztül könnyebb meglát-
ni a lényegetft. Olyankor, amikor rálelek egy-egy té-
mára, igyekszem egyedi módon megmutatni azt, és
igyekszem elkerülni a modorosságotft. A fényképezés
területén  olyan  mesterektől  tanultam,  mint  Baricz
Kati, Jung Zseni, Szipál Márton, Eifert János, Kaiser
Otó, Kiss György, Török Lászlóft. Elsősorban az ő ha-
tásuknak köszönhetően a tartalmas,  művészi képek
készítésének  irányában  szeretnék  tovább  haladnift.
Írásaimmal is  további gondolatokat,  érzéseket kívá-
nok ébreszteni az olvasókbanft.
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A tekintet ereje

„Ela-tuka-máááj!  Ela-tuka-máááj!”  –  kiabálták
gúnyosan az utcabeli fúk a grundon minden alka-
lommal,  amikor  meghalloták  Mámó,  a  bolgár–
török édesanyám hangjátft. Hétvégeken, amikor ebé-
delni  hívot minket  öcsémmelft.  Vagy  bármikor  a
megbeszélt  lámpagyújtás  előtk Amikor  ötödikes
lehetem, egyszer a suliból hazafelé a Fátra téri bok-
rokból rám rontot két osztálytársamft. Jól megvertek
gyűlöletbőlft.  Miért? Ijesztően véres képpel,  zihálva
toppantam Bábó, az othon rám váró nagymamám
eléft. Akkor még nem értetem tekintetétft. Ma már ér-
tem: erőt adot a másságunk elviseléséhezft. Jóllehet
magyar apától, Budapesten születemft. Mindez akkor
ötlöt fel bennem tavalyelőt, amikor naponta látam
a Nyugati pályaudvar lépcsőin migránsok garmadá-
ját ücsörögni: asszonyokat szoptatni, férfakat mo-
biloznik
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Egy emlékem 56-ból

Dübörögve, libasorban vonultak fölfelé a szovjet
tankok a Dajka Gábor utcánft. Tátot szájjal bámultam
őket az ablakbólft. Akkori katonásdi játékaim megele-
venedtekft.

Később, amikor a ruszkik elkezdték begyűjteni a
lakosságnál  fellelhető  fegyvereket,  hozzánk  is  be-
csöngetekft. Csak keten voltunk othon anyámmalft.
Ő ajtót nyitot, én ot álltam melleteft. Felnéztem a
fegyveres  katonákraft.  Nem értetem a  beszédjüket,
ezért anyámhoz fordultam: 

– Mit mondot a bácsi?
– Kérdezte, hogy van-e fegyver a háználft.
– Van! Van! – kiáltotam, s már szaladtam is be a

szobába,  majd széles  mosollyal,  büszkén mutatam
fel az igazi katonákéhoz hasonló, forgódobos fapus-
kámat – kereplővel felszerelveft.

Emlékszem: hirtelen hosszas hahotázás tört kik
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Lebegek a Rudas fürdő fölöt 

Alámerülök  a  jó  meleg,  izomlazító  vízbenft.  Le-
hunyt szemmel sűrűbb a Rudas párájaft. Könnyű va-
gyokft. Emelkedem, emelkedemk Már fölöte lebegekft.
Rálátok a Gellért fürdőre: kakaóvajjal bekent biza-
kodó lányok fekszenek a női napozónft. A Tabán felé
fordulván látom magamat lépkedni a kislányunkkal
a nyakamban, majd – mert szoknyájával eltakarja a
szememet – megbotlok s a domboldalra huppanunk
az  LGT-koncertenft.  A  pesti  oldal  félpókhálóján  túl
húzása van a horizontnakft. Tovább lebegekft. Egyfajta
teljesség vesz körülft. Most, ahogy letekintek a Gellért
püspök szobra mögöti sétányra a hegy oldalában,
látom a Dunára néző padot is a gépíróiskolás lány-
nyalft. Első csókom padjátft. A csalódássalk
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Erdődi Atila

A versekben megpróbálom leírni gondolataimat,
élményeimet, életről,  természetről, utazásról, szere-
lemről,  valamint a megtapasztalt  és  látot világrólft.
2004-ben jelent  meg első  verses  kötetem,  majd az
Info-Szponzor  Kfft. kiadásában készült  el  net-köte -
tem Versekbe írt világom címmel, amely az interne-
ten olvasható,  lapozhatóft.  Azóta a kiadó különböző
antológiáiban szerepeltek verseimft. A Pieris vers ol-
dalon Etele néven jelentek meg írásaimft. 

 Idézet az Írások és gondolatok című versemből:

"Egyszerű ember vagyokft. 
Az írás völgyében lakokft. 
A szavak kertjét építem,
Legyen aki megértsenft. " 
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Párizsban jártam

Látam, hallotam nyüzsgő világát,
Éreztem lüktető dobbanásátft. 
Múltja, jelene nagyságát néztem,
Hogyan let olyan népszerű, értemft. 

Izgalmas történelmét ismerem,
Van benne vér, fájdalom, győzelemft. 
Élet, erő, csoda, mi tovább visz,
Te hatalmas és nagyszerű Párisft. 

Címerében fehér ringó hajó,
Vérben és viharban hánykolódóft. 
A századokon át megújuló,
A világot is meghatározóft. 

Én lépésről lépésre haladok, 
Az Eifel tornyot nézem, maradokft. 
Óriás építményét csodálom,
De Páris-t fentről látni akaromft. 

A lif felvit a második szintig,
Majd átszálltam, hogy jussak a csúcsigft. 
Feljutotam és látam is csodát,
A mars mezőt, a szerelmes Szajnátft. 
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A múlt, a jelen színes világát, 
Műemlékek egész sokaságátft. 
A hatszögre épült sok utcáját,
Napfényben látom Páris városátft. 
 
Sétáltam a Trocadero téren,
Montmarte-on a bohém-negyedébenft. 
Voltam bent a szép Sacre Couer-ben, 
Camps Elysén, latin-negyedébenft. 

Látam szórakozás "fellegvárát",
Moulen Rouge érdekes vörös malmátft. 
Kávéházak és üzletek sorát,
Girbe-görbe romantikus utcátk

Jártam latin negyed boulevard-jait,
Saint German, Saint Michel, Chatele-t isft. 
Concorde teret, Luxembourg teret,
A Grand boulevard-t, a Bastille teretft. 

Az élményeimnek nincs még vége,
Várt Invalidusok dómja helyeft. 
Napóleon vörösmárvány sírja,
Nézet rám kőszobra dicsőülveft. 

Mentem tovább a Diadalív-hez, 
Győztes csatáinak emlékéhezft. 
Őt nagy hódítóként elismerve,
Bevonult világ történelmébeft. 
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Van ot bizony mit nézni vagy látni, 
Louvre múzeumot is csodálnift. 
A fekvő A betűs termeiben,
Szobrok, képek kilométerekenft. 

Hogy néhányat nektek megemlítsek,
Mona Lisa, bibliai képek,
A nagy történelmi események,
Szobrok formájában, festményekenft. 

Istenek, királyok művészetben, 
Ékszerek, műkincsek a termekbenft. 
Nehéz befogadni, megjegyezni,
De mégis csodás volt,  "mindet" látnift. 

Észrevetem, hogy rohan az idő,
Kárpótolt az élmény, csodás erőft. 
A művészet gyűjteményét látam, 
Köszönöm a sorsnak, hogy ot jártamft. 

A Szajna partján ahogy sétáltam,
Újra friss emlékekre gondoltamft. 
Mit is látam, hova nem jutotam,
Párizsban még le, miről maradtamft. 

Aztán mentem Cité szigetére,
Ot található a Saint Chapelleft. 
Notre Dame-i kápolna szépsége,
A gótika hatalmas remekműveft. 
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Felmentem csigalépcsőjén lassan,
A terembe érve rá csodálkoztamft. 
Hiszen a nap beragyogta éppen
A sok kis színes mozaikképetft. 

Párizsra ugyan csak pár nap jutot, 
Álomnak tűnt, mégis valóság voltft. 
S amit ot látam, tapasztaltam,
Meghatódva néztem és csodáltamft.

 Franciaország 2017. 09. 18-24-ig

Élet és szabadság

Vér áztata századokat,
Sírva, vonszolva visz időft. 
Az emberek szabadságát,
Tiporja kegyetlen erő,
 
Nagy csatát vív lélek, a szív,
Válságban őrlődik a hitft.
Háborúzik és öl a kéz,
Káosz, fekély az egész létft. 
 
Az életünk mindennapján, 
Álmunk, vágyunk a szabadságft. 
Szívünk, lelkünk bilincs-zárját
Nyissa béke, a barátságft. 
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Tudod ugye mi történik,
Tetek kudarca érződikft. 
Teremts nyugalmat, egységet,
Legyen szép a földi életft. 
 
A célod még elérheted,
Álmodat is építhetedft. 
Az öröm táplálja lelked,
Szeretetet adjon szívedft. 
 
Világ, szabadságra ébredj,
A béke nyugalmát érezdft. 
Maradjon hited, reményed,
Méltó legyen az életedft. 

Lángok erejében

Természetel szembeszáll hadakozva,
Lecsap a vihar féktelen haragjaft. 
Cikázó villámokkal ostorozza,
Hurikán erejű széllel pusztítjaft. 
 
A hirtelen indulatos vad vihart,
Megfékezni akarják, ellenállvaft. 
Az erdőt védő fák serege bánja,
Amelyik erős, gyökeret vert, álljaft. 
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Rohamot indít a természet ellen,
Tör-zúz dühöngő gyilkos erejével,
Fák törzsét, ágait tépi és szabja,
Erdő bástyáit nem kíméli, rajta,

Egy fába becsapódó villám csatant,
A hatalmas hőerőtől meggyulladtft. 
Éget a fa, terjedt tűz az erdőben,
Látuk a pusztítást, lángok erejébenft. 
 
Gyorsan, ijesztőn tovább terjeszkedet,
A tűzet megállítani nem lehetft.
Légi és földi tűzoltás kell máris,
Ne legyen végzetes baj és totálisft. 
 
Sietve oltanak a lánglovagok,
Bátor hősként, Sztft. Flórián, vigyáz rátokft. 
Küzdelmük, kitartásuk eredményes,
Megfékezték a tűzvészt, ami lényegft. 
 
Sajnos ma egyre többször fordul elő,
Ránk tör e vészt hozó viharos erőft. 
Nekünk embereknek is kell vigyázni,
Tudjuk már, sokat nem lehet hibáznift. 
 
Ezért kell több fgyelem, óvatosság,
Előzzük meg, ne legyen gondatlanságft. 
Élet, a természet veszélyben forog,
Óvni, védni nem is egyszerű dologft. 
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A grófi kastély

Andrássy gróf kastély Tiszadob,
Évszázadokat látni benne otft. 

Korok a történelem nagy útján,
Épült építészet magas fokánft. 

A tizenkét tornya magasodik,
Ötvenkét szobája álmodozikft. 

Annyi bánat, öröm és sóhaj szállt
Háromszázhatvanöt szem ablakánft. 

Tárgyak és képek, a műemlékek,
Eseményeket, titkot idézetft. 

A régmúlt idők falai közöt, 
Termeiben látnivaló is voltft. 

Megemlítek néhány olyan tárgyat,
Talán érdeklődőkre találhatft. 

Márvány asztalok gyöngyberakással,
Asztalok, székek aranykarátalft. 

Festmények, vázák, egyedi tárgyak,
Van mit csodálni szemnek és szájnakft. 
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Igaz történetek egész sora,
Az érdeklődésünket fokoztaft. 

Sok mindenről, művészetről is szólt,
Ot legtöbbször érdekes élet folytft. 

Szövődtek az érdekházasságok
Szórakoztak, vadásztak a grófokft. 

Zajlot az élet kertben és házban,
A családi nyaraló kastélybanft. 

Van Angol, Francia mintájú kert,
Gyönyörűen szépen megtervezetft. 

Ot rózsalugasok virítotak,
Egykoron közötük sétálgatakft. 

Lehet Erzsébet királyné láta,
Virágkorában ő is csodáltaft. 

Andrássyak jelmondata merész,
„Hüségért és bátorságért” oly szépft. 

Ezt nézni és látni mindent megért,
Ma emberének fennmaradt emlékft. 

Ezért írtam le élményem róla, 
Hisz miénk e magyarországi csodaft. 

Tiszadob 2017. október 22.
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A szívemrek

Tudd: szívemre szerelem a gyógyír,
Élni, veled együt lenni mindigft. 
Szeretem örömöd, kedvességed,
A vágy tüzét, mikor bennünk ébredft. 
 
Ahogy csókolsz vagy átölel kezed,
Én minden bánatom elfelejtemft. 
Érzem már boldogan lüktet szíved,
Megható forró az ölelésedft. 
 
Egyszerű a kérésem, hogy szeress,
S amíg velem vagy boldog lehessft. 
Már nem kérek én nagy dolgot tőled,
Csak azt szeretném, legyen jó kedvedft. 
 
Két szemed nekem briliáns éked,
Mikor rám néz tükrözi a lelkedft. 
Irántad mindig vágyódást érzekft. 
Tudja meg világ, nagyon szeretlekft. 
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Kéz a kézben

Rád ragyog egy csillag az égen,
Szemedben csillan esti fénybenft. 
Csábít, bújik hozzád merészen,
Rejtőzik „tükröd” szépségében,

Meglátam szemed pillantását,
A szerelem kedves hívásátft. 
Érzelmek ereje nőt bennem,
Gyönyörű tested rabja letemft. 
 
Szívem dobban, lüktet hevesen,
A kezed simogat kedvesenft. 
Arcodon vidám mosolyt látok,
A testünk szerelemre vágyotft. 
 
Szép esti nyárban a hold ragyog,
Ránk, szerelmesekre mosolyogft. 
Feltölt ereje, vonzása nagy,
Az érzésünkkel játszani hagyft. 
 
Boldog szerelem maradj nekünk,
Mindenben mi hű társak legyünkft. 
Élet, vágy, tűz, égjél még bennünk, 
Kéz a kézben, mindig szeressünkft. 
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Fazekas Margit
(Szomorúfűz)

Ha egyszer elmegyek

Ó, ha látnád Kedvesem
asztalom papírokkal teli
minden ráírt gondolat

szívem szeretetét tükrözi

Ha egyszer elmegyek
mindent reád testálok

egyszerű szívemet neked,
írásaimat pedig a szélre hagyom

46



Verselő Antológia 2017 Fazekas Margit (Szomorúfűz)

Kristályos fények

Könnyed pillangók a kertben,
Fátyolszárnyaikon csillogó fények,

Föld és ég közöt libbennek, lebegnek,
A virágokon megpihenveft.

Arany fényben fürdik mező, rét,
Enyhe szellő táncol a vizekenft.

Az alkony pírba festi a horizontot,
Az éjben csillagpaplan terül az égre,

Elcsendesedve minden a Hold ezüst fényébenft.
A tücsökszerenádba olvadvaft.

Harmatgyöngyös ébredések a halkuló éjek utánft.
Szitakötők, darazsak, járják táncukat

a kristályos fényben,
A pillangókkal kergetőzve,

aranyport szitálva a napsugarakban,
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Örök pillanatok

Bukdácsolokft.
Egyetlen jajkiáltás vagyokft. 

Telnek a zaklatot órák és napokft. 
Alakot öltenek a fények, és az árnyakft. 

Estére bíborszínek ölelnek
Átetszővé válik a lelkemft.

Fájdalom bennemft. 
Se éjjelem, se nappalomft.

Nincs irgalomft.
Bezárom magamft.

Csend van, csak az árnyak sodródnakft.
Az idő megáll

és minden emlékké válikft.
*

Az éjszakában szívem kiáltft. 
Zaklatot álmaimból riadva,

céltalanul rovom ösvényemetft. 
Belebámulva a múltbaft.

Reménykedve minden egyes
pillanatban, amit még ad az életft. 

Feszült sóhajok szállnak,
mosolyom rég elhagyotft. 

Felzokog a bánat,
lelkem mélyén egyre várokft.

Reménytelenül az emlékekbenft.
Megőrizve a szívembenft. 
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Szabadíts meg Uram
a mindennapok kínjaitólft. 

Fázomft.
Jégbe zárnak az emlékeim és álmaimft.

Már nem nyílnak megft.

*
Te már az örök állomáson állszft.

Ot vársz, de vissza többé nincs útft.
Cserepes az ajkam

Forró láz égetft. 
Már nincsenek álmaimft. 

Életvonatom a végállomás felé zakatolft. 
Marcangol a fájdalomft.
Nyugtalanság bennemft.

Didereg a lelkem és nincs, ki melegítsenft.
Cipelem terheim ebben a szürke térben

Hideggé, jegessé váltak a szavakft.

*
Átetsző, gyöngyházszínű az ég,

hideg a levegőft.
Felhőrácsok lebbennek észrevétlenülft. 

Elillant a múlt, nem értjük a jövőtft. 
Ez már a végzetft. 

Elindul útjára a sorskerékft.

49



Verselő Antológia 2017 Fazekas Margit (Szomorúfűz)

Decemberi merengés

Nagy, száraz, zizegő leveleket sodor a csípős szélft.
A fák ágai szinte már kopaszon állnak, csak az örök-

zöldek lombjai susognak az olykor
vadul tomboló szélbenft. A napfény már régen messze

tűntft. Bizonytalan színek uralják a tájat
Szürke égbolt alat álmos, nedves köd borul a város-
raft. Nyomasztóan megérkezet a tél, bevánszorgot

decemberft. A levegő is tele van a tél illatávalft. Az utak
még szürkén kanyarognak, de a füvön, a faágakon

vékony fehér réteg tapad a dermesztő hideg
hatásáraft. Néha hópelyhek táncolnak a szélbenft.

Amikor a homályos Nap lemegy a horizonton, hirte-
len lehűl a levegő, – metsző hideggé válikft. Csípős

szél zörgeti a tar faágakat és a még utolsó száraz fa-
leveleketft. Az esti derengésben elmosódnak a kör-

vonalakft. A közelből lágy zene hangja kúszik felénkft.

Közeleg karácsony!
A város ünnepi díszbe öltözikft. Fények vibrálnak a

kirakatokban, az utcákon fényfüzérekft.

Az othonok kandallóiban lobogó tűz fénye
különös hangulatot nyújtft.

A lángokban emlékek, képek elevenednek megft.
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 Gondolatainkba mélyedve
merengünk a lángot fgyelveft.

A hideg éjszakákban a Hold ezüst fénye öleli az ég-
boltot, köröte szikrázik a milliónyi

sok-sok csillagft.

Hópelyhek táncolnak csendesen, meghiten
– a télben, decemberbenk

Szorítják szívemet 

Harcolnak a lelkek a csillagtalan 
éjben,

Tudom, onnan is vigyázod minden
 léptem

De már nem védhetsz semmitől 
Te sem

Fájdalmak bennem, s nincs ki
gyógyítsonft.

Életem gondjai szorítják fájó
szívem

Körötem áthatolhatatlanná váltak
a falak,

Zaklatot nappalok, nyugtalan 
éjszakák

Árnyak és fények válogatják
Egymást
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Érted gyújtomk

Lelkemben vad viharok,
Szívemben égő fájdalomft.
A boldogság messze járft.

A szavak már elcsendesedtek,
Szertehulltak, elpárologtakft.

Feléd küldöm sóhajom,
a gyertyát most érted gyújtom,
Te már a végtelenben pihenszft.

Napról-napra vívom harcom,
Hiányod belém mar fájdalmasanft.
Mélyről fakadnak fel az emlékek,
Nincs már senkim, semmim semft.

Szívemben él a volt szerelem,
hangtalan, égető kín bennem,

csillogó könnycseppek szememben,
az álmok Téged hoznak el

52



Verselő Antológia 2017 Kis Krisztián Bálint

Kis Krisztián Bálint

Amikor úgy érzed
a mögöted lévő múlt sokkal több, mint a jövő,

ami előted van,
akkor vagy igazán öregft.
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Karcolatok

Válság

Bevezetés
Először csak fölröppent – a hírft. Kezdetben csak

kevesen fgyeltek fel ráft. Aztán minden hírcsatornát
elárasztot – a gyűrűző folyam – gazdasági világvál-
ság vanft. Nem sokkal később saját bőrünkön is kezd-
tük érezni hatását, következményeitft. Mintegy 80 év
után ez az igazán dezsavű-érzésk

Hogy anyagi  értelemben mennyire  élünk rosz-
szabbul,  mint  azelőt, rideg  gazdasági  eszközökkel
könyörtelenül pontosan kimutathatóft. Bár csak ezt a
részét szokták számszerűsíteni és közzétenni – hogy
a válság milyen szellemi és  erkölcsi  károkat okoz,
annak fölmérésére nem vállalkozot eddig és nyilván
ezután sem fog senkift. Egyszóval: fölbecsülhetetlenft.

A következőkben fölvillantjuk a  válság néhány
arcátft. Az első garantáltan – bár nagyon érzékletes –
fkció, a többi nagyon is valóságos ábrázatot mutatft.

I.
Rendhagyó külsőségek közepete, a sajtó jelenlé-

tében maga a gyárigazgató katintota utoljára rá a
lakatot a nagy múltú varroda kapujára, mondván:

– Elfogyot a cérnámft.
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II.
„Válság” néven új édesség került a boltok polcai-

raft. 2 féle ízben kapható: rum-gesztenye és karamell-
mogyoróft. Az étbevonatú szelet kiszerelése 22 gr – a
fönnmaradó 3 gr-on a valutaalap és a versenyhivatal
fair módon osztozik – 2 oda, 1 ide – szerva ot, tarto-
zás it!

III.
Válság bolt
A közelmúltban nyílt,  s nemrég már be is zártft.

Talán egy fél évig működötft. A kereskedelmi egység
több más szempontból is rendhagyó és stílszerű voltft.
A  helyszínt  tekintve  a  piaccsarnokkal  átellenben,
egy tönkrement  tapéta-  és  festékbolt  helyén nyíltft.
Neve  kétségkívül  fgyelemfelkeltő  volt:  „Válság
bolt”ft. Buszon utazva nap mint nap elhaladtam mel-
lete,  látam nagy,  nyomtatot betűkkel  a  feliratotft.
Mindig  egyre  nagyobb  érdeklődéssel  tapadtam  a
busz ablakához, hogy megtudjam, mit is kínálnak itft.
Talán válságot? – de abból van elég! Talán megol-
dást  a pénzügyi  gondokra? – Elcsépelt  reklámszö-
veg! Esetleg valami mást? Igen, valami mást! Hasz-
nált  ruhákatft.  Csak  éppen  az  üzletulajdonos  azzal
nem számolt, hogy hasonló bolt már számos van kö-
zel s távol, s ezzel a Válság bolt maga is válságba ke-
rülhetk
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Néhány  hétel  később  arra  letem  fgyelmes,
hogy a kirakat kiürült, a mögöte lévő hely egészen
a falig  fehéren tátongotft. A válságbolt  tehát  meg -
szűntft. Néhány nap múlva a kirakatban megjelent a
„Kiadó” felirat és egy 20-as telefonszámk

Az ügy rejtélyes – mondhatni örök körforgásft.

A rácsodálkozó

Tipikus bácsika – ritkás ősz hajú is, alacsony isft.
A  buszmegállóban  odajön  mellém,  s  kémlelft.  Úgy
néz, mintha még nem látot volna – embertft. Aztán
látja,  hogy a  padra néhány újságot  tetem magam
mellé egy átlátszó szatyorbaft. Nagyon nem ért vala-
mitft. Már látom rajta, hogy készülődik fejében a kér-
dés – már csak kis idő, hogy megszólaljonft.

–  Ezek ugye,  újságok? –  kérdi  végül,  mikor  a
busz beáll a megállóbaft.

– Igen, benne van a mai, a holnapi és a jövő heti
újság is – felelem a legnagyobb természetességgel, s
fölszállok a nyitot ablakonft.

Közönséges titok

– De ezt csak neked mondtam el, senki másnakft.
– zárta beszélgetését a fatalember, majd elköszönt, s
megnyugodva kinyomta készülékét a túlzsúfolt busz
hátuljában állvaft.
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Kisháziné Vincze Julianna

Hetvenéves  koráig  az  ember  sok  tapasztalatot
összegyűjt a világbólft. Persze ezzel együt sem mer -
ném állítani, hogy bölccsé letemft. Hol állok én atól!
De akaratlanul is  megragadnak bennem a körülöt-
tem élő emberek olyan tulajdonságai, amelyek álta-
lánosak,  néha egyediek,  de – számomra legalábbis
mindenképpen – megörökíteni valókft.

Az idei antológiába az ilyen indítatású verseim-
ből  válogatam,  közéjük  csempészve  magamról  is
ezt-aztft.
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Az alábbi vers eegy 2013-ban kiírt irodalmi pályá-
zat első helyezetttje let. A megadot téma Erkel Ferenc
szülővárosának,  Gyulának megvásárolandó úttj  Stein-
way zongorához kapcsolódot.

Kondítsd meg a nagyharangot!

Gerle szól az ősi fákon:
Gesztenyéken és platánonft.
Szólj csak, gerle! Szép a hangod!
Harsogd túl a nagyharangot!
Kelj versenyre szél-zenével,
Szent Iván éj ünnepével,

Mert ekkor Gyula városa
– Erkel Ferenc volt othona –
Zene szárnyán fog repülni,
Nappal s éjjel zongoráznift.

Erkel! Városunknak nagyja!
Büszke légy most hű Gyuládra!
Nézz vissza a sírvilágból,
S lásd: muzsikád máig lángol!

Himnuszunkban őrzünk Tégedft.
Híve vagyunk szép zenédnekft.
Hűtlen hozzánk Te se’ letél,
Mert időnként felkerestél,
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Ha csordultig volt a lelkedft.
Nyugtod it mindig meglelted;
S a Csigakert fái alat
Szíved hősi dalra fakadtft.

Ezt teszi most Gyula népe:
Lakói s minden vendége;
És nincs ennek egyéb oka,
Mint egy új Steinway zongora,

Hogy így adjunk tisztességet
Zeneszerzőnk nagy nevénekft.
És ha it a vágyot hangszer,
Szólítsa meg minden ember:

„Adj magadból olyan hangotk!
Kondítsd meg a nagyharangot!
Ne a templom tornya hegyén!
Mindenkinek szíve helyénft.”

És ha gerle szól a fákon,
Gesztenyéken és platánon,
Mondhatjuk, hogy szép a hangod!
Harsogd túl e nagyharangot!
Kelj versenyre szél szavával,
Steinway zongoránk hangjával!
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Kérdések
(Gondolataim H. S. temetésén)

Megszületünk, élünk, meghalunkft. Ennyift.
Közben gondolunk-e rá, hogy el kell menni?
Adunk hálát Istennek, hogy süt a Nap,
S versengve fütyülnek a kismadarak?
Kérünk-e esőt szomjazó búzának,
Mezőnek, virágnak, az erdei fáknak?
Taposta már lábunk a száraz avart,
Miközben minket a csend nem zavart?

Hallgatuk-e már a patakcsobogást,
Feledve a napi mohó rohanást?
Eszünkbe jut-e néha, mi rosszat tetünk?
Szenvedet miatunk néhány szeretünk?
Kihozunk magunkból mindent, mi telik?
Ha nem kérnek tőlünk, miért nem teszik?
Visszafogjuk-e mindig a durva szót?
Felfedezzük minden emberben a jót?

Figyelünk-e mindig a másik szavára?
Megszületik bennünk néhanap a hála,
Ha bárki tete ezt kiérdemeli?
Nem felejtjük, hogy mindenki szeretheti
Az embert, várost, állatot, növényeket,
Hegyet, vad folyót, árnyékot, fényeket?
Adunk azoknak jó szót vagy bármi mást,
Kik bajban vannak, s várják a varázst?
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Van nemes türelmünk zaklatot napon?
Mi érdekel inkább? Szeretet? Vagyon?
Majd aki elkísér utolsó utadon,
Elgondolkodik a helyes válaszokonft.

Gyökerek

Halvány let a napfényft. Alszik a természetft.
Fák kopasz ágain nyoma sincs levélnekft.
Lehullot a sárba; Föld öle már vártaft.
Tavasszal majd új lomb születik a fákraft.

Elporlad a régi, s feléled az újbanft.
Lehet, hogy szebb is lesz, amilyen a múltbanft.
Rügy szunnyad az ágban, s kipatan tavasszal;
Nem hal meg az élet gonosz, téli faggyalft.

Ilyen az ember isft. Egyszer elöregszik,
S várja a Föld öleft. Nem maradhat már itft.
De fent hagyja mását, élte ragyogását,
Jó és rossz erejét, formáját, tudásátft.

Olyan hát a létünk, mint a fának lombja:
Lényegét látszólag e szép lomb hordozzaft.
Mégsem létezhet az a gyökerek nélkülft.
Az ember – ugyanígy – őseiből épülft.
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Mamóka

Az udvaron másképpen nő a fűft.
A kis kertben alig van virágft.
Kezedben nem táncol a tűft.
Nem látni a papucskád nyomátft.

Szemüveged a fókban pihen,
Töröt szárán a gúzs idézft.
Nem használhatja eztán senki semft.
Nem reparálja többé a kéz,

A kéz, amely annyit dolgozot
– Kert, konyha és nagymosás –,
Hogy ujján a köröm megkopot,
S mindig volt rajta karcolásft.

Mert te gondoztad a rózsákat,
Rendet raktál a sufniban,
Rozsdás szegek, drótok szaggaták –
De nem mondtad: „Fáj, famft.”

Ha hideg idő volt és eső,
Behúzódtál a kis szobádbaft.
Akkor a kötésed került elő:
Zokni, pulóver, sapkácskaft.
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Összeszedted a hibás ruhákat,
Leszakadt gombú ingeket,
Lyukas lepedőt, szűkké vált szoknyákat, 
S a varrógép naphosszat berregetft.

Kamillát főzték edénykédben,
Ezt itad élteden átft.
Hajat, arcot abban mostál;
Érzem most is az illatátft.

Hosszú élet, jó egészség,
Tevékeny, hasznos napok,
Dédunokák! Csupa szépség!
Neked ez mind megadatotft.

Kilencven év, amit éltélft.
Sok gond és bánat is akadtft.
Olyan dolgokat is kibírtál,
Melyekbe más beleszakadtft.

Ha valamit csinálnom kell,
Mihez nem fűlik fogam,
Hallom hangod: „Kezdjed hát el,
S túl leszel rajta, fam!”

Velem maradsz hát örökre,
Mert úgy belém itad magad!
Büszke vagyok, rágondolván:
Létem belőled is fakadtft.
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Az élhetetlen

Békességet keresekft.
Féltő szót és kedvesetft.
Nem kívánok hatalmat, 
Csak szép, csöndes nyugalmatft.
Azt a szót, hogy „akarom”,
Soha ki nem mondhatom,
Mert szívem nem engedi
A számon kiejtenift.

Én mindent csak szeretnékft.
Meg kérek: „Hogyha tehetnédk”
Parancsolni nem tudokft.
Élhetetlen! Az vagyokft.
Bárcsak tudnék akarni!
Gesztenyét kikaparni!
Durván visszapofázni,
Kiabálni, anyázni!

Csakhogy ezt nem tehetemft.
Segíts, édes Istenem!
Mégis szelíd maradnék,
Ha több türelmet kapnékft.
Mert békességet keresekft.
Féltő szót és kedvesetft.
Nem kívánok hatalmat,
Csak szép, csöndes nyugalmatft.
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Kiss Antal

Kiss Antal vagyok,  1950 októberében születem
Budapestenft. 

Nyugdíjasként, egy gyönyörű asszony kíséri él-
temet, immár több mint 39 éveft. Írásaim elsősorban e
tündérnek, egykori kedves kollegináknak szólnak a
mindennapok történéseirőlft. Jó érzés azt hinni, eset-
leg van pár gondolatom, mely másoknak is örömet
okozft.

Weblapom címe: htp://antalkiss.hupont.hu

65



Verselő Antológia 2017 Kiss Antal

Az első unoka

Megszületet egy napon, 

borongós, hűvös hajnalon

október havának közepén

életre kelt a jövevényft.

Új élet sírt fel hangosan

anyja öleli magához boldogan

megszépül a hűvös ég

kiscsillag új útra lépft.

Piciny tündér, oly eleven

eszik, sír, nevet, szertelen

kiapadhatatlan öröm forrása

boldogan éli cseppnyi életetft.

Budapest. 2017-01-29.
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Coronaria műtét

Az Úr 2015ft.  esztendejének,  Karácsony havának
16ft.-ik napja, egyben Lee van Cleef halálának (1925 –
1989ft. szívinfarktus) időpontjaft. Kicsit szomorkás han-
gulatú reggelft.

Szokásos ébresztő kávé helyet, nagy pohár hi -
degvíz, étel nuku, öltözködünk, túrazsák összepakol-
va, fel a hátra, irány kedves fővárosunk egy kiemelt
egészségjavító intézményeft.

Szokásos  reggeli  forgalom,  álmos,  fáradt  arcú
emberek,  a  tömegközeledés  járművein,  sehol  egy
mosolyft. 

A jó hír:  nem kell  beregisztrálnift.  Irány a piros
csík által jelzet út, lif megcélozva, beszállok, komó-
tosan felnyekereg a VIft. emeletreft.

07:40-kor harmadik vagyok a nővérpult előt, kö-
rötem tétován gyülekezők, téblábolók táboraft. Gyor-
san regisztrálják az előtem állókat, hurrá rajtam a
sorft.

– Kézcsókom Kisasszony!
– Jó reggeltft.
– Kft. Főorvos úr beutalása alapján kell jelentkez-

nem – nyújtom a kórlapomft.
Elfogadja,  számítógépen  megtalálnak,  s  máris

nyomtatják a megfelelő oldalakat, hogy legyen mit
olvasnom, hosszú téli estékenft. Nyomtatás oly annyi-
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ra sikeres, hogy rögvest új nyomtatópatronért kiál-
tanak, mivel a kijöt anyag, jóindulatal is olvasha -
tatlanft.

Másik  fehérköpenyes,  utángyártot csomagot
bont, majd a masinába helyezi a festékkazetát, ered-
mény fantasztikus: a kijöt papír baloldala láthatat -
lanft. Kiveszi a kazetát, megtisztogatja a masinát, a
régi patront fejre állítja, megrázogatja, és visszahe-
lyezi a készülékbe, eredmény: sikeres nyomtatás!

– Uram, kérdőívet kitölti, tájékoztatót elolvassa,
aláírja, a pult mellet balra fordul, végigmegy a fo -
lyóson, 114-es szobában megtalálja az EKG-tft. Onnan
visszajön, s a folyosó másik végén a piros kávéauto-
mata  gép  után,  megtalálja  az  osztályos  nővéreket,
ot jelentkezik!

– Köszönöm, igazán kedvesft. Sok sikert a nyom-
tatóval történő birkózáshoz!

Balra el, kíváncsian araszolok a folyosón, nincs
sok látnivaló, ajtók, egy-két bolyongó lélek – múlt-
ból it maradtak –, nyomasztó kórházi hangulatft. Mi-
kor kezdem feladni a reményt, hogy valaha is meg-
találom a  114-es  szobát,  egy  fénypaca  fogságában
álldogáló egyedeket fedezek felft.

– Szép jó reggelt! It végzik az EKG vizsgálatot?
– Igen, viszont 10 perce nem jöt senki már erreft.
Végszóra ajtó  nyílik,  középkorú Hölgy,  kérdést

intéz a sokadalomhozft.
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– Férfak közül ki vár EKG-ra?
– Csókolom a kacsóit, becses személyem – mon-

dám, s máris furakszom a tömegen átft. Még egy bá-
tortalan úrnak kinéző sápatag jelzi, hogy ő isft.

– Rendben, urak velem jönnekft. Hölgyek az urak
után kerülnek sorra, mivel sokan vannakft.

Követjük  a  hölgyet,  egy  puritánul  berendezet
helyiségbeft. Egy ágy, két szék, egy fogas, a vizsgála-
tot  végző – nem tini  korú – készüléknek egy áll-
ványft.

– Uraim, felső ruházatot levenni, zoknit letűrni,
nadrág szárát felhajtani!

Mire a Hölgy befejezi a mondatot máris az asz-
talnál állok, jobb túlesni minden fajta vizsgálaton az
első lendület erejévelft.

– Kérem, hanyat felfeküdni az asztalraft.
– Igenis – lazán fellendülökft.
Hölgy felszereli a kütyüket, indítja a masinátft. 
– Tessék kicsiket lélegezni – s máris letépi a nem

jól sikerült eredménytft. 
– Esküszöm, még levegőt sem vetem
– Jó,  újra kezdjük,  apró légzéssel,  nem sietünk

sehova! 
Én sietnék, el, messze innen, de nem lehet, sem

mondani, sem tevőlegesen megtennift. Nyugton ma-
radok, s máris kész a jó példány, melyre rávésik a
nevem, születési adataimft.
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–  Készen  vagyunk  –  mondja  a  Hölgy  –  lehet
menni a nővérpulthoz jelentkezni, és leadni az ered-
ménytft.

– Köszönöm, további szép napot Önnek!

A folyóson már othonosan bolyongok visszafelé
a megtet úton, elérem hányatatásim kezdő pontját
– nem csökkent a tömeg –, haladok tovább, nyitot
kórtermi ajtók melletft. Hopp egy beugró, s benne az
oly nagyon áhítot piros kávéautomataft. Ínycsiklan -
dozó forró kávé illat terjeng, egy betegkísérő boldo-
gan kortyolja, míg én nagyokat nyelve tovább balla-
gokft.

08:10-kor  megtaláltam a  nővérpultot,  két  seré-
nyen adminisztráló nővér állja keményen a fekhely-
hez jutni kívánók rohamátft. Egy úr távozik, helyére
lépve nyújtom a papírhalmaztft.  Kézcsókom, it van
jelenésemft.

–  Elolvasta,  kitöltöte,  aláírta,  nem  evet, nem
ivot, nem vet be gyógyszereket?

–Hmft. Nem sikerült elolvasnom, a kérdőívre sike-
rült a nevem ráírnom, gyorsan bekerültem az EKG-
ra, nem etem, nem itam, gyógyszereket nem hoz-
tamft.

–  Helytelen, adja ide, segítek kitölteni a nyom-
tatványt! Ha valamely kérdéssel gondja van, jelezze,
megbeszéljük!
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Kitöltötük, nem ellenkeztemft.
– Gyógyszerei közül az érszűkületére használtak

az  intézetben  nem  találhatóak,  diabetesre  mást
adunk, mert mi azt használjukft.

–  Köszönöm,  de  így éhomra eltekintenék min-
denfajta általam ismeretlen gyógyszertőlft.

– Nem vitatkozik! Ezeket beveszi – nyújtja a pi-
rulát és a vizetft.

Meghátrálok, beveszem, mielőt megharap a nő -
vérft. Fárasztó műszak után lehetft.

– Tessék a kávéautomatánál helyet foglalni, szó-
lítani fogjuk, ha lesz szabad ágyft.

Helyet foglalok,  s  én kis naiv,  hiszem, hogy it
rövid időn belül csodák történnekft. Szép komótosan
gyülekezik a  tömeg,  egyesek jönnének – de nincs
fekvőhely, mások mennének – számosan, messze el
–, de nem lehet, nincs lelet, s véle az elbocsátó szép
üzenetft.

09:30-kor nem bírván magammal, odalopakodok
a nővérek serényen ténykedő hadáhozft.

– Kézcsókom! Esetleg egy fekvőhely, valami ha-
rapnivaló, s némi felvilágosítás a jövőmmel kapcso-
latban?

Jó alakú, dús keblű, vonatfüty hosszúságú kar-
csú leány reám mosolyog:

– Uram azt Önt vizsgáló masina beadta az unal-
mast, büfébe lesétálhat, ehet valami egyszerűt, nem
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tojásrántotát kolbásszal!, mondjuk egy zsemlét és –
kedvesen  mosolyog  – mire  visszaér,  lesz  szobája,
ágyaft.

–  Kedves,  valami  szemrevaló  nép  az  ágyhoz  a
hosszú várakozás idejére?

–  Annyi  ideig  nem  élvezi  vendégszeretetünk,
délutánra kijavítják a hibátft.

S lőn csoda, minden a jóslat szerint történik, ki-
véve, hogy amíg a többiek bőszen falatozzák a déli
rántot csirkét, addig rám egy ifú legény vár a guru-
lós hordággyalft.

Miért is engedtem, hogy ide beutaljanak?
–  Uram, pisilni  volt,  vetkőzik,  kézi  erejűre  fel-

patan, én betakarom, s irány a vizsgálóft.
Oksa,  nem pisiltem,  mert  a  szobatárs  20  perce

bent  agonizál,  csupaszra  vetkőzöm,  fel  a  járműre,
betakarnak a zöld lepedővel – nincs melegemft.

Neki indulunk a kalandtúrának, lifbe be, harma-
dikon ki, végig a folyosók szövevényén, sajnálkozó
pillantások,  bacikat  terjesztő  egyedek  közt,  majd
másik lifbe be, cél az alagsorft. Vasajtó szörnyeteget
nyitják, fatalúr egy élesnek nem nevezhető borotvá-
val, ot lent megszabadít  a szőrzetem egy részétőlft.
Mókás  állapot,  s  tiltakozni  sincs  időmft.  Szembejön
egy másik guruló ágyas, nem tűnik beszédesnek, fá-
radtan int, s gurítják továbbft.

Betolnak a sugárbiztos ajtók közé, egy hórukkal
áthelyeznek a vizsgáló asztalra, csak úgy lazán, csu-
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paszonft. Divatfrizurás hölgy, boldog mosollyal lekö-
töz – pedig nincs bennem szökési szándék, sem más-
milyenft.  Újra  betakarnak,  miután  megállapítoták,
hogy átlagos fazon vagyokft. Vajh, mire érteték? 

Masina  halkan  duruzsol,  képernyők  életre  kel-
nekft. A műtétet végző személyzet beöltözve, rutino-
san teszi a dolgát, miközben tájékoztatnak a történ-
tekrőlft.

Jobb csuklómon enyhe metszés, helyi érzéstele-
nítés, rögzítik a „hüvelyt” az érben, s ezen keresztül
a kar verőerén vezetik fel  a katétert  (vékony mű-
anyag cső)ft. Teszik a dolgukat, monitorozzák az EKG,
az életani paramétereket, a katéter útját, a koszorú-
ereket, majd eljutnak a szívig, ot kontrasztanyagot
fecskendeznek be,  ami jól kirajzolja a koszorúeret,
mutatja az erek telítődését, viselkedésétft. 

Közben kérdezgetnek, válaszolgatok, vélelmezhe-
tően megfelelően, mert nem aggódik senkift. A főor-
vos úr diktálja a fontos dolgokatft. 

„Műtéti leírás: A jobb aft. radiális felől 1ft.aft.Judkins
szerint coronarographiát végeztünkft. A beavatkozás
végén a punctio helyét TR Band-del látuk elft. Szö-
vődménymentes vizsgálatft.

Lelet: Balance domináns, normál RDA típusú co-
ronaria rendszerft. A jobb coronaria proximalisan el-
záródotft. A kiáramlása  balról  telődik visszaft.  A bal
coronaria  rendszerben  szignifkáns  kóros  eltérés
nem látszikft.”
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Diagnosis: Occlusio CDft. Bal-jobb kollateralisokft.”
 
Kicsit meglepődnek, mikor közlöm, tipikus pana-

szaim sosem voltak (légszomj, fulladás, szorító érzés,
kstb)ft.  Megnyugtatnak,  szerencsésnek  vallhatom
magam, mert a bal hátsó artéria és a kapillárisok kö-
zösen pótolják az elzáródot érszakasztft. Kitisztítani
nem lehet az elzáródás nagysága miat, műanyag ér-
pótlás nem biztos, hogy jobb eredményt produkál a
jelenleg fennálló állapotnálft. 

30  perc  alat végeznek,  a  hordár  a  már  ismert
úton  visszajutat  a  szobábaft.  Nem  tudom  rábírni,
hogy a 3ft.-on a miniszoknyás lányt célozzuk megft. 

Vonatfüty hosszúságú, bájosan mosolygó közli,
hogy éjszakára  it maradok,  de holnap délelőt si -
mán hazamehetekft. A csuklómon lévő T Brand (ér-
szorító) 2 óránként lazítja az épp ügyeletes nővérft.

Nem várt a rántot csirke az ágy mellet, tiltako -
zásomra közölték, majd csak vacsit kapokft. Zsemle,
felvágot, vaj és egy mosolyft. 

Nékem a kórház is új dolog, az alvás meg nem
jön a megszokot módonft. Lámpát oltanak, a szoba -
társak  szuszognak,  horkolnak,  sehol  egy  kellemes
női test, akit átölelve álomba ringatod magad! Éjfél
környékén már bóbiskolok, mikor lábujjhegyen be-
oson a nővérke
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– Bocsi,  lazítunk  a  csuklószorítón– mondja,  s
megteszi, majd még három alvótárson végzi el a mű-
veletetft. Órát lehet igazítani hozzá, menetrendszerű-
en 2 óránként megjelenik,  lazít,  s  már el  is  tűnik,
mint egy látomásft.

Hurrá reggel van, enni adnak, megszabadítanak
a kütyütől, s várom az elbocsátó szép zárójelentéstft.

Fiatal  osztályvezető  főorvos  jő,  tájékozódik
hogylétemről, elmondja más szavakkal, mint a mű-
tétet  vezető  főorvos,  hogy  szerinte  nem kellene  a
nagy műtét, de beszél még a professzor úrralft. Mon-
dám, ha így elműködgetek, talán nem kéne erőltetni
a műanyag csövecske pótlást,  mindenben a termé-
szetes dolgokat kedvelemft.

Engedélyt ad a felöltözésre, kiülhetek a piros ká-
végép mellé, sőt kávézhatom, majd elft. 

Gyorsan és fotul cserélődik a tömeg, mosolygó-
sak el, sápatagok, furcsán nézelődők, tétovák kerül-
nek be az intézménybeft.

Osztályvezető főorvos úr jön,  a konzílium vég-
eredménye: maradok egyben, a saját furán működő
coronaria rendszerem segítségévelft. 

Egyszer el kellet jönnie ennek a napnak is, hogy
egy kórházat belülről lássak, élvezzem áldásos tevé-
kenységétft.  Értek  meglepetések,  a  végeredménnyel
elégedet vagyok, de nem vágyom vissza, jobb kint a
szabadbanft.
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Hétfő reggel 

Gyűrt párnán álomitas, kócos női fej
csörög a vekker, ébrednie kell
ajka csókra, karja ölelésre vár
álommanó távozik, rá köszön a vágy!     

Ablakon beszökken kósza fénynyaláb,
incselkedően eszmél bőre bársonyán,
kinyitja szemét, a csoda elmarad
hiányzik társa boldogító mosolyaft.

Zuhanyozás, reggeli, kávé, cigareta
egy szál bugyiban ruhákat válogatva
melyik lesz jó, melyben vagyok csinos?
Nem tudhatja: Ő alapból varázslatos!

Kiválasztva, mely e napra rendeltetet,
nyüzsgő emberáradat sodorja magával
fáradt, szürke arcok, magányos hősök
napi harcaikat vívva,

rohan mindenki a Földön!
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Komáromi János

vártam a csendet

vártam a csendet térdre hullva
és egyik éjjel hozzám ért az Isten ujja

érintése homlokomhoz simult és lelkembe kúszot
lehajtot fejemről minden átok lehullot

sötét bársonyból bontakozot ki addigi életem
biztosan tudtam: csak a csendet kérhetem

a fény egyre tovább terjedt lelkemhez is elért
megbocsátotam magamnak mindenértk
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amikor az alkonyt nézem

amikor az alkonyt nézem
néha úgy érzem

talán örök marad ez a csend
miért ne lehetne

hisz olyan nyugalom van olyankor idelent
a különbségek lassan eltűnnek

egymásba olvad a folyó és a part
a fák, a házak, az utak

és az égbolt
mind fénycsillagot gyújtanak

az álmok is már
valahol it járnak körötünk

kóboroltunk nappal
de végre már megjötünk

ahogy ránk csukódik
sötét-puha fedelével az éjszaka

úgy halkul bennünk
a rohanva-követelő lét szava

az alkonyt lassan elnyeli
a mindent feloldó sötét

de mögüle mintha hallanánk
fény-reménnyel őrködő

csillagok üzenetét
és a fényszálak nélkül is

mindig egymásra találunk
hiába sötét és hideg

nappali fény önti el az álmunk
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álmosan forgolódó hajnalok

petyhüdt éjszakákból ébresztenek
álmosan forgolódó hajnalok

minden rendben
– gondolom –

de néha azt sem tudom hol vagyok
azután megérzem tested melegét

közelebb húzódom
és minden álom szertefoszlik hirtelen

mert valóság vagy
és az életem

Az ovis búcsúja

Szervusz óvónéni!
Tovább már nem várokft.

Kinőtem az ovit,
ősztől iskolába járokft.

Nem teszem már kicsi kezem
a Te nagy kezedbe,

de nem felejtem, hogy kicsi lelkem
a Te nagy lelkedet mennyire szereteft.

Most menni kell már,
hívnak a betűk és a számok,

de hozzád lélekben
mindig visszatalálokft.
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asztalnál

az asztalnál keten ülünk
előtem egy üveg whisky

jön a pincér és amikor elmegy
üres üvegeket visz ki

furcsa, hisz nem is iszok
főleg nem szeszeket

csak nézem mosolyogva
a sürgölődő kezeket

inteni próbálok nekik
de a karjaim nem mozdulnak

az üvegek az asztalról
mégis leborulnak

a fene vigye el ezt az estét
elég az üveg, meg a pincér, meg minden

ma már nem leszek józan
fel sem tudok állni innen

pedig úgy emlékszem most sem itam
mint ahogy máskor sem soha

szédülök mégis nagyon
nem tudom a Sors mért ily mostoha
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na elég volt ennyi éppen
lassan hajnalodik odakinn

el kéne indulni gyorsan
túl lenni már valakin

valakin aki miat it ülök
valakin aki miat szédülök

valakin aki pont olyan mint én
valakin akiből nincs több e földtekén

szóval ennyi volt és nincs tovább
az asztalt ím elhagyom

megint rátalálok magamra
és hogy it ülök, csak álmodom

libben

libben a kendő
röppen a haj

száll fel a lány
repülni akar

mosolya napfény
szeme ragyog
kacagás száll

én boldog vagyok

oly régen volt ez
sosem talán

halovány emlék
vagy álom csupán

légies-könnyen
egyre csak fel

libikóka
az égig emel
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pillangó lebben

siklik a rendben az álom
mint pillangó lebben át a határon

felhőkből hull alá a sötét
nappal váltja az éjre köntösét

szabadulnak a feketébe zárt színek
megrándulnak a dermedté fagyot szívek
érdessé vált ablaküvegek nyelik el a fényt

hogy megóvják a cseppnyi megmaradt reményt

amiből sarjadhat még Nappal
amiből a Fény majd kipatan

ha sötét álmainknak egyszer vége
ha majd mindennapivá válik a Béke

ujjongó szél szaggatja majd darabokra
ami a csúfos Éjből it ragadna

és a langy-hűvösben felélednek a városok

nem őriznek majd könnyeket
újra olvassák az eltitkolt könyveket

és őszintén megtanulnak majd nevetni
és újra mernek majd tisztán szeretni

hisznek a holnapban ami bennük lakik
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sípom volt

sípom volt valaha
orkán tombolása

dallam volt lelkemben
vihar ordítása

nekifeszültem rég
bármilyen szeleknek

meg nem futamodtam
bárhogyan téphetek

dölyfös hatalmasok
meg nem rémítetek
álnok gáncsot vetők

el nem térítetek

jártam az utamat
egyenes derékkal
jutot éhségemre
sok üres fazékkal

mégsem bántam meg
önmagam lehetem

mindig tiszta úton
előre mehetem

gyakran vált sötété
feletem a Mennybolt

de mi megállítson
erő olyan nem volt

végül bezárultak
Pokloknak kapui

értetem mit jelent
embernek maradni

Angyal nem lehetem
Ördöggé nem váltam

Emberi életem
végre megtaláltam

szenvedtem ha kellet
harcoltam magammal
megbékéltem végre
és Veled maradtam
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vállamon

vállamon volt tűnt idők pora
arcomon együgyűek mosolya
feletem nem égtek a csillagok

sohasem tudtam éppen hol vagyok

átvágtam szétvált tengerek habjain
feltűntem égig érő hegyek csúcsain

nem vártak sehol és mindenüt othon voltam
nyitot szemmel is csak Rólad álmodtam

vállamon megfagyot a tékozló idő
arcomon elolvadt a múlt és a jövő
köröket rótam a végtelen térbe

sehová sem jutotam, de mégis megérte

árokpartok

árokpartok őrzik lépteink
felhők könnye hull egykori helyünkre

hiányzik lélegzetünk a fáknak
napsugár szórna fényt fejünkre

néha még felizzik a levegő
csend öleli körül képzelt alakunk

felsír a végtelenbe zárt idő
de mi már máshol sem vagyunk
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talpunkat nem hordozzák az utcák
tekintetünktől nem rezzennek a lombok

már emlékünk elfoszlik lustán
nem vagyunk sem "szépek", sem "bolondok"

de mintha "moston" és "volton" túl
hívogatna minket a "leszünk"
ki tudja dönthetünk-e arról

hogy így maradunk, vagy újjászületünk?

hajítsd fel

hajítsd fel kezedből a szikrákat
csodáljuk majd ahogy szállnak

belefúródnak a sötét égbe
bele a Mindenség tenyerébe

ot ragyognak majd feletünk
és soha el nem felejtünk

emléked felírva lesz égi jelekkel
el nem törölhető többé földi fegyverekkel

hajítsd fel hadd szálljanak a szikrák
hasítsanak ezer sebet ránk

szikra-réseken törjön be testünkbe a fény
hadd éledjen újra a megmaradt remény

szárba-szökkenő perceinkből
hadd hajtsanak ki boldogabb napok
amikor már én sem csak vegetálok

de önmagamból másoknak is adhatok
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Tíz haiku 33.

1.
A Lélek szabadft.

Tavaszi csendbe fonva,
mind Egyek vagyunkft.

2.
fekete let már

tavaszi eső verte
olvadt hófehér

3.
susog a kopár

ágak közt szomorú szél
hol késel Tavasz?

4.
szürke felhők közt
simogató-pillanat

sárga sugarak

5.
apró ibolya

egy tövön több fejecske
zöld és ibolya

6.
tavalyi avar

születő-színeket óv
mosolygó szirom

7.
szitáló permet

verseny a szép holnapért
elvetet magok

8.
issza a vizet

szárba szökken a vetés
kicsiből nagyok

9.
lobban, égni kezd

egekbe száll a szikra
senkit nem talál

10.
forróvá-fagyot

fülledt nyári éjszakák
hűs hajnalt szülnek
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érted és értem

érted és értemk
felvirradnak a virágszirmokba zárt éjszakák

eltűnik az érzés, a nincs tovább minden sugallata
hozzánk bújik, velünk táncol létezésünk ritmusára

a mindenségben magányosan kóborló Isten gondolata

érted és értemk
nekünk nem kellenek egymáshoz kódfejtő táblák

nem beszélünk más nyelvet
és nem különbözik a vágyunk

nem különülnek el határaink, egymásban létezünk
boldog együtlété forrot össze

minden percnyi-magányunk

érted és értemk
valaha a távolság hátérzaja elfedte a másik hangját

talán azt hitük, már nincs is,
aki vár ránk ebben a világban

de vakon sodródó örvényeink hirtelen egymáshoz értek
két fekete lyuk voltunk,

akik eltűnnek a másik vonzásában

érted és értemk
belőled és belőlem születetek meg a pillanatok csodái

két külön lelkünk egyesülve szabadítot fel ősi energiákat
mint a világ teremtésekor, úgy süvöltöt végig az éteren

azoknak sóhaja, kik eggyé letek,
mert örökké egymásra vártak
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vannak még

vannak még álmaink
az éj sosem teljesen sötét

várjuk még a hajnalt
hogy láthassuk vöröslő szemöldökét

mosolyunk is megtaláljuk
van, hogy lelkünk derűsen ragyog

bár feletünk már megritkultak
a sorsunkat vezérlő csillagok

vannak még olyan percek
amiket magunknak tartogatunk

minden nap úgy érezzük
erőnkből holnapig még kitartunk

néha nem is érezzük a súlyát
a mindennapi gond-köveknek

úgy teszünk mintha nem látnánk
hogy az árnyak mindig követnek

vannak még terveink
amelyek újból és újból lelkesítenek

nem hisszük, hogy a napok
tehetetlenségre kényszerítenek

időnk mögötünk hömpölyög
előtünk egyre vékonyabb a medre

ha az utunk végére érünk
rátalálunk a kezdetre
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hangtalan

mint húron a fény
pendülök én
hangtalan

rezdülő fényben
ot vagyok én
csend szavam
létem a dallam

lélek-ének
lobogó

lüktető élet
ritmus vagyok

dobogó
múlt, jelen, jövő

bennem együt él
vállalom

fény és sötétség
mind én vagyok

utamon
felzeng a dallam

ez vagyok én
halld szavam
nappal és éjjel
hangokat szór

nyomtalan
fénybe zárt csendem

kerestem rég
megkapom

vakon hallgatom
örökké szól
dallamom

vén

vén volt az ég feletünk
sétáinkon folyton nevetünk

azt sem tudtuk mi az oka
de hajnalig nem mentünk haza

kezünk forró volt
és szinte egymásba olvadt
szétporlot körötünk a ma

és felvirradt a holnap

89



Verselő Antológia 2017 Komáromi János

elnyúltak

elnyúltak bennem a látomások
végigértek korlátolt létemen
fények világítoták meg a sötétséget
láthatóvá vált minden félelem

megszelídültek a rejtőző-rémek
szeletekre hasadtak a retegés falai
önmagunkra ismertünk egymásban:
a másikból is van bennünk valami

melletünk

melletünk ébred a hajnali fény
szobánkban óvatosan kúsznak az árnyak
szekrényajtók zárt szárnyai
– mint tavaszi virágok szirmai –
már csak a nyitásra várnak

melletünk kelt életre a reggel
csendesen ciripelő tücsök-fényekkel
köszöntötek a nappalok
látuk még a sarkon túl
ahogy a szomorú éjszaka eloldalog
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szürkülő

szürkülő felhők szavát az ég
megőrzi titkai közöt
fejemre fénysugár-csuklyát
az alkonyat keze kötözöt

it állok haldokló fények
ujjongó erdejében
lelkem fel-fel sajog a mindennapi
elmúlás szorongató kezében

valahol távol a csend már
összefércelt álom-kabát
hallom újjászülető árnyak
bűvölő varázs-dalát

lassú ritmusra lebben
az elmosódó látóhatár
körötem a szétfoszló valóság
gomolygó táncot jár

lassú kavargásával
elnyel a tegnapi idő
a ma múltá lesz és
épülni kezd a holnapi jövő

91



Verselő Antológia 2017 Komáromi János

annyi a csend

annyi a csend mostanában
az elhallgatot

az elnyelt mondatok
fel sem sorolhatod a jelen vádjait

a múlt sok-sok vétke
oly erősen ránk fagyot

leolvasztani ezt a fénylő kérget
nincs elég szeretet
csillogása elvakítja

és gyűlöletbe hajszolja
a melegségre vágyó szíveket

annyi a csend
ft.ft.ft.

amit össze kéne törni
ft.ft.ft.

annyi a csend

kereső kezed

fölénk gyűltek az égbolt csillagai
arany szikrákat virágzot a sötét
fakuló fátylakat rajzolt a Hold

ezüst ecsetel körénk
nehéz fények feküdtek az úton

falevelekről csöppent a földre az éjszaka
eltűntek sétáló lépteink mögötünk

és az ösvény hang nélkül vezetet haza
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elénk térdeltek éledő árnyaink
és imákká szövődtek a nappali szavak

a sűrűvé záródó puha sötétben
én mégis ragyogni látalak

furcsa ritmusok dobbantak a testben
dallamot írt belém a szemed

ft.ft.ft.és a nyugalommá oldódó csendben
kezemre talált kereső kezed

elment a Nyár

elment a Nyár
eltűnt az Ősz mögöt

most a fák alá
valami dermedt magány költözöt

a vibráló fény-leveleket
lassan levetik a lombok

sárga foltokból
fércelnek takarót a dombok

csend van és álmodni tanulnak 
bodros felhők alat a lélegzetek
csend van és hálát adok annak

hogy az elmúlás közepete
én még létezhetek

létezhetek és bennem még mindig
Nyár van

szemeidben
az örökkön égő szerelem

sugarait látam
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sír

sír a réten az árvaság
fagy-marta csillagokra hull a könny
feketéllik a barázda
szánalom-csírát fojt meg a közöny
sír a szó a néma szájban
sír az út, amit álmomban látam
sír alatam a kőkemény
sír feletem a "nincs remény!"

sír a lélek, ha nem látják
üresség roppantja a gerincét
reszkető szél öleli át
gyűlöletel-szült minden gyermekét
sír a szó a néma szájban
sír az út, amit álmomban látam
sír alatam a kőkemény
sír feletem a "nincs remény!"

sír és dobban egy gödörben
magáról többé tudni sem akar
nem néz már saját szemébe
dühe saját szívébe mar
sír a szó a néma szájban
sír az út, amit álmomban látam
sír alatam a kőkemény
sír feletem a "nincs remény!"
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sír, ahogy nem tud senki más
fény-hideg hangjában a Végtelen
bejárja a Mindenséget
de nyugalmat találni képtelen
sír a szó a néma szájban
sír az út, amit álmomban látam
sír alatam a kőkemény
sír feletem a "nincs remény!"

sír, ahogy csak egyszer lehet
a hangot elhalni nem hagyhatja
talán szenvedésével még
haldokló világunk megválthatja
sír a szó a néma szájban
sír az út, amit álmomban látam
sír alatam a kőkemény
sír feletem a "nincs remény!"

várait az este

várait az este
már csendben felépítete

és a hullámzó
puhán-sötét várfalak

előgomolyognak és ránk szakad
az éjszaka elnémító terhe

és ha nincs aki ölelne
akkor elvesztél örökre
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vándorlás

előre ment és körbenézet
az úton senki se járt

intet és követék mind
az alkonyi földeken át

felszántot mezők porladó röge
elnyelni akarta a lábuk

néhány perc múlva csak mélyedő
nyomuk maradt utánuk

ágak mardosták kezüket
lépteik gyökerek gáncsolták
mégis mentek egyenest arra

amerre új othonuk álmodták
hegyek közöt osontak előre

folyókon keltek át
néha már hallani vélték

új füvek dallamát

végül kitárult a láthatár
megállt egy pillanatra a Vezető

ágak és levelek közül
jövendő othonuk bukkant elő

induláskor csak legendák voltak
most valóság-fény öntöte el a láthatárt

könnyező szemmel köszöntöték
új othonuk: Pannóniát
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Kulimár János
Születet 1942ft.  február  2-án,

Nyíregyházánft.  Író,  szerkesztő,
újságíró, vállalkozó, sportvezetőft.
Fiatalon,  1958-ban  jelentkezet
első  írásaival,  amelyekből  már
kirajzolódot némi  rátermetségft.
Egy időre mégis  a versenysport
felé vete az irányt, ahol labdarú-
góként, sakkozóként és ökölvívó-
ként  hamarabb  ért  el  sikereketft.

Az 1960-as évek végén, sportpályafutása befejeztével
labdarúgó játékvezető let és ekkor kezdtek első írá -
sai megjelenni a lapokbanft.

Önálló munkái: Véremben oldódnak (1994), Solt-
ész Albert,  a Nyírség szerelmese (1997),  Nagykálló
sportörténete (2000)ft. Szerkesztője és kiadója 2001 és
2017 közöt 11 antológiánakft. Kiadója továbbá 7 kivá-
ló szerző önálló köteténekft.  Életörténete szerepel a
Szabolcs-Szatmár-Bereg  megyei  Almanachban
(1996),  sportkötődései  a  Gól!  Gól!  Öngól!  című
könyvben (1994), hivatásos sportvezetői múltja pe-
dig a Feljutástól kiesésig (2000) című sportkötetbenft.
Írásai több mint 70 antológiában szerepelnekft. Alapí-
tó főszerkesztője az idén 10 esztendős Nyírségi Gon-
dolat című kulturális és sport magazinnak, melynek
szerkesztőbizotsága részére a Magyar Újságírók Kö-
zössége 2014-ben Lant és Toll-díjat adományozotft.
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Padovai emlék

– Gondolatok a szerelemről –

Minden létezőnek Te adsz értelmet,
saját fényedbe rejtezve őrködsz a táj felet,
mint éjfekete égbolton a leskelődő hold:

mely tud mindentft. Azt is, mi lesz, és hogy mi voltft.

98



Verselő Antológia 2017 Kulimár János

Ot voltál velem, mikor múltam démona körözöt
fölötem lidércfények szárnyán, és hajnali

sárkány-tüzek gyúltakft. Ezek az évek
a felejtés mély kútjába hulltak, de  –  kísért a vész,  –

bennem lerakódtak, mint vérerek falán a mészft.
Zavaros éjszakákon kóbor lovagok vágtatnak 
sejtjeimben, s úgy érzem a forradalom szültft.

Hány hosszú éjszakán várt szívem az 
új üzenetre, és mennyi idegszál feszültft.

Ma it ülök, szobrok karéjában: hány évezred
tekint le rám? S míg elmélázok, selyem 

ujjakkal játszik arcomon a lágy alkonyi szellőft.
A szobrokra gondolok: míg éltek, mind ment a 

maga útján, –  kísérte megannyi szép nő,  –
s végül mind ideértft.

Felállok s közötük lépdelekft. Talpam alat érzem
Padova ájult köveit, melyekre egykor csöppent

a vér, áldot és hősi harcok véreft. S kérdezlek
téged sápadt hold: a szerelem áldó fénye

vajon szívemig elér-e? Nézz rám, s felelj : sorsom
távolra fénylik homlokomról és a fagyokat hozó, 

szurok színű, őszi éjszakákon is átsütft.

(Padova), 2011. 09. 28.
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Karácsonyi emlék

Gyönyörű téli este, 
ölelj át, ahogy a zúgó tengerft. 

Imádom, ha arcomba csap a szél, 
újra várlak, ahogy sorsom rendelft.

Sziklamorzsák hullanak fejemre, 
míg – évszakok árán – elballag életem, 

feloldó emlékeim ot nyugszanak 
boldog téli estékről rajzolt képekenft.

Gyermekkor indián meséje,
mint örvény vonzot mindig a múltba,

onnan táplálkozom ma is,
tűnt karácsonyok hangulatába visszahullvaft.

Ma is látom, ahogy porhó szitált a fákra
fátylat  –  remegve, lengve, lágyan,  – 
s a béke angyala jóságos szárnyaival 
óvón őrködöt a csendes éjszakábanft.
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Kutasi Horváth Katalin

Prózaíró vagyok,
de néha vers kívánkozik ki belőlemft.

Hagyomk

Vágjuk a mát téves halomba,
kényesül a gőgje visongva,

szitokszó hull szelíd jajomra,
hibáztat, tüskét szúr húsomba -

virrasztva futnak perceimft.
(Ma-vágó)

Nem írok le akármit, csak azért, hogy írjakft. 
Hogyha már leírom, annak súlya vanft.

(Nem írok, hak)
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Ösvénnyé válok

Végtelenítet erdei úton
Szökken az emlék, kerget a vágyft.
Fény ágbogában futrinka táncol,

Rigófüty árad lombokon átft.
Zörren a sűrű, rezzen a lelkem,

Elnyeli léptem a fa leveleft.
Árnyékká válok, nyúlok a nappal,

Elárul mégis egy jajduló ágft.

Érzem, hogy mászom a fatörzsön feljebb,
Fellegeket érint sebzet tenyeremft.
Tüdőmmel tisztul jelenem átka,

Könnyebbé lesz a nem kívánt teher,
Frissül vérerem, szívem kitágul,
Szabadnak hiszem a képzeletemft.

Ősz kergetőzik surranó széllel,
Rozsdát is szétszór, pereg a múlt,
Mégis a jelenben lépdelek egyre,

Gallyakon reményt sző, csillan a hit,
Ezüstös pókszál arcom simítja,

Szaggatom mégis, űz a sok Nincsk

Kövek merednek, amerre járok,
Ki tudja, mióta porladnak márft.

Figyelik bágyadt mosolyom titkát:
Egyszerre hasadtunk darabokra szétft.
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Szűkül az ösvény, csalántól égek,
Messze csal mégis a merengő fényft.

Üzen a Messze, már majdnem értem,
Tollak közt borzolódik a felismerésft.
Ha elrepül tőlem, megkeresem majd,

Eljövök, hogy úton – s ne utadban – legyekft.

Végtelenítet erdei úton
Batyogok vissza, a Muszáj vezet,
Árnyékom tűnik, esteledik már,
Bagoly les mélán, prédát keresft.

Vagy ösvénnyé válok, szolgálom célod,
Maradok mégis, s vezetlek, míg lehetft.

A Magány hegedül

Nem írok én olyat,
Mi idegen tőlem,

Hisz visszaüt az nyomban:
Örök kárhozat!

Nem írok olyat se,
Mivel nem értenék egyet,

Szemrehányó betűmáglyán
Égnék szégyenembenft.
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Nem írok valamit,
Csak azért, mert illik,
Nem írok hát semmit,
Így tisztességesebbft.
Nem írok le bármit,

Hiába diktálják,
Elhallom vagy kihagyom,

Hogy hasonlítson rámft.

Nem írok le titkokat,
Legfeljebb kódolva,

Jól megőrzöm őket –
Íratlan szabályft.

Nem írok le vágyakat,
Csak ha előtörnek,

Ha nem bírok velük,
Leírni muszájft.

Nem írok én ostobát,
Bár annak tarthatod,
Felvállalom igazát,

S még be is láthatodft.
Nem írok, ha velem vagy,

Csak ha egyedül,
Körülötem ilyenkor
A Magány hegedülft.
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Levelekkel hullok

Dante-utódként erdőbe értem,
Úgy tűnik, nem sötét – rejtelmes tánft.
Utam kerestem, kusza volt minden,
Hirtelen ráleltem, álmodtam, lehetft.
Látom a végét, nem rohanok már,

Komótosan lépdelek, várnak a hegyek,
Ha véget ér egykor a rám szabot ösvény,

Csillagokba lépek, megbékél szívemft.
Ha utamba áll egy bestia árnyék,

Átugrom könnyedén, hadakozni kár,
Félrehúzom a lombkoronákat,

Feltörő fényben eloszlik az árnyft.

Ha levél aranylik a fák sűrűjében,
Elém vetíti a közelgő telet,

Tudom, hogy megújul
Minden, amit látok,

Ám én elmúlok,
S más nézi majd
A fakadó rügyetft.
Sétámat nyújtom,
Húzom a percet,
Magamba szívom
Az üde reményt,
Vége lesz mégis,

Megérkezem majd,
Messzire sodor a suhanó szélft.

Ha el is felednek, it voltam mégis,
Levelekkel hullok, s tán rám lépsz te isk
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Mátrafüred felé 

Száztitkú völgy vezet,
Örök a pillanatft.

Múlt árnyékán elmerengsz,
Szemed kallómalmokat kutatft.
Lelkedre misztikus fény vetül,

Sáranyag-voltodat felededft.

Vigyázz, ha it maradsz,
Jelened eltemet,
Méltó a jelenet:

Puha moha betakar,
Évtizedek könnye hull,

Tudatod elfolyik,
Patakmedret alakítft.

Korhadó fa a tanúd,
Levelei közt heversz,

Avarrá alakulsz,
Porladó emléked it lebeg,

Egyedülvalóságodért remeg,
Hiába keresed,

Szellőként elsuhanft.
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Lakatos Tibor

A habcukor olyan, mint az óvodai szerelemft.
Nincsen benne fájdalom, és nem ad boldogságotft.

Az emlék olyan lakoma,
amelyből Isten mindegyik szolgája vehetft.
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Önfeledten alkotni

Kisgyerekeknek aszfalt-rajzait
elmossa az esőft.
Kis embernek mosolygó vágyait
betemeti az időft.

Majd eláll az eső, és a gyermek
újraalkotja műveitft.
De nincs többé szél, hogy a kis ember
újra élje álmaitft.

Váratlan érvekre

Már egyre ritkábban álmodok karácsonyrólft.
Már nem kívánok magamnak porfogókatft.
Ha kővel dobnak, majd kenyérrel válaszolokft.
S a prózai dolgokat megtartom prózainakft.

A boldog tudatlanság

Kisgyerekek borult ég alat
is lehetnek vidámakft.
Mert még él bennük az édenkert emléke,
és ebből világítanakft.
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Irodalom órán

Uram Isten, 
őrzi -e még a 108-as terem
vers-szavalásaid
longitudinális hullámait?

Az ihletről

A vers ihlete az égből érkezikft. Eredetileg be van
csomagolva égi, információtlan (csak szeretet)
burokbaft. A költőnek ezt a burkot kell kinyitniaft.

És szét kell teregetnie az időben, a gondolatban,
e gyarlóság-térbenft. Minden jó vers egy-egy kis
világegyetem, amelynek van Nagy-Bummjaft.

Csak szeretetel lehet kibontani ezt a burkot, és 
megírni a jó versetft. Égi kulccsal lehet égi dolgot 
nyitnift.

A zeneszerzők, és a festők is az égből kapják az
ihletetft.

Az ihlet egy végtelenül kicsi pont; a szingularitásft.
A Világegyetem miután létrejöt, folyamatosan tá-

gul, teret adva a gondolatoknak, és a szenvedés-
nekft.

És a költő, miután megírta a verset, visszazökken a 
delíriumából a valóságba, újra terhesnek érzi a 
létezést, elkezd szenvedni, és hétköznapian élnift.
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Vágyak nélkül

Most már nem érzek semmi rosszat irántadft.
Most már szűkült játékmezőn játszik velem a bánatft.
Most már nem rakom a verssel teleírt lapokat
toronybaft.
Előbb a lelkemet melegítem fel ezer fokosraft.
S ha kialudna lelkemből a tűz,
te pótolnád álom formájábanft.
S hogy az életet nem kell túl komolyan venni,
ezt te mutatad nekem a gimnáziumi évek hajrájábanft.
Egy pillanatnyi májusft.
Lelkem nem hagyja el a tánctermetft.
Boldogságomat elvite a Napft.
Hogy szétszórja azt az embereknekft.

Találós kérdések

Mi a jelmondata egy szinglinek?
Kéjes a szex, de még kéjesebb a válásft.

Mi az abszolút megsemmisülés egy szingli számára?
A házasságft. Mert a jégcsap megolvadft.

110



Verselő Antológia 2017 Lakatos Tibor

Koloncnak lenni

Nem tudom, mi hiányzik életemből,
gyermekkor, porhüvely,
hangulatft. Ami maradt,
az égi jelft.

Rejtet vágyak

Az óraközi szünetekben
azon tépelődöm,
miért látom mindig
ugyanazt a lányt, a lépcsőkönft.

Tört fel belőlem egy
ködös vágy, egy délelőtft.
Melyik világot válasszam:
az igazit, vagy az élhetőtft.

Mint bukó Hold: kihúztam
a tengerből a lábamft.
De feltűntek háláim
az álmok forgatagábanft.

Időnként megfogják
kezem, az éteren átft.
S ilyenkor egy kicsit
kisimul a világft.
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Honnan fúj a szél?
(részlet)

Süket csalogány-fölényem
még nem hat bénítóanft.
Óvatosan a koporsó-zöngékkelft.
Messze van még a haloti tapsft.

Jog-álca

Miközben két évfolyam közöt
a napon sütetetitek a hasatokatft.
Néhány sóhaj "sorry" mögé bújva
cserélgetitek a pasasokatft.

Elhagyotan

Alkotásod meg kell érjen,
mint ahogy kigömbölyödik
a Hold karéjaft.

Szeretetem magányos
franciaágy, mely ot fekszik
a felüljáró mellet, a ganébanft.
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M. Jósvai Éva

Műszaki  egyetemet  végez-
tem, néhány évig nagy lelkese-
déssel  dolgoztam  a  szakmám-
banft. A rendszerváltás után ez a
nemzetgazdasági  ág  elenyé-
szet, váltanom kelletft. Közgaz -
daságtant  tanultam,  egy  szá-
mokkal foglalkozó állami hiva-
talban dolgozomft. 

Kislánykorom óta találok ki
történeteket,  gondolataim azonban gyorsabban jár-
tak, mint az ujjaim, így írásba foglalás híján nagy ré-
szük feledésbe merültft. 

Novellákat  és  iskolásoknak szóló  meséket  írok,
megörökítetem  életem emlékezetes epizódjait,  dol-
gozom meseregényeken, misztikus és szerelmi törté-
neten, utóbbiak közül egyet már késznek is nyilvání-
totam,

Kilenc éve indultam először irodalmi pályázaton,
számos díjat nyertemft. Félszáz írásom jelent már meg
válogatásokban, jelenleg is vannak munkáim elbírá-
lás  alatft. Szabadidőmben  olvasok,  kézimunkázom,
segítem energetikai mérnökként végzet, fzikatanár-
nak készülő lányomat és a kedvesemet, és természe-
tesen írok!
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Kormos bácsi lova

Szilvi rengeteg időt töltöt a nagyszüleivel, akik
kétutcányira laktakft. Már négy-öt éves korától egye-
dül közlekedet a két ház közötft. Az ő utcájuk a falu
újtelepe volt,  a  nagyszülőkében már két  generáció
felnőtft. De ez a rövid, alig tucatnyi házból álló ut -
cácska is fejlődöt, már csak két lakóház maradt ben-
ne  a  háború  előt épült  vályogházak  közül,  Szilvi
nagyszüleinek háza és az utca végén, a patak partján
Kormos  bácsiék  viskójaft.  Igen,  viskóft.  Kicsi  is  volt,
öreg is volt a ház, elhanyagoltft. A nyitot nagykapun
át Szilvi minden alkalommal láthata, hogy az idős
Kormosék már nem nagyon törődnek a porta rend-
ben tartásávalft. A házról mállot a vakolat, it-ot ki -
kandikált a vályog, a zsúptetőt is csak annyira javít-
gata meg Kormos bácsi, hogy éppen be ne ázzanakft.
A hátsó udvaron kapirgált néhány tyúk, egy girhes
macska is sütkérezet a fal mellet, s volt még egy ló,
egy öreg kanca, akit Rozinak szólítot az öreg párft.

Szilvi  szülei,  nagyszülei  is  tartotak  állatokat,
tyúkok  kapirgáltak  az  udvaron,  kacsák  mártóztak
földbe  ásot egykori  fürdőkádjában,  a  galambok,
nyulak, malacok, kecskék, kutya, macska mind a ba-
rátai  voltak,  de  lovat  már  évtized  óta  nem tartot
nagyapa semft. 
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Szilvi tartot egy kicsit a lovaktólft. Néhány fogat
még volt a faluban, de ha valahol meglátot egyet,
igyekezet messzire  kerülnift.  Ő  kicsi  volt,  a  lovak
meg nagyok! Egyszer édesapja kölcsön kért egy fo-
gatot,  s  ő  kapot az  alkalmon,  mikor  felajánlota,
hogy vele mehetft. Bár ne tete volna! A bak csak egy
széles deszka volt, míg az aszfaltozot úton haladtak,
nem volt nagy a gond, de a falu határán túl a szekér-
út bizony nagyon rázot, és Szilvi két kézzel kapasz-
kodot a deszkába,  hogy egy-egy billenésnél  le  ne
zuhanjon a szédítő magasságból! 

Ezt megelőzően sem táplált túl nagy rokonszen-
vet a lovak iránt, ezután viszont kifejezeten félt tő-
lük, mintha szegény Rigó tehetet volna róla, hogy
az ócska szekér a sok kerék által kivájt gödrös-kavi-
csos úton annyira rázot! Ennek lassan két éve, de
azóta még távolabbról kerülte a lovakatft.

Kormos bácsi és a felesége is ritkán tet-vet az
udvaronft. Az öreget a lova nélkül szinte látni sem le-
hetetft. Gyakran vállalt fuvart a faluban, pár forintal
kiegészítve ezzel kevéske nyugdíjátft. Kormos néni ül-
dögélt a ház előti padon, de soha senkivel nem be-
szélgetet, csak a köszönését fogadta az arra járók-
nakft.

Nyár vége volt, hűvös, szeles időft. Már csak né-
hány  nap  volt  az  iskolakezdésig,  Szilvi  életében a
másodikhozft.  Nagyszüleihez  loholt  a  kihalt  utcán,
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mikor,  elrohanva  Kormos  bácsiék  nyitot kapuja
előt, valami furcsát látotft. Rozi az ajtó előt állt, or -
rával a kilincset bökdösteft. Mikor észrevete Szilvit,
rányerítetft. A kislány dermedten megállt,  szemébe
nézet az  állatnakft.

– Segíts!!! – sugározták a sötét, bánatos szemekft.
Szilvi  rémülten  elinalt,  és  pillanatokon  belül

nagyanyja konyhájában liheget:
– Nagyi, Kormos bácsi lova kint van az udvaron,

és sír!
– Az öreg Kormos sose köti meg a lovát az istál-

lóban,  de  Rozi  hívás  nélkül  nem jönne  ki  onnanft.
Történhetet valamik – pödört egyet nagyapa a baj-
szán, vete a botját, és ahogyan a majd’ hetven éve
engedte, sietet öreg komájáhozft.ft.

Az öreg párt másnap már el is temetékft. Még a
szertartást szervezték a szomszédok, mikor Péter bá-
csi  az  istállóba  lépve  megláta,  hogy  Rozi  követe
gazdáitft.

Szilvi már egyetemista volt, mikor egy beszélge-
tés során felidéződtek Kormosék, és emlékeibe visz-
szatolakodot Rozi segítséget kérő nyerítéseft.

–ft.ft.ft.  szomorú élete volt  az én Kormos Pista ko-
mámnak  meg  a  feleségének,  Jolánka  nénédnek  –
kezdte  nagyapa  a  visszaemlékezést,  pödört  egyet
már hófehér bajuszán,  kortyintot egyet  a  fröccsé -
ből, és évtizedeket repült vissza az időbenft.
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–  Pista  komám,  akkor  még mindannyian Pista
bátyámnak szólítotuk, hiszen ő már elvégezte a hat
elemit,  mire  én  felkerültem  az  iskolábaft.  Szegény
földműves család kései gyermeke voltft. Abban a kis
vályogházban laktak,  amire te is  emlékszel,  Szilvi-
kém, amelynek a helyére húzta fel azt az emeletes
palotát  Miska  komám unokájaft.  Szóval  az én  Pista
komám  akkor  születet, mikor  nagyobbik  nővére
már férjnél voltft. Szegényes körülmények közöt, de
becsületel, szeretetel nevelgeték a szülei, s idővel
olyan deli legénnyé serdült, hogy nemcsak a falu, de
az egész völgy összes eladó lánya bele volt szerelme-
sedveft. Még a nagygazdák lányai is! Dolgos legény
volt,  mindenben segítete az apját  a kis földjükön,
meg a  szőlőbenft.  Úgy húsz éves lehetet, mikor  az
öreg Kormost magához szólítota a Jóistenft. A fatal-
ság akkor is szeretet szórakozni, bálok voltak szü -
retkor, meg aratás után, farsangkor, nem szik diszk

– Diszkó, nagyapa – nevetet Szilvift.
– Az, az! Szóval bálok voltak, és Pista kitűnően

roptaft. Egy ilyen bálon, valahol messze, ismerkedet
össze Jolánka nénéddelft. Szerelem volt az első látásra,
mint a regényekben, és a sírig tartotk Pedig de so-
kat szenvedet az a két ember, egy falunak elég let
volna annyi bánat, mint amennyit ők átéltek – nagy-
apa erőlteteten hatalmasat tüsszentet, kitörölt egy
könnycseppet a szeméből, amelyet nem a hapci oko-
zotft.
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– Szóval a szerelem megvolt, csak a vagyon és a
rang nem, mármint a komámnál, mert Jolánka né-
néd  nemes  kisasszony  volt,  jókora  hozománnyalft.
Persze,  hogy nem akarta az apja az én komámhoz
adni! Egy év is eltelt, de lehet, hogy több, egyszer
csak it volt Jolánka egy kis bőrönddelft. A pap még
aznap összeadta őketft. Nem csodálom, hogy beleha-
barodot Pista abba a lányba! Olyan szép volt, fnom
és kecses, én sem látam tőle szebbet sohak

A tűzhely felől rosszalló morgás érkezetft.
– Jó, persze nagyanyád szebb lány volt – moso-

lyodot el nagyapa –, de Jolánka is helyre kis me -
nyecske voltk Jolánka nénéd kötöte magát,  hogy
csak Pista komámhoz megy feleségül, ha nem enge-
dik, elemészti magátft. Margit asszony aztán valahogy
megenyhült, rábeszélte az urát, hogy engedjék el a
lányukat, de a nagyságos úr talán akkor láta utoljá-
ra a gyermekét, mikor az felszállt a szekér a bakjáraft.
Édesanyja meglátogata néhányszor az unokák szü-
letése után, és hozot némi ajándékot isft. Szegényen
éltek, de boldogan, három gyerekük születetft. A na-
gyobbik fukat,  Istvánt besorozták a második nagy
háború idejénft. Egyszer volt ithon szabadságon, én
is emlékszem ráft. A nagy körtefa árnyékában ültekk
Jolánka nénéd zokogását soha nem fogom elfelejte-
ni:

–  Bocsáss  meg  nekünk,  famk  bocsásd  meg,
hogy belekényszerítetünkk, hogy ölnöd kell, hogy
végig kell nézned a barátaid haláltusáját!
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Én akkor látam utoljára, a Donnál maradtk Ki-
sebbik  fuk,  Gábor  voltft.  Ő  Jolánka  nagybátyjának
kalandvágyát örökölteft. Még húszéves sem volt, ami-
kor kihajózot Amerikábaft. Egy ideig még küldöt le -
veleket, de a háború után már semmi hírt nem hal-
lotak róla a szüleik 

A két fú közöt alig volt több egy évnél, egymás
után mentek iskolábaft. A lányuk, Judit, jóval később
születetft. Nagyon okos lány volt, orvos akart lennift.
A hat elemi befejezése után bentlakásos gimnázium-
ban tanult  egy távoli  városbanft.  Ekkor  a  nagyapja
már nem élt, Margit nagyságos asszony egyengete
unokája útjátft. A háború miat csak ’45 után tudot
leéretségizni, és fel is veték az egyik fővárosi egye-
temreft. Még tanult, mikor egyszer télen elütöte a vil-
lamosk mindkét lábát levágta a kerékk nem hagyta
magát  ellátnik nem akart  nyomorékon élnik Sze-
gény Pista komám! Felnevelte a három gyereket, és
egyiknek sem jutot igazán az életbőlk Nem volt hí-
vő ember, csak a szokás miat járt a templombaft. Jo -
lánka nénéd annál inkább! Ez hozzásegítete, hogy
egykor a falu szegény lakossága befogadta és segí-
teteft.  A  lányuk  halála  után  minden  este  gyertyát
gyújtotak, és mély imába merültekft. Egyedül marad-
tak, de éltek tovább, mert élni kelletk Egészen ad -
dig a napigk   
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Mráz Erzsébet Irma

Gyermekként  kerültem  Hajdúnánásra,  Nyírmi-
hálydiban születemft. 40 éve tanítokft. Régóta írok ver-
seket,  közben  kimaradtak  hónapok,  évek,  de  csak
2006-ban sikerült megjelentetni azokatft.

Különböző  kiadóknál  antológiákban,  mesegyűj-
teményekben, magazinokban és két önálló kötetben
jelentek  meg  eddig  írásaim:  Vers-virágzás  és  A
hegycsúcs messze van címmelft. Részt vetem pályá-
zatokon,  több  arany és  ezüst  minősítést,  oklevelet
kaptak írásaimft. Írok szoneteket, novellákat, verses
meséket isft. 

Fontos  számomra  a  családft.  Két  gyermekem és
egy unokám vanft. Életem tragédiája: édesanyám ha-
lálaft.

Édesapám,  gyerekeim  és  két  testvérem  mellet
barátaim,  ismerőseim  támogatására,  érdeklődésére
is számíthatokft.
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Hideg szél fújk

Hideg szél fúj reggelente, kabátot veszekft.
Peregnek a bágyadt fákról a falevelekft.

Rozsdaszínű, sárga, barna, színesek, szépek,
Mind tudják, már it van az ősz, ennyi az életft.

A fa alat levélszőnyeg, rá félve lépek,
Megszáradtak, zörgősek már, nincs bennük életft.

Szél kódorog az ágak közt, hideget lehel,
Panaszkodik egy kismadár, búsan énekelft.

Levelek

Megcsípte már a dér,
Lehullot reggelre,
A hideg őszi szél
Halomba seperteft.

A fa alat hevernek,
Sárgán, barnán, tarkán,

Szép színesen, de holtan,
Egymás hegyén-hátánft.
Néhány még az ágon,
Lengedez a szélben,
Nem érte a hideg,

Fenn maradt friss zöldenft.
Hideg napok jönnek, 
Majd ők is lehullnak,

Útjába kerülnek
A hidegnek, fagynakft.

Lemosolyog a nap,
Talán, utoljára,

Hamar elindul mind
Utolsó útjáraft.

Játszik vele a szél,
Bakancs megtiporja,

Fel sem szisszen közben,
Ez a levél sorsaft.

Gondolnak a szépre,
De csak emlék marad,
Álmodozhatnak lenn,

A kopár fa alatft.
És álmodok én is :

Csodát, boldogságot,
Álmodok magamnak
Csodaszép világotft.
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Nagyon büszke ránk

Annyi minden történt életünk során:
Betegség, boldogság, s ámultunk csodánft.
Szánkóztunk a dombon, gólyalábon jártunk,
A tér füvét szedtük, jókat bújócskáztunkft.

Tetőn ugráltatok, én meg lentről néztem,
Megborzongok ma is, bizony, nagyon féltemft.
Nyugodt gyermekkor volt, emléke megmarad,
Jó rá emlékezni, feledni nem szabadft.

Aztán a felnőtkor messze sodort minket,
De mind megőriztük a legnagyobb kincsetft.
És történhet bármi, mi testvérek vagyunk,
Egy percig sem kérdés, mi összetartozunkft.

Nagyon erős kapocs, a vérünk köt össze,
Így lesz, amíg élünk, így marad örökreft.
Átölelsz, ha könnyem hull, és nem szólsz semmitft.
Nem is akarok többet, csak éppen ennyitft.

Érzed a fájdalmam, osztoznál, ha lehetne,
Rád számíthatok, biztos lehetek benneft.
Ha fentről mindezt édesanyánk látja,
Nagyon büszke ránk: ez az ő családjaft.
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Nyul-Donka Balázs

Ezerkilencszázhetvenötben
Születem a szép Budapestenft.

Betűk, szavak, hangok, dallamok
Hőforrásként törtek föl bennemft.

Csobogásuk csak csitítgatam,
Fenyegetem, visszafojtotam,
Szájukra jeges dugót vertem – 

Hiábak!
Zubogjanak hát a világba!
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Nyul-Donka Judit

Gyerekkorom óta szeretek rajzolni,  festeni,  kéz-
műveskednift.  Szüleim mindig támogaták, hogy fej-
lesszem  magamft.  Sokat  köszönhetek  nagymamám-
nak is, aki megtanítot csipkét vernift.

Rajzaimban  lépten-nyomon  teten  érem,  hogy
úgy húzom a vonalakat, mintha egy csipke összeszö-
vődő szálai lennénekft. Talán ezért is kelnek életre a
vonalak, ahogy koma írta róluk: „k a sok-sok vonal
összeáll egy-egy képpéft. A kép egy rögzítet pillanat,
de a kanyargó vonalak olyan érzetet keltenek, mint-
ha mindjárt átrendeződne minden és a vonalak vala-
milyen más képet rajzolnának kift.”
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Rétegvilágok – Nyul-Donka Judit
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Nyul-Donka Balázs: Patakparton

Úgy emlékszem, szombat délelőt voltft.
Ha tudni akarod,

enyhén felhős, enyhén napos,
a páratartalom hetvennyolc százalékos,

a levegő tizenhat fokosft.

A mélyzöld füzek koronaárnyában
egy patak halkan csorgadozotft.

Fülünkbe duruzsolt nappali álmaft.

Zöld bölcsejében hogy föl ne ébredjen –
nesztelen ballagtunk én és kedvesemft.

Madárdal, fnom bogárzsongásft.
Légbe haló repülőmorajft.

Számlálatlan, titkos nyelveken
üzent nekünk a hatalmas csendft.

Szívembe hatolt ez a lomha búgás –
zümmögő béke és lüktető varázsft.
Romlatlan, örök, de földi valóságft.

Tán a víz mosta ki innen
az instant világ hömpölygő sarát?
Netán a pusztító erők kevesellték

a rombolás ígérte csekély eredményt?
Vagy emberi jóakarat könyörült e tündérkerten?
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Bárhogyan is, végtelenre tágultan
még ma is tart lelkemben

ez a húszperces séta,
s most már tudom,

hogy az emberiség peremén folyik
a megszűrt, ragyogó, tiszta lényegft.

Patakparton – Nyul-Donka Judit
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Nyul-Donka Balázs: 
Isten az égben

Isten, akár a Nap:
Fénye utat mutat,

De belenézve megvakulszft.
Isten, akár a Hold:

Hol az egészet látod,
Hol csak mosolya szegélyétft.

Isten, akár a csillagok:
Bár nincs fönt Nap-szeme,

Nincs fönt Hold-szeme,
Szembogár-seregével
Mégis mindent látft.

Nyul-Donka Balázs: Végítélet

Meg van írva, a Könyvek megírták, hogy eljön az Ítélő
S megítél engem, téged s mind a világotft.

Mint jégkocka, ha katan langymeleg italban,
Úgy olvad reményem e forrongó világbanft.

Megperzsel a Föld lázaft.
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Hófödte hegyek – Nyul-Donka Judit
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Vízimadarak – Nyul-Donka Judit

Páva – Nyul-Donka Judit
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Nyul-Donka Balázs:
Most ez jutot

A bűn megvéd a gőgtől –
Sovány vigasz,
Most ez jutotft.
Jézus it állt,

Majd lábaimon
Tovafutotft.

Nyul-Donka Balázs:
Interjú a Gonosszal

Megkaptad a Fényt, de nem fogadtad beft.
Nem fogadtamft.

Letaszítotak a Mennyből, nem tanultál belőleft.
Nem tanultamft.

Végtelenszer megölöd az Isten Fiátft.
Megölöm énft.

Végtelenszer feltámadft.
Leölöm újraft.

Pusztításod vére életet teremft.
Elpusztítomft.

Megterem újraft.
Letaposomft.

Mivégre, ha úgyse nyerhetsz?
Nyerésre állokft.

Ismered az Írást: eljő az Isten országaft.
Nem nyilatkozomft.
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Nyúl portré – Nyul-Donka Judit
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Pákovics Bernadet
(Elisabeth L. Blake)

„Minden megérint.
– Úegy látszik: sose nő be

a szívem láegya.”
(Fodor Ákos)

A Fentiek a szóra bíztak,
neveljen fel tisztességbenft. Ő
azóta sem enged;  pásztorol,
terelget,  dicsér  és  fedd,  de
legfőképp:  szeret,  ismert-

idegen szeretetelft. Ha nem így volna, most más álla-
na it, egy kevésbé kackiás gondolat:  egy óra, egy
pad, egy város; valami prózaift.

Ha időmet  tintában mérnék,  rövidebb lenne az
élet – csupán egy évtizeddelft. Ennyi kell  a homok-
nak, hogy tükörré váljék – nem ebben a világban;
valaholft. Újabb évtized, és üveglappá kopik; túlmutat
önmagánft.

Formámat még nem láthatom, de tudom, alaku-
lok – mások kezei közt; a magaméban; csak úgyft. Va-
gyok, olyan, amilyen; változom-e, meg nem mond-
hatomft.
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gyógy/ír
Hercegemnek

hol van ő
hol van
hol

körös-körül
minden-sehol

ot a csendben
ot a zajban
ot a rendben
ot a bajban

ot a hóban
ot a koszban
ot a jóban
ot a rosszban

ot a jégben
ot a sárban
ot a mégben
ot a márban

ot a vanban
ot a nincsben

a nincsben
a nincsben

üres ház
üres tál

üres űr

minden tér
minden táj

minden
minden

minden gyér
minden fáj

valami rossz
valami hibádzik

valaki nincs
valaki hiányzik

tűnvén talált
voltván levő
csoda kincs

csoda nincs
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Fényfürdő
(Bathed in Light, folros)

Éj nem érhet, állok szépen,
arany fények ketrecében,

csillag-homály nyugta né’kül,
sötétség it el nem békül,

átkarolni árny it nem mer,
bármeddig is rab az ember,
éj nem érhet, állok szépen,

égő fények ketrecébenft.

Álmok gyermeke
(A child of dreams, folros)

Fejem telve ábrándokkal,
ugyan a föld nem kér, csak tényt,

igazságot, bizonyságot,
s elvet lehetséget, reménytft.
Börtön e föld, úgy találom,

vagyok álmok gyermekeként
rab az értelem korábanft.
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Gyertyaégető

Mint ki sokáig a tűzbe tekintet kései órán,
Színt viszek árny közibé, festve valót egyedül,

Váltva szobám zugait titkos szentélyre, amit más
Meg se talál ugyanit – gyertya-szemem bebocsátft.

Belvilág

Szárad a tinta –
Kezemen úgy hat-hét foltft.

Az ihlethinta
Lendült, s hopp! El is raboltft.

Melyikünk

Tükröm – így szóltam –,
Hamis arcnak helye nincsft. –

És összetörtemft.
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Rodé Klára
Igazán nem bánom, hogy későn

váltam történeteim leírójáváft. Értek,
ülepedtek  a  felnőt mesék  ládájá -
ban,  amíg  a  családom,  lányaim és
unokám is felnőté nem váltakft. 

A kiapadhatatlan élmény és ta-
pasztalat-anyagból  merítve,  az  el-
múlt négy évben az „Életre keltek”
egypercesei,  a  „Hatfejű  sárkányfe-

mina” novelláskötet, és az első regényem, „Az arc-
nélküli férf” után, rászántam magam egy olyan vá-
logatásra,  melyben a próza mellet versek,  azokról
saját fotók is megjelentekft. Ez a negyedik kötetem, a
Félárnyékft. 

Jó megfgyelő vagyokft. Az írásaim a mindenna-
pokról, részben saját élményekből fakadnakft. Felele-
venítem igen mozgalmas életem régmúlt történeteit,
de fogékony vagyok a körülötem zajló eseményekre
isft. 

Szívesen veszek részt pályázatokon, több antoló-
giának  is  társszerzője  voltamft.  Vidéki  lapokban,  és
egy szórakoztató irodalmi portálon is  publikáltamft.
Jövőre  tervezem  a  regényem  folytatásátft.  Bátran
mondhatom, hogy az írás a hobbim letft. 

A „meseládám” még nem zárom be, bízom a régi
és az új Olvasóim további érdeklődésébenft.
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Ablakles

Csoszogós,  borostás  öregember  igyekszik  kék,
Ikeás szatyorral a kezében, a szemerkélő esőbenft. A
lakóparkhoz ér, lassít, helyet keres a zöld kerítés ki-
ugró beton lábánálft. Az ingyen újságokat beletömkö-
di a szatyorba az eső előlft. Leülft. Másfél literes, fehér
üveget vesz elő egy papírzacskóból és nagyot húz a
sárga  cefrébőlft.  Kötöt sapkáját  mélyen  az  arcába
húzzaft.

Kopot furgon fékez a kerítésnélft. A huszonéves,
sűrű hajú srác nehezen kászálódik ki a nagy háti-
zsákkalft. Kezeiben fekete, műanyag zöldséges rekeszft.
Benne valószínű ruhafélékft. Egy póló kandikál ki be-
lőleft.  A többit  szemeteszsákkal  takarja,  nehezéknek
egy bukósisakkal a tetejénft. A fú a rekeszt a padkára
teszift.

 Egy lábon ugrálva kikeveredik a tréning nadrág-
ból, alata egy kopot farmert viselft. A nadrágot a re -
keszbe gyömöszölift.  Aztán a rövid  kabát  belsejéből
dohányt és  cigi  papírt  vesz előft.  Megsodorja,  meg-
nyálazzaft. A szűk hátsó nadrágzsebből öngyújtót ko-
tor, rágyújtft. Nagyot szív a cigiből, letüdőzift. Előveszi
a mobilját, hív valakitft. Időnként beledől mondaniva-
lójába,  három lépést  előre,  majd hármat  hátra  lépft.
Erősen  gesztikulál,  oldalra  köpft.  Láthatóan  dühös,
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méregből a kerítésbe belerúgft. A beszélgetést hamar
befejezift.  Elteszi  a  mobilt  és  perceken  keresztül  az
utca végét kémleli, de valaki nem jönk

Az  eső  egyre  sűrűbben  esikft.  Nem vár  tovább,
sapka  helyet a  bukósisakját  a  fejébe  nyomjaft.  A
zöldséges rekeszt két kézzel maga elé fogja, a hasá-
hoz szorítjaft. Helyére rántja a hátizsákját és lógó fej-
jel elindul az ellentétes irányba,  a villamosmegálló
feléft.

Egy szupermarket teherautója érkezik a szakadó
esőben a lakópark védet kapujáhozft. A gépkocsive -
zető kiszáll, sietve kirakja a megrendelt árut, beüti a
kódot és eltűnik a kapualjbanft.

Az öreg nézi a kocsi oldalán a nagy betűs rek-
lámszövegetft. Lassan rakja egymás mellé a szavakat,
„A bevásárlás házhoz jön”ft. Bólogat, valamit morog,
rálegyintft. Gyűröt, műanyag zacskót húz vizes sap-
kájára és kiissza az utolsó kortyot az üvegbőlft.

***
Túl a sarkon a villamosmegállóból nem minden-

napi jelenség siet a mozi feléft. Az öltözéke feltűnő a
novemberi,  szürkébe burkolózot utcánft.  A lány lá -
bán  bordó  lakk  bakancs,  fekete  fűzővel,  a  végén
ezüst halálfej ftyegft. Bokáig érő, vörös csíkos kötöt
kabát lengi körülft.
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A kicsi mozi előterében patogatot kukorica és
kávé illata  keveredik az ázot kabátok szagávalft.  A
lármás zsibongásban a lány fázósan leül,  hatalmas
táskáját  az  asztalra  dobjaft.  Kócolt  haját  hátraveti,
mustrára teszi a nyakán az érdekes tetoválástft. Szeme
kontúrja erősen feketére húzva, arca inkább sápadt, 
majdnem fehérft.  Kabátját  a  szemközti  székre  terítift.
Fekete, tapadós műbőr nadrágot visel, laza piros pu-
lóverrelft.

Az asztalon heverő moziműsort tanulmányozzaft.
Ránéz a szemközti táblára, melyen a jegyek árjegy-
zéke láthatóft. Idegesen rágcsálja rövid, sötétlilára lak-
kozot körmeitft.  Előveszi  pénztárcáját,  és  szemláto -
mást vacillálft. 

Az óriás táskából cigis dobozt kotor előft. Forgatja,
üresft. Végül feláll és a jegypénztár helyet a büfépult-
hoz lépft.

– Helló! Mennyi a kávé? – kérdezift.
– Négyszázhatvan, adhatok? – darálja a pultos

srácft.
–  Tejjel  és  cukorralk  meg  egy  pohár  vízzel  –

mondja és várft.
– Ásványvíz mehet? – kérdezi a fúft.
– Csapvizet kérek – zárja le a lányft.

Fizet, leül az asztalhoz a kávévalft. Közben a mo-
bilján matat, majd beleszól:

– Na szia! Hívj vissza, okés?
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Pár másodperc múlva megszólal a telefonft. A lány
hangosan beszél:

– Moziban vagyok! A martfűi rémet nézzük, azt
mondják, jóft. – hazudjaft.

– Viccelsz? – folytatja, még jó, hogy nem egye-
dülft. Akivel tegnap összejötemft.

– Jó arc – teszi hozzá nyomatékosanft.           
– Este megdumáljuk! – fejezi be a beszélgetéstft.

Idő van, csengetnekft. A flm mindjárt kezdődik, a
sor elindul a vetítőterem feléft. A lány még mindig rá-
érősen kortyolja a kávétft. A terem ajtaját lassan be-
csukjákft.

Visszaviszi az üres csészétft. Felöltözikft. Az üres ci-
gis dobozt a szemetesbe ejtift. Az öngyújtóját a kabát-
zsebébe teszi és kilép az utcáraft.

Néhány srác a mozi előt, szorosan a fal mellet
áll, dohányoznakft. 

– Van egy cigitek? –kérdezi tőlükft.
Egyikük kiráz a dobozából egy szálatft.
– Köszi! -mondja a lányft. Öngyújtója katan, mé-

lyen leszívja az első slukkot, és határozot lépésekkel
elindul a villamosmegálló felék 
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Sorscsavar
I.

Sok évvel ezelőt Újpesten az egyvágányos, vici -
nális  villamosoknak  összecsukható,  rácsos  ajtaja
volt, a buszon kalauz lyukasztota az átszálló jegye-
ketft.  A jeges  hangosan  kiabálva  kínálta  a  dermedt
tömböket, és a tejet kiskannákba mérték a tejcsar-
nokbanft. Az általánosban kötelezően sötétkék egyen-
köpenyben jártak a kisiskolásokft.

Kati és Zoli kissé rendhagyó története it kezdő -
dikft.

A budai várban föllelhető patinás épületek egyi-
ke, a Hatvany-Erdődy palota adot helyet a háború
után a kerületi „Táncsics” iskolánakft.

A díszes, nehéz, tiszteletet parancsoló kapun be-
lül egy zárt világban, a kör alakú, köves udvar let
színtere az iskolai ünnepségeknek, közös fotózások-
nakft. Hétköznapokon pedig az őrült fogócskázások-
nak, nem kis feladat elé állítva az ügyeletes tanáro-
katft.

Rossz idő esetén az ugyancsak kör alakú „zsibon-
gó” ugyanezt a célt szolgálta, az első emeleten, a ta-
nári ajtaja előtft. Sötétre pácolt, olajszagú padlójával
meghatározó része volt az épületnek,  a tantermek-
nek berendezet szobák előterekéntft.
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Az igazgató úr váratlan bejelentésére, a táncisko-
lások nagy örömére, hamarosan táncparketé alakult
a „zsibongó”ft.

A megszokot különórák és szakkörök mellet ki-
emelkedő eseménynek ígérkezet Piri néni tánctan -
folyamaft.

Már önmagában az a tény, hogy a szigorúan a
lány  és  fú osztályokkal  külön  emeleten  működő
rendszer koedukált társasággá alakul, nagy várako-
zással töltöte el a diákokat, és a pártoló tanárokat isft.

A vasárnapi különórák fényét emelte, hogy vég-
re egyenköpeny nélkül, szoknyában és fehér, feszes
blúzban engedte  megmutatni  a  serdülő  lányok ki-
bontakozó formás  alakjátft.  A fúk zavarban voltakft.
Nyegle viháncolással leplezték csodálatukat az örök-
kévalóságnak tűnő, két óra alatft. Titokban remélték,
hogy a kiszemelt lány lesz a partnerük a következő
hat hétbenft.

Az első órákon Piri néni az etiket szabályait be-
vetve megtanítota őket a kötelező tisztaságra, udva-
rias  bemutatkozásraft.  Kezdetben  az  izgatotságtól
nedves tenyerüket, alig feltűnően a nadrág szárába
törölték,  mielőt átfogták a lányok derekátft.  Testük
közelségétől szédülten, az első lépéseket egymás ci-
pőjét taposva teték megft. Így a sercegő lemez dalla-
mainak ritmusa még sokáig váratot magáraft.
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Zoli már régóta áhítota Kati közelségét, nagyon
kedvelte a lányt, de érzéseit még nem merte bevalla-
nift.  A  Halászbástya  nyolcvanhat  lépcsőjét  minden-
nap megjárta, egészen a Lánchídig kísérte Katitft. Is-
kolatáskáját, és olykor nagyméretű rajztábláját is be-
vállalta, cipelte, egy hosszú kézfogás, vagy egy puszi
reményébenft.

A táncórákon lassan összeszoktak a párok, ki-ki
ügyesebben, mások ballábasan, de nagyon lelkesen
táncoltakft.

Zoli is igyekezet legjobb formáját hozni, bár in-
kább  a  férfasabb  sporthoz  szokot testrészei  nem
mindig engedelmeskedtekft. A tánciskolába ugyanis a
lány miat iratkozot beft. A társastáncok alaplépéseit
lassan elsajátítoták és már elkapva a ritmust készül-
tek a vizsgára, foxtrotal, keringővel, tangóvalft.

A sikeres záróünnepségen megjelenő szülők lé-
legzetüket visszafojtva csodálták csemetéik teljesít-
ményétft.

Piri  néni,  aki  nemcsak kezdőket  tanítot a cso -
portból, kiválasztota Katit, vele mutata be a kezdő
lépéseketft. Tehetségesnek találta a jó mozgású, egyál-
talán nem szégyenlős lányt, és meghívta tánciskolá-
jábaft. A diáklány boldogan vállalta a versenytáncot,
és partnerét  megtalálva  sikeresen szerepelt  éveken
keresztülft.
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Éretségi előt összefutotak Zolivalft.  Meglepeté -
sére evezős élsportoló let, ami jól látható előnyök-
kel ruházta fel az amúgy is szemrevaló srácotft. 

Kati ismét elkápráztata a fút, és az évek óta ti-
tokban  őrzöt szerelmet  hamarosan  megvallota a
lánynakft. Az idő múlásával a lány is egyre engedéke-
nyebben hajtot fejet a számára új érzés előtft.

A szülők részéről nem volt egyértelmű a rajon-
gás, már ami a fús oldalt illeteft.

A mama előre féltete „egyszem” fát a kiválasz-
tot nőtől, bár az érzéseiket nem ismerheteft.

Hamarosan eljöt az idő mikor mindennap talál -
koztak,  megfogalmazódot bennük  a  mindörökké
együtélés gondolataft.

Igazán  mutatós  pár  voltakft.  Zoli  szőkés  barna,
zöldszemű, széles vállú, Kati fekete szemű, sötét haj-
koronával, formás alakkalft.

Az  esküvő  előt megígérték  egymásnak,  hogy
mindketen  lemondanak  kedvenc  időtöltésükről,
nem sportolnak továbbft.

Meghozták ezt az áldozatotft. Egy percig sem gon-
dolkoztak  azon,  hogy  érdemes-e  feladni  álmaikat
egymásért, egyszerűen megtetékft.

Nem sejtheték, hogy az élet útjai merre kanya-
rognak,  vajon  párhuzamosan  haladnak-e  egymás
mellet a jövőbenft.
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Az esküvő után, épp államvizsgái végén, Zoli be-
vonult az akkor kötelező két éves katonai szolgálat-
raft. A bánatos, vágyakozó hónapokban Kati munká-
jába temetkezve ingázot Budapest és vidéki lakta -
nya közötft. 

A  második  évben  elérkezetnek  láták  az  időt,
hogy  a  gyerekvállalásról  döntsenekft.  Hamarosan
mindketőjük óhajtására megérkezet első kislányuk,
kiszámíthatatlan  pontossággal,  Zoli  leszerelésének
napjánft.

A karrierépítés és a családi kibontakozás sűrű er-
dejében Kati meg-meg pihent egy gondolat erejéig,
vágyakozva  gondolt  vissza  hajdani  szerelmére,  a
táncraft. Sokáig fájó szívvel, titokban, könnyezve hall-
gata az ismerős „savariás” dallamokat, mikor a ver-
senyeket közvetíteték a TV-benft.

Idővel halványodtak az emlékek, de mégis meg-
maradt valami vágy, ami a másik iránti szeretetből
maradt beteljesületlenft.

Sikeresen haladt mindketőjük pályája, sokan és
szeretetel veték körül őketft.

Az első,  nem túl egyszerű szülés után Kati  hat
évig várakozot, majd újabb babára szánták el magu-
katft.
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A kisfúnak tervezet testvérke egészséges, imád-
nivaló kislánynak sikeredet, Zoli egy csapásra két -
gyerekes családapává éretft.

Soha nem beszélt az abbahagyot evezésről, an -
nak hiányárólft. Valószínű nagyon mélyre ásta lelké-
ben múltjának ezt az ékes kövétft.

De eszébe jutot Katinak, férje tragikus balesete
után, mikor már sem a „táncszerelemről”, sem Zoli
sportjáról nem beszélhetekft. Sajnáltak

 Azóta is próbál választ találni arra, hogy szabad-
e egy közös, kiszámíthatatlan jövőért, egy valóság-
álmot feladnift.

Sorscsavar
II.

A jól ismert, budai szórakoztató centrum bejára-
ta előt, ősz hajú férf várakozikft. A randevúra koráb-
ban érkezetft. A forró, nyári levegő, már délelőt sem
mozdulft.  Kissé idegesen megigazítja lecsúszó szem-
üvegét, majd visszasiet a közelben parkoló kocsijá-
hozft. A virágot az ülésen felejteteft. 

Még mindig van idő, belép az épületbe és körbe-
járft. Az érzései kavarognakft. Ugyanazok a falak, még
a színházterem is a helyénft. Alig változot a gyakor -
lások, bálok, emlékek helyszíneft. 
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Még most sem hiszi el, hogy kereset táncos pár-
ja váratlanul a „facebookon” ismerősnek jelölteft. 

Csapongnak a gondolatai a múlt és a jelen kö-
zötft. Próbálja felidézni több órás telefonbeszélgeté -
sük egy-egy mondatátk

Micsoda szerencse! –ismétli sokadszor magábanft.
Soha  nem találta  volna  meg partnerét,  a  többször
megváltozot vezetékneve miatft. Pedig kitartóan ku -
tata, megváltozot családi körülményei ótaft.

Ezen a helyen akarnak találkozni, ahol 50 éve el-
váltak,  utolsó táncversenyük után,  amikor igen jól
szerepeltek,  érmesek letekft.  Akkor többet  szeretet
volna, szorosabb kapcsolatról álmodozot, de a csi -
nos lány már elkötelezte magát, hobbiját abbahagy-
ta, férjhez mentft. Hamarosan ő is megnősült, a fele-
ségével táncolt még néhány évigk

*
A véletlenek olyan sokszor  változtatják az éle-

tünket – tűnődik a tükör előt Kati, egy órával az iz -
galmas randevú előtft.

Az idő elrepült –állapítja meg, miután a harma-
dik ruháját próbálja magára, majd a mélyebben de-
koltált mellet döntft. Kánikulát ígért a meteorológia,
és egyébként isk 

Az első telefonok után a régi fotókat átküldték
egymásnak, a mostaniakból is néhányatft. Mindketen
változtak, de megállapítoták, hogy jól tartják magu-
kat, a korukhoz képestft.
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A pár plusz kiló, és a szemüveg sem változtata
meg annyira a férf arcátft. Vajon milyen lesz az első
találkozás?  Hihetetlen  mennyiségű  információt
gyűjtötek,  késő  éjszakába  nyúló  beszélgetéseikkel
egymásról,  a családról, felnőt lányaikról,  unokáik -
rólft. A munkákról, utazásokról, férje balesetéről, sok-
szor elérzékenyülve, máskor egymás szavába vágvaft. 

Közben  a  „messengeren”  üzenet  érkezik,  egy
gyönyörű dal „Volt egy tánc”, Leonard Cohennelft. 

Kihangosítjaft. Dúdolja a fülbemászó dallamot, mi-
közben  fésülködikft.  Visszalép,  és  a  telefonon  két
„smile-t” küld a feladónakft. Dedikált novellás kötetét
a táskájába teszift.  A könyvjelzőt a „táncszerelemre”
utaló novellájához csúsztatjaft. 

                                                                            *
Pontosan tizenegykor a férf kilép az épületből,

körülnéz,  majd megpillantja a vörös hajú nőt,  akit
annyira várt a telefonbeszélgetések ótaft. Fiatalos já-
rással,  mosolyogva  érkezik,  pontosanft.  Még  három
lépcsőfok és megölelik egymást, ötven év után újbólft.
Percekig állnak ringatózva, szapora pulzussal, szót-
lanulft. Tudják, hogy a legenda folytatódikft.

Amit feladtak fatal korukban egy kiszámíthatat-
lan jövőért, a sok éves vágyódás a tánc után úgy tű-
nik, együt mégis beteljesülft. Többé nem mondanak
le rólak 
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Sándor Zsófia

2003ft.  május  23-án  Sándor
Zsófa néven látam meg a nap-
világotft. Már kiskoromban meg-
nyilvánult  a  könyvek  iránti
mély szeretetemft. Míg más gye-
rekek  labdáztak,  futkároztak,
addig  én  az  általam  választot
könyveket  olvastatam  fel
Anyukámmal  és  Nagyszüleim-
melft.  Mindig  tömérdek  könyv

áll  rendelkezésemre, akár othon, akár a könyvtár-
ban, hogy érdekes történeteket olvassakft.

Az általános iskolában magyar tanáraim fgyel-
tek fel  különleges fogalmazási  képességemreft.  Ösz-
tönzésükre kezdtem írói  pályázatokon részt  vennift.
Leginkább a dráma műfajban alkotok, de most meg-
próbáltam kipróbálni magam más területeken isft.

Eddig három sikeres pályázatom eredményeként
három antológiában került kiadásra egy-egy írásomft.

Az  egyik  az  „Élni  nélküle”  kötetben  megjelent
„Bennem él tovább” című novella, a másik az „Író le-
szek”  kiadványban szereplő  „A Padlás  titka”  című
novella részletft. A harmadik a „Változás” című anto-
lógiában olvasható „Az utolsó linzer” című drámaft.
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Plátói szerelem

Először  is  szeretném letisztázni,  hogy nem va-
gyok párkapcsolati vagy szerelmi szakértő, csupán a
véleményemet és a saját történetemet osztom meg
ezzel a témával kapcsolatbanft. Akárkibe lehetsz sze-
relmes,  mert  szabad gondolataid lehetnek és  senki
nem határozhatja meg az érzéseidetft. Nem lehet azt
mondani valakinek, hogy a mai naptól kezdődően őt
fogod szeretnift. Hasonló helyzet áll fenn a plátói sze-
relemmel kapcsolatban is : tudod, hogy elérhetetlen
számodra a kiszemelted, de etől függetlenül szerel-
mes vagy beléft. Általában egy híres ember a célpont,
de lehet akár a szomszéd fú isft. A lényeg, hogy két -
szer idősebb nálad és a létezésedről se tudft. Megkü-
lönböztetet fgyelemmel követed kiszemelted életét,
azonnal ugrasz, ha valami jelzés érkezet arról, hogy
„XY új fényképet töltöt fel”ft. Izgatotan nézegeted a
képet, miközben azt ellenőrzöd, hogy nincs-e a kép
háterében megbújva egy női alak, vagy a hozzászó-
lások nem utalnak-e arra, hogy szerelmed már fog-
laltft. Most két eset lehetséges: a jobb verzió szerint
minden rendben van és a nagy Ő egyedülálló marad,
viszont rosszabb esetben nyilvánvaló okok utalnak
arra, hogy sajnos már van valakijeft. Ha az első tör-
tént meg, akkor minden megy tovább, ám, ha a má-
sodik valósul meg teljesen összetörszft. Üresnek érzed
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magad, semmihez nincsen kedved, csak a világ csoki
kitermelésének a háromnegyedét elfogyasztani, mi-
közben az egyik pillanatban romantikus flmet nézel,
a  másikban szakítós  számokat  hallgatsz  maximális
hangerőnft. Ez történik az első naponft. A második nap
ördögi terveket eszelsz ki, hogy a világ másik felén
élő foglalt szerelmedet, aki a létezésedről se tud, is-
mét szinglivé teddft. Gondolok it a híres feketelistára
és társairaft.  Számtalanszor elképzeled azt  az esetet,
hogy ot állsz a hárpia (értsd: a kiszemelted barátnő-
je) előt és megmondod a magadétft. Vészjósló levelet
írsz a betolakodónak, hogy hagyja békén a te jövő-
beli  férjedetft.  Aztán a  harmadik  nap  rájössz,  hogy
mindenféle próbálkozás teljesen felesleges időpocsé-
kolás voltft. Lassan megbékélsz a helyzetel, de sem-
miképpen nem felejted el annak lehetőségét,  hogy
egy nap ot álljatok a szerelmeddel az oltár előt és a
két „igen” elhangzása után boldog házaséletet élje-
tekft.  Telnek  múlnak  a  szürke  hétköznapok,  a  nem
annyira vidám hétvégék a tankönyvek társaságában
és a boldog barátnős délutánokft. Azonban egy nap,
miközben az unalmas híreket pörgeted végig a tele-
fonodon  egy  cikk  kiszúrja  a  szemedft.  Azonnal  rá-
katintasz és miután elolvastad, arcodon győzedelmi
mosollyal  térsz  vissza  a  kedvenced  különböző kö-
zösségi oldalainak ellenőrzéséreft. Szinte lehet látni a
glóriát  és  a  kis  ördögszarvakat  a  fejeden,  mikor
megerősítet hírré válik a korábbi találgatás: a sze -
relmed  ismét  egyedülálló  letft. Miután  hangos
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oroszlánüvöltésszerű  hangon  világgá  kiáltotad,
hogy most nagyon boldog vagy, elkezdődik az egész
elölről, belekerültél egy ördögi körbe, ahonnan ne-
hezen lehet kikerülnift.

Most pedig jöjjön az én történetemft. Az egész egy
átlagosnak mondható  napon történt,  amikor  unal-
mamban  az  internet  mély  bugyraiban  jártam,  és
megpillantotam Őtft. Egyszóval jellemezve tökéletes-
nek nézet kift. Magasnak tűnt, barna szemében felfe-
deztem egy parányi zöld árnyalatot, fekete haja szép
keretet adot fehér bőréhezft. Arányos orra, szája és
füle volt,  nagy kézfeje mellet azonnal elképzeltem
az én törékeny kezemft. Szép hosszú lábakkal rendel-
kezet, kissé  mackósabb  alkatát  azonnal  megsze -
retemft. Mint említetem maga volt a tökélyft. Pislogás
nélkül, tátot szájjal fgyeltem a képét és amint ma -
gamhoz tértem azonnal elmentetemft. Hangosat só-
hajtva, az egész világot rózsaszínben látva kalandoz-
tam el gondolataimban, ahol elképzeltem, ahogy ké-
zen fogva sétálunk a tengerparton a naplementébenft.
A napom további részében csak Ő járt a fejemben és
kis  kutakodás után rájötem, hogy bármennyire  is
egymásnak teremtet minket az ég, sajnos a találko-
zásunk  esélye  egyenlő  a  nullával,  továbbá  korbeli
problémák is  akadtak,  de ez engem egy csöppnyit
sem érdekeltft. Minden este vele feküdtem le és vele
keltemft. Csak Ő járt a fejemben, amikor enyhén kó-
más állapotban szaladtam a buszmegállóhoz, amikor
a tanár magyarázot a matematika varázslatos vilá-
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gáról, és amikor a sarki bolt végtelenül hosszú sorá-
nak a legvégén álltamft. Tanulás közben azon ábrán-
doztam, hogy ha befejezem a sulit, Amerikába me-
gyek és mivel nem lesz házam Ő majd befogad en-
gem és belém szeretft. Egyszóval elkapot a plátói sze-
relem hálójaft. Egyfolytában a telefonomon lógtam és
árgus  szemekkel  néztem,  hogy  mikor  tölt  fel  egy
újabb képet vagy videótft. Amikor ez megtörtént szin-
te elsőnek írtam a hozzászólások közé, és türelmetle-
nül  vártam,  hogy felfgyeljen  rámft.  Ezt  a  tökéletes
tervemet a drágalátos bátyám tete tönkre, mert di-
rekt a kiszemeltem képe alá írta, hogy „hugi, ez tök-
re béna”, „Csöpi, emlékszel,  amikor megijedtél egy
katicától?” és hasonlókft.  Annak ellenére, hogy leg-
alább százszor elmondtam neki,  hogy ne nevezzen
Csöpinek, állandóan így hívft. Képzelem, milyen képet
vetít le rólam, hogy megijedtem egy katicátólft. Sötét
volt és hirtelen jötft. A szobámban ábrándozva a sze-
relmemmel történő közös jövőnk tervezése közben
azon is elgondolkodtam, hogy miként iktassam ki a
bátyámatft.  Nem kell  rosszra  gondolni,  szeretem őt,
csak nem tolerálom,  hogy beleüsse  az orrát  az én
dolgombaft. Lassan elmosolyodtam, mert eszembe ju-
tot, hogy hogyan nézet arra a tizedikes lányraft. Ha
összehozom őket, akkor végre békén hagyft. A problé-
ma ot kezdődöt, hogy kevesebb időm marad az én
szerelmi életem egyenesbe hozására, ha a tesóméval
foglalkozom,  úgyhogy ezt  az ötletet  gyorsan elve-
tetem és  inkább a  képzeletbeli  esküvőmet  tervez-
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getemft. Az álmodozással  teli  napok teltek múltak,
mígnem egy nap a bátyám az orrom alá dugta a tele-
fonját, amiből persze nem látam semmitft. Kikaptam
a telefont a kezéből és elolvastam a cikketft. Amit ak-
kor tudtam meg, teljes mértékben elszomorítotft. A
szerelmem foglaltft. Ráadásul ot van a cikk alján egy
kép róluk, ahogy ölelgetik egymástft. A szívem a szó
szoros értelmében fájtft. Szenvedő arccal néztem fel a
testvéremre, akin lehetet látni a győzedelmes mo -
solytft. Éreztem, hogy a szememet könnyek lepik el,
melyek lassan és forrón folytak le az arcomon, majd
csöppentek  a  ruhámraft.  Othagytam  mindent  és  a
szobámba futotam, ahol az ágyamra feküdve a pár-
námba temetem az  arcomatft.  Pár  perc  múlva már
alig kaptam levegőt, ezért az ágyam szélén ültem le-
hajtot fejjelft. Hirtelen kinyílt az ajtó és a bátyám lé-
pet be rajtaft.  Leült  mellém és  átöleltft.  Én szorosan
hozzábújtam, miközben ő egyfolytában mondogata
azokat a tipikus szövegeket, amiket akkor kell hasz-
nálni,  amikor  az  ember  húgának  szerelmi  bánata
vanft. Gondolok it a „Te sokkal jobbat érdemelsz!”,
„Százszor jobbat találsz nála” mondatokraft. Egy ideig
elhitem, de csak azért mert hozot csokit is, és ami-
kor elfogyot a türelme, mint aki jól végezte a dol -
gát,  közölte velem, hogy idióta vagyok, ha azt  hi-
szem, hogy valaha is  össze fogok a szerelmemmel
jönnift.  Válaszul  megdobtam  egy  plüssállatal,  mire
kiment a szobámbólft. Mit ne mondjak, nem ez a világ
legjobb  érzéseft.  Nekem  ez  a  szomorú  sors  jutot,
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hogy elérhetetlen szerelemről álmodozzakft. Mivel ér-
demeltem ki? Senkinek nem ártotamft. (Kivéve, ami-
kor a bátyám vizébe sót szórtam, bár az is jogos volt,
mert  elvete a  szerencsetollamatft.)  Szomorúságom -
ban kimentem a konyhába és valami egészségtelen
étel után néztemft. Pár perc múlva a zsákmányommal
együt ültem  a  kanapén  a  tévé  előtft. Szerencsére
akadt othon Nutella, csoki, pillecukor, chips és bon-
bonft. Ezekkel felszerelkezve kezdtem neki a romanti-
kus flmek maratonjánakft. A testvérem a szobájában
játszot valamilyen agyromboló játékot, Anya pedig
még  dolgozot, így  nyugodtan  elfoglalhatam  ma -
gamft. Három óra elteltével fáradtan, kisírt piros sze-
mekkel fogadtam Anyátft. Nagyon megijedt és mivel
nem voltam hajlandó semmit se mondani, a tesómat
kérdezte,  aki  szokás szerint  pár  szóval  elrendezte:
„Hülyeséget csinált”ft. Erre teljesen kiakadtam és ér-
tetlen Anyukám szeme látára kezdtünk veszekedni
a bátyámmalft. Anyu alig tudta kapkodni a tekintetét
közötünkft. A helyzet annyira elharapódzot, hogy a
magyar nyelvről átváltotunk spanyolra, mivel Apu-
kánk lévén spanyolok vagyunkft. Anyának gondolom
már fájt a feje, mert egy hangos kiáltással véget ve-
tet veszekedésünknek  és  kérte,  hogy  magyarázza
meg  egyikünk  mi  történtft.  Egymás  szavába  vágva
számoltunk be a saját szemszögünkből a történetről,
amiből ismét veszekedés letft. Anya nagy szerencsé-
jére Apa épp ebben a pillanatban ért haza és látszot
rajta, hogy nagyon idegesft. Azonnal abbahagytuk a
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vitázást és csendben néztünk magunk eléft. Apa any-
nyival  elrendezte,  hogy mindketőnknek szobafog-
ság,  ami egyáltalán nem volt  igazságos,  mert  egy-
részt én semmit nem csináltam, másrészt a szobánk
egybe van építve, így még egymás társaságát is él-
veznünk kellft. Ma este nagyon rosszul aludtam, rosz-
szat is álmodtam, ráadásul még a testvérem hangos
horkolását is el kellet tűrnömft. Máskor ügyet se ve -
tetem rá, de most zavartft. A végtelennek tűnő éjsza-
ka  után fáradtan keltem ki  az  ágyamból  és  mivel
hétvége volt azt csináltam, amihez kedvem voltft. „A
remény hal meg utoljára” felkiáltással kezdtem neki
egy levél megírásának, mely a kiszemeltem barátnő-
jének szóltft.

„Egyáltalán nem kedves akárki!
Nyilván nem ismersz, de én pontosan tudom, ki

vagy és mi az aljas terved az én jövőbeli férjemmel,
szóval röviden arra kérlek, hagyd őt békén! Nem ér-
ted miért? Akkor elmagyarázomft. Tisztában vagyok
azzal a ténnyel, hogy csak és kizárólag a pénze és a
hírneve miat vagy vele együt, holot fogadni mer -
nék,  hogy  semmi közös  tulajdonságotok vagy  ha-
sonló szokásotok nincsenft. Hidd el, ha jót akarsz neki
és magadnak, ezt a hajót, vonatot, vagy repülőt elen-
geded, úgyse tart örökké és különben is jobban jársz
egy másik férfval, aki megfelelőbb számodraft. Lehet,
hogy nem vagy képes megfelelően kezelni a hirtelen
jöt refektorfényt és úgy jársz, mint a gyerekszíné -
szek  többségeft.  A  saját  érdekedben  engedd  el!  Ha
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ennyi szép szó se volt számodra elég, akkor, jobb, ha
tudod, hogy én nem csak kedves tudok lennift. A kép
alapján nem egy  plasztikai  műtéten estél  át,  úgy-
hogy vigyázz, nehogy leeresszen a kacsaszájad és a
műmelled! Ez szánalmas, hogy szépészeti beavatko-
zásokon  kell  átesned  ahhoz,  hogy  valaki  észreve-
gyen tégedft. Most legyünk őszinték: a felfújt szájad,
a szilikon melled és az eltávolítot lengő bordáid nél-
kül egy senki vagy, mert biztos vagyok benne, hogy
a lelkednél még egy vödör szén is világosabbft. 

Ezek után nyomatékosan megkérlek, hogy hagyd
békén a jövőbeli férjemet!”

Szerintem nagyon jól sikerült a levél, ám a mö-
götem álló testvérem más véleményen voltft. Szerinte
szánalmas vagyok ezzel a húzással, amit persze nem
hagytam  megválaszolatlanul  és  durván  visszavág-
tamft. Reggeli után hosszas interneten való kutakodás
után megírtam a feketelistát és szerelmi jövőt jósol-
tam magamnakft.  A  jóslás  eredménye  meglepet és
visszanyertem a reményemet, ugyanis azt  mutata,
hogy az igaz szerelmed rájön, hogy téged szeretft. Jól
hangzik és nagyon örülnék neki, ha sikerülneft. Más-
nap reménnyel telve keltem ki az ágyamból és indul-
tam a sulibaft.  Furcsamód ma egyszer se gondoltam
ráft. Így teltek a napok, a tesómmal ismét jóban let-
tünk, aztán egy nap minden megváltozotft. Éppen a
híreket pörgetem valamilyen okból kifolyólag, ami-
kor  egy  cikk  megütöte a  szememetft.  Gyorsan  rá -
katintotam és hisztérikusan nevetve olvastam elft. A
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világ legjobb híre volt számomraft. A kiszemeltem is-
mét  egyedülállóft.  Olyan  elmondhatatlanul  boldog
voltam,  hogy  az  ágyamon  ugrálva  örvendeztemft.
Tudtam én, hogy megéri a sok fáradság és sikerül a
tervemet megvalósítanift. Boldogan futotam ki a ház-
ból,  majdnem fellökve az éppen hazaérkező bátyá-
matft. Egészen a közeli parkig futotam, az egyik pa-
don megpihentem és felszabadulva tervezgetem az
esküvőnketft.

Belekerültem egy  olyan  körforgásba,  ami  soha
nem ér véget és mindig elölről kezdődikft. Ez a plátói
szerelemft. Ha belekerülsz a csapdájába, nagyon nehe-
zen kerülsz onnan kift.

Karácsonyi kívánság

Beléptem a karácsonynak birodalmába,
a szeretetnek világábaft.
It egy ajándék, ot egy csomag,
jaj, de szép a karácsonyfa!
S jöt egy angyal, egy gyönyörű angyal,
hangja, mint a csillogó harmatft.
És ajkát szóra nyitá, s mondá az igét, 
egy gyönyörű szép igét:
„Kedves utazó, én csupán azt kívánom neked,
legyen boldog, szereteteljes ünneped!
Soha ne légy szomorú, mert az nem jó,
és meglásd követni fog minden jóft.”
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Sipos Ferenc Norbert

1997-ben születem, Debrecenbenft. 
Lelki gondjaimra a megoldást mindig a költészet-

ben kerestem,
valamikor ezeket papírra is vetetemft.
Egy dolog hagyot nyomot mindig lelkemben,
nem más, mint a szerelemft.
Ezen sorokat, egy embernek ajánlom,
ki mindig lelkem marad, s boldogságomft.

  "... nem tudom, mikor láthatttjuk ismét eegymást, vaegy 
milyen lesz a világ akkor,
     amikor ismét találkozunk. Valszínűleg szörnyű él-
mények lesznek mögötünk.
     De mindig te fogsz eszembe ttjutni, valahányszor 
úegy érzem, kell még szépségnek
     és ttjóságnak lennie ezen a világon…"

Arthur Golden

Formálisan I-nak, egymás közöt nevezve C-nek
ajánlom:
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Átölelnélek

Úgy átölelnélek! Mint a folyondár,
Világtól rejtve görcs-makacs karommal,
S nem bánnám, hogy léted csak én tudom már,
– Rom lennél – csak leveles-indás romfalft.

Mit a folyondár átölelve éltet,
Védi csupasz kövét a rossz időtől,
S a rom támaszt ad neki, menedéket
– Csak mélybe ne hulljon –, othont, puszta kőbőlft.

Így együt jó nekik – ahogy nekünk, – de
Jön egy nap, s a romokat szerteszórjákft.
ft.ft.ft.Ot a rom a folyondárt eltemesse!ft.ft.ft.
Miért kéri a folyondár társa sorsát?

Hogy tán helyete hulljon így a mélybe
Tépet-erőtlen, testnyi csupasz sebben?
Vagy dúltan tapadjon a jegenyére,
Eleven sírnál retenetesebben? 
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Múló érzelmek, érzetek

Amikor én gyermek voltam
És elestem megbotolva,
Ha szívem is belesajgot,
Feltápászkodtam, szót se szólvaft.

"Jaj, nagyon fáj?"- Kérdezgetékft.
De én jajjal nem feleltem,
Kiskoromban büszke voltam,
S hogy ne sírjak, hát nevetemft.

S most, mikor, íme, véget
Rossz tréfával ér a dráma,
A metsző, gúnyos epigramma 
Kívánkozik már a számraft.

A nevetés fegyveréhez,
Még ha véd is, nem érzek merszet,
S feledve büszkeségem,
Sírok, csakhogy ne nevessekft.
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Életkép

Meggyes kis kert a ház körül súg-búg,
Lombjaik közöt cserebogár zúg-búg,
Földművesek jönnek faekékkel,
Nyomdokukban dalos leányhad lépdel,
Asszony őket vacsorával várjaft.

Hosszú asztalt terít a háznépnek,
S felszolgálja hát az esti étketft.
Ezüst csillag fényét ragyogtatja;
Gyermekeit anyjuk tanítgatja,
de a fülemüle belecsatogft.

Tudással tömi a kis szőke főket,
Aztán halkan lefekteti őket,
Oldaluknál maga is elaluszik,
Csend van, csak a lányok szava hallatszik
s a fülemüle énekft. 
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Rabságban élek, magammalk

Rabságban élek, magammalk
lelkem kiönteni nincs kinek,
körülötem egy embervadonnak
Hozzám mindenki zord, hideg,
szerelmet hívó szavamra nekem
választ csak a magány sziszegft.
Jaj, mit tetek az évek velem,
meg sorscsapások! Víg tavasz
nekem sosem virult, hisz azt,
mi volt, a dér ütöte megft.
Vajon volt-e egyetlenegy
vidám nap, szívmelengető emlék?
Szívem vigaszt vár és eped mégft.
Szegény sóvár szív kér és remél
egy jó szót legalábbft. Hiába!
Ki sem hűlt hullát csapdos így a szél,
kint a puszták hóviharába’ft. 

Örökké

Mondják az ajkak: Elpusztult, örökre!
De szól a szív: Így lesz majd visszajöte!
Hallod, valami zeng, a remegő húr?
Zeng és reszket, akár ha forrón könny hull,
It lüktet bennem, mélyen rejti énem:
Én it vagyok, veled, örök életemben!
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Sipos László

"a hangom a többi, mélyen búvó oltár,
odátlan s tétlen,
az idő, magányft."
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A félig megvarrt ruha

Bontot tű és cérna,
haloványan az anyagba égve
reszkető kezei, anyáink nyomán,
bennük csörgedez vére

Vonná szavam mindenét
elme, gyakorlot befolyást
őszbe fed a tudat, 
sosem nyílt kifelé, hogy lásd

Bontás hajadon, szál
fűzön össze, kellemes holdsugár
virág, fürtön fonja,
egy frézia-szál

Ontja a szó magát, fülemben
elfekvő dallamágy
hangokon érlet gyümölcs,
beszéded izgalmas alkotás

A szem, tükre kendőztelen
ot arcod lengén takarja
s szövet, kelme dicsőít
testeden lezúgó, fodros hulláma
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It az anyag, ebből merítkezz
vanília homály este,
megmossa orcám hűsen,
belefeledkezék gyöngéd lelkedbeft.

Hasadás

Idekint csendes, 
a pára hántolja
a múló éjszaka utolját

félelem van közt a lombok csüngő sárgáján

Hajnal a pír mi győz it
künn, belehel engem
mártír képén

a szél alat telje, ezer év terpeszkedék

Vége születik a háncs fáktól,
öröm kezd belé
dalának csendjén

az élet maga reggel, mind tele ajándék
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Álmatlan az este,
éjszakán át éberül
nyitot szemem

zavartan rázza ideg, lecsukni nem merem

Visszanyúl kezem, fojtá
önét, békén nem
kap akarat

hogy erős mossa el a gyöngét, eltipra

Lelkemen hangtalan szájzár,
a semmibe kóstol
keserű ajkam

szövetét zaj nem járja csak fagyos fájdalmamft.
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Soós Katalin

A vidám szív a legjobb orvos-
ság – mondja bölcs Salamon, vagy
ahogy  én  tanítotam  kicsiknek-
nagyoknak: ha a mosoly ragályos
– miért nem akarod megfertőzni a
környezetedet?  Ez  let az  életem
motója, bár riportjaim, tudósítása-
im és a pár éve a történelmi múlt
eseményeit bemutató írásaim nem
mindig ezt tükrözikft. 

Mindig nyitot szemmel járok-kelek a világbanft.
Érdeklődéssel fgyelem a házak homlokzatát, és el-
gondolkodom, vajon kik és hogyan élnek az ablakok
mögöt, milyen életük,  gondjuk-bajuk,  örömeik le -
hetnek az ot lakóknakft. Kíváncsian fgyelem a villa -
moson, buszon körülötem utazókatft. Meggyőződés-
sel vallom, hogy mindegyiküknek az élete kész re-
gényft. Amióta tudom, hogy a szülők, nagyszülők fel-
adata (lenne) a család, a közösség, a nemzet történe-
tének, eseményeinek továbbadása a következő nem-
zedékeknek, erkölcsi  kötelességemnek tartom a lá-
tot, megélt eseményeket, amelyek hacsak marginá-
lisan  is  érinteték  az  életemet,  rögzíteni  és  minél
többekkel megosztanift. 
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Karácsony 1986

A nagy hírekkel az ember úgy van, hogy vagy
rögtön világgá akarja kiáltani, vagy kivárja a megfe-
lelő  alkalmat,  hogy  bejelentésének  kellő  súlya  le-
gyenft.

Réka is ez utóbbi lehetőséget vártaft. Leventének
nem  is  mondta,  kedden  volt  a  városi  kórházban,
mert  hétfőn a  helyi  doki  megfelelő  műszerek  hiá-
nyában  nem tudot biztos  diagnózist  adnift.  Kovács
főorvos gratulált neki: áldot állapotban van! Ha va-
lami  probléma  merül  fel,  görcs  vagy  rosszullét,
azonnal  hívja  őt!  Rékát  magát  is  meglepte  a  hír:
hogy ő, éppen ő babát vár! Réka nem szerete a gye-
rekeketft. Nem, nem ez a jó kifejezésft. Nem hiányzot
neki a gyerekft. A munkája, a kutatási témája kitöl-
töte az életétft. Nem volt benne az a vágy, hogy min-
denáron  legyen  gyerekeft.  Bezzeg  Levente!  Hacsak
meglát egy kismamát babakocsit tolva vagy kézen-
fogva vezetni egy csöppséget, rögtön odamegy hoz-
zá, leguggol és gügyögni kezd, vagy ahogyan a fel-
nőtek gondolják valami selypegő hangon hülye szö-
vegeket mond nekift. És a gyerekek visszamosolyog-
nak rá és csöppet sem zavarja őket Levente hajlot
háta, szemüvegeft.

Réka annyira szerete Leventét, hogy tudomásul
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vete, hogy minden vágya, hogy legyen saját gyere-
keft. Az esküvő előt megbeszélték ezt a különböző vi-
szonyulást a "gyerekkérdéshez”ft. Réka azzal intézte el
a dolgot, ő nem tesz semmit ellene és ha a baba jön-
ni akar, jöjjön, ő szívesen várja és szeretni fogja és
mindent megtesz, hogy jó édesanya legyen és hogy
Leventének ez a vágya teljesüljönft.

Réka a  péntek estét,  Levente  születésnapját,  az
első közös születésnapot találta a "megfelelő" alka-
lomnak a nagy hír bejelentéséreft. Korán ért haza a
munkából,  jókedvűen díszítete az  asztalt,  dudorá -
szot magában, amíg a fehér bort és a városban vet
gyertyákat  is  odakészíteteft.  Éppen  a  sültcsirkét,
mindketőjük  kedvencét  fordítota meg  a  sütőben,
amikor lehajolva éles fájdalom hasítot a hasábaft. Le
kellet üljönft. Önkéntelenül simogata a hasát, dere -
kátft. Két-három perc és a fájdalom eltűnt, mintha ot
sem let volnaft.

Levente szinte zavarba jöt a szépen díszítet asz-
tal látán, a sült csirke ínycsiklandozó illata felerősí-
tete az ünnepi hangulatotft. Önkéntelen mozdulatal
ölelte át  feleségét és meghatotan kedves,  köszönő
szavakat súgot a fülébeft.  Réka visszasúgta, hogy a
születésnapi  ajándékot  a  desszertel  együt fogja
megkapnift. Hiába volt remek a vacsora, alig tudtak
enni az izgatotságtólft.  Állandóan egymásra néztek,
mondani akartak valamit, de a mondatok nem feje-
ződtek be, a szavak benn ragadtak, helyete csak si-
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mogaták egymás kezét, boldogan mosolyogtak egy-
másraft. Végre eljöt a desszert ideje: a fagylalt torta,
gyümölcsdísszel, tejszínhabbal, a tetején 3o gyertyá-
valft.  Réka  összeszedte  magát  és  komoly  hangon
mondta:  Gyerekünk lesz!  Fogadd szeretetel szüle-
tésnapi ajándékként! Levente nem akart hinni a fü-
lének, állandóan ismételgete: Gyerekünk lesz! Apa
leszek! És felugorva Rékát is magával vonta és kör-
betáncolta  a  szobát!  A váratlan  mozgástól  megint
végig vágot Rékán az éles fájdalom, de most nem
múlt el, hanem görcsösen húztaft. Összegörnyedve ro-
gyot a fotelbaft. Levente kétségbe esve hívta a men -
tőketft.

A  késő  esti  órán  a  hirtelen  leszállt  decemberi
ködben a mentő lassan haladt, egyedül víve Rékát a
városi kórházbaft.   

A  következő  napok  az  ismeretlen  városban,
egyedül  egy kórházi szobában   változóan teltekft.  A
két fatal orvos felváltva vizsgálta az akkor még új-
nak számító ultrahangos készülék képeitft. Mellete, a
feje fölöt vitatkoztak róla, hogy ugyan ez mi a hasá-
ban? Valóban terhes? Valóban babát vár, vagy vala-
mi daganat van ot? Naponta küldték a leleteit a la-
borba  és  orvos-beteg  közösen,  izgatotan  várta  az
eredményt: Igen, terhes!   De Kovács főorvos úrnak
4o éves praxisa mást mondot és egy speciális labor
vizsgálat  igazolta  a  sejtését:  ez  valójában  egy  na-
gyon ritka fajta, veszélyes daganat!
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Annyira, hogy már fel is hívta kollégáját, a neves
professzort Budapesten a klinikán, hogy mikor tudja
fogadni, hiszen ő a szakértője ennek a daganatípus-
nakft. Európában 2 olyan központ van, ahol ezzel a
fajta abnormális terhességgel foglalkoznakft. Szeren-
csére két nap múlva lesz ideje és tudja fogadni Ré-
kátft. A főorvos megrendelte a mentőt, hogy a meg-
adot időre a fővárosba szállítsaft.

Levente teljesen össze volt törve a hírek hallatánft.
Legszívesebben állandóan a kórházban let volna a
felesége  mellet, de  ezt  nemcsak  a  munkája  miat
nem tehete, de az időjárás is rendkívüli volt: hóvi-
harok száguldotak végig az országon, a vonatközle-
kedés akadozotft. Az orvosok tanácsára Levente nem
mehetet Rékával a mentőben Budapestre, így a vá -
rosi kórházban búcsúztak elft.

A budapesti neves klinikán a régi szárnyban egy
óriási  teremben helyezték el Rékátft.  Mintha csak a
Pszyché című flm kórháza elevenedet volna megft.
Irtó magas, tágas teremben vagy 20 nő feküdt a régi-
módi  fehér,  rácsos   vaságyakbanft.  Többségük abor-
tuszra várt vagy éppen utána voltft.  A nők gyorsan
jötek, majd gyorsan távoztakft. Alig volt, aki ot éj -
szakázot vagy több napot töltöt volna otft.

Rékát a híres professzor délután vizsgálta megft.
Előzetes véleménye igazolta a vidéki főorvost: nagy
valószínűséggel MOLA, ez a ritka és veszélyes daga-
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natft.  De  a  megbizonyosodáshoz  még  pár  kontroll
vizsgálatot  el  kell  végeznift.  Kérte Réka türelmét és
együtműködését, hogy mivel ez egy klinika, Közép-
Európa egyetlen MOLA központja, több orvos, szak-
orvos-jelölt is meg fogja vizsgálni tanulás céljábólft.

Réka alapjában véve nagyon szégyenlős volt, így
teljesen kétségbe eset, hogy ennyien fogják  meg -
néznift. Töprenget, hogy ugyan mennyi ideig kell ki-
tárulkozva  feküdnie  a  vizsgáló  ágyon  tűrve,  hogy
újabb és újabb kezek turkáljanak benne, kukucskál-
janak belé a mikroszkópjukkalft. Két nap telt el ilyen
"rendelkezésre állással"ft. Közben a speciális vizsgála-
tok alapján a Professzor megerősítete  Kovács főor-
vos diagnózisátft.

Réka  izgatotan  várta  a  döntést,  mi  a  teendő
ilyen esetben? Meddig kell még it legyen? Teljesen
egyedül,  távol  a  férjétől?  Hiszen  mindjárt  Kará-
csony!  Milyen nehéz  lehet  Leventének!  Megkapja
születésnapi ajándékként élete vágyot álmát: gyere-
ke lesz és még igazából nem is örülhetet a hírnekft.
Fiatal  feleségét  pár  órával  később fájdalmak köze-
pete elviszi a mentő egy másik városba, ahol megál-
lapítják: nem is gyereke lesz, hanem a felesége egy
daganatal van áldot állapotban!  És már csak pár
nap  van  Karácsonyigft.  Vajon  ezt  a  Karácsonyt  is
egyedül kell töltenie? De hiszen van már felesége!
De kórházban van, Budapesten és mi lesz vele? Még
meglátogatni sem lehetft.
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Mindez  Rékán  is  végigfutotft. Nagyon  egyedül
volt a sok idegen nő közötft. Meg is volt ijedve: mi
történt vele? Csak pár hetes terhes lehetet, de már
akkora volt a hasa, mintha 3ft. vagy 4ft. hónapos lenne!
És amilyen rémisztő híreket megtudot erről a fajta
daganatról! Hogy olyan gyorsan burjánzik a kisma-
ma hasában, hogy óriásira nőve szétrepeszti a méhet
és a kismama belehalft. És mindeközben megtévesztő-
en  folyamatosan  termeli  a  terhességi  tüneteket!
Egyáltalán hálákat adhatot az Úrnak, hogy ilyen jó
kezekbe került, ilyen hamar felfedeztékft. De mi a kö-
vetkező lépés?

Kétségei közöt ő is persze az anyját hívtaft. Bár
nem volt túl szoros a kapcsolatuk, de bajban mégis
az ember mindig az anyjához fordulft.  Olyan jó let
volna pár vigasztaló szó, egy kis megértés, biztatás
ebben  az  idegen  környezetben,  teljesen  egyedül  a
fájdalmávalft.  Az  anyja  rögtön  felvete a  telefontft.
Unotan fogadta a hírt és teljesen elutasítóan visel-
kedet veleft. Nem, szó sem lehet róla, hogy megláto -
gassa a kórházbanft. Különben sem ér rá, mert a hú-
gának egy hete kisfa születet, vele kell foglalkoz -
zonft. De annyit még megtesz, hogy felhívja Tibort, a
nőgyógyászát,  akinél  a gyerekei  is  születek,  hogy
mit tanácsolft. Majd Réka hívja fel holnap délbenft.

Réka  nem  is  érzékelte,  hogyan  jutot vissza  a
kórterembe, hiszen a nyilvános telefon a huzatos fo-
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lyosón  voltft.  Berogyot az  ágyába,  összegömbölyö -
döt magára húzta a vékony paplant és a kérésre ka-
pot plusz takarótft. Bebújt a takarók alá, még a fejét
is betakartaft. Nem, ő nincs it! Nem vele történik ez!

Az anyja a húgával van elfoglalva! Meg a kisfá-
val! Pedig van már három éve is, hogy nem beszél-
nek egymássalft. Amikor is a húga, akin megint kitört
a hisztéria, káromkodásokat és szégyentelen vádas-
kodásokat kiabálva ököllel támadt az anyjukraft. Alig
tudta elhárítani a húga ütését, hogy ne a gipszelt lá-
bon ugráló anyját érjeft. Úgy kellet az anyját, aki a
húgánál lábadozot a gipszelt bokájával, kimenteni a
ki tudja miért dühöngő húga ütései előlft. Évekig nem
is akartak tudni egymásrólft. Sőt a húga még vele sem
tartota a kapcsolatot, mert az anyjukat védte a tá -
madásátólft. És tessék, az anyja most az első szóra ro-
han az unokáját látnift. Vele meg úgy beszél, mint egy
idegennel, vagy mintha ő akarta volna leütni az any-
játft. Az akkori jelenet elevenen idéződöt fel benneft.
Sírva fakadtft. Eddig mindig ő volt az anyja támasza,
tanácsadója, a szülei válása óta mindenben és min-
denkor mellete állt és azt gondolta, hogy most eb-
ben az ijesztő környezetben, rendkívüli esetben el-
várhat az anyjától némi lelki  támogatástft. Legalább
meglátogatná!

Erre a rideg elutasításra azért mégsem számítotft.
Szégyenszemre,  így,  véletlenül  kellet megtudja,
hogy a húgának kisfa születetk
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Másnap a megbeszélt időben hívta az anyjátft. És
az anyja nem vete fel! Óránként próbálta újra és új-
raft.  Végre  ebéd  után beleszólt:  Ja,  te  vagy  azft.  Mit
akarsz?  Réka  nem  kapot levegőtft.  Elismételte  hol
van és miért van ot, ahol vanft. Ja, igen, a Tibor azt
mondta, dobasd ki a méhedet a daganatal együt!
Minek szülni egy ilyen embernek? Réka automati-
kusan kinyögöt egy Köszönöm-öt és kinyomta a te-
lefontft.  Bénultan tete helyre a kagylótft. Órákig nem
tért magáhozft. Kábultan ült az ágya szélén betekerve
a  plédbeft.  Képek kergeték  egymást,  a  szeme előt
elevenedve meg, hogy milyen kimérten és leereszke-
dően kezelte Leventét, amikor a megadot "fogadási
időben" az anyja hajlandó volt megismerkedni veleft.
Tiszteletudóan megkérte Réka kezét, amivel szem-
mel láthatóan az anyja nem tudot mit kezdenift. Ne -
vetve  mondta:  Hát  akkor  vigye!  És  Levente  el  is
vite a vidéki kisvárosban lévő szülői házukba fele -
ségnekft. És most lehetne még egy unokája, de nemft.
Vetesd ki a méhed! Minek szülni egy ilyen ember-
nek! Azért, mert gerincferdülése miat furcsa a meg-
jelenése? De ebben az eltorzult alakú emberben több
szeretet van, mint a tulajdon anyjában!

Ahogy a pipere táskájában kotorászot zsebken -
dő után, kezébe akadt a Pumukli pici műanyag fgu-
rája!  Klári!  kiáltot fel  a  lelkeft.  Drága  Klári!  Már
vagy két hete nem is hívta fel, amióta ez a tortúra
vele elkezdődöt, pedig az egyetem óta rendszeresen
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 tartoták a kapcsolatotft. Tőle kapta egy vizsga alkal-
mával a Pumuklitft. Drága Klári! Hogy van a két hó-
napos kicsi Ildikó? És Klári rögtön jöt –  csak meg-
várta, amíg Péter hazaért a kutató intézetből és át-
vete a 2 1/2 éves Zolika és a pici Ildikó felügyeletét
és Klári máris rohant le a Fogas mellől, az alig kész
házból a város másik végében lévő klinikáraft. Igen,
ők  mindig  számíthatak egymásra:  Réka  indigóval
jegyzetelt az egyetemen, amikor Klári Zolikát vártaft.
Réka rendszeresen vigyázot Zolikára vagy segítet
az építkezésen, hogy végre elkészüljön az igazi ot-
honukft. Igen, ők mindig számíthatak egymásra, is-
mételte magábankft. És íme Klári most it vanft. Átka-
rolja, együtérző szavakkal vigasztaljaft. Nemcsak az
anyja szívtelensége miat, hanem Levente balul sike-
rült születésnapja miat isft. Ígéri, hogy a műtét után
délután megint meglátogatjaft. Csodálkozva állapítják
meg, hogy Karácsony előti napon végzik el a műté-
tet és már másnap, Karácsony napján "kidobják" a
kórházbólft. Hogyan tud majd haza menni, utazni –
vidékre? Levente nem tud érte jönnift. – Majd meg-
látjuk! – vigasztalja Klári és elsiet a decemberi sötét
délutánbanft.

A délelőt várakozással telikft. – Mikor lesz a kü -
retje? – kérdezi a nővérke a lázmérőt rázogatvaft. Ré-
ka rácsodálkozik, majd rögtön kapcsol, a teremben a
nők, lányok 9o %-a abortusz előt vagy után vanft.
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Szinte sértődöten mondja: – Nekem molám vanft. 12-
kor lesz a műtétemft. – Vagy úgy! – azzal a nővér már
ot is hagyjaft.

A műtősfú felpakolja az ágyraft. A műtőben több
ágyon nők fekszenek, körülötük 2-3 zöldköpenyes
alak forgolódikft. Az elválasztó függönyök nincsenek
behúzvaft. Rékát két fatal doktor várjaft. Az adatai el-
lenőrzése után megkéri őket, hogy húzzák be az el-
választó függönytft. Kelletlenül, de megteszikft. Epidu-
rálisan érzéstelenítik,  utána  felhúzot lábakkal  fel -
fektetik  a  vizsgálóasztalraft.  Nem  érez  semmitft.  Pár
perc  múlva  visszateszik  a  hordágyraft.  Még  annyit
hall : Ikrek letek volna! A mola agyonnyomta a fe-
tust!

Ez annyira fejbe verte, hogy nem is emlékezet
hogyan került vissza az ágyábaft. Derengéséből Klári
hangjára tért magáhozft. Ikrek letek volna! – tört ki
belőle és rázta a sírásft.  Klári  gyengéden simogata,
vigasztalta, majd szabódot, hogy az utolsó vásárlá-
sok közöt csak rövid időre tudot beugrani hozzáft.
Ne izguljon, holnap elküldi Pétert érte és kihozza a
kórházbólft.  Ő sajnos a karácsonyi készülődés miat
elfoglalt  lesz, de a Szentestét  mindenképpen náluk
fogja töltenift. Majd ők felhívják Leventét, hogy meg-
nyugodjon és  ne utazzon sehováft.  Karácsony más-
napján ők majd felteszik a vonatra, mert most a köz-
lekedésben sok a probléma a havazás miatft.

A Szentestét morfumos kúpokkal, fájdalomcsil-
lapítókkal egy fotelben összegömbölyödve töltöteft. 
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Ilyen meghit, bensőséges Karácsonyt talán gye-
rekkora óta nem élt átft. Zolika bájos volt, amint rá-
csodálkozot a csillogó karácsonyfáraft. Minden aján -
dék után szaladt a pici Ildikóhoz, mutata és mondta
neki, ki mit kapotft. Rékának is hozot egy lapos kis
csomagot: Saint Exupery Kishercege volt benneft.

Klári úgy fektete le és takarta be a görcsbe gu-
bózot Rékát, mintha ő is a gyereke lenne, Szeretet -
ben búcsúztak el egymástólft.

Reggel még a család aludt, amikor Péter az öreg
Trabantal levite Rékát a pályaudvarraft. Megvete a
jegyét, kereset egy aránylag meleg fülkét, beültete
és betakarta egy régi pléddelft. Előkerítete a kalauzt
és megmutata neki a sápadt, görnyedt Rékátft. Lelké-
re  kötöte,  hogy  Réka  állomásánál  mindenképpen
segítsen neki leszállni és adja át az őt váró férjének,
mert egy nappal van a műtét utánft. Még megvárta,
amíg  a  vonat  elindul  és  Réka  hálásan  búcsút  int
nekift.

Réka egyedül maradt a kupébanft. Ugyan ki utazik
Karácsony első napján bárhová is, gondolta magá-
banft. Idővel újabb gyógyszert vet be és így zsibbadt
fájdalomba  burkolózva  azon  tépelődöt, vajon  Le -
vente hogyan töltöte az első közös Karácsonyukat –
egyedül  és   ugyan mit  gondol  róla? Hogyan fogja
fogadni és mit fog mondani? Alig látot ki az abla -
kon,  a  kavargó  hópelyhek  össze-összetömörültek,
majd egy váratlan szélroham elfújta őketft. Az előtű-
nő hófehér táj megnyugtata, elsimítota Réka szá -
guldó, aggódó gondolataitft.
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Szikszay Péter

Budáról jötem,
Színes ifúságom ot töltötemft.

Célt, társat, családot 
Vidéken leltemft.

Mostanában többször írok,
Belülről érzést, élmény továbbítokft.

Ha elolvasod, megköszönömft.
Ha kinyomatják, velem az örömft. 
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Nyisd ki nyugodtan a szemed

Fenyőillatban csengőszó riasztot

de előte álmodot egy nagyot,

Megrezdült a betlehemi jászol

gyermeked tiszta mosolyátólft.

Múltban járva örömöt lelt,

egy angyal nyújtot kezetft.

Csendben érintete, álomból elég,

Hidd el a világ még mindig a Tiédft.

Veled van a jelen s a párod vár,

Ami elmúlt azon merengeni kárft.

A múltól is szép a jelenedft.

Nyisd ki nyugodtan a szemedft.
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„Angyali gondok”

Ültek  hárman  a  kisszobábanft.  Már  esteledetft.
Másnap lesz Karácsony Szent este, bár ezt kifejezést
akkor  az  ötvenes  években  még  gondolatban  sem
volt szabad kimondanift. Sutogva beszélgetekft. Min-
dig a nagylány volt a legokosabb, a 8 évesek teljes
magabiztosságávalft. A fúk tátot szájjal hallgaták, a
nagyobbik  kicsit azért kétkedve, s időnként közbe is
szólt:

– Hogy is van az, hogy az a kisded Jézus hozza
majd az ajándékot? Persze,  persze, –  morfondíro-
zot – az angyalok segítenek neki, de azok meg hol
és hogyan repülnek be a zárt ablakon? – Volt még
sok kérdés és morfondírozás, de a nagylány minden-
re  választ  adotft. Ezen  gondolataikban  elmerültek,
ot abban az egy ágybanft. A paplant az állukig húz -
ták, úgy bújtak alá, hogy holnapig elő se jönnekft. Ha
holnap jön a Jézuska, akkor majd kiugranak a pap-
lan alól és egyszerre berohannak a nagyszobábaft. –
Az azért érdekes –  mondta a nagyfú – hogy Apa
mindig bemegy előbb, állítólag beszélget az angya-
lokkal ft.ft.ft. s akkor utána valahogy megszólal a csen-
gőszóft. – Na akkor mindig bemehetnek ők is, csak is-
tenem  énekelni  ne  kéneft.  De  persze  kell,  mert
Anya meg a nagymamák mondják, hogy az milyen

183



Verselő Antológia 2017 Szikszay Péter

szép, csak ne túl hangosan, mert a házmester bácsi
(aki nagy pártember) nehogy meghallja a szent éne-
keketft. Abból csak baj lehetft. A két nagymama ot ül
majd a másik nappali  szobában és ölbe tet kézzel
mondogatják: milyen szép esténk van, hát Istenem
ezt is megértük megintft. 

Ezek csak kis gondok a gyerekek agyában, a na-
gyobb  gond,  szinte  már  aggodalom,  hogy  holnap
Szent estére jön Mici-tanti isft. Ő aztán egy különösen
szigorú lényft. Alacsony, Ó lábú, szinte mindig szigorú
arcú háztartásbelift. A szülők tisztviselők és  Mici tan-
ti van nappal a gyerekkelft. A nagyok már 3– 4 éve is-
kolások,  a  legkisebb  most  kezdi  majdft.  Apa  azt
mondta egyszer, hogy ez a Mici egy tipikus vénkis-
asszonyft. Ezt nem tudják pontosan mit is jelent, mert
nem olyan vén, de van benne valami „boszorkány-
szerű”ft. Tartanak is tőle rendesen, különösen a legki-
sebb, hisz Ő van vele a legtöbbetft. Mici azért tanti,
mert többnyire csak németül beszél, egész kicsit tud
magyarul is, de nem használjaft. 

–  Így  legalább  Ti  is  megtanultok  németül  –
mondta Anya, és ezt a nagymamák is nagyon helye-
selik, hiszen ők is beszélnek németül isft. 

Ez a szigorú Tanti karácsony estére is mindig ki-
talál valami szerinte szép és nemes ötletet, hogy mit
csináljanak a gyerekek? Könyvjelzőt kell gyártani a
szülőknek,  vagy  pelenka  öltéssel  valahogy  össze-
vart kartondobozt angyalka-rajzzalft. S ez mind kevés,
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még majd  holnap  zenélniük  és  énekelniük  is  kellft.
Ehhez a Tantin túl az egyik nagymama is nagyon ra-
gaszkodik, Ő zenetanár volt hajdanánft. Váltakozó si-
kerrel tanulnak hangszereken, de miért is kell pont
karácsony este, mikor az angyalok már odapakoltak
mindent a fa köré?

Mindenki átszellemülten hallgatja olyankor a há-
zi muzsikálást, csak az a kérdés, hogy a szomszédok
mit szólnak hozzáft. A szomszédban lakik a fúk leg-
jobb barátja, akinek igazi matchbox fém autói van-
nak –  ilyen még senki másnak nincs a környékenft.
Ő szokta mesélni a fúknak, hogy: – Bizony a szüle-
im nem nagyon bírják, mikor nálatok megy a zené-
lés, Apámat a hegedűszó különösen idegesíti, és át
szokot kopogni  hozzátokft.  –  Mi  meg  azt  hisszük
mindig, hogy a Ti Apátok állandóan szögel valamit a
falraft.  – Ezt  jól  megbeszélték,  de a szülőknek nem
szólnak, majd lesz valamift.

Ezeket halkan a paplanba kapaszkodva megtár-
gyalták, aztán Anya beszólt, hogy mindenki menjen
aludni,  mindjárt  8  óra  és  holnap  karácsony,  nincs
több  álmodozás,  sustorgás,  aludni  kellft.  Mindenki
menjen a saját szobájábaft. Ez a kisszoba a nagylányéft.
A fúk a másik nagyszobában alszanak, mint rende-
senft.  Mielőt elaludtak,  a  nagyobb fú elmondta az
öccsének, hogy majd éjjel felébred és beszökik abba
a  szobába,  ahol  Anyáék  alszanak,  meg  talán
már ot van a karácsonyfa is – és megnézi ot van e
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már a mozdonya? Öccse lepisszegte, inkább aludja-
nak, mert az ilyen eszement ötletekből csak baj le-
hetft. Ő el is aludt rögtönft. Álmodot magának új tár -
sasjátékot, amiben olyan pénzek is vannak meg kis
házak, ami a jómódú szomszédék fának már régóta
vanft. Nevére már nem emlékezet, mert közben telje-
sen elaludtft.

Másnap korán reggel  retenetesen erősen csön-
getet valaki az ajtónft. Kilestek, mindenki a saját szo-
bájábólft. Az nem lehet, hogy az angyalok a bejárati
ajtón jönnekft. Nem is ők voltakft. Az a nagy piros orrú
postás jöt és hozot egy kis csomagotft. Mikor meg -
láta a leselkedő gyerekeket, mintha kacsintot vol -
nak Mondta,  hogy a szomszédnak hozot valamit,
csak nem találja őket ithon, úgyhogy ide adná beft.
Apa fejét vakarta átvete a csomagot, majd a bejglit
sütő Anyával a konyhában sutogtakft.

 Ez a csomag érkezés is foglalkoztata őket, mert
csomag nagy ritkán Amerikából szokot érkezni,  a
nagybácsitólft. Ő két éve kiment oda – de erről nem
volt szabad beszélnift. Hátha ez a ma reggeli csomag
is onnan jöt? Hátha most egy kis játék is van ben-
ne? A nagyfú azt mesélte a házban lévő barátainak,
hogy  egyes  dobozokban  mozdonyok  is  vannakft.
Azok nem egyszínű műanyagok, mint a törpék, ha-
nem színesekft.  Öccse  tudta,  hogy  ez  nem igaz,  de
csendben hallgata a füllentést, mert tartot a bátyjá-
tólft.
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Délután a nagyszobából egyre több zaj szűrődöt
kift. Anya is, Apa is többször bement, állítólag az an-
gyaloknak kellet instrukciókat  adniuk és  többször
mintha leeset volna valami, talán el is törtft. Biztos az
angyalok ügyetlenek és ezt-azt leejtenek, amit a fára
kéne akasztaniukft.

 Neszek, zajok, bejgli-illat – lassan telt a délutánft.
Megjöt Mici tanti isft. Arca szigorú, mint mindigft. El
kellet vele menni a környező kis kápolnába Betlehe-
met néznift. Erről se volt szabad a ház többi gyereké-
nek mesélnift. 

– Menjetek szép nyugodtan, s majd mire vissza-
értek  biztos  megszólal  a  szobában  a  csengőszóft.  –
szólt Anyaft. 

 Apa már  kötényben volt  és  szeletelte  a  halatft.
Egyébként  a  halakat  Apa  már  mindig  előző  este
meghozta valahonnanft. Még éltekft. Ezt nagyon élvez-
ték a gyerekek, mert a tátogó nagy halak a fürdő-
kádban leltek átmeneti othonra, s így az olyan volt,
mint egy kis tó – ahol előző este még játszhatak ve-
lük,  csodálták  őket  és  így  az  esti  fürdés  is  „cica-
mosakodássá” szelídült a kézmosónál    

Lassan mentek a kápolna felé, a délutáni mise rö-
vid  volt,  a  tömjénfüstös  kápolnában  megnézték  a
Betlehemetft. Gipszből volt, de színes, minden olyan
szép és mesésft.

Hazafelé  már  gyorsabban  mentekft.ft.  Az  ó-lábú
Tanti nagyon igyekezet, hogy tartsa a tempót velükft.
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Hiába mondogata „nicht  so schnell”  – ez azért  is
volt fontos megjegyzés, mert közben havazni is kez-
det és a gyerekek csúszkáltakft. Egyre mélyült ben -
nük a karácsonyvárás őszinte érzéseft. Valahogy ami-
kor hátra-hátranéztek úgy érezték, hogy a Tanti ar-
cán is enyhült a szigor, mintha mosolyogni kezdet
volnaft.

A nagyszobából  furcsa  módon nagy fújtatások,
majd durranások hangja szűrődöt kift.

Megérkezet nemsokára  nagypapa  isft.  Hatalmas
ember volt, dús ősz hajjal, sokszor nagyon viccese-
ket mondotft. Meghallota a nagy durranásokat – Na
mi van csak nem pezsgőznek az angyalok? – Nagy-
mamák és Mici Tanti rosszallóan néztek nagypapá-
raft. –  Csak nem a kitántorgot funk küldöt megint
valami  badarságot  Amerikából?  „Nicht  for  dem
Kind” így Mici Tanti és a nagymamák pisszegve to-
vább csitítoták nagyapátft. A gyerekek valamit sejte-
ni kezdtek, de közben Anya rájuk szólt: öltözzenek
fel rendesen, ünnepi ruhába a Szent estéreft.  A kony-
ha felől most már egyértelműen bejgli és rántot hal
illat szállt befeléft. Közeledet a csengőszó idejeft. Most
már mindhármukban nagy volt az izgalomft. Nagypa-
pa bekapcsolta kicsit a rádiót, de ot fenyőünnepről
beszéltek meg a munkásosztály nagy parlamenti fe-
nyőfájáról, így a nagymamák gyorsan kikapcsoltákft.

 A  Tanti  vezényletével  a  gyerekek  énekeltekk
Anya karácsonyi dalt kezdet zongorázni a nagy fe-
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kete zongorán, amitől alig fértek el a lakásban, de az
egyik nagymama szerint annak it a helye, az kellft. A
nagyfú közben arra gondolt: milyen jól fog körben
száguldani az új vagy a régi villanyvasút mozdonya
azon a zongoránft. A kicsi a társast képzelte rá, meg a
lendkerekes  lemez-autót,  bár  avval  inkább  majd  a
földön játszik, mert a bátyja biztos elütné a vonatalft.
A nagylány buzgón énekelt, ő nagyon szeretet meg-
felelni s később ő is zongorázot kicsit egy karácso -
nyi daltft. Közben észre se veték, Apa eltűnt a szobá-
ból és egyszer csak a szomszéd szobában megszólalt
a csengőft.

Megtörtént a csoda, kinyíltak a nagyszoba ajtó-
szárnyaift. A gyerekeknek úgy tűnt, mindez magától
történtft. A legkisebb a maga romantikus csodaváró
lelkével, még látni vélte az egyik angyal szárnya vé-
gét, amint egy nagy szárnycsapással kirepült az ab-
lakonft. Ot volt a karácsonyfa a maga teljes valójá -
banft. Igazi gyertyák égtek rajta, csillagszórók szórták
a  csillagokat,  diók,  üvegdíszek  tarka  színekben  és
sok-sok  retentő  kemény szaloncukor,  amik  szinte
ehetetlenek  voltak,  de  szépekft.  Néhány  különleges
fgura is – kiskatonák, manók és angyalok csüngtek
rajtaft. Némelyikről úgy érezték, hogy azokat tavaly
is láták a fán, de talán mégse, hiszen ezeket most
rakták rá az angyalokft. 

Felocsúdva  a  meghatotságból,  körbenézve  lát-
ták: a fa tetején különleges, meglepő módon két luf
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lógot, Micky Egér formájúft. Ilyet még korábban nem
látakft. Több helyen még az ágakon kidurrant lufk
lógtak, amik ugyanolyan izgalmasak lehetek –  míg
egyben voltak – mint az a kető ot fennft.  – Ajjaj –
dörmögte félhangosan Nagyapa – hát ezt küldte az
én amerikás fam onnanft. A gyerekeknek ez is öröm,
ilyet még úgyse látakft. Csak miért is akasztgata fel
őket valaki – it egy kis szünetet tartot –  vagy az
angyalok a fára? – De ez már nem derült kift.  A gye-
rekek fél füllel  hallgaták a nagyszülők halk eszme-
futatását, de már áthatota őket a teljes karácsonyi
varázslat,  már  minden  probléma  lényegtelen  voltft.
It van karácsony, hála istennek, a  kis Jézus  újra
megszületetft. A  mozdony  már  ment  a  zongorán,
időnként nekiütközöt a lendkerekes autónak mégis-
csak, de már ez se volt gondft.ft. Nővérük már doktor
néniset játszot, és komoly arccal vete elő első mű-
anyag fonendoszkópját, s már a nagymamákat vizs-
gálta mind a 9 éve nyújtota elszántsággalft.

A  legkisebb  végignézte  a  még  sohasem  látot
Micky egeres lufk kidurrant maradékát, megbeszél-
ték egymás közt, hogy csak kár értük, de ez se volt
igazán  lényegesft.  A  boldogság  a  családi  együtlét
öröme öntöte el 1959 karácsonyán az egész csalá -
dot, sem a kidurrant lufkra, sem az élet akkori ne-
hézségeire már nem gondolt egyikük seft. Szent Péter
is megrázta erősen a szakállát és odakinn a kis budai
lakás erkélyén vastagodot a hó– korlátft.
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Szilágyi Alex

Üdvözlök minden kedves olvasót!

Az én nevem Szilágyi Alexft. mivel az utóbbi évek-
ben  már  szerepeltem  a  verselő  antológia  lapjain,
gondoltam, az idei jubileumi karácsonyi számban is
képviseltetem magamft. ezútal annak okán, hogy sze-
retem volna egy maradandó ajándékot adni a leg-
jobb  barátnőmnek  az  ünnepek  alkalmávalft.  Bízom
benne, hogy értékelni fogja és hogy a versből és a
hozzá csatolt képből átjön, mennyit jelent számomra
ft.ft.ft.mert ez csak a Tiéd kicsi FELHŐCSKE, csak a Tiédft.
Remélem, Önöknek is tetszeni fog és hogy megfele-
lően át fognak menni azok az érzelmek, amik ben-
nem munkáltak e vers megírásakorft. Summa summa-
rum szeretnék  nagyon  boldog  Karácsonyt  kívánni
Mindnyájuknak és köszönöm a lehetőségetft. Jó szó-
rakozást a könyv olvasásához!
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Gerdácskának

Gondoltam, írok, hisz így szólnak az elveim,
Átírnám őket, hogy menjenek a terveimft.
Terveim középpontjában boldogságod van,
Szeretném ha mosolyognál s nem csak álmombanft.

Zarándok lennék csak, hogy ragyogjon a szemed,
Ezért látom magam előt arannyal a nevedft.
Gondokkal küszködve menetelünk előre,
Igen, hiszen tudjuk, hogy így leszünk örökreft.

Galambok módjára egymás körül repkedünk,
Egyedül, de keten, mert elmenni nem merünkft.
Riadtan szétnézünk, hogy elmúlt-e a veszély,
De tudjuk, nem választ el semmi múló szeszélyft.

Azért hogy megvédjelek, akármit megtennék,
Talán a golyó és Teközéd is ugranékft.
Így ugyanúgy maradhatna minden, ahogy volt,
Majd elmegy a vihar, ami mindent leromboltft.

Elvonul és kisüt a nap újult erővel,
Aztán gyerünk tovább a legjobb barátnőmmel!
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Fotó: htps://pixabay.com
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Szőkéné Kakucsi Erzsébet

Későn  érő  típusnak  számítom  magamat,  mert
versírással komolyabban csak két éve foglalkozomft.
36  éve  tanítok,  szeretem  a  gyerekeketft.  A  legtöbb
verset  is  nekik,  róluk íromft.  Ezek a versfélék főleg
este íródnakft. Ágyam mellet ot fekszik a papír és a
tollft. Aztán az éjszaka közepén megszületnek a gon-
dolataimft. Csak írok és írokft. Serceg a toll a papíronft.
Másnap  már  nagyon  boldog  vagyokft.  Gazdagabb
letem valamivelft. Akik olvassák alkotásaimat, nekik
is kívánok eféle gazdagságot!
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A teve púpja

Az egypúpú púpja,
Irigyen mustrálta
Rokona két halmát,
Magasodó púpjátft.

A teve nyugtata,
Tükörben mutata:
Szépek ők így keten,
Rossz, ki telhetetlenft.

Gerinctelen púpja
Áskálódot újraft.
S nem hagyta nyugodni,
Tevéjét becsmérlift.

– Te hitvány, gaz alak!
Növesszél púpokat!
Egy púp már nem elég!
Nőjön több rajtad! Még!

Új ruhát is kérek!
Púpomra terítéket!
Lábunkra paták helyet,
Vegyél szép cipőket!
                                        

A teve a helyzetet
Nem tudta kezelni,
Vágyakat nem győzte
Kielégítenift.
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Egyszer mikor-e lény,
Vízért igyekezet,
Egy óriás oroszlán,
Előte ot termetft.

Megijedt a teve,
Szaladt szegény páraft.
A cipők hátráltaták
Őt a gyors futásba’

Mikor előnyhöz jutot
Farkával mérgesen
A hátára csapot,
Így szólt erélyesen:

– No, együgyű halom!
Púp vagy hátamon!
Tovább nem hagyhatom!
Úgy lesz, ahogy mondom!
                              

Szedd össze magadat!
Hagyd el a hátamat!
Jobb lesz már nélküled!
Búcsúzom, ég veled!

Megszeppent-e szóra
A teve kényes púpja,
Többet jó gazdáját
Nem is ócsároltaft.
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Szücs Éva

Gyerekkorom  óta  írok,  elsősorban  magamnakft.
Az utóbbi időben kezdtem el versekkel foglalkozni,
leginkább Fodor Ákos tömör, metaforikus megfogal-
mazása inspiráltft. 

Lassan öt éve élek külföldön; az it átélt külső-
belső változások szolgálnak az írásaim alapjáulft.
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Jelenben

Ma délben a vállamra szállt a Boldogság Kék Ma-
daraft. Nem voltak harsonák, sem éljenzés: csak meg-
pihent rajtam, nézelődni kezdet a tavaszi napsütés -
ben és annyit mondot halkan:

"Látod, hát it vagyokft. Annyit kerestek engem a
világban és külső körülményeitekben, de nem tudjá-
tok, hogy a Pillanatban fészkelekft. Engem nem lehet
sem lasszóval befogni, sem magokkal közelebb csa-
logatnift. A szívetekben nevelt hála és öröm hívósza-
vára  válaszolva  jövök  és  mindig  megtaláltok,  ha
nem küzdötök az Élet ellen, elfogadjátok, ami van és
ot tartjátok  a  szíveteket,  ahol  a  helye  van:  It és
Most, a Jelenbenft."
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Lépegető 

Belsőből a külsőbe
Alsóból a felsőbe

Csendből a 'tudom'-ba
Szobából kulcslyukba

Alagútból a fénybe
Magasból az égbe
Üresből a szépbe
Drámából mesébe

Árnyékból a nyárba
Magányból párba
Szűkből a tágba
Magból a fába

Kicsiből a nagyba
Hatról a hétre

Napsugár a fagyba
Rész az egészbe

Libikóka

Hogy álljak meg egyenesen?

Balra lépek – elesemft.
Jobbra lépek – fejemet a korlátba beveremft.

Hogy álljak meg egyenesen?

Csakis úgy, hogyha az
Ég felé törekszem és

(Lábujjhegyen) a
Napot a szívembe beleteszemft.
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Fészek 

A sasok arra születnek,  hogy repüljenekft. Hogy
fentről  mindent  lássanak,  hogy vadásszanak,  hogy
szabadon szárnyaljanakft.

De  nem  lehet  örökké  fent  lenni  a  magasbanft.
Időnként le kell szállni és megpihennift. De hova száll
le  az,  akinek nincs igazi  fészke? Hol ide,  hol  odaft.
Van,  hogy a saját  fészkébe kucorodik,  de a  fészek
akkor igazán fészek, ha megosztjákft.

Így időnként ismerős fészkekbe látogat: hol szü-
lei öreg fészke az, ahol vigaszt talál, hol régi-új bará-
tok fészkei adnak melegetft. Mégis sokat van fent és
sokat repül egyedülft.

Mitől jó egy fészek? Mit keresünk benne? A bi-
zonyosságot, hogy bármikor le- és kiszállhatunk be-
lőle, hogy szabadon jöhetünk-mehetünkft.

Az igazi fészek nem kalitka: nincs rajta ajtó vagy
lakatft. Az igazi fészek egy meleg hely, ahova válasz-
tásom nyomán visszatérek és ahol választásom nyo-
mán maradokft. Az igazi fészek egy olyan hely, ahova
miatad megyek vissza és ahova Te is miatam jössz
visszaft.

Az igazi fészek a mi közös választásunkft. Keresem
a sasomatft.
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Nehéz szív

Ma olyan nehéz volt a Szívem, hogy csak von-
szoltam magam utánft.  Egy  kis  zsinóron  rángatam
magammal a városon keresztül, majd a boltba, aztán
hazaft.

Noszogatam: "Gyere, jó az idő, nem kell ma dol-
gozni, miénk az egész nap!" És Ő jöt velem durcá -
san,  de  úgy  kellet vonszolnift.  "Nem  akarok,  nem
megy, nehézft.ft." mondtaft.

Van, amikor nehéz a Szívnek: kiürül belőle a fel-
halmozódot rossz, feldolgozza a múltat, nem kész a
jövőre és a jelenben sem akar lennift. Nem akar lennift.
Nem jó neki lennift. És ha Ő nem akar éppen lenni,
nekem is nehéz veleft.

A Szívet  nevelni  olyan,  mint  gyereket  nevelni:
néha  rosszkedvű,  durcás  és  morcos,  semmit  nem
akar és semmi nem vidítja felft.

Ilyenkor meg kell hagyni neki a fájdalmat, hadd
regenerálódjon,  hadd  fájjon  neki  egy  kicsitft.  Hadd
nyalogassa a sebeit, hadd szenvedjen, hadd tisztítsa
magátft.

A Szívnek is szeretet kell és ha éppen nincs ben-
ne,  akkor  adni  kell  neki:  pátyolgatást,  fgyelmet,
kedves szót, törődést, türelmetft.

Figyelni kell a Szívre, mert ahogy egy kisgyerek,
úgy a Szív is meghálálja, ha szeretikft.
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Tóth János Janus

Néha azt képzelem, hogy költő vagyok, ilyenkor
verseket írokft.

Harminc  éve  kezdtem  el  képzelődni  és  ennek
eredménye nyolc saját verseskötet és számos antoló-
giában való részvételft.

Az orvosok csak tárogatják a kezüket, gyógyít-
hatatlannak diagnosztizáltakft.

Honlap: wwwft.janusversft.gportalft.hu
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talpfák tövén

bágyadt gyönge fény
domb vállán pihen

árnyék feketén
fekszik egy sínen

bíbor és a kék
egymásba vegyül
zúzot köveken
fáradt est terül

váltó-katogás
talpfa nyöszörög
árok szegletén

reszket már a rög

sínek tetején
fénysugár suhan
megcsúszik a fém

hangja elrohan

csend ül mint a por
hallgatag a táj

nincsenek szavak 
némaság szitál

nem érti meg

bolyong még bennem
egy érzés, mi csontsovány 

ereim falának dőlve megpihen
túl van rég az utolsó vacsorán

szívverés dallama monoton rekviem
fakó rózsaszín 

az egykori pipacsszirom
megvénült, beteg a vágy, remeg
és én a gyönge szívemet szidom

hogy e torz valóságot mért nem érti meg
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súlytalan kering

it vagyok, mégis sehol
nem mozdulok, ha lépek
szívem csendet zakatol
lekapcsolnak a fények

árnyékjáték a lélek
kontúrját idő mossa

bátor vagyok, hogy félek
jövőmet múlt tapossa

súlytalan kering vérem
egy érzés ellipszisén 

forró nap vagy az égen
Ikarosz tolla enyém

Lélekvesztő

csak írni jár belém a lélek
máskor a semmiben lebeg

van hogy ölükben ringatják
sötétlő esti fellegek

majd dajkából mostohává válva
mint esőcseppet hajítják a földre

és a hideg pocsolyában 
belevész a buborék-körökbe
csak írni jár belém a lélek

fűzni apró betűgyöngyöket
de mostanában már nem ír olyat

mit félve bíz rá a képzelet
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merengő
még villanydróton ül a nyár
csicseregve fecseg
hajnal-anya mostoha már
karján fény didereg
kopik a nap, a zöld fakul
a köd kórót ölel
ősz-mama káposztát gyalul
de a tűzhöz közel
riad a nyár, a drót üres
a csend leng trapézán
de lezuhan, már nem ügyes
elhever a szénán

Választás
Nagy szavak tornyosulnak
apró tetek fölé,
az ígéret léggömbje
pöfeszkedve feszülft.
Mondd, ki ellopja az országot azé,
e honban csak a tolvaj él remekül?
Hová tűnt a józan ész, 
hová az értelem,
színjátszó a hatalom,
de ha a taps elül, 
rabszolga leszel ellopot földeken,
vagy hontalan csavargó, ki menekül?

206



Verselő Antológia 2017 Tóth János Janus

Jégruhás hárs

Ónos esőt szitál az ég,
párás fátyol a messzeségft.
Üveget fúj a szél szája,
készül a hárs fagy-ruhájaft.
Átetsző szép ezüst terül,
fa derekán passzol, feszülft.
Felhők alól fény kacsint rá,
pirul a hárs, mintha tudná,
hogy a bíbor, amely fedi,
árva szívem melengetift.

Mintha kicsit jobban lennék,
mosoly bújik, apró vendég,

elindulok jéghatáron,
viszem fagyos boldogságomft.

sár szorít (ősz)

rózsa virít az ősznek
mint megkéset szerelem

fátylat a vén időnek
köd sző, átetsző selyem

bókol a bágyadó fény
szirmok hamván felragyog

de haldoklik a remény
mint sápadó csillagok

fagy tenyerében levél
porrá lesz az erezet

és hamvát viszi a szél
gyász borítja az eget

sár szorít gyönge lábat
a test hideg földre rogy

halál viszi a lázat
pedig nem éltünk sehogy

207



Verselő Antológia 2017 Tóthné Telkes Csilla

Tóthné Telkes Csilla

Kislány  koromban
mindig  vártam valamire,
a  Karácsonyra  (és  nem
karácsonyra),  a  szülina-
pokra,  az  esti  mesére,  a
nagyi  sütijére,  az iskolá-
ra, a vakációra, anya pu-
szijára, a kirándulásokra,
a  vasárnap  délutánokra,
az indián nyarakra, min-

denre, ami édes és szép voltft. Mert minden az volt, s
néha, ha baj történt, megijedtem, de nem féltem, és
nem kételkedtem soha abban, hogy másnap minden
ismét szép és jó leszft. Valamiként tudtam ezt, és nem
értetem a felnőteket, hogy miért idegeskednek, ag-
gódnak,  félnekk Amint  teltek  az  évek,  bizony  be
kell vallanom, hogy egyre kevésbé tudtam így várnift.
Olykor rám ragyogot a nap, néhány boldog év, nap
és perc, s akkor ismét tudtam, hogyan kell jól várni
az életetft. Amikor azonban beborult az ég, s jötek,
záporoztak a bajok, elvesztetem e várakozás képes-
ségétft. Mostanában azonban minden reggel azzal az
érzéssel ébredek, hogy átbizserget a várakozás vala-
miért,  akármiért,  úgy,  mint  kislány  korombanft.  Az
örömmel várakozás tudománya a legnagyobb aján-
dék az életbenft. Úgy hívják: reményft.
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Ballagó, nyári búcsú
Harsogó hársak dajkálják bogyóikat a lombban,
Párás ködök gomolyognak vad, nyári záporokbanft.
Péter s Pál napja közeleg, és hajlik a kalász márft.
Akkor búcsúzom tőled én, mikor piruló nyár várft.
Óh, csengőszó, Isten veled, 
Zsivajgó termek árja,
Mert az idő ma elsodor,
E kegyetlen, e gyávaft.
Még földereng az udvar is, 
Sok árnyas, lombos paddal,
Tanárod szeme rád tekint,
Búcsúzkodó zavarralft.
Egy barátodnak arca int,
Akivel egykor, hajdan,
Egy padban ülve csínyre csínyt
Halmoztatokft. Vajon látod-e majdan?
Megsimítod az ajtófát,
Amikor kilépsz rajtaft.
Egész múltadnak tanújátk
Marasztalni akarna?
Maradnál még, de sürgetőn 
Az idő szólít : – Menj, menj!
Megharcoltál erőn felül,
Gazdagon indulj el! El!
Lábad nyomán ma it hagyod minden hited és kincsed,
Okulásul és példaként, hogy lábunk elé hintsedft.
A búcsú mindig oly nehézft. Vigaszod legyen ennyi:
Ki életünk sorsosa volt, nem lehet elfelednift.
Nem, nem lehet feledni!
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Keresztút

Első stáció:
És elítéltekft. Vérző vérben állokft.
Rómaiak, vad harcosok!
Üssetek, mire is vártok?
Bűneitekért halni vágyok!
Nem retent buta gyávaságtok!

Második stáció:
Cipelem a keresztemet,
S nem értem én, sorsom nehéz?
Vagy van gonosz, Atyám, mit elkövetni véltem?
Ti vétkesek! Áldozzatok föl hát egészen!

Harmadik stáció:
S elbuktam én, először, vagy tán százszor?
Hisz elgáncsolták lábamat, s nem énekel 
Fölötem ima-éneket mennyei kántor!
Ki segít fel? Ti asszonyok!
Nem érzitek a kínom?
Nem látjátok szent arcomon
Atyám írását? Csak őt hívom!

Negyedik stáció:
S anyám jő felém vigaszul, de sírvaft.
Szelídségét sosem fogadtam így, ma
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Mégis enyhíti fájdalmam, s a kíntft.
Evvel tartja meg éltemetft. S a hit
Győz a halálon, bűnötök zsoldjaft.

Ötödik stáció:
És felvete keresztemet a másikft.
Helyetem viszi, cipeli sokáig,
És nem kér számon, nem sír, hitegetft.
Csak felemel, és az úton vezet!

Hatodik stáció:
Veronika, vigasztalóm, 
Egy kendőt nyújtva ád, 
Letörli arcomat, fölfogja kínomat, 
Igaz barátft.
Erőt sugároz, helyet ad, segítft.
Mert bátor ő, és az kevés ma itft.

Hetedik stáció:
Újra lerogytam,
Másodjára márft.
Látom, hogy időm 
Lassacskán lejárft.
De lassú léptem
Még vigyen tovább,
Hogy jóvá tegyem
Mind, mind, aki bántft.
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Nyolcadik stáció:
Síró asszonyok!
Oh, ne sírjatok!
Hát nem tudjátok,
Hogy föltámadok!?
Ha Istenem, Atyám megengedi,
Álarcotokat akkor levetift.

Kilencedik stáció:
Harmadjára is lezuhant a testem,
A földön fekszik, és felállni nem merft.
Tudom, hogy nem jár jutalom ezért,
Csupán kegyelem az, ami elértft.
Felállok hát, bár érzem, it a vég,
E szenvedésből legyen már elég!

Tizedik stáció:
Ruháimra is igényt tart e nép,
Kezük testemről minden bűnt letép,
És nem értik e jámbor emberek,
Én Istenhez, az Atyámhoz megyekft.
Sem félelem, sem dicsvágy nem vakít,
Hisz minden kincsem és örömöm a HITft.

Tizenegyedik stáció:
Te szög, vigyázz, szelíden üss belém!
Mert fájdalomtól, szögtől félek én,
De átkarol majd akkor hirtelen,
És felemel az én jó Istenemft.
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Tizenketedik stáció:
S ím, meghalok, mert meghalni muszájft.
Az élet vétek, akkor szép, ha fájft.
Halandóként magam feláldozom,
S feltámadok a harmadik naponft.

Tizenharmadik stáció:
Levesznek édes, szelíd, lágy kezek,
Puhák és jók, s ez egyre kevesebb,
Gyolcsba burkolnak, drága, szent anyagft.
Ölelésük örökre megmaradft.
Elringatnak, mesés álomba ők,
Mint bársonyfényű, boldog temetőkft.

Tizennegyedik stáció:
S hogy sírba tesznek, ne sírj majd nagyon!
Mert éltem Istené, s szeret nagyonft.
S meglátod azt, hogy Téged is szeret,
Sohasem engedi el majd a kezedft.
Arcom mosolyát őrizi szemed,
Békém fényét dalolják az egek,
Öröklétbe ringat el az Örömft. Én vagyok, s Te 
vagyft. Mindezt köszönömft.
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Szent Karácsony éjjelén

Szent Karácsony éjjelén, 
Angyalfényben álltam én,
Látam őt, a kisdedet,
Ki jötünkre érkezetft.

Három áldást hoztam én,
Legyen élted hófehér,
Legyen igéd tiszta szó,
Múlásod feltámadó!

Három örömet neked,
Első a szent szeretetft.
Második igaz reményft.
Harmadik a hit-erényft.

Három kérést hoztam még,
Mikor lesz a jó elég?
Meddig tart a szeretet?
Mikor mehetek veled?

Négysoros Betlehem

Jászolfényben áll az angyalft. 
Három király szent malasztalft.
Ács Szent József s Szűz Mária,
Mosolyog az Isten faft.
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Tumpek Anyko

Eleinte mesék írásával kezd-
tem  alkotó  tevékenységemet,
mivel több évtizede vagyok óvo-
dapedagógus  Pécsetft. Három-
négy évig verseket írtam, most
legújabb hobbim a novellák írá-
saft.  Verseim,  novelláim  három
CINKEfészek  antológiában  je-
lentek megft. Emellet még fotó -
zom  is,  négy  kiállításon  szere-

peltek a fotóim az elmúlt években, most készülök az
ötödik fotó kiállításom megnyitójáraft. „Négyperces”
novellákat írok, szabadon választot témákban, me -
lyekből kicseng optimista szemléletemft.

Vallom, hogy a pozitív gondolkodás, szeretet, a
törődés, az egymásért gondolkodás érzése, a velünk
megtörtént eseményekben megtalálható parányi  jó
és szép keresése, s felismerése, felfedezése megszépí-
ti  életünketft.  Fikcióimban,  vagyis kitalált  története-
imben ezt az életflozófát tolmácsolom az emberiség
feléft. Üzenetek ezek a novellák, melyekben érzéklete-
sen mutatom be az élet egy-egy pillanatátft.

Szeretném  még  több,  hasonló  novellával  meg-
ajándékozni a kedves olvasókat!
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A kutatás

Emma  talán  már  egy  órája  ül  a  kórteremben
édesapja ágyánálft. A hold fénye halványan szűrődik
be a lefüggönyözöt ablakonft. A doktornő megsimo -
gatja a férf hófehér kézfejét, s lehajtot fejjel gondo-
lataiba merülk

kEszébe  jutot az  obszervatórium,  ahol  nem
egyedül dolgozotft. A Professzort, akit nagy tisztelet
övezet mind tudományos,  mind olvasói  körökben,
egy hét tagú csapat segítete a kutatói munkábanft. Ő
édesapja révén került a kutatócsoportba, hisz apja és
a Professzor régi jó barátok voltak még az egyetem-
rőlft. Már kiskorában is élvezetel hallgata apja törté-
neteit,  s a különféle elméleteket a hold felszínérőlft.
Talán apja lelkesedése ragadta magával, s talán ek-
kor fogalmazódot meg benne, hogy ő is kutatóorvos
lesz, s szeretet édesapja mellet fog dolgoznift.

kDe akkor még ő sem gondolta, hogy ez más-
képp is lehetft. Senki sem tudhatak

A  Professzor  kedvelte,  hisz  fatalkora  ellenére
megbízható,  állhatatos  és  kitartó  munkatárs  voltft.
Lelkiismeretesen végezte munkáját  akkor is,  mikor
apja egyik nap késő este rosszul letft. A mentőautó
szirénázva robogot el veleft. A klinikán minden vizs-
gálatot elvégeztek és kimutaták, hogy apját súlyos,
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nagyon ritka kór támadta megft. Az orvosok szerint
apja erős szervezete legyőzi majd az ismeretlen kór-
okozótft. Azonban ez nem így történtft. Már hosszabb
ideje betegeskedet, s állapotában nem történt javu-
lásft. Sőt! Egyik nap hajnalban nem mozdult meg, s
nem beszélt többet, még csak nem is pislogotft. Az
orvosok már lemondtak róla, de a család sohasemft.
Valamilyen csodában reménykedtek!

– Tudja folytatni a munkáját? – kérdezte egy hét
múlva a Professzor telefonon, akit láthatóan megvi-
selt barátja hiányaft.  Ő alig hallhatóan, elcsukló han-
gon válaszolta, hogy igen, képes ráft. Úgy gondolta, a
munkája majd eltereli gondolatait, enyhíti a fájdal-
mátft.  Azon  az  estén  az  obszervatórium  felvételein
meglepően tisztán rajzolódtak ki a körvonalakft. A te-
lihold sárgás gömbjénft. A korábbi számítások tehát
pontosak voltak,  a  paraméterek  egyértelművé  vál-
tak, így nem is tétovázot tovább, hamar felhívta a
Professzortft.

– Mondja már, mit lát? – kérdezte sürgetőenft.
– Telihold van, s a hold felszínén élesen elkülö-

nül az Alitma kráter! – válaszolta izgatotanft.
– Nagyszerű ez a hír Emma! – szólalt meg a Pro-

fesszor, – máris indulok, hogy együt nézzük meg!
Mihamarabb publikálnunk kell a felfedezést, mielőt
még késő volnak – s azzal lecsapta a telefontft.

A következő három hét feszült tempójú, de pre-
cíz,  az  apró  részletekre  is  kiterjedő  felkészüléssel

217



Verselő Antológia 2017 Tumpek Anyko

teltft. A csapat minden tagja felelősen végezte munká-
ját, míg el nem érkezet a publikálás, a prezentáció
idejeft.

Aznap délután gondosan becsomagolt, s apja fo-
tóját is a bőröndjébe teteft. Utazot a fővárosbaft. Késő
délután  futot össze  este  kedvelt  Professzorával  a
szálloda  halljában,  aki  igen izgatotnak  látszotft. A
Kongresszusi  Palotában nyolc  órakor  kezdődöt az
előadás, amely pontos, hiteles és tényfeltáró volt, hi-
szen ellenőrzöt számításokra épültft. Mialat a csapat
egy-egy tagja felszólalt, az értő közönség fgyelem-
mel hallgatot, hisz a vetítőn megjelent képek, ada-
tok az újdonság erejével hatotak és önmagukért be-
széltekft.

–  S  a  legfontosabb  momentum – folytata  to-
vább beszédét a Professzor, – hogy az Alitma kráter
csak félévente látható csupán 12 órán átft. Az év többi
napján nem észlelhető, mert a kráterre a Brato kis-
bolygó vet árnyékotft.

Ekkor a kivetítőre mutatotft. Magyarázata során
az ábrán a  kusza vonalak  egyre  nagyobb értelmet
nyertekft.  Több  tudóskolléga  elismerően  bólogatot,
miközben elmélyült az új információk halmazábanft.
A beszéd végén lelkesen tapsolt  a  közönség,  majd
kérdésekkel ostromolták az előadókatft. A médiának
köszönhetően a tudományos felfedezésről a világ is
tudomást szerezhetetft. „Sikerült!” – gondolta, és lop-
va a Professzorra pillantot, aki elégedetnek látszot,
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akárcsak ő maga a csapat többi tagjával együtft. Épp
indulni készült, mikor a Professzor megállítota a ki-
járatnál:

– Hová siet Emma? – kérdezteft. – Az édesapjá-
hoz? Mondja el neki is a jó hírt! – s azzal búcsút in-
tetft.

 – Elmondom! – gondolta szomorúan és gyorsan
összecsomagolt, majd autójába ülve elhajtotft. Mikor
odaért  a Klinikára,  ketesével szedte a lépcsőket,  s
loholt fel a második emeletreft. Szinte berontot a ké -
nyelmesen berendezet szobába, de aztán megállt és
mélyet sóhajtotft. A betegágyhoz lépve a férf füléhez
hajoltft.

– Apa! – sutogtaft. – Régóta kerestük a Hold el-
veszetnek  hit kráterét,  de  most  valósággá  váltft.
Megtaláltuk!  Tudom,  hogy  hallod,  amit  mondok!
Ugye  örülsz?  –  kérdezte  és  szemei  elhomályosul-
takk

kEmma kusza  emlékeivel  küszködik már  több,
mint egy órája,  miközben lágyan simogatja kómá-
ban fekvő édesapja arcátft. Majd párnájára hajtja fe-
jétft.  Szinte együt lélegeznekft. Hosszú percek telnek
elft. A lány a hold tejfehér fényében látni véli, ahogy
végtelenül lassan megmoccannak a férf hófehér ke-
zének ujjaik
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Meglepetés

Anna teljesen bizonyos volt benne, hogy Tamás
elfelejtik Magának sem tudta megmagyarázni, miért
jutot erre a következtetésreft. Az elmúlt két napban
semmi jelét nem láta annak, hogy ők készülnének
valamire, talán ezértk

Hajnalban  kelt,  mint  máskor,  s  rózsái  közöt
ücsörögve kis kávésbögréjét szorongataft. Imádta vi-
rágait, az erkélyen pompázó rózsákat csakúgy, mint
a nappaliban, s a hálóban elhelyezet zöld növénye -
ketft. Még hűvös volt a reggel, ezért jól eset két te -
nyerében éreznie a forró csészét, s mikor belenézet,
egy régi, gyerekes dolog jutot eszébe: jósolni kéne a
kávézaccbólft. Vajon, milyen lesz a mai napja?ft.ft.ft. Ek-
kor futó léptek zajára let fgyelmes, s tekintete az
erkély alat elkocogó, borostásképű fatalemberre té-
vedtft. Érezte, hogy egy kiadós futás neki is jót tenne,
s majd az üdítő zuhany alat minden rossz gondolata
szertefoszlikft. Így is történtft. Miközben a langyos vi-
zet csorgata magára, dudorászni kezdet, s életked -
ve szétáradt ereiben, s átgondolta az aznapi teendőit,
s  etől  valahogy megnyugodotft. Nem gondolt  már
Tamással  kapcsolatos  aggályairaft.  „Úgy még sosem
volt, hogy valahogy ne let volna!”, gondolta vidá -
manft. Gondosan kisminkelte magát, s etől csinosnak
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és kívánatosnak érezte magát ezen a korai reggelenft.
Tamás alig bírta ki, hogy tovább színlelje az al-

vást  a puha párnák közt,  ahogy pillái  mögül leste
kedvese minden mozdulatátft. Évek óta bámulatba ej-
tete Anna hajnali szertartása, ahogy a lány önmagát
biztatva indult el munkábaft. Patanásig feszültek ide-
gei, hogy a legkevesebb jelét se adja a nagy készülő-
désnekft. Dalmával közösen várták már a ma estétft. Ha
nem  rontanak  el  semmit,  akkor  Anna  meglepet,
őszinte mosolya lesz az est fénypontjaft. Dalma, a fér-
fi tizenkét év körüli, szőke hajú, zöld szemű lánykája
épp ekkor röppent be a hálóbaft.

– Elment és semmit sem sejt! – kiáltota és ösz-
szedörzsölte  parányi  tenyerét,  majd  apja  nyakába
ugrot, aki máris felállt az ágy melletft.

– Ez a mi napunk! – súgta Tamás, s felkapva a
kis  szőkét,  megpörgete maga  körülft.  Azért  csak
igyekezzünk – intete le a kislányt és letete a padló-
raft.  Apa  és  leánya  csudamód összedolgoztakft.  Nem
csoda, hisz napok óta csak arra vártak, hogy tervü-
ket megvalósíthassákft. Dalma lila szalvétákkal és asz-
talterítővel a kezében állt meg apja előtft. Tamás is
tudta,  hogy ez a kedvenc színe kedvesének,  bólin-
tot és a kislány a terv szerint terítete meg az asz -
taltft. Az ajándékok is a helyükre kerültekft. Az üveg-
asztal mellé állítoták a becsomagolt biloba fát és a
bonbonokatft.  Míg  a  férf körbe  futata a  „Boldog
Születésnapot” feliratú szalagot a nappaliban, addig
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 Dalma buzgón kötözte fel az orgonalila lufkatft.
Mindketen  megrezzentek,  mikor  váratlanul  csen-
getekft. Tamás az órájára pillantotft.

– Nem lehet, hogy Anna már haza ért volna! –
mormolta mintegy maga elé és az ajtó felé indultft.

– Talán rövidebb volt az értekezlet? – kérdezte
meglepődve a kislányft. A férf széles vigyora azonban
megnyugtata a kis szőkétft.

– Megérkezet a virág! – jegyezte meg, s Dalma
szemei elkerekedtek a csodálkozástólft.

– Apa, hisz ez gyönyörű! – kiáltotaft.
– Meseszép, igaz kicsi Dalmám? És éppen negy-

ven szál famingó!
– Anya nagyon boldog lesz! – mosolygot a kis -

lányft.
Anna nem sejtete, hogy milyen meglepetés vár-

ja odahazaft. Férjét, Tamást akkor ismerte meg, mikor
kislánya Dalma alig volt két esztendősft. Mindig úgy
gondoskodot a kis szőke hajú gyermekről, mintha
csak a sajátja lenneft. Sokszor elképzelte iskolába me-
net,  hogy  zöld  szemük  miat senki  sem  gondolja,
hogy ő a mostohájaft. Senki! Átvágot a gyalogátke -
lőn, s máris a bolt felé vete útját, ahol megvete a
nyári  ruhát,  amely  tökéletesen  állt  rajtaft.  Hirtelen
órájára  pillantot, s  reménykedve  állapítota meg,
hogy még van ideje beugrani az orvoshoz az ered-
ményértft. Az értekezlet ugyanis hamarabb véget ért,
mint azt gondolta, így ráérősen sétált át a Főtérenft.
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 Gondolatai kavarogtak a fejében, férjére és kis-
lányára gondoltft. Vajon mit csinálhatnak most? Las-
san fordult a zárban a kulcs, aztán Anna kitárta az
ajtót és belépet az előszobábaft. Kedvelt ételének illa-
ta csapta meg az orrát, s halk zene szólt a nappali-
ban, de fgyelmét hirtelen rövid csörömpölés terelte
el,  mely a konyhából  hallatszotft. Elmosolyodot és
lassan belopózot a fürdőszobába, hogy felvegye az
új vállpántos ruhájátft.  Elégedet voltft.  Csak remélte,
hogy Tamás és Dalma is hasonlóan jókedvűekft. Belé-
pet a nappaliba, ahol már várt rá egy férf és egy
szőke kislányft. Anna körbe pillantot és szája tátva
maradt az ámulatólft.

– Nem azt akarjátok mondani, hogyk?
– Boldog szülinapot Anya! – szaladt hozzá a kis-

lányft. Tamás is örömmel tárta szét karját, azonban a
nő mozdulni sem tudot a két kicsi ölelő kartólft.  A
férf közelebb lépet és valamit a fülébe súgot, de ezt
Dalma nem hallotaft. Anna letörölte könnyeit arcáról
és halkan szólalt meg:

– Tamás, kisbabánk lesz! Most jövök az orvostólft.
Ikreket várok! – Most Tamás nyelte le könnyeit és
sűrűn pislogotft. 

– Ez aztán a meglepetés! – és védelmezőn simo-
gata meg kedvese hasátft.

– Kistestvéreim lesznek! – visítota a kislány, s
Anna válaszképpen megsimogata a buksijátft.

Boldogság és fényár úszot át a nappalinft. A meg-
lepetések meglepetése volt ez a napft.

223



Verselő Antológia 2017 Tumpek Anyko

Karácsonyi angyalkák

Régen, nagyanyáink még úgy mesélték, hogy a
karácsonyi angyalkák díszítik fel  a karácsonyfát,  s
az ajándékokat a Jézuskától kérhetjükft. Ez most sincs
másként!

Júlia a karácsonyi készülődés közben gőzölgő ká-
véjával kezében leült a pamlagra, s a kandallóba bá-
mulva gyermekkorára gondoltft.  Akkoriban mire el-
jöt a szenteste, mindig feldíszítet karácsonyfa várta
a szobában, sok-sok ajándékkal a fa alatk

– Julcsi! Segítesz almás pitét sütni? – kérdezte
Anya, miközben ő azon törte a fejét, miért nem lát-
hatják a gyerekek a Jézuskát, ahogy éppen felteszi a
csillogó gömböket a fára és a serénykedő angyalká-
kat, mikor az ajándékokat a fa alá teszikft. Mielőt vá-
laszolhatot volna,  megcsörrent  a  telefonft.  Anya
gyorsan felkapta, majd kis idő után lassan letete a
telefonkagylótft.

– Mikor ér haza Apa és Bátyó? Már ebéd után
van? – kérdezte megdöbbenveft.

– Még nem jöhetnek – sutogtaft. – Nagyiék majd
holnap érnek ide a vonatal – s Anya elmorzsolt egy
könnycseppet a szemében, de ő okos lány volt öt és
fél  éves  korára,  s  észrevete,  ha  valamit  titkoltak
előteft.
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– Akkor a Jézuska nem jön el hozzánk az idén –
állapítota meg szomorúanft.

–  Dehogynem!  Minden gyerek  megérdemli  Jé-
zuska ajándékait! – válaszolta Anyaft. Azonban az ő
fejében kusza gondolatok cikáztak: „Se Apu, se Bá-
tyó nem jöhet, akkor a Jézuska ajándékot sem fog
hozni!”

– Anya, ki telefonált? – rázta meg szoknyája szé-
lét  és ölébe kuporodot, mint egy kíváncsi kiscicaft.
De Anya nem felelt, végül halkan csak ennyit mon-
dot:

– Meglátod, minden rendben lesz!
– kÉs együt ünnepelünk és együt várjuk a Jé -

zuskát? Megígéred? – kérdezte huncut mosollyal az
arcán, s Anya bólintotft. Tudta, hogyha Anya meg -
ígéri, akkor az úgyis lesz!

– A Jézuskának ki ad ajándékot? – kérdezte kí-
váncsianft.

Anya  mosolygot és  szeretetel  simogata meg
szöszke hajátft.

– Én szeretnék adni neki valamit, lehet?
– Hát persze, kicsim! Abból a linzer sütiből, amit

tegnap együt sütötünk, jut neki is! Kicsit más lesz
az idei karácsonyunk – magyarázta ezután Anya, –
nem ma este, hanem holnap ér ide hozzánk a Jézus-
ka!

– Apa és Bátyó miat, ugye? – kérdezte ő ártat-
lan szemekkelft.  Akkor még csak Anya tudta,  hogy
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Apa és Bátyó a kórházban vannak, s remélte, hogy
karácsony napjára haza engedik őketft. A karácsonyi
terem-focimeccsen Bátyót a csapatból egy fú fellök-
te és így a térdére eset, de olyan szerencsétlenül,
hogy rögtön műteni kelletft. Apa felhívta a kórházból
Anyát,  de  nem  tudta  megmondani,  mikor  érnek
hazaft. Akkor Anya gondolkodóba eset, hogy minden
rá marad, s persze nem akarta elrontani a karácso-
nyi várakozás örömét sem! A fenyőfa ot árválko -
dot a szoba közepén arra várva, hogy Jézuska feldí -
szítseft. Mint más estéken, Anya most is mesét olva-
sot neki és álomba ringata őtft. Éjszaka Anya csatát
vívot az „álommanókkal”,  hisz a konyhában csör -
gete az ébresztő órát hajnali kető órakor, s csende-
sen nekilátot a fenyőfa díszítésénekft. Halkan, seré -
nyen tete fel a díszeket, nehogy ő a neszre felébred-
jenft.  Mikor  elkészült,  elégedeten  csodálta  meg  a
pompás karácsonyfátft. Halkan visszafeküdt az ágyá-
ba, s majdnem elaludt, mikor hirtelen felpatantak a
szemei: a sütemény, Jézuska süteménye!

– Majdnem elfelejtetem! – mormolta csendesen
és gyorsan kilopakodot a nappaliba, hogy a fa alá
készítet aprósüteményt bekapjaft. Mind a hármatft. –
Hu, ez nagyon fnom! – gondolta és visszabújt a jó
meleg takaró aláft.

Reggel Anya az ő sikolyára ébredtft. Ot állt a csil-
logó karácsonyfa előt és ámulva nézegete az aján -
dékdobozokatft. Anya mosolyogva fgyelte őtft.
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– It járt a Jézuska! Nézd Anya! Megete az ös z-
szes süteményt! És mennyi ajándékot hozot! – kiál-
tota boldoganft.

Ekkor csöngetek, s Anya ajtót nyitotft. Megérke-
zet Apa és Bátyóft. Bátyót Apa ölben hozta be az au-
tóból  és a heverőre fekteteft.  Bátyó bágyadtan mo-
solygot rá, a kishúgára, majd a karácsonyfára eset
a pillantásaft.

– A Jézuska! - s szemével kereste a saját ajándé-
kát, ugyanis görkorcsolyát kért ajándékbaft.

Ebédre nagyiék is megérkeztek, Apa kiment elé-
jük a vasútállomásraft. Ő sikoltozot és táncolt a fel -
nőtek körül és mindenki azon kacagot, milyen éde-
sen tud örülni ez a csöpp lánykak

A kandallóban hangosan sercent egy fahasáb és
Júlia felhörpintete maradék kávéjátft. Nem tudta el -
dönteni,  hogy  elmélázot, vagy  mégiscsak  kopog -
tak?  Igen,  jól  hallota,  kopogtak  a  nagy  faajtónft.
Megérkeztek a szülei és a gyerekei isft.

Együt van újra a család!
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Vasas Eszter

Már  gyerekkorom  óta  érdekelnek  a  különféle
művészeti  irányzatok,  vers  és  novellaírással  hobbi
szinten  foglalkozom,  több  közülük  meg  is  jelent
nyomtatásbanft. Az írás azonban több számomra egy-
szerű szabadidős tevékenységnél, önmagam kitelje-
sedéseként tekintek ráft. 

Leginkább a szerelem és  a szabadság témaköre
inspirál, de számos más forrás is akad, amiből ihletet
merítekft. Az első megjelent versemet a páromnak kö-
szönhetem, aki sokáig biztatot, hogy mutassam meg
alkotásaimat másoknak isft.
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Gyertyafény

Lobog a láng,
integet a rózsaszál,
vörös dallamot dúdol,
piros szavakat sutogft.

Lobog a láng,
büszkén áll a két gyertyaszál,
szenvedélyt szór számtalan szív,
kit a szerelem szikrája hívft.

Lobog a láng, 
büszkén áll két gyertyaszál,
kiket az ég vár,
aranyló csillagok csapata csárdást járft.

Lobog a láng,
büszkén áll két gyertyaszál,
kiket az ég vár,
hogy örökké lobogjon a vágyft.
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Még mindig múzsám

Még mindig múzsám,
várom lantod szózatát,
szakadatlan szenvedéllyel
szüntelenül minden éjjel,
hogy végre hozzád érjek,
s érezzem érintésed,
mi mint az éltető víz,
mit cserepes ajkam hív,
mi mint a levegő,
úgy kell e hő,
mert nélküled csak sötét vár,
végtelen világ romján áll a sötét vár,
de nem, mert már az is oly sivárft.

Életelen életől óvj meg kérlek,
végtelen világok képét ne zárd el végleg,
fantázia szárnyid küld le értem,
hadd repüljek a végtelenbe véled!
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Vidákovics Csaba

Csak tenni azt, mit a lélek vár

Csak dolgozni, úgy, tisztán

Az erőm nem mérem s néha időm is fogytán

Csak teszem, mit tennem kell, a nevemhez méltán
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Vérzik a szív

Látom it, belül, a remény lendületét
Hallom, it belül, a sutogás erejét

Érzem a bőrömön, minden szál félelmét
Aztán csend

Tűz, sikítás, tétlenség

Álmokat tép minden, ami ég
Sorsokat ír minden vélt s véletlenség

Egy fájdalmas űr csak a füstölgő anyagi lét
Aztán csend

Könnyek, düh s az a megannyi kérdés

Gyertyák lángja, barátok, idegenek, ölelés 
Nincs már „ha”, nincs már „pedig”

Csak a csend, csak a gyász
Ostoba sors, mit át írt egy út

ft.ft.ft.
Élniük kellene mégk

232



Verselő Antológia 2017 Vidákovics Csaba

Eltűnt
(A Mirror emlékére)

Ot, az álmok szigetén jártam
Sokszor sáros lábbal az előszobában
De levedlet rólam minden, mint egy lerúgot cipő
Bent egy más ember letem, és talán nem is felnőt

Ot a zenében éltem, s néha mámorban jártam
Egy pohár jó bor vörösében ízeket vártam
Barátok gyűrűjében, az üveg üdvözlő csendülésében
Ot más volt, ot gondtalan voltam

Ot a zene lüktetet szívemben
Élt minden hang, a hús-vér emberben
Az a rejtélyes tudás, mi a holt kotát éltete
Parádés harmóniáit, mind, mind fülem úgy szerete

S ha hamisan szólt is, hát bánta a kutya
Emberek ők is, tévedésük édes-mostoha
Mert nekünk, értünk volt minden akarat
Játékuk közben simult a világ, dőltek a falak

Aztán csend let, kiürült a színpad
A még csengő fülünkre gyógyír az a csend
De a szív már tudta, nem lesz több
Vége, bezárt s már csak a kongó falak emlékei zenélnek
Vége, megszűnt az a hely
Hol a barátok s a zene együt lennének
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Letete már

Egy ajtó előt álltunk akkor
Neki a megszokot mindennapok
Nekem egy új világ kapuja
Azon, színét vesztet, porlepte ajtón,
csak a kilincsnek van csilláma

Délceg, erőt sugárzó tartásában, tekintély
Mégis, a pozsgás arcon, a vastag lencsék alat,
komisz volt mosolya
Így, ha csak lassan is, olvadt a feszültség

Kinyújtot keze, embernek tisztelt
Hangjában az ősök nyugalma
Mester volt ő, egy igazi mester
Kinek atól fogva, belém let bizalma

Ot álltam szemben
Remegő lábam még vonta a lépést
Hasamban csomó
Izzadó tenyerem elveszet kezében
Úgy fogadta a köszöntést

Gyereknek hívot, mert nevem még tanulta
Gyere Gyerek s az ajtót nyitota
Néhány lépés csak, már nincs visszatánc
Az én döntésem volt, nekem, atól a naptól,
egy új irány
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Othonommá let ez a zajos, poros játszótér
Gyermekként léptem be és ot váltam felnőté
S úgy tanultam tőle, hogy nem is tanítot
Itam szavait, lestem teteit, ha kellet ő csak javítot

Igen, ő javítot
Rajtam, nekem, értem
Akkor még nem kellet kérnem
Kezembe adta azt, mit sajátjába az évek véstek
Szívembe azt, mit akkor még csak nem is reméltem

Igen, mert ő csak adni tudot
Kérni is csak azt, amivel embert faragot
S úgy szálltak el azok a közös évek
Hogy közben belém faragta a mesterséget

S mikor már úgy éreztem, nekem kevés az a sok
Kell, hogy lássak újat, mást, másnál
Akkor lesz jobb, ha egy nagyobb világot láthatok
Már barátként köszöntem el,
de azóta is kérem a tanácsot

S ezen a külön úton, mester let belőlem
Nem hiúság, sem a pénz,
csak egy próbatétel volt a vezérem
De büszkévé tetem, s ennek örültem
Nem változot semmi, még mindig ő áll előtem
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Útjaim, bár százfelé vezetek
Az a műhely még nyitva áll
Csak azt az ajtót más nyitja előtem
Hisz ot már úgy vendég ő is, mint én is
Átadta azt, mert úgy érezte, eljárt felete

Pedig ha tudná, a világ még várja a csodát
Az a sok ablak, ajtó, szekrény, kéreti othonát
Az a kérges kéz, bár már remeg,
de még nem kelletlen hasáb
Az a meleg szív, taníthatná új inasát

Mesteremnek naegyon sok szeretetel,
hoegy soha ne teegye le azt a szerszámot!

Szülinap

A reggel ugyanaz még
Álmokat satíroz a szűrődő fény
A szálloda ágya ma is nyomot hagy
Mintha nekem adná a rugókat

A résnyire nyitot ablakon a hajnal hűs hagyatéka
Madarakkal együt ébredt a fűnyíró
Az öreg fák alól friss fűillat
De it még az a lusta, marasztaló meleg
A nyakig húzot takaró alat
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Egy selymes, meleg kéz simogat
Bársonyos női hang sutogja:
Boldog szülinapot!
A kedvesem az, ki az álmokból visszatérőn
csókkal fogad

De a telefonom is más
Ontja magából a csipogó hangokat
Üzenet, még egy és még egy
Számlálatlanul olvasom a jókívánságokat

Tisztuló agyam már látja a körvonalakat
Az erkélyünk alati bárból felszivárog a kávéillat
Amúgy is mindig a kofein rúgására indul a nap
Ez most miért legyen másabb?

Szinte öltöznöm sem kéne
A medencékhez elég egy ruhadarab
De a reggeli az más, társadalmi érintkezés
S ez megzabolázza akaratomat

Egy svédasztal tartalma tölti az üres gyomrokat
S az enyém sincs másképp
Szapora mozdulatokkal tömöm magamba
a tányérra halmozot fnomnál fnomabb falatokat

Aztán még egy kávé
Hisz a jó motor szívatóval indul
Ez a nap már úgy is a lazulásé
Egy aprócska unikummal nyugtatom
püfedő pocakomat
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De most már irány a víz
Magamra húzom a fürdőalsómat
S már néhány lépés csak 
A medencék partján, az idősek közt
mellőzöm a blama tornagyakorlatokat

Néhány hossz úszás után, csobbanás
S már élvezem is ezt az Olympos-i nyugalmat
Habokban merülve, a masszázsnak engedve
Lazítom minden porcikám s ürítem agyamat

Egy ismerős, bársonyos hang csalogat
Szétáztál már, gyere mellém!
Törik a varázs, álomból valóság, de ez is oly szép
S a puha ágyon, karjai közt szárítom magamat

Tervezünk, készülünk, ma hogy s mint járjuk utunkat
S ha már Bikal oly szép, és nyitva a vár
Útra kelünk, bejárjuk az ódonnak tűnő zugokat

Vissza a múltba, egy olyan időbe
Hol a két kéz, a szív és akarat
Még barátok voltak, egymásért éltek
Mesterségnek hívaták magukat

És mindenhol mosoly
Mindenhol kellem
Igazi vendégnek éreztük magunkat
Csodának hívnám, de tudjuk nem az
Csak igazán jól végzik dolgukat
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Repül az idő, az órák úgy teltek
Észre sem vetük, hogy a nap már a fák alól bólogat
Korgó gyomrunk is keresi már
A vacsorához vezető utat

Uh, még egy svédasztal! A látvány is durva
Nem látni végét és roskadásig telve
Az ínycsiklandó terhe alat
Amot egy boroktól roskadozó hűtő
a hidegtől párásan gyöngyöződő sörcsap

A kiadós vacsi közt, koccintunk végre
Nálam a vörös, nála a fehérrel töltöt poharat
Így szép az esténk
Vésődik az emlék
Egy séta a parkon át, a fák árnyékában
Egy egy csók is elcsatanhat

A szobánkban újra, kulcs fordul a zárban
Ruhánk a földönk
No de már elég, a többit már had ne!
A többit már elég csak a fantáziákra!

Húsz éve építem

Csak tenni azt, mit a lélek vár
Csak dolgozni, úgy, tisztán
Az erőm nem mérem s néha időm is fogytán
Csak teszem, mit tennem kell, a nevemhez méltán
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Csak adni kell, többet mit várnák
Csak megosztani magamból az évek tudását
S ha kell hallgatni, szűrni a jó és rossz tanácsát
Arannyá válik így, többet ad a vártnál

S ha hívnak, láthatom a rég szorgalmát
Láthatom mosolygó arcukon a hálát
Apró téglákból épült bizalom várát
Több ez az aranynál és szebben csillog minden másnál

De nem vagyok isten, véthetek hibát
Ne keressétek teteim szándékát
Hisz mindig próbálom a többet, a jobbat
De van az úgy, hogy a gondok ellenem dolgoznak

Az életben nem kér kenyeret a szégyen
Ember vagyok, belátom a volt vétkem
Ha néha arcon csap, felállok s kérdem:
Hogy tegyem jóvá, hogy ne maradjon bélyeg

Történt már úgy is, hogy kevés a szándék
Nem tudunk ellen, mert túl sötét az árnyék
Nem marad más, csak máshol, másokkal jót tenni
A bizalom apró köveiből, szorgalommal építeni

S talán lesz majd az a nap,
Mikor enyhül haragja bélyegem alat
Mikor más munkák fényétől a hit újra épül
Ha a feledés mellé megbocsátás ül
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Az ajtóm mindig nyitva áll

Dolgoztam én már papnak és gyahúrnak
Egyformán kopot éle a gyalumnak

Cipeltem terhet már erősebb helyet
Csak cipőm sarka kopot, az is csak keveset

Csináltam csodát már egyszerű munkásnak
De tűrtem már rigolyáját gazdagok vágyának

Adtam ha kevés volt, s talán kértem már sokat
Mindig a szív és a becsület osztota,
szorozta a számokat

Szakmám az életem mozgató rugója
Hűséges társam, s ha kellet támasz a nyomorban
Volt az már vidámság a könnyek helyet
És verejtékcseppek a büszkeség mellet

Egy igazán jó buli

Annak lenni, akit a szív akar
Nem hátrálni, mert az a más nem arra tart
Nagyot lépni, ha az kell
Akkor is, ha azt a vakok hitével
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Angyalnak lenni ördögi csínnyel
Nagynak maradni minden apró lépéssel
Dalokba szorítani ezernyi kérdéssel

Tudni, hogy nincs válasz
Hogy nincs más, ki megfelel
Engedni erővel, s ha kell, emelt fővel

Bátran állni ot a lámpák tüzében
Arcokat keresni egy szerető tömegben
Röpke pillanatra engedni a szélnek
Bízni, ha felrepít, szárnyunk meg ne égjen
Ismerni önmagunkban a hiteles értéket
Egyensúlyt keresni, még akkor is, ha téved
Szeretni, szeretni, szeretni, mert így szép az élet

Darts

Kézfogás, mert az ellenfél nem ellenség! 
Többnyire barát – s ha még nem, arra van törekvés

Perdül egy érme
Egy nyitot tenyérben
mutatja: ki kezd, ki az, ki várhat még
Lábam a vonalon, szűkül a tér
Nyugtatom magam, mély levegő
Indul a játék
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Egy színes tábla a falon, azt mondták, az ot a cél
Kezemben lapul a három kis nyíl
Toll, szár, test s az elején hegyes acél
Kető a balban, az elsőt még emeli a kéz
A terv a tripla húsz, de ha csak sima
Kezdetnek az is elég

Indul verkli, még ha döcög is kicsit
Kopnak a számok, s velük az izgalom is
Nem nézek táblát, fejben számolok
Majd a végén, csak akkor
Mert zavarna, ha tudnám, hogy lemaradok

Száz felé járok, a fejemben számok
A szorzatok után gyors összeadás
S ha kerekítenem kell, mert az összeg nem páros
Kitalálok egy újabb sémát

Repül a nyíl s az első már megvan
Mély levegő, szektorváltás
És ha már az is a helyén, mint gyertya a torta tete-
jén
Az utolsó nyíllal a duplára dobva
Lobbanó láng a szívem helyén

Így megy ez, míg a számok csak kopnak
Egyre csak jobb, izgalmasabb csaták
Emberek jönnek és barátként mennek
S ha veszítünk, akkor sincs baj
Mert lesz legközelebb, talánk
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Hazaérkezet szabadság

Csendben rejtőző kacagás
Sötétben arcodon mosolygás
Hidegben egy meleg szorítás

Az mind Te vagy

Viharban egy nyugtató kandalló-láng
Esőben a váltás száraz ruhák
Stresszben a csitító bátorítás

Az is Te vagy

Emésztő vágyban az odaadás
Csókod, ha már száraz a szám

Egy beteljesült álom, a sok-sok éber éjszaka után
Az is Te vagy

S mióta ez így van, újra van miért élnem
S mivel Te is így szeretsz, ajándék minden percem

Két életünk a Sors egymáshoz sodorta,
ft.ft.ft.kössük össze egy mélyebb kötelékben
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Ezt a majrét!! !

Úristen, úristen jönnek a mamák
Vasárnap van, kidob az ágy
Csoszogó léptekkel támadom a fürdőszobát

Úristen, úristen jönnek a mamák
Kotyog a kávé, csörög a pohár
Cukorral zsonglőrködök, de kell még egy kanál

Úristen, úristen jönnek a mamák
Nyílik a hűtő, a reggelit kínálja
De az én fejemben már az ebéd menüje jár

Úristen, úristen jönnek a mamák
Cetli a kézben, csak listára vár
Öltözök gyorsan, irány a Spár

Úristen, úristen jönnek a mamák
Ez is kell, az is kell, telik a kosár
Nyúlik a kar, fogyózik a pénztárcám

Úristen, úristen jönnek a mamák
Csepereg az eső, szaporázik a láb
Nyílnak az ajtók, a tüdőm is időt kér már

Úristen, úristen jönnek a mamák
Kabátot, cipőt le, de most nem a helyére ám
Mert ma a fogas, a polc, a vendégre vár
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Úristen, úristen jönnek a mamák
Elő a porszívót, takarítás
Mindent megmozgatok, irtom a porcicát
De a végén minden a helyén,
mint színek a Rubik- kockán

Úristen, úristen jönnek a mamák
Mindenhol kacat, telik a szemetes kosár
Tisztul a kép, szépül a lakás

Úristen, úristen jönnek a mamák
Kedvesem süt, főz, fnom illat száll
Az asztalon már tányérok, poharak, szalvéták

Úr isten, úr isten jönnek a mamák
Nyitom a fürdőt, foltos a kád
Pakolás után gyors súrolás

Úristen, úristen jönnek a mamák
Gőzölög a tálban a leves, elfelejtetük a tésztát
Most ez így is jó lesz, nyugtat a Drágám

Csengetnek
It vannak a mamák
Fésűt a hajnak, gyors arc mosás
Mély levegő, nyugtató csók, nyílik a zár
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Esztergomban 

A szűkös kis utcák emléket rónak
Falakban a kövek már nem gyászolnak
A járdák közt is csak mutatóban a kopot
Már csak az maradt, mit az a sok század el nem lopot

Én nem vagyok Petőf, nekem kellenek a hegyek
S it van belőlük bőven, hogy másnak is legyen
Az egyikük kövébe jókora hagyma gyökerez
A rétegek alat a múlt püspökei, jelenben a hit, 
imádság és kegyelet

Oldalában a vár, romjaiban díszeleg
Toldot-foldot falaiban
csak találomra ragasztot régi kövek
Belsejében a falakon foszlány freskó-részletek
Királyok éltek it, kezükben pásztorbotként a jogar
Innen vigyázták,
terelgeték a máig is erősítendő magyar hitet

Másik hegynek tetejében
Egy olajfás kert közepében
Kékre mázolt ablakok üvegében
A tiszta lég hűs csendjében
Pihent egykori példaképem
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It fogadta barátait
It csűrte-csavarta szavait
Papírra it öntöte gondolatait
Kövek, fák, bútorok őrzik emlékeit

Lent a völgyek zeg-zugánál
A város nyüzsgő szív-zajánál
A teret őrző katonánál
Árkád alat, mint régen is
Cukorkások teszik boldoggá gyermeki álmaink

Odébb régi líceum
Amot meg tanítót tanítanak
Őrzik még a keresztény hitet az ódon falak
Teszik ezt azért,
hogy azok a csemeték egy igaz irányba tartsanak

Lent a völgyben,
Dunánknak kölyke csendben csobogva csorog
A kis híd után, már néhány lépés,
s anyjának ölébe szalad
A kicsinél s a nagynál is sétány, azon sorban padok
Szerelmet sutognak a nyárfák alat
szomjas galambok

Hidat vertek a viszály köré
Mint sértet hölgy nyakába 
Békét remélő ajándék láncot
Összekötve ezzel magyart, magyart és szlovákot
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Hagyd a sírást

Kérlek, most fgyeld, mit neked mondok
Tudom, nem szűnnek, csak másabbak a gondok
De nem hagyom, másként legyen
Ot leszek én, ugyanúgy, hogy fogd a kezem
Hát hagyd a sírást, csak fogd a kezem

Kérlek, nézz most ránk, mert párban letem
Szívem osztom csak a szeretetben
De több let az így, mint egy nagyobb halmaz
Több let a szám, de így a tiéd is nagyobb let
Hát hagyd a sírást, hagyd, hogy ő is szerethessen

Kérlek állj fel most s fogd mindkét kezet
Közös utunk meglehet, néha más irányba vezet
De a kormány, mindig tudni fogja az irányt
De a fék mindig ot állít meg,
hol a szív nem tűrheti a hiányt
Hát hagyd a sírást, mert én soha el nem veszek
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Vilcsek Adrienne

Kedves Verselőtársaim, Olvasóim!
Bemutatkoznom remélhetőleg már nem kell, mi-

vel immár kilencedik alkalommal szerepelek a Ver-
selő antológia szerzői közöt, ezért inkább köszöne-
tet  mondanék  a  lehetőségért  Komáromi  Jánosnak,
hogy a „virágcsokrot” évről évre én is színesíthetemft.

Családunkban,  barátaim  körében  már  hagyo-
mányszámba  megy,  hogy  a  karácsonyi  ajándékok
közöt ot szerepel  a  Verselő  antológia  legfrissebb
köteteft. Mondhatnám, hogy elvárják tőlem az újabb
Verselőtft. Az idei kiadványban egy kicsit elkalandoz-
tam a megszokot stílusomtól a rövid próza és a hai-
ku irányába, remélem, hogy nem volt hiábavaló ez a
kis kitérőft.

Szeretetel  kívánok  jó  szórakozást,  feltöltődést
minden kedves olvasónak és verselőnek!
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A bűvös sapka

A sapka már sok éve pihen a szekrényem felső
polcánft. Ránézésre semmi különös nincs benne, sem-
mi feltűnőft.  Sőt,  őszintén szólva mindig is  csúnyá-
nak,  ódivatúnak találtam a fakó,  formáját  vesztet
kötöt fejfedőtft.

 Szívesen megszabadultam volna a  látványától,
ha viselője nem ragaszkodot volna annyira hozzáft.

Furcsamód most mégsem tudok megválni etől a
sapkától, azért pihen 2016 májusa óta a ruhásszekré-
nyem legfelső polcánft.

Rájötem, hogy ez a régi, divatjamúlt sapka va-
rázserővel rendelkezikft. S hogy miben rejlik a varázs-
ereje?

 Egyszerűft.  Ha  kezembe  veszem,  és  arcomhoz
szorítom, akkor még ha pár röpke pillanatra is, de
újra érzem veled együt távozot illatodat, és ismét
magam mellet tudhatlak régen a csillagok közöt la-
kozó, drága édesanyámft.
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A létezés két pontja

A létezés két pontja vagyunk
Hegycsúcs és szakadék
Néha felemel, néha mélybe
Taszít a lét
Két pont közöt lebeg az élet
És kötéltáncos minden teremtmény
De meghajlás és taps nélkül
Távozunk, ha táncunk véget ér

A vonal (haikuk)

A monitor sík
A szívvonal hullámzik
Lüktet az élet

Akár egyenes
Akár görbe a vonal
A határ te vagy

Sziréna bömböl
Ütések a mellkason
Majd csend és vonal

Agyad a határ
A szív nem húz vonalat
Az érzés szabad

Tenyérvonalak
Kanyargó életutakft.
Hová vezetnek?
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Hak..
(Keresztapám emlékére)

Ha kiöregszel önmagadból,
S tested, mint elnyűt kabátot leveted,
Akkor tud igazán felragyogni szellemed!
Végre ismét szabad vagy, sérthetetlen,
Szétszóródhatsz a végtelenbenft.

Falak

Falak, melyek körbevesznek
Falak, melyek eltemetnekft.
Falak, egyre vastagodnak,
áthághatatlanul magasakft.
Falak, melyeket csak én látok,
Falak, hol szétörnek az álmokft.
Falak, melyek körbevesznek,
Falak, talán csak bennem léteznek?
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Mindig

Én mindig veled vagyok,
Ha sóhajtasz, én vagyok sóhajodft.
Könnycsepped vagyok, ha sírsz,
Repülök hozzád, ha hívszft.
Ha vidám vagy, őrzöm mosolyod,
Ha fázol, melegítem othonodft.
Kérdésedre válasz leszek,
Ha hibázol, veled vezeklekft.
Ha útra kelsz, veled utazom,
Hű társad leszek utadonft.

Búcsú Öcsitől

Készülj, Hajós! 
Bontsd ki vitorládat!ft.

Bár nem sejted, de azért zokogok,
mert én már tudom, hogy közeleg az időft.

Hamarosan lehullasz te is, mint a fáradt, őszi levél,
hogy messze tűnj a fény örök tengerénft.
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Csigaház

Kifejtetem magam önmagambólft.
Feltörtem csigaházamatft.
Kitekintetem a külvilágra,
s elszégyelltem magamatft.
Nem tetszik az, amit kint látok,
riaszt a káosz, a kuszaságft.
Felelőtlen lépésemmel
rám szakadt a valóságft.
menekülnék, de kint rekedtem,
hiába a zokogás,
nincs már hová elrejtőznöm,
összetört a csigaházft.
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Kedves Versírók, Alkotók,
Olvasók!

Tizedik éve, egy évtizede ad teret a Verselő Anto-
lógia az alkotó emberek szavakba vagy képekbe ön-
töt gondolatainak, érzéseinekft. 

A sorozat folytatódik! 

Már szerzője volt valamelyik antológiának és sze-
retne a következőben is jelen lenni?

Még nem volt a szerzők közöt, de a következő év-
ben  örömmel  olvasná,  látná  a  saját  gondolatait  a
könyvlapokon? 

Érdeklődését minél előbb jelezze! Így az elsők kö-
zöt kapja meg a Verselő Antológia 2016 részletes ki-
írását!

Küldje  el  e-mail  címét (esetleg egyéb elérhetősé-
gét) a verseloantologia@gmailft.com címreft. 
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