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„„SSeemmmmii ssiinnccss oollyyaann iiddeeggeenn ééss uuggyyaannaakkkkoorr sseemmmmii sseemm
kköövveetteellii aannnnyyiirraa aa mmeeggéérrttéésstt,, mmiinntt aazz íírrááss.. ((......)) AAzz íírrááss,,
ééss aammiinneekk rréésszzee vvaann bbeennnnee,, aazz iirrooddaalloomm,, aa sszzeelllleemm lleegg--
iiddeeggeenneebbbbeenn kküüllssőővvéé vváálltt éérrtthheettőőssééggee.. SSeemmmmii sseemm aannyy--
nnyyiirraa ttiisszzttáánn aa sszzeelllleemm lleennyyoommaattaa,, ddee nniinnccss iiss sseemmmmii
aannnnyyiirraa rrááuuttaallvvaa aa mmeeggéérrttőő sszzeelllleemmrree,, mmiinntt aazz íírrááss..
MMeeggffeejjttééssee ééss mmeeggéérrttééssee ssoorráánn ccssooddaa ttöörrttéénniikk:: vvaallaammii
iiddeeggeenn ééss éélleetttteelleenn tteelljjeesseenn jjeelleennlleeggiivvéé ééss iissmmeerrttttéé vváállttoo--
zziikk áátt.. ”

HHaannss--GGeeoorrgg GGaaddaammeerr
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 Aranyosi Ervin  (AranyosiErvin)

Az életünk furcsa játék

Az életünk egy furcsa játék.
Hiába a jobbító szándék,
akihez szólsz, nem érti meg.
Inkább a sorsáért remeg.

A hibákat hiába látod,
előbb veszítesz jó barátot,
kit fogva tart a félelem
és átkísér az életen.

Jó akaratnak, pofon az ára,
s bár próbálkozol ennek dacára,
akiért felemeled szavad,
csak elmenekül, elszalad.

Fertőző mételyt látnak benned,
el kell hát tűnnöd, el kell menned,
mert ki másokért itt szót emel,
az ma is máglyát érdemel!

Nem láttad? Én érted haragszom!
Ha szebb lesz sorsod, az a hasznom,
de nélküled nem nyerhetek!
Mert társadalmunk nagy beteg.

Hiába vers, hiába minden,
nincsen kiút, a rácson innen
fénytől elzárva marad a lélek.
míg nem szerettek, amíg csak féltek!
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Nevetni tanítalak

Nevetni kell, mert ettől szebb az élet,
Tedd hát vidámmá minden napjaid.
Én megtanítom nevetni a népet,
és átadom, mert tudok valamit.
Tudom, hogy gyógyít a szív kacagása,
elesettet is az égbe emel.
Nincs hozzá szükség pénzre, gazdagságra,
lelkünk feléled és vígan ünnepel.
Ha kell a tévén át nevettetlek téged,
vagy épp Hahota klubban várok rád.
Vidámságunk ne érjen sose véget,
nevess velem, s másoknak add tovább.



Válogatás a 2012. évi alkotásokból 7

Arany-Tóth Katalin  (aranytk)

Az ember…

Az ember naivan mindig arra vágyik,
hogy a holnap majd messze űzi bánatát.
Hajnal-harmatra vetülő, kusza fények
árnyékában múlnak el a fáradt évek,
és oly ritkán halljuk a szeretet szavát.

Bús fátylat bontunk a meghitt ébredésből,
s míg karjába zár a hajléktalan magány,
remények mélyén lapuló Isten-hitünk
imáiban kegyes feloldozást kérünk –
csak ne remegjen úgy szívünkben a hiány!

Valamit mindig várunk, vagy elmulasztunk,
szüntelen keresve tévedésünk okát.
Hallgatjuk és siratjuk a hűvös csöndet,
szemünkben messzi mereng egy égi könnycsepp,
hogy egy sóhajjal csodákba emeljen át.
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Lét-vakságban

Irgalmas lét-vakság börtönzi be
a szívembe szorult, fáradt csöndet.
Árva sorsom kikövezett útján
lehajtott fejjel vezeklem karmám.
Titkait megfejteni akarnám,
de választalan hajtom öledbe
örökkön kínzó emlékeimet,
Uram.

Belém feszül a kimondhatatlan,
a megmásíthatatlan eredet.
Felhasít ez a görcsös akarat,
s én csak rakom, rakom a falakat,
pedig már jól sejtem tudat alatt,
hogy minden, ami van, úgy van, s jól  van.
Megfogadhatnám intelmeidet,
Uram.

Konok-kétkedőn viszem vállamon
dacomból szőtt szó-palástjaimat,
s e Fényre vágyó, kóbor lélek –  már
gyakran hiszem – csak a végzetre vár.
Szunnyadó sötétben vár a halál,
mégis... ha olykor Fényről álmodom,
boldog gyermeked vagyok, s áldalak,
Uram.
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Álom után

Múló hajnalom lángoló színeit számolom
– táncolva libbennek illanó álmokon

túl az éveken
túl az életen

sóhajom átoson
tűnő ábrándokon.

A pillanat szétfoszló tarka képei
– emlékeimbe rótt rezgések ezrei –
gyöngyszemekként futnak szét szívemen
s míg téged ölel a távolodó kusza végtelen

szerelmem – mint hajdanán
újra öledbe hajtanám...
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Meddő(?) sorsok

kéreg-indákba
kapaszkodtok
ti számkivetett
meddő sorsok

hátat fordító
torz világban
elhalt gyökerek
száraz csonkok

légzésben tartott
gyermekei
eléheztetett
tömegeknek

bűzbe s mocsokba
űzött rongyos
emberi roncsok
ébredjetek

fordítsátok át
e vak közönyt
egy megszelídült
tekintetté

álmaitokat
nem munkától
kérges tenyerek
törték ketté

némán tüntetve
tudassátok
az úton köztünk
s velünk léptek

s bűnök dacára
méltó otthont
még száműzöttként
is reméltek
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Vezeklés, mindhalálig

December ébredt a hajnali tájra.
Erre a boldogtalan, torz világra,

hol szennyé érlelte lelkünket a szó.
A szükség undorában forgolódó

látni nem akarás egy nagyot legyint,
s tűrjük, ahogy a tél újra ránk kacsint.

Lucskos tócsáiban vád tükröződik,
s az öklendező valóság egy másik

újrakezdésben ringatja álmait.
Az éjjel megint megöltek valakit.

Még sötét van, de már búcsúzik az éj.
Az elindulók lépte nyomán fahéj

illatú ünneppel telt várakozás:
az Advent első lángja, majd Mikulás,

végül a Karácsony szeretetéhes
fényeit magunkhoz ölelő édes

illúziók, melyek mindegyikében
egy-egy be nem tartott ígéret. Éden,
hová kárhozott lelkünk újra vágyik,
de tudjuk: vezeklés jut, mindhalálig.
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Nyújtsd a kezed

Mint hullámok egy vaslánccal kikötött
ladikot, ringat és rángat az Élet.
Árnyékokba vesztek vágyak, s örömök,
színtelen semmivé lett sok csendélet.
Sorvadok.

Se szavak, se csöndek már nem érnek el.
Lét-kérdéseimre csak könnyem felel.
Fák susognak messzi partok tövében,
lombjaik még karolják zöld-kövéren
águkat,

melyekről lehull a levél majd ősz derekán.
Fecskék röpülnek egy távoli otthon után,
s helyet találnak a Világ másik oldalán,
ahol Nap ragyog a déli dombok homlokán.
Meglehet,

bennem már tompulnak az erőt adó léptek.
Fáradt pillanatokból morzsákat remélek,
mosolyba rejtett bánatban maródva, félek,
hiába indulnék, az árnyak utolérnek.
Ítélet

lehet ez talán, hűség korbácsának szíja,
de mit nekem, ki már a poklot is kibírta!
Ó, hányszor eveztem örvényben, s kaptam léket!
Korhadó deszkákon fekvő, széthullott lélek
darabok
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után kapkodok… és elfogy az erőm…
Ki születésem, s minden tévedésem
okát látod! Az utolsó levegőm
megadva, segíts! Kiáltsd! – hogy megértsem
válaszod.

Nézd! Béklyóim alatt sebes a lábam…
Fekete fekélyek kínoznak, lázban
fetrengve küzdök, s iszaptenger temet
a feneketlen mélybe… Nyújtsd a kezed
– Itt vagyok.



14 Fulltükör 7. antológia

Ábel Andrea  (AngyaliAndi)

17

Mikor megszülettél Kincsem
rettegőn óvtalak minden
bajától ennek a világnak,
könnycseppjeimbe zártam
vágyaim, s kétkedő hitem
lelkem mélyére kucorodott,
így némán, belül, magamban
zokogott, mikor elsőre
engedted el két kezem,
mikor belém ivódott az az
állandósult félelem, mit
az anyák örökül hagynak,
mit a gyermekek csak
éreznek, de nem tudnak,
s ami félelem ott él
a mindennapokban,
hogy jó-e az utad, hogy jó
csillagot választottam,
tettem-e eleget, vagy
csak rosszat párszor,

ölelve engedtelek, vagy
sírva fordultam el százszor,
meg tudlak-e óvni, néha
még önmagadtól is akár,
s ha ez a vezeklésem,
némán bírom-e mi fáj,
boldogságra szültelek-e,
vagy a jövőd oly nehéz,
tudlak-e küldeni, ha kell,
belül zokogva, de ha néz
az a huncut szemed,
tudjam majd hazudni neked,
így gondoltam, így akartam,
önző szívem sajog ugyan,
de ilyen a világ,
így tanultam…
Csak titkon remélhetem,
boldogulsz majd nélkülem,
ám én rettegek némán,
s fehéredik a félelem.
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Árulók

Mi bűne volt, ti mocskos szemetek,
áruljátok el, mi bűne lehetett,
annak a szerencsétlen hitehagyottnak,
kit hatvan becsületben töltött éve nyomorgat.
Koldulnia kell az utcán, él könyörületből,
a ti tisztességetekbe döglik, a ti kegyelmetekből.
És mit vétett az, kinek hiszékenység csak a bűne,
álnok szavaitok, s hazugság volt mi meggyőzte,
elvettétek hitét-lelkét, éhhalál várja utcái kövén,
jót röhögtök más nyomorán, gazdagodtok becsületén.
Gyerekek sírnak az éhségtől, szédülnek az iskolapadban,
az anyjuk már csak némán néz, s fölköti magát a lugasban.
Idegenben parádéztok, képviselitek e hazát,
munkátok, életetek lenne hallatni a magyar szavát,
de ti csak talpat nyaltok, bólogattok az idegen barmoknak,
nincs más érdek, csak a saját, csak ami zsebbe szorulhat.
Hazaárulók vagytok mind, árulója e Nemzetnek,
verjen az Isten, átkozottak, Isten verjen bennetek.
Reszkető kis öregeket hagytok magára kies tornácokon,
választhatnak ma mi a jobb, fagy- vagy éhhalál győzzön e világon,
emberség kéne csak, kevés, de ti nem vagytok emberek,
gazdagságotok sem örök, egy egész nemzedék kívánja véretek.
Van, kit eltaposhattok, s hiszitek ez így marad,
de nagyon vigyázzatok árulók, a lámpavason már csak a szél ringat.
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Cipő

Két szóra szűkül most szánalmas élete,
ez zakatol, ez zsong már csak benne,
tizenöt és cipő, értelme csak neki sok,
könnycsepp, mit a világ lát, szégyellni sosem fog.

Tizenöt? Mondhatják: hisz ilyen a tél,
mikor legyen hideg, ha nem mikor a szél
hordja a havat, épít fehér hegyeket,
békés a világ a kegyetlen város felett.

Cipő? Jó vastag, leginkább meleg ilyenkor,
vagy csini kis tűsarok, s szájszélen a vigyor,
nyomok a hóban, még ha csak oly csekély,
utókornak szóló, még ha nem is annyira mély.

Neki mindebből egyedül csak könny marad,
na meg a tizenöt, mi kegyetlen, halálosztó fagy,
cipőjét már vitték, maradt a cúg és a karton,
veszélyes ággyá vált a telefonfülke a sarkon.

Nyomot már csak abban hagy, s abban is csak keveset,
ki pillanatra látta könnyeit, s lábán a fagyott hólevet,
segítség a cipő, hogyne, hisz az életet jelentheti,
de méltóságát megölve, rajta már nem kell segíteni.
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Parázs

Jogod van a hallgatáshoz,
a szemlesütött,
néma meghunyászkodáshoz,
alattvalóként tán csaholhatsz,
bolondozhatsz vidáman,
mindegy, hogy vigyor, vagy vicsor
mutatja fogaid a szádban,
egyen ruhában, egyen táncolhatsz,
gondolatod is elveszik,
majd egyen gajdolhatsz,
lenéz téged a világ,
sárba, porba aláznak,
nem vagy semmire való,
csak beszélő szerszámnak,
ismételgesd végtelen,
mit a tréningen tanultál,
hagyd meg őket hitükben,
hogy bábbá alakultál,
higgyék csak azt,
elfogadod szereped,
nem kell még meglátniuk,
hogy izzik a hazaszeretet,
majd ha lángra kap,
ha mindenhol lobban a parázs,
érezni fogja mind,
bűn a hazaárulás!



18 Fulltükör 7. antológia

Szia Tavasz!

„Itt a tavasz” – ragyogtad, s én mégis
párnába fúrom arcomat, tüntetek,
lázadok, a naptól allergiát kapok,
havat akarok, felleget, borítsa
felhő a bégető báránypelyheket.
Csodás virágokról kiabálsz, de azokon,
s körülöttük ott az egész rovarvilág,
mind megannyi rokon, kis
zümmögő magánhadsereg,
dolguk a bosszantásom, s ha egy
felderítő lassan megközelít,
az egész csapat támad, leterít,
nem rémít semmi csapkodás,
füstölgő mágia, mára nem
marad más, csak a kemikália,
s bár attól pusztul
minden, mi színt visel,
szabadulnék a dögöktől,
még ha a mentő visz is el.
Nincs már zord hideg, zimankó,
örülsz, hogy az utca sem oly fakó,
de én szerettem a telet, hideget,
saját zsírban sülni nem nagy élvezet,
hisz nincs annál szebb,
mint mikor hull a hó,
s nem vödörből önti
az áldást Szent Péter apó,
szeretek úszni én,
csak nem ruhában,
nem vonz a sárfolyam
mi itt habzik az utcában.
A verseny is eldőlt,
népszerűbb a Télapó,
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nyuszi te csak második vagy,
túl sok rajtad a szőrcsomó,
több csoki fér a csizmába,
lebőgött a Kinder tojás,
így is a mérleg nyelvét húzza
a kegyetlen szagú locsolás.
Ugye nem baj Tavasz,
ha nem várlak annyira,
utálom a meleget,
s a muslincák hada
kimondottan zavar a tányéromon,
nem szép a sminkfolyó sem,
mi lassan csordogál a homlokon,
vattát nyelek vakon,
a szempillám is beleragad,
pollenallergiától csókos szám,
még ettől is duplájára dagad.
Nem szeretlek tavasz,
ezen ugye nem veszünk össze,
jövőre már felkészülten
védekezek jöttedre.
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Sorsok IV.

Csak egy pillanatra láttam a szemét.
Tompa volt és szürke.
Csak egy pillanatra, de láttam az életét,
a kilátástalan, pokol mélyére
bukó halk gondolatokat, a kiábrándult,
elfojtott sóvárgó pillantásokat.
Rám nézett, értőn,
belenyugvó bölcsen,
bénult döbbenettel néztem,
ahogy távolodik tőlem.
Deres volt, tán tanárember,
katedra, kréta nyoma a kezén,
most két sovány kis táskája,
mint béklyó, csüngött életén.
Ahogy letette terhét,
a földre, a piszokba,
egy bakancs rögtön belerúg,
ahogy őt dobták régen a mocsokba.
Nyúlt semmi kis lomja után,
keze a levegőben állt meg,
lemondón legyintett kurtán,
s nézett guruló élete felett.
Torkomban gombóc- én nem sírok soha,
most mégis, az én könnyem ért elsőként a porba,
mert nem értettem milyen az,
mikor már nem fáj a fájdalom,
mikor rég nem érdekes a jelen,
csak a múlton van mit gyászolnom.
S a könnyem talán nem is neki,
nem is érte csordult,
csak ez a nyomorult élet,
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ez a világ az, mi kicsorbult.
Vajon hol van a fia,
s hol van az ezernyi diák,
kinek ő mutatott utat,
kiknek ő bontott vitorlát?
Olyan, mint az apám,
mint ezernyi más apa,
csak őt öregkorára hagyta el mindenki,
hite, múltja s a védőangyala.
Szelence gurult a lábam elé,
reszketve nyúlt érte a kezem,
– ne sírjon kislány, az élet szép
magának. De nekem már nem.
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Bakkné Szentesi Csilla
(ZseffyZsanett)

Mikor elmentél este

...a madarak még mindig énekeltek,
nem hullt a hó,
s nem szakadt rám az ég.

(Felhőrongya lógott fölém cafatokban
mikor a mennyország befogadta,
mert befogadta kicsiny lelkét.)

Mikor elmentél
nem szóltak harsonák,
de a szívem üstdob volt a hantnál,
és majd szétpattant mikor
a fejemből a vér
tócsaként körém szaladt,
s virágkoszorúba font
szirmok közé halt a szél.

Ma reggel
a hintánál még láttalak.
De lehet, hogy a szomszéd kislány
intett felém, mosolygó,
ártatlan szemekkel,
mert nem tudta szegény,
hogy akkor rám szakadt ez a nyomorult ég.
Ököllel zúzta szét a legszebb percet:
a születést verte bennem keresztre,
s most itt térdepelek előtted,
kit halálra nemzett
az a szerelmes, gyilkos éj.
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Mikor elmentél este,
nekem minden semmivé lett.
Pedig a madarak még mindig énekelnek,
s majd újra hull a hó is,
és a fehérbe öntött apró lépéseid
nyomát, hogy el ne tapossam,
magamba simítom,
mint egykor a soványka reményt.

...de mikor elmentél Kedves,
belém feszült a csend,
a világ újra üres lett,
és veled halt a józan ész.
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voltál, leszel

voltál nekem
két pólus között a vonzás
virágbibére hulló harmatom
amplitúdóba zárt harangkongás
elmúlásból is éledő hajnalom

voltál nekem
szerencse, boldogság, alázat
falombot ringató őszi szél
télben szunnyadó barázdája tájnak
ölelős tavaszból rajzó méh'

voltál nekem
suttogó kertek virágos ágya
sehol sincs világban
sehol sincs bűntudat
estike szőnyegén

suttogó árnyak
szavak, képek, sziklák
szelídség, indulat

vagy nekem
árvaság, szülém hiánya
tollam hegyére száradt gondolat
kavicsok között őrlődő büszkeségem
szótlanságba karcolt alkonyat

leszel tán
újra csepp a számon
hűsítő, édes, éltető
utolsó szó halotti imámban
de lehet csak sóhaj
ami még menthető
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Takarjon fréziák illata

Álmomban pőrén álltam a havas utcán,
míg macskakövek égették fázó talpamat,
jégtömbbé fagytam, fel mégsem adtam,
de lelkem örökre ott ragadt.

Átkozhatnám a percet, mert ilyen lettem,
sivár, átlag-szürke, sehol-sincs-már,
romlott húsát kínáló, senki-kincse,
szirénhangú hűség, apró szilánk.

Lehettem volna ünnepelt szépség,
de én meztelen adtam rút magam,
a fényt tőletek kaptam-csentem,
mégis magányos vagyok, néma lant.

Előttem, ha fellebben az égi fátyol,
a holdsarló penget felettem altatót,
és a madárdal – ’mi ritka vendég nálam –,
lesz néha felcsengő siratóm.

A föld minden virága balzsamos ágyam,
fájó szavakból borul majd rám a hant,
könnyektől mégsem éled létem hiába’sága,
legyen hát takaróm illatos alkonyat.

De addig teszem a dolgom, aprókat lépve,
morzsát csipegetek, terítem asztalomat,
fréziát szórok eléd az utca kövére,
s hagyom, hogy átlépd árnyékomat.
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Bazsó Gábor (Baggio011)

Temetetlenül

– Ők azt mondták! Azt bizony! – erősködött idegesen a férfi –
Azt… azt mondták, hogy hisznek nekem! De akkor miért vagyok
mégis itt? Erre feleljen nekem! Eeeengem nem vernek át! Nem, ha
mondom! Tudom én, hogy úgy amúgy csak „izélnek” ezek a há-
tam mögött!

– „Mizélik” magát? – kérdezte nagyon kimért, nyugodt hangon
a pszichológus.

– Hát, hogy csak úgy izé… „Hahhhahha!” Röhögnek ezek
mind! Mint most én is! Őrültnek gondolnak, de tisztában vagyok
az agyammal! – dülöngélt előre-hátra a székben.

– Beszéljen arról,  ami egy évvel ezelőtt  történt.  Kérem! – tette
hozzá az orvos.

– Naaa! – vigyorgott idétlenül – Azt már nem! Maga sem té-
veszthet meg, de nem ám, hahhahha! – kacagott – Én nem vagyok
ám akárki! – húzta ki magát felemelve fejét és mutatóujját.

– Akkor mégis kicsoda? Mondja el nekem, legyen oly kedves.
– Pssszzzt! – csitított – Nem lehet! – mondta halkan.
– Miért nem? – kérdezte érdeklődve a szakember.
– Azért mert… - hajolt közelebb – Mert hall minket.
– Ezért suttog most is?
– Ühüm! – bólogatott hevesen – És sok-sok más ember is bizto-

san hallotta.
– Mit is?
– Jajj, hát ami akkor volt! – legyintett.
– Miért? Mi volt akkor?
– Óóó! Nem húz csőbe! Maga aztán ravasz! – vigyorgott – Nem

téveszt meg ez a fehér köpeny, de nem ám! Nem vagyok én akár-
ki! – emelte ismét mutatóujját fejével együtt.
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– Kérem, ne zavarja meg az öltözékem. Ez csak az előírások
miatt van – mondta nyugodtan az orvos – Dohányzik? – kérdezte,
miközben felé nyújtotta cigarettás dobozát.

A férfi láthatóan izgalomba jött a nikotinos rúd láttán, majd rö-
vid haját tekergetni próbálta, mint egy rosszalkodó kislány.

Ezt követően óvatosan hátranézett, felváltva szemlélve a mö-
götte álló szigorú tekintetű őröket.

A „terepszemle” után visszafordult beszélgetőpartnere felé,
majd halkan folytatta:

– Azok ott ketten nem engednék meg úgysem!
– Miattuk ne aggódjon! – nyugtatta – Gyújtson csak rá Steve! –

bíztatta újból felé nyújtva a dobozt.
– Nem-nem! – ellenkezett azonnal.
– Mi a baj? – kérdezte értetlenül a pszichológus.
– Csak a barátaimnak vagyok Steve! És maga nem a barátom! –

vágott sértődött képet a férfi.
– Ó, elnézést kérek a neveletlenségemért! – mosolygott kedve-

sen a doki – Valóban nem vagyunk még olyan viszonyban! Ké-
rem, árulja el, hogyan is szólíthatom önt? – tette vissza a cigit az
asztalra.

– Mr. Harper! – húzta ki magát – Szólítson Mr. Harpernek!
– Rendben van, Mr. Harper! – bólintott  – Szóval,  hol is  tartot-

tunk? – tette próbára a férfit.
– Tudja, én nem akarok „izének” tűnni, de… – idegeskedett. –

De… – De? – kérdezte az egyre nyugtalanabb, kisujját rágó férfit
az orvos.

– Hát… Ha megkínálna egy szál cigivel, akkor maga is szólít-
hatna Steve-nek – ajánlotta fel.

– Ezen ne múljon, barátom! – mosolygott, majd újra felé nyúj-
totta a dobozt – Megkínálhatom egy szál cigarettával?

– Ó, köszönöm! – kapott érte a férfi – Egyre éhesebb volt a tü-
dőm! Hahhhahhha! – kacagott hangosan, s ekkor már az orvos is
ráébredt a titok nyitjára:

–  Steve!  –  állt  fel  székéből  –  Csak  nem kávé  nélkül  akarja  el-
szívni azt a cigit?
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– Hát én… Izé…
– Miért ne beszélgethetnénk egy jót kávé és cigi mellett, nem-

de? – kérdezte nevetve, majd öntött egy csészével Steve-nek is –
Hogyan kéri?

– Két cukorral, és egy kis izével, tejjel – mondta zavartan.
– Parancsoljon! – adta át a csészét, majd a doki is rágyújtott, és

újabb trükköt vetett be:
– Szóval, hol is tartottunk? – játszotta a töprengő férfit – Á,

meg is van! – csettintett.
– Mi… Miért? Hol? – kérdezte dadogva, kávéját kortyolva s ci-

gijét gyorsan meggyújtva a férfi.
– Épp az egy évvel ezelőtt történteket kezdte mesélni.
– Csakugyan? – nézett döbbenten.
– Bizony! – bólintott a doki – Maga mondta, hogy barátok va-

gyunk. Szólíthatom Steve-nek, és a kávé valamint a cigaretta mel-
lett válaszol a kérdéseimre.

– Tényleg! – nevetett fel – És mi volt a kérdés?
– Az, hogy mi történt egy évvel ezelőtt – ismételte.
– Óóó! – legyintett, majd láthatóan remegni kezdett a szája is,

és erősen izzadni kezdett – Biztosan készen áll rá? Biztos tudni
akarja?

– Egészen biztos vagyok benne – mondta halkan, újra székében
ülve a doki.

– Hát jó. Akkor most erősen „izéljen” rám, mert csak egyszer
mesélem el! Fáradt vagyok, és nem akarok sokáig itt lenni! – szí-
vott mélyen a cigijébe.

– Világos – mosolygott az orvos – Hallgatom – tárta szét a ke-
zeit, majd Steve belekezdett:

– Akkor még azt hittem, hogy az egész majd csak így elszáll –
fújta ki a füstöt – De tévedtem. Szóval akkor, egy évvel ezelőtt…
Ültem  az  ágyamon,  a  párnámat  szorongatva.  Már  éjfél  is  elmúlt
akkor. Ez volt a második éjjel, amit ébren töltöttem. Egy teli kan-
na kávé hevert az éjjeliszekrényen, a földön pedig összetaposott
energiaitalos dobozok, egy csomó!
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Szóval… Szóval szorongattam a párnámat a sötétben, amikor
újra meghallottam – halkult el.

– Mit hallott meg, Steve?
– Az ajtó… Az a rohadt ajtó… Megint nyikorgott, mintha vala-

ki épp bejönne rajta, de közben persze meg sem moccant az a ro-
hadék! – sírta el magát.

– Csak nyugalom – tette karjára kezét az orvos – Mi történt
ezek után?

– Felálltam, hogy izé… Megvizsgáljam az ajtót, jól van-e be-
csukva. Pedig tudtam én, hogy minden rendben van, de mégis
megnéztem… Ekkor „jött” ő.

– Kicsoda?
– Az a lány, ki más?! – üvöltött már-már bőgve.
– Kérem, fejtse ki! Elvégre barátok vagyunk.
– Jól van! – szipogott – Valami megmagyarázhatatlan erő egész

egyszerűn felkapott, és erősen a falhoz vágott! Egyszer, aztán me-
gint, és újra és újra! – mondogatta – Majdnem kiköptem a belem,
de amikor leállt, akkor sem estem le, de nem ám! – mutogatott.

– Hát akkor?
– Ott tartott végig, a földtől pár centire! Ezután újra érezni

kezdtem a hideg levegőt, aztán azt a fagyos lehelletet az arcomon,
majd végül körvonalazódott előttem ő… – csendesedett el, de
most nem szólt közbe az orvos, csak kivárt:

– Szóval – folytatta valamivel nyugodtabban – Ő volt ott. Az a
lány. Dorothy.

– És mondott is valamit?
– Igen… Minden éjjel szinte ugyanazt mondja.
– Pontosan mit?
– Mint mindig, akkor éjjel is ezt mondta kimért, ám bosszú-

szomjas hangon, rövid szüneteket hagyva:

– „Szervusz, Steve! Ahogy elnézem, most is vártál rám. Remé-
lem, nem neheztelsz a legutóbbi találkozásunk miatt.

– Tudom, hogy nem sült el túl jó, de sebaj, nemde? Ilyen az
élet…
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– Te már csak tudod…
– Ilyen az élet, amit elvettél tőlem…
– Már nem haragszom rád, Steve! Olyannyira nem, hogy hátra-

levő életedben minden éjjel meg foglak látogatni téged, hogy
szembesítselek mindazzal, amit velem tettél…

– Csak egy módon szabadulhatsz meg tőlem, de őszintén remé-
lem, hogy ez eszedbe sem jut…

– Kívánom, hogy örökké élj, Steve! Hamarosan újra találko-
zunk…” – ismételte el a férfi, majd elcsendesedett:

– Ennyit mondott? – kérdezte komor képpel az orvos.
– Csak… Ennyit mond mindig – rágta a körmét.
– Akkor már elárulhatja! – állt fel a doki, s ezúttal a higgadtsá-

got a mindent elsöprő határozottság váltotta fel. Steve is kissé
megrettent:

– Mégis mit?
– Hol van Dorothy holtteste? Halljuk! – utasította, és erre a férfi

újra hangos sírásba kezdett, és csak ennyit nyögött:
– Én sosem… Sosem akartam őt bántani…
– Elhiszem, de nyögje ki végre: hova rejtette el Dorothy holt-

testét? – ragadta meg Steve-et az orvos, aki némi habozás után
bömbölve vallotta be:

– A kis erdő mögötti tóban van – esett a földre valósággal
üvöltve.

Ekkor rontottak be az eddig kinn várakozó őrök, akik egy nyug-
tatóinjekció befecskendezése után kivonszolták a kába Steve-et…
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Fekete-fehér

Ha csillagokban ragyogsz, a végtelen sincs távol,
Csak érezzem a szerelmed, és meglellek én bárhol,
De hiába állsz előttem, ha az érintés csak találgat,
Miért érzem úgy folyton, hogy itt vagy de nem talállak?

Sártengerben fuldoklik a milliónyi ígéret,
Melyen sem az idő nem fog, sem a halálos ítélet,
Míg feladom a küzdelmet, egy ígéretet tehetsz,
Túléled, ha távol vagy, és becsüld meg, ha szeretsz…

Törött üvegekben látlak magamban, Másik Énem,
Oly gyönyörű vagy, s erős, mint rettegett tükörképem!
S hiába tudom: a férfi nem sír akkor sem, ha fáj,
Könnyeimet bezárva csak üvöltök: MÉG VÁRJ!

Mikor fájdalom a közöny, úgy csikarnám a választ,
Hogy halljam azt a szót, ami nyújt még egy kis támaszt.
Már-már mindegy az, ha őszinte, vagy hazugság csupán,
Ha ma nem is jön össze, tegnap sikerült, s messze még a holna-
pután…
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Angyal

Virágba borult az ősz, és nem hoz havat a tél,
Angyal szólt az álmomban, de már nem sok jót mesél.

Elmondta, hogy mi lesz, és, hogy késik majd a nyár,
Azt is mondta szeretsz még, de nem jössz vissza már…

Én megkérdeztem tőle, hogy láthatlak-e még,
de nem szólt már, csak bólintott, és eltakart a jég.

Angyal, kérlek, segíts! Add, hogy újra lássam őt!
Kérlek, Angyal, segíts nekem, és hozd vissza a nőt!
Angyal, kérlek, segíts! Érte elmondok egy imát,
De ha mégsem ez a dolgok rendje… Kérlek, változzon a világ!
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Bán Valéria (Zoria)

Megjöttem, itt vagyok!

Megjöttem, itt vagyok ha-hó!
A világot látni de nagyon jó!
Fáradt-boldogan nevet anyu,
Indián táncot jár közbe apu.

Mami szemében könny ragyog,
Lehozza mindjárt a csillagot.
Most minden körülöttem forog,
Sok kényeztetést is kapok.

Méregettek engem az orvosok,
2600 gramm és 48 cm vagyok,
Koraszülöttségemmel dacolok,
Minden rendben, jól vagyok.

A türelmetlenség rossz hatása,
Hogy korábban jöttem világra.
Siettem, és érzem kicsit fáradok.
Inkubátorban alszom egy nagyot.

És a legfontosabb Lacika vagyok
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Mindenszentekre a csillagoknak

Elmentetek messze tőlem, de bennem éltek még nagyon.
Az érzést, hogy ti vagytok kitörölni soha nem tudom.
Bennem éltek, nem akarom, de a fájdalom újra feléled.
Mindennap egy új hang üvölti bennem: Várlak téged!
Hiába van már körülöttem új élet, én már csak csalok,
Elfogadok, odaadok, de szívből szeretni már nem tudok.
Tudom nektek már nincs fájdalom és szép ott az élet,
Láttam a fény kapuját, ti nem engedtétek, hogy belépjek.
Hegyet mozgató erőtöket búcsúzóul itt hagytátok nekem,
Mégis a kapott örökség borzasztó, gyilkosan kegyetlen.
És most mégis apám, férjem ha éjjel hazajöttök kérlek,
Anyám fájdalmát adjátok nekem, én úgyis azzal élek.
Várjatok, egyszer én is indulok és újra veletek lehetek,
De még dolgom van itt, bárhogy szeretlek nem mehetek.
Köszönöm, hogy egy pillanatra éreztem az öleléseteket.

Már betört az élet

Betört az élet az életembe.
Nem kértem, de jött magától.
Azt hittem a fájdalom vége.
Újra éltem, hittem, reméltem.
De újra és újra forog a kerék.
Most megint nagyon fáj.
És most érzem vége már.
Emberek gyűlöltek. Minek?
A bajok jöttek. Túléltem.
Emberek szeretnek. Minek?
A bajok jönnek. Túlélem?
Amikor nem volt kiért,

Soha, de soha nem féltem.
Most van kiért és félek!
Minek, mondd Istenem!
Elfáradt, összetört, gyenge.
Íztelen, rímtelen. Kell-e?
Teszem a dolgom,
utamon még dacból megyek.
Teszem a dolgom
Nem akarom, de lassan elve-
szek.
Ha túl leszek az utolsó gáton.
Mondd lesz-e még barátom?
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Most még kérlek

Istenem! Ha megteremtettél akkor engedj élni!
Bajok közt a fájdalommal dacolva még remélni.
Adj egy kis erőt! Ne vedd el tőlem a levegőt!
Bár sajgó csontjaimban érzem az elveszett időt.

Voltam sokáig anyjának a nem kívánt gyermek,
Akit apja szeretete miatt csak éppen elviselnek.
Voltam kényszerből kapott vadóc kistestvér,
Ki a nagyok közt szülői parancsra épp megfér.

Utcagyerekként keményen sokat verekedtem,
Létért, térért, túlélésért a földről is felkeltem.
Hosszan, idegenektől tanultam embernek lenni.
A fájdalmon magam könnyek nélkül túltenni.

Istenem! Elvetted már amit embertől csak lehet.
Ki szeretett velem már nem, ott él csak veled.
Apám, férjem nem láthatom csak sirathatom,
Álmatlan éjszakán a levegőt ölelheti karom.

Megfizettem neked amit adtál én mindenért
Keserves árat kértél tőlem pár szép napért.
Amíg adni tudtam a jó családnak kellettem
Most nincs semmim, egy eldobott fecni lettem.

Ígérem többé a próbáid miatt nem lázadok.
Vissza nem ütök senkinek , nevetek nagyot.
De tőlem többé ne várd , hogy ejtsek könnyet,
Álnok testvér és gyerek nélkül már könnyebb.

Istenem! Ha megteremtetted, hagyd még élni!
Anyámat elborult aggyal hagyd még remélni!
Ha szeretett gyerekei nem törődnek már vele,
Ne fájjon, hogy ápolja nem kívánt gyermeke.
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Önző búcsú

Kísért a múlt. Törölném, de visszaköszön.
Álmok réme, már elűztem, mégis visszajön.
Emberek kiket nagyon szerettem, féltettem,
Saját érdekeikre használtak fel csak engem.

Naiv voltam? Önző? Vagy nagyon ostoba?
Mindegy már, többé nem használnak ki soha.
Önzésem véget ért, nem boldogít ha örültök,
Gondotok sem érdekel, vigyen el az ördög.

Agyamba többé ne kússzon rólatok gondolat!
Ott ahol kell helyettetek is teszem a dolgomat.
Asztalomon a búcsú gyertya értetek leégett,
Ne okozhassatok nekem már több rémképet.

Fájdalom mély gödrét szívemben a halál ásta,
Ti töltögettétek, ne legyen ott kín nélkül hiába.
Megtelt az árok, örökre végeztem veletek,
Most már a sajátotokba öntsétek mérgetek.
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Bodó Csiba Gizella (csigi)

Anna Nap

Anna Nap
Szerettem Őt!
Szeretem ma is!
Érte ma három mécses ég!
Emlékedért! Maradj még,
Ne égj el! Ne még!
Égig nyúló
Kicsi lángok hegyén
Lepergetem 40 évemet,
Melyből oly kevés volt,
Az együtt, – de a tűz jutott
– Neked, Nekem!
Fényüket glória öleli,
S égig nyújtózó száz sugár,
Miközben Shakespeare
Legszebb szonettjét
Szavalja öt kiváló,
Ki szintén messze jár: …
„Az vagy nekem,
Mint testnek a kenyér…”
Borul tenyeremre a meleg tenyér.
Tokaj egy asztalánál,
Arany csillogással,
Kiürült a két pohár.
Mi méltóbb az emlékekhez Anna
Napra, csak ezt mondhatom:
– fülledt az este – …
„részeg vagyok,
S mindig szomjazom…”
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Az öbölben

Többször ültünk stégeden őszi alkony,
elúszó aranyhidat nézve,
hogy nem harap csalira egy rabló balin,
nem tesz semmit, így is megérte.
A tó elhagyott öblében,
szegett fejű nádszálak dideregnek.
Mégis várok!
Egyszer újra csobbanhat úszó,
hálóban a zsákmány megvillan,
gazdag életed!

Mellékutakon

Repültünk az úton, szaladtak a rétek,
mellettünk mozdultak, utol még sem értek.
Harsogó zöldben birkák legelésztek,
úton száguldókra ügyet sem vetettek.

Felhők labdáztak, színeket cseréltek,
köztük a madarak cikk-cakk csicseréltek.
Integettek a fák vékony karjaikkal,
avart öntöztek lehullott harmattal.

Egy gomba állt büszkén búbján a kalappal,
egy másik lesújtott, kettéhasadt skalppal.
Már messze jártunk, nekünk nem emelte,
minap egy csiga lehet, lelegelte.

Erdőn-mezőn át a várost elhagyva,
szárnyas kocsi repült végtelen szabadba.
Öröm-erőt tankolt és csak adta-adta,
harangszó velünk napba szaladva!



Válogatás a 2012. évi alkotásokból 39

Bombicz Mónika (Francesca3)

ki-feszítesz

te, ki
csípődhöz
szegezel
ki keresztbe
feszítesz
szomjam ki
harmatoddal
csillapítod
ki ölembe-
merítkezel

alázattal vadul

te
égesd
szívembe
a végtelent!

örvény

ébred
a vágy
húsomba
vág
selymes
kötél
feszül
befon
megköt
simít
a hold
is sikít
– helyettem –
hangja

édes-mohó
szelíd-szilaj
szívemig
lüktet
vad
vágy
láz
sodor
ölemben
dobok
fáim
feszülnek
örvénybe
hullok
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ellobbanna már

na nézd a nyár
hogy kóricál
a fák alatt
ledér madár
az őszre vár
izzó szíve
csitulna már
az ég alatt
halk fény szitál
egy rőt levél
zöld fűbe hull
a hold kigyúl
haldoklik már
de nézd, a nyár
még lángban áll
ledér madár
csitulna már
a szíve fáj

még táncikál
még sántikál
izzó öle
gyönyörre vár
csitulna már
ősz, jössz te, ó
élet halál
sok rőt levél
smaragd-selyem
zöld fűbe hull
a hold kigyúl
ím, nézd a nyár
nem kóricál
halk tűzmadár
nyugatra száll
s a fák alatt
szűz szél cibál
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világnak virága

omlanak világok
feneketlen mélybe
támadj fel, virágom
emelj minket Fényre

mezítelen ágak
kulcsolt kezek
imára nyúlnak
szilánkokra hullnak
égnek az Égnek
szerelmetlen szüzek
szárnyatöröttek
ütköznek a ködnek
feszülnek a szélnek

odafent a dombon
szegek csikorognak

hol vagy
jaj, virágom
világtalan álmom
világnak virága
szerelmes mag-zatom
test-vérem, édesem
ölemből szakajtott
ölemben örvénylő

vacognak angyalok
ordítnak ordasok

lábadat megmosnám
balzsammal borítnám
életet lehelnék
szívemből szívedbe

odafent a dombon
szegek csikorognak
omlanak világok
feneketlen mélybe

sebed hadd csókoljam
hajammal borítsam
támadj fel, virágom
emelj minket Fényre!
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izzik a vérbükk (hajnal2)

Lángol a vérbükk
hajnali fényben
tétova párák
kék köde kél
rebben a felhő
csipke-ledéren
bomlik a rügyből
rózsalevél

izzik a vérbükk
táncol a szélben
bíborban-vérben
ég dala kél
rezzen a felhő
fényfodra lebben
bomlik a fényből
smaragdlevél

lángol a hajnal
vérbükk a fényben
tétova égen
szél dala kél
rebben a felhő
csipkében-vérben
bomlik a fényből
rózsalevél
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Budai Ferenc (cirimok)

Szerelmemnek

Előhang:  Mit írjak neked, mondd?
Volt, ami volt: régi és szép,
de magányom már csak a mord
tudomány, s szép líra tépi szét.

Elmentél. Maradok, mint voltam.
S bűntelen. Ki emlékszik már ránk?
A világ megy tovább. Szerelmes múltam
csak én őrzöm, a csillagok, s a fák.

Pedig hogy rajongtam érted! Szerettelek!
te nem is tudod, mit jelent tizennyolc évnyi
magány után a lobogó, igaz szerelem.
mi voltunk mi ketten? Villanás, percnyi...

Mindig szerettél valakit – azt hitted,
s mikor fellobbant gyönyörű szíved,
menekültél. Nem mentem utánad, s
elvitted magaddal, mit oly sok reménnyel
alkotott híved.

Okos gondolatok mit sem érnek nálad,
de emléked most is izzón gyötri lelkem.
Mikor csak látlak, váltok pár szót veled,
s rólad álmodok, sírva ébredek: a semmit öleli testem.

Drágakő-ragyogó szerelmünkkel mi lett?
Gyűlölöm a napot, az órát s a testet,
mely világra hozott. Hideg fényre kitett
testem magának szép eszményt festett:
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Te voltál az! Már tudom! S még mindig fáj
ha süt a Nap, virággal ékes a mező,
és örök nyugalmat áraszt a hegyvidéki táj.
Fáj: virág, béke, lomb és szirom; ez ő.

Csillagként fénylettél csendes magányomban,
hol eddig örök úr volt a fagy.
Fellángolt szerelmem, mintha égi szikra
esne rozsmezőre. Tudd meg: ez is Te vagy!

Utóhang:
Szerettem azúr szemed villanását,
aranyszín hajadnak selymes suhogását,
szerettem a tested, a fiatal vért,
szerettem a lelked, mely mindig megért.

– Ég veled!

Esti kaland

Egész úton, hazafelé
Azon gondolkodám,
Dirr-durr, piff-puff, csitt-csatt:
Mi ez a zuholás?

Meg-megálltam egyszer,
Füleltem nagyokat,
S ím, hirtelen csend lett,
Csak kutyák ugattak.

Ahogy elindulok, újra
Dirr-durr, csitt-csatt
De amint megállok,
Ismét csak nagy csend van.

Ej, micsoda rejtély,
Bolondul az elme…
S amint megfordulok:
Hát nem engem vernek?
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Cseh Angéla (pumibu)

Legyen vége...

Falak tövéhez fagyosan tapadó árnyakként
lelket melengető napsugárra vágyunk.
Vagy csupán valamire várunk…

Cserepes ajkak vizespohárra tapadó
mohó szomját az üres szavak ízetlen
hazugsága nem olthatja.

Levegőt markoló szeretet-éhes ujjak
csalódott közönye bámul vissza
a tükörben jeges koppanással hasadt
tekintetünk zavaros képmásáról.

Legyen már vége.
Ennek a részvéttelen világnak.
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Csengődi Péter (csega)

Macska-messiás

Mária azt mondta, még szűz. A háztömbben lakók viszont em-
legették, hogy napról napra gömbölyödik a pocakja. Aztán hirte-
len lement róla a nagyja. Hiába faggatták, mi történt, a tizenhét
éves lány riadva futott el. Feljelenteni nem akarták, mert tudták,
hogy nehéz időszakot él meg, az apjával pedig senki sem mert
beszélni, amióta a felesége elment, ha nem is minden este, de le-
galább másnaponta beült a kocsmába, két sarokra a lakásuktól, és
haza már igen agresszív hangulatban járt.

A Heródes utcai sikátorban egy hajléktalan apró szívdobbanást
hallott a horganyzott kukák közül.

Szinte hordhatatlanra szakadt tornacipőt viselt, egy ingyen rek-
lámsapkát, valamelyik informatikai cég emblémájával, de ezen
kívül csupán egy lepelbe volt burkolózva. Talán fehér lehetett
annak idején, de koszos volt és foszlott, mintha több ezer éves lett
volna. Szakálla hosszú volt, töredezett, és helyenként csimbókos,
arcán a bőr emitt kipattogzott, amott elfertőződött. Követte a han-
got, nem is a hangot, már nem hallott semmit, a megérzéseit ke-
reste magában, hátha segítenek. Esetlen mozdulataival lerántott
nagy zörejjel egy amúgy is félrecsúszott fedőt, benyúlt a szeme-
tesbe, és saját meglepetésére emelt ki onnan egy újszülött csecse-
mőt. Nem volt pulzusa, nem szuszogott, törékeny kis élettelen test
volt már.

Magához ölelte, büdös testéhez, és úgy szorította, mintha szere-
tetével akarna ölni. Aztán megbontotta fogását, kinyitotta hatal-
mas tenyereit, és egy apró kölyökmacska feküdt benne. Elvitte
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egy akkortájt megellett macska alomjába, és a többi kicsi közé
tette. Az anya először vonakodott befogadni a csöppséget, de miu-
tán megbizonyosodott róla, hogy életre való, saját testéből etette.
Éveket adott neki, macskaévekben számolva harminchármat.

Hónapok teltek el, Mária magányos volt. Pletykák terjengtek
róla, a környékbeliek nem álltak szóba vele, apja sem volt kelle-
mes társaság. Befogadott egy macskát a Heródes utcai sikátorból,
és fiaként szerette.

Futás!

Egy kisvárosban éltem, Kiskőrösön. Annak is a szélén, szemben
a Kurta Kocsmával. Az ablak előtt, a radiátorra támaszkodva fi-
gyeltem  az  Odakintet:  a  kiüresedett  utcákat,  a  fagyott  földet,  a
parkoló kocsik deres szélvédőjét. Azt kellett volna gondolnom,
hogy a falak megvédenek a hidegtől. De nem ezt gondoltam, azt
gondoltam valójában, hogy a falak bezárnak. Hirtelen úgy érez-
tem, hogy ki kell mennem a szabadba, hát felöltöztem, és sétálni
indultam. Először türelmesen lépkedtem, egy lassú ütemben, hogy
ne melegedjek ki a vastag kabátomban. Zavart, hogy milyen sok
idő, míg elhaladok egy-egy ház előtt. Gyorsítottam a tempót, ko-
cogni kezdtem, végül rohantam, hogy minél messzebb, minél tá-
volabb jussak. Már jóval elhagytam a városvégi táblát, amikor
elfogyott a levegőm, és meg kellett állnom. Elkeseredtem, hogy
volt egy pont, aminél nem juthattam tovább. Innen vissza kellett
fordulnom, ha csak nem akartam az átizzadt ruhákban megfázni.
Beláttam, hogy átmehetek egy másik városba, egy másik ország-
ba, vagy esetleg egy másik kontinensre is, mindig lesz egy pont,
ahol vissza kell fordulnom. A kényszerek, a belül feszülő erők
mindig szabnak nekem egy határt, amit már nem fogok tudni át-
lépni. Ha egyszer valami csoda folytán kilőnek az űrbe, valamikor
el fog fogyni a levegő, az élelem, vagy az üzemanyag. Börtönben
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élek, csak az a kérdés, hogy mekkorában. Aztán a gyermekkorom-
ra gondoltam, a szinte állandóan a négy fal között töltött évekre.
Hogy egészen addig nem voltam rab, amíg nem vágytam a túlol-
dalra.

Háziállat a plafonon

Azt hazudtam mindenkinek,
a szúnyogok miatt tartom,
de csak lusta voltam kiűzni.
Folyton lestem a háló-szobáját,
na nem kukucskálni akartam,
féltem, hogy egy nap megismer
egy szőrös, nyolc lábú lányt,
aki olyan szerelmes lesz,
hogy maga alá petézik.
Nem tudtam, hogyan kell
egy pókot ivartalanítani.
Egyik napról a másikra eltűnt,
csak egy hálófoszlány leng
a karnison. Rám unt.
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Csizmadia Krisztina (cocko23)

A szobrász és én

Furcsa szerelem ez!
A tavaszba, az ecsetbe!
Gázpedálgőzön futó országúti napsütésbe,
a kék égbe hajló gondolatnyárfa csúcsába,
mely mögött a Balaton türkiz jege int
– valahol Alsóörsnél –
s múlik.

Odabent – ismeretlen kandallótűznél –
meleg jő a műtermi hidegben.
Csak az ópiumszívók fáznak ott a falon,
földre guggolt pongyola fehérben.

Ellenszenves vörösboros pohárból született lilahagymás kenyér
– jó zsírral kenve –
fölé suhan a gondola-gondolat,
s az eltévedt ruhaszárító-kötélen csüngve megállapítást nyer,
hogy paradoxon a keret közé szorult világ.

Fehérre rontott híd,
közös erővel szürkévé varázsolt kritika,
és a trompe l’oeil-nek nevezett óriásplakátszerű kép előtt
a virtuozitás keresztrejtvényét fejtegetve
gallérod sejtető utolsó gombjánál megállok.

Te pápaságot, királyságot elemzel Napóleon kertjében,
valahol a Krisztus keresztje alatt,
s a papírtekercseken nyugvó fáraómaszk mögül kitűnő furcsa
logika megállít.
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Hallgatok.
Hallgatom, hogy miféle tücskök, bogarak ezek.

S csak iszom a szavakat a kanapén perspektivikus lapok
nyomában,
melyekből itt-ott felcsillan csónak világom egy-egy művészien
megformázott darabja.

Estébe rohanó homállyal versenyez a mutató,
de még a mesevilág tornácán ücsörögve
egy cserszömörcebokor előtt elemezzük a hivatást.
Könyveket lapozva.
A szobrász, és én.
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Csöndes Csaba (csaszti)

A világ bölcsőjében

Könnyeiben fuldokló világ
bölcsőjében halál kívánja az életet.
Nehéz a vér, és könnyű a vágy,
lélek roppan, s az agyak teszik a téteket.

Egy fordított világ

A hajnallal ébredő
kék szemek.
Kékben a Föld,
víg gyermekek.
Egy fordított világ
hol jártam,
az ember ha felnőtt,
úgy elveszett.
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Dr. Dávid József (csitesz)

A Férfi

„A férfi megbocsát akkor is, ha bántják,”
ha húsáról a bőrét éles késsel hántják,
és a válóper során a nő pártján az Isten,
s a tárgyalás után csak egy szó van, hogy: nincsen.
A férfiak valódi igavonó barmok,
a bakon az ostorral egy szép mellű akarnok.
„Teljesítsd óhajom, könnyel, vérrel, kéjjel,
mert ha ezt nem teszed, nem kapsz popsit éjjel.”
A férfiak az idő múlásával nem színezik arcuk,
egyetlen gondjuk, hogy felálljon a farkuk,
a lelkük érzéketlen, mint egy sekély sós tó,
csak tökön rúgásra jön ki egy-két selypes zokszó.
A férfi legfőbb szerve kifinomult orra,
mert egyből megérzi, ha a nő kész édenkerti torra,
és becézi, dédelgeti a nő kinyíló szirmát,
miközben tudja, hogy most ássa meg egyszemélyes sírját.
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Bérház, hatvanas évek

A lépcsőházban mállik a vakolat,
mint lotyóról a levágott zakó.
a folyosó végén a közös budi,
abba pottyant naponta majd harminc lakó.
a szomszédban hagymás tojás készül,
ah! micsoda gasztronómia!
ez maradt mára az ötvenes évekből,
és az új íz miatt kellett sokunknak meghalnia.
a házmester nagy úr. övé a képviselet.
ő írja bele a foltos könyvbe, hogy
ki honnan jött, hová megy,
és gondolni nékünk mit lehet.
kapuzárás este tízkor.
innentől kezdve már csak a pénz az úr.
a későn érkező fizet a bősz cerberusnak,
és jó kedve a szúrós pillantástól egyből lekonyul.
vasárnap déltől kettőig itt a csendrendelet.
játszani a büdös kölköknek az udvaron nem,
de kártyázni az udvaron üvöltve a haverokkal,
azt bízvást lehet.
negyvenszáz, ulti, vagy betli,
a lapokban benne van, hogy most mi a jó.
ha nem tudsz éppen dönteni rendben,
elmondja néked a Kossuth rádió.
nyakkendőd egyszerű. volt kék, vörös
most amolyan egyen típus.
ha nem tetszik neked a készlet,
válogathatsz álmaidban,
vagy egyszerűen pofádnak kuss!
a gangon most újabb az illat!
szép ízű székely káposzta fő.
felébreszti gyomrodban a múltat,
és szádban érleli, hogy hol a jövő.
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Nevetni tanítalak

„Nevetni kell, mert ettől szebb az élet,”
hajózunk a boldogság vidám habjain.
All-exclusive ez a dölyfös élet,
és seggre esünk a valóság rögös partjain.
47 ezerből tisztesen meg lehet ma élni.
Mondja bölcs Matolcsy, a fő pénzügyér.
Fizesse ki ebből a panel fűtésszámlát,
s meglátja, a maradék pénz szart sem ér.
Jön a végrehajtó? Elvesztetted a hitel-lakásod?
Van rá segítség, Nemzeti Kormány Malaszt.
Nem tudsz fizetni, nem parlamenti képviselő az állásod,
hanem csak csóró tanár vagy, munkás, paraszt.
Lehet itt aztán jókat nevetni!
Gondoskodott erről derék Viktorunk.
Ők eléldegélnek a havi másfél millióból,
mi meg az éhbértől a boldogságtól behugyozunk.

odaát

Te mesélted Kedves,
hogy milyen a halál torkában
járni.
kínzó fájdalmakat átélni,
becsövezve egy kórházi
ágyon feküdni tehetetlenül,
számolni a beléd csöpögő
vegyszerek unalmas
cseppjeit, és kómában

egy meghatározhatatlan
fény felé önfeledten szállni.
Te mesélted, hogy erősnek
kell lenni,
és akik hisznek benne, meg-
találják útjuk.
feléjük nyúl egy segítő kéz,
így könnyebb lesz nekem is,
tudom, tudod, tudjuk.
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A világ folyása

Zöldellő völgyek, langyos napsugár,
halk madárszó görög hon tengerkék ege alatt.
Lant lágy hangjától dalol a rét, hol
selymes vizű fürge patak kacagva szalad.
Itt, hol ledér Múzsák kíváncsian lesik
egymás most beszerzett titkos rúzsát,
és alanyi költők faragnak maguknak fűzfa rímeket,
hagyva az utókorra sok bóvli remeket,
szóval ezen idilli kép tiszta fényén, melyet
soha nem érhet kosz, élt az emberkerülő,
de bölcs Herakleitosz.
Hősünk igaz kerülte az emberi egyedet,
de nem vetett el magától olyan kegyeket,
hogy Istenekkel értekezzen élete során,
ami köztudottan sohasem lehet rossz,
így lelki társa volt a bohém Dionüszosz.
Egyik emelkedett beszélgetésük során, hol
Szóba került a Biblia, és egyaránt a Korán,
a természet folyását vették ihletett elmével sorra,
támaszkodva ötletekben jó vörös borra,
miközben illatozott mellettük sok színes virág,
gondolkoztak: hogyan is működik e gyarló világ?
Dionüszosz, kit megáldott a sors éles elmével,
amit sohasem takart le sötét kelmével, így szólt:
– Komám! Vegyünk csak számba a történelemben
bármilyen kort, nem ismersz más életet adó elemet,
mint az Istenek örök italát, a mennyei ízű bort.
Herakleitosz egyetértőn bólogatott, mint kinek tetszik
ezen okos beszéd, és egy gondolat nyomban felvillanyozta
amúgy is fullra járó kevély eszét.
Lement a patakhoz, hol hűltek a teli üvegek.
Kivett a vízből egy üveg bort , megbontván ezzel
a hosszú sort, majd jóleső kortyokkal eltüntette azt,
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nem is hallott senki róla egy szó panaszt
Hunyorított egyet, amúgy is rövidlátó szemével,
majd megszólalt bortól világosult éles elmével:
– Sohasem léphetsz kétszer ugyanabba a patakba!
Először is, mert más, mint az előbb,hisz hiányzik belőle
egy palack, a hegynek vörös leve, másodszor én is
más vagyok, mert mondtam néki, jer ide a pocakba, le vele.
Bólogatott a két barát, hiszen megvilágosult elméjükben
a folyton égő pilács:
Így működik éltünkben a folyton változó világ!
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Éva Lambrozett  (lambrozett)

Csöppemnek

Kezembe simultál lágyan és édesen
átjárt a nyugalom, amire éhezem.
Ernyedten pihent meg örökmozgó lábad
fenséges a béke, mi belőled árad.

Finom-puha hajad félszegen simítom
sorsomnak a kegyét magamnak kivívom.
Rámaggatod drága, a lelki szárnyakat
égig szállok velük, mint könnyed árnyalat.

Felrepül a szívem, csapongón-ékesen
majd lenéz a földre, nem maradt éhesen.
Legyint a gondokra, bajokra jópárat
csüggedni elfelejt, ki tudja, hol járhat...

* * *

Tudod, bogaram, a feketerigó
narancsbőrt termesztett csőrén,
amivel csörgött minékünk a szomszéd
faházikó felől, ott, ahol láttuk
együtt a vakond-buckákat és ahol
sietősen fejezték be ezek a kis
földtúrók a vagyon-munkákat.
Tudod, bogaram, megsúgom neked,
oly szabad a lelkem, amikor veled
lehetek, miként tengernyi madarunk
szíve ezen az embernyi vidéken, ahogy
repdesnek e parány testekben,
kéznyújtásra fejünk felett, mint
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csilingelőn csengető csevely-nemzet.
Tudod, bogaram, bármeddig is éljek,
boldogan szeretném mesélni véled
a legtöbb mesémet, amik szóljanak
bár babákról vagy apró törpékről,
netán fagyos télről vagy az óceán
vizéről, cicáról, barátról, szerelem
haváról...nem számít, ha értesz, s

ott ég csillagfény-szemedben
az összes földi mécses.

Százszorszép éjszaka

Megfésülte fejemet a napsugár...
finoman, lágyan túrt hosszú hajamba -
majd bemártotta fésűjét aranyba,
közben pödrött kettőt a szél bajuszán.

Felöltöztetett fényével az égbolt...
türkizkék ruhát választott ki nekem -
telirakta áldott-kedvvel kis zsebem,
szinte olyan voltam, mint egy ékszerbolt.

Sokrétű fű-fodrot díszként körémvont...
befektetett mély-zöld rétje ágyába -
smaragdporok csillogtak nyoszolyámba',
és pirkadatkor elcsíptem köd-démont.

Velem ébredt az eleven szerelem...
nehezen indult lelke változása -
ám simult álom-ránca ragyogása,
hisz érte nyílott százszorszépet szemem.
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Csámpás éjben

Csámpásan szedi lábait az Éjjel
megbotlik léptében saját magában –
akadozva halad, nem kevés kéjjel
mire kuckóra talál a lakásban.

Befészkelődve a csendes sarokba
figyel és őrlődik történéseken –
kormozottra festődött tegnapokra
dől le fedetlenül, mától részegen.

Mintha élesebben láttatna Napnál
sötétjével világosodik lélek –
belül minél inkább lázadva sajnál
kívüle kegyetlen vigyorik tépnek.

Színtelen álmok emlékeknek hátán
lovagolnak krém-sűrű feketében –
felülve melléjük égetnek gyáván
s levetik a Földnek hűtelen énem



60 Fulltükör 7. antológia

Fazekas Miklós (mickey48)

Depresszió

Amikor eljöttek az angyalok,
azt sem mondták; jó napot.
Látták mosolygó szívemet,
benne a szeretett szíveket,

azt mondták, boldog vagyok.

De a véresen kínlódó,
vaksötét ébren-éjszakák,

láthatatlan, lélekgyilkos jelek…
Rejtve maradok.

Amikor elmentek az angyalok,
azt sem mondták; jó napot.
Amit lelkemben hagytak;

„ Apró kis rőzsedalok.
Füstösek, furcsák, búsak, bíborak,

arról – hogy meghalok.” *

De az álom elszállt,
mint apró, pilinkéző falevél,
melyet elsodort az őszi szél.

* Ady
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Az elhagyott ház

Csapódó, kitört ablakai
csak a szél játékszerei,

s a halál is rég elvitte már
az utolsó lelket.

Valahol, a hátsó udvarban
nagy, füstölgő lánggal ég
egy szemetes konténer.

A szalonban félhomály reszket,
halk zongoraszó hallik.

Egy fehér fátyol – régi emlék – hamvadó…
Ahogyan betűz a holdfény,

a sötét galérián egy kisfiú fut végig;
Édesanya! Édesanya! Sír Pannika!
Megijesztette a szél, egy hatalmas,
illatos orgonaág kopogtat ablakán.

Öleld meg Őt kisfiam, nem kell félnie,
Mi már nem vagyunk…

Te, Én, Pannika, egy régmúlt tragédia.
Ma már csak az éjszakai Hold

játszik a fénnyel…
Az is csak mesélő tánc,
mert  az elhagyott ház
emlékeimben ég el…
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A lápon

Egy elveszett világot őriz a láp,
boldogan-búsan rejteget.

Gyermeki arcomat bújtatja magában
a sűrű nádas-emlékezet.

Elfutott, elszállt vagy ötvenszer a nyár,
s az a kacagás sem oly őszinte már,
ködös  hajnalok őrzik emlékemet,

de a tavasz ma is épp úgy arra jár…

Halkuló fényben

Halkuló fénybe mártom tollam,
a tinta csendesen felzokog;

„Hagyj békén! Ne írjál most vélem!
Nem látod, hogy éppen álmodok?

Álmodom a hajnalt, álmom most a bíbor-alkony,
álmodok egy boldog, fényes  tengerparton.
Most éppen gyöngykagylókkal álmodok.”

S a tinta újra csendben felzokog…

Mély-zöld most a tenger,
fehér tajtéktól terhes a part.

A vihar éppen elvonult,
lassan más felé tart.

Emlékező kövek között
álmodom majd az éjt -

S fájdalomtól félig vakon
halkítom magamban lassan a fényt.



Válogatás a 2012. évi alkotásokból 63

Elveszett pillangók

Önfeledten táncoltunk
A fényben,

Majd a haloványszürke
Éjben

Ajkaink, s útjaink lassan
Kettéváltak –

Valahogyan ( nagy titokban)
Vége lett

Az  álomkönnyű Nyárnak…

Kőszilánk

Óriási reccsenéssel
tört ketté a Csend…

Nyár tavának szép tükrében,
(valahol odalent a mélyben)

a fájdalom megjelent.
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fényesi Tóth János  (fényesi)

112

Én csak magam akartam lenni, ahogy
látnom adatott a kócossá borzolt őszi
fákat, és a sietőssé vált lábak ütemét a
nyálkássá rétegezett köveken hallani.
Csak a zenét akartam sikításnak érteni,
értelmét a túlvilági kérdéseknek, és
elhinni, hogy jó ez a válaszok nélküli élet.
Csak a gyerek pillantását akartam felnőni
látni, amikor már neveti a tű szúrását, és
rám nyitja az öregség ajtaját néha, napján
köszönteni, hogy megszületett, s csak
hagyni a békétlenség zászlajának lobogását
másra. Nem akartam én más lenni soha, csak
adni, és kapni, elfogadni a nincset, elrejteni
ha van még elrejteni való. Csak nyüszítés
akartam lenni gazda nélkül, fületlen kedves
bögre, pár nélküli páratlanság, vissza nem
váltható üvegbetét  a szekrény tetején,
egy  könyékig mocskos életguberáló.
Csak imádni akartam a téglák konok rendjét,
a kereszt árnyékába állni, jó oldalra fejem
hajtani, ujjammal sebeket érinteni, köveket
görgetni, mindent mi tehető megtenni, vagy
– sokszor – csak úgy tenni. Mert nincs sötét mi
sötétebb lenne, nincs jég, mi hidegebb lenne,
amikor arra eszmélek, hogy félem az Istent,
és Isten velem fél!
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Elfeledve és megtalálva

Én nem tudok

Mert kinek jutott hitemből –bár nem kértem- megtért,
s édes fűszerekkel teli tégelyt tartott elém.
Áldozatul, vagy adományként talán? Sosem kérdtem!
Megtanultam csöndben haldokolni , élni  nem tudok érte

Ahogy a téren

Már fakuló nyári lepelbe bújik a hűvösödő est.
Kavargó szelet bókol a virágát vesztett bodza,
hegedűje húrját   halkabban pengeti az idő,
csak egy koldust figyel ahogy átmegy a téren.

Mert hagyni kell

ahogy átfolyik ujjaink között, s vénülő lépteink előtt
szétmázolt pillanatkép lesz csak a rejtett mosoly?
Milyen életvízbe merítjük máztalan korsónk,
ha gyermekünk idegenné lesz, s nem tőlünk kér útravalót?
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Megfestem álmom

Kékből,
ahogy halott madarak
szeméből tekint vissza a lebegés
oldatlan vágya, mint asszonyi ölelésből
a kiszakadó búcsúzó fájdalom.
Vörösből,
megalvadt vér vöröséből, anyám
szűnni nem akaró zokogásából, ahogy
mossa apám halott fényképét minden
éjjel, és minden mocskos, hideg nappal.
Zöldből,
megrágott fűcsomók nyálkás ízéből,
pokolbeli csonttá hajtott sátán lovak
dobbanásából, sikoltó árvák nyirkos
félelméből, a nincs élet életéből.
Sárgából,
szívek zavarából, lelkek eltévelyedéséből,
szavak dadogásából, ifjúkori látomások
igazzá válásából, hogy mégis úgy van Isten
nélkül is, ahogy Istennel, de hinni jó!
Lilából,
kutyák vonagló lábának porából, az első
tagadásból, az utolsó felmentésből,
a helyről, ahonnan még látni a megdőlt
fa tetejét,  amint alá merül a köd semmijébe.
Fehérből,
fekete hangokból, csillogó szemek ki tudja
milyen akarásából, belőlem hiányzó sokból,
az utca sarkáról, a fal tövéből, mindenféle
festetlen álmom percéből.
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Miért fázol?

Nincs az a város, ahol olvadt fény a jövő,
s félénk estikék simulnak  költők kézfejéhez.
Várakozás, csak várakozás a nagy fogadkozás,
mindegy, hogy a többről, tudatról, vagy ősi hitről.

Nincs már az a tengerpart, merről asszonyok
kendői kéklődtek, s megtérők szemeibe húzott
„Isten hozott!” – könnyet hegedűjével mindenki vén
cigánya. Elnyűtt dalt karcol egy cicomás verkli.

Nincs már templom nyitott kapuval, sem tiszta
oltár. Honnan csak egy könyvből szólt az ige egykor,
ma hivatalból jósolt üzenet a kiváltságos feltámadás.
Üzletté halványult a szeplőtelen ártatlanság.

Nincs már munkás hétköznap, csak hét közbenső nap,
hol egyformán didereg itt mind, ki hozta, ki rakta a tüzet,
ki messziről nézi,  s az is ki sorsát hamuban kutatja.
Sötét szobákban tél jön csak mindig télre.

Mint hidege a kardnak, hová tűnt véred forrongása,
Pannónia népe?
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Mindig is (ilyen) voltam

Válaszként a felőlem kérdezőknek

Mindig is voltak utak, ahová már
nem megyek többé. Talpam nyomát
sem őrzi  csillagról érkező fény.
Mindig is voltak szavaim, melyeket
már soha el nem mondok.
Suttogni sem fogom senkinek többé.
Mindig is volt bennem kétség, hanyag
vállrándítás, mint fában a szálka, cseppben
az eső. Részem, velem konokul együtt nőtt.
Mindig is volt minden mielőtt én lettem.
Szándékból, akaratból, Isten hatalmából,
egyre megy. Kik utánam jönnek, lépik
majd  tudatlan az Utat, mondják érzéketlen
a szót, puszta kézzel, rideg tekintettel
temetik el velem mi bennem hasztalan,
és – Ó dicső nagyravágyás! – haszontalan volt.
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Földi László  (Lacoba)

egy porszem csupán

egy porszem csupán
tán még annyi sem

a végtelen hátán pihe sóhajt kergetek legalábbis
azt hiszem egyszer még meglelem mint károgó varjú leli
a vetést ahová még el-eltéved néhány ízes bogár
koromsötét a tegnap és a ma sem ígér nekem sok jót
miként erőtlen mindenem saját magamon kívül ejti
míg a tojástalan műszerek csipogásán luciferi
táncot jár a holnap – no ne röhögtess – lehet hogy már nincs is
hajnal hiszen a pírja is az éjbe veszett csakúgy mint a
a nagy égi vándor melege – este sincs – a csók is halott –

egy porszem csupán
tán még annyi sem

gyenge rogyadozik a múlt térde temérdek jajt törölne
homlokomról gondtalanná kinek egykor álmát lestem én
s öleltem szerelemmel vagy mint síró pulyát a két kezem
most lám az alagútban csilingel a távolból a balzsam
hangja – oly ismerős – hogy megtörje végre suta vakságom
és a kéz az érintés sem változott csak a helyzet őrült
meg teljesen miként a világ is fejére állt míg ide
szögezett egy ágyhoz – nem kérdezett nem osztott érdem szerint –
vagy mégis – hisz van délután – s az ölelés is él csak másként

egy porszem csupán
tán még annyi sem
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és elkezdem elölről

mikor majd a nagy semmi kezét szorítod – és félsz –
és érzed, hogy nincs is ott már az a kéz – még remélsz;
tán innen vagy a kaszáson – nem túl, csak a parti
szél űz tréfát a jelennel – ám szeretnél maradni...

akkor
derül ki, hogy milyen kemény az acél – s az éned? –,
már kopott a fénye – a lépcsőt is hegynek véled,
s míg köszörű után kiáltanál – a lábad visz,
meg-megroggyan, de nem zár rácson túl a baldachin...

* * *

apró szemekben hull a hó arcom melegével
sótalan könnyként poroszkál – még nehezen járok
ma még nehezen járok de járok és kezemhez
hólapát simul – a járókeret a tegnapi
nappal csoszog míg az új szerszám a húsz centinyi
hóval kacarász – még fáradok gyorsan fáradok
biz ma még gyorsan fáradok de a bizonytalan
léptek elé már utat taposok – homlokomon
a holnap gyöngyözik és a hó hull – csak hull – egyre
sűrűbben – már szinte szakad – és mire végeznék...

már kezdhetem elölről és elkezdem elölről
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Haladék

Estelik. Az imént még a Nap ült víg nászt a fák ágain.
Most esik. Az út pora sárba halt, s ilyenkor mi is kicsit
meghalunk... Súlytalan arcokat hoz az éj, árvult szavak közt
kotor, hogy mardossa itt-maradt lelkem... Ez az univerzum
rendje, hol volt egyszer egy kezdet, ott eljön majd a vég, csupán
a végtelen és az idő játéka a létünk a van és
a nincs határán, hová egy pontot rajzolt az ég. Haladék.

Uram! Szólalnék, de megtörnek a szavak... Lesz-e majd újra
kezdet? Lesz-e tavasz? Jön-e nyár, ősz és tél? Hallik-e kacaj,
s elcsuklik-e a hang? Ismét ágyba bújik-e a szerelem,
vagy végleg elforr a világ, s céltalanná lesz a törődés?

(Hi-hi!)

A harang vecsernyére szólal – éppen,
míg sétám naplemente pírján simul,
halk léptem roppanásán madár rebben,
s tán a hőség egy ideig meglapul.

Nyúlfarknyi, könyörtelen a nyáreste.
Néhány szösszenéssel ágyazza a mát,
s máris a csillagok közé szegezte
a holnapom gondját – egy percet sem vár.

A közelmúlt még itt sajog – idebent,
a pohár szilánkokra törni készült,
hisz már áthúzták az ágyat – odafent,

és lám, a gondviselés nekifeszült
a rozoga létezésnek – idelent.
(Hi-hi!) A kaszás meg mérges – cefetül.
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ma késtem

Uram, kezembe nyomtad a sok betűt,
papírlapot terítve alá – simát –,
míg lelkemet degeszre tömte
már a tavasz, csak a toll poroszkált.

eltört reggeli sóhajok közt sétálok elém pázsitját
méri az áprilisi nyár s virágot fésül a pár éve
ültetett kis fácskáim hajába – ma késtem – a harangszó
nem szorítja lelkemhez a tegnap fájdalmát de megkísért
a tudat hogy volt tegnap és volt tegnapelőtt mi szerteszórt
néhány virágszirmot – ma elkéstem – a kelő nap sugarát
már csak a gerlepár turbékolása idézi pedig kell
bizony kell a hajnal hogy tudjam lépteim alá porzik még
az út néhány apró reményt – az ember egyre csak azt érzi:
lekésett valamit /vagy lekésett valamiről/ – hiszen még
oly temérdek a tennivaló hogy majd büszkén köphessem a
halál arcába: nem volt hiábavaló s marad belőlem
mi talán tovább él és ölelés nélkül vigyázza karom
a rászorulót s szóm talán megőrzi mit a múlt összegyűrt

Fehéren is rikít a papír, de sír,
ha tollad árkot ás bele – vers helyett –,
s zokog, ha úgy hagyod ledéren,
mert a kegyelmet is elfeledted.
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Gligorics Teru  (teru)

Ami maradt...

Napos oldal, meleg árnyak,
Madár dalol minden ágon,
Kinyílt bimbója a vágynak
Lágyan ringó rózsafákon.

Virágos rét, tarka dombok,
Szivárvány fon ívet rájuk,
Eltévedtek a szempontok,
S a bolondok táncát járjuk.

Rövidülnek a holnapok,
Egyre hosszabbak az árnyak,
Felébred az ész s felzokog,
Új tavaszok már nem várnak.

S a föld rázza barázdáit,
Mérget vetett rá a nomád,
Pusztító tűz szele jár itt,
S elsepri az ember nyomát.

Megsokallta már az ég is,
Lerí arcáról a kétség,
Megerőszakolják mégis,
Többet követel a népség.

Ó, te gőgös, balga ember,
Fehér szárnyad földbe ragadt,
Majd mikor már semmi sem kell,
Nézd meg, utánad mi maradt.
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Ha elveszítelek

Kinyílott a pitypalatty a réten,
száll a lélek és a szív meleg
mint friss kenyér, mint a szellő csókja,
jaj, nekem, ha elveszítelek...

Nyári alkony elpirul az égen,
száz szentjános bogár díszeleg
fényével, mint csillag két szemedben,
jaj, nekem, ha elveszítelek...

Hűvösödik, ránk köszönt az ősz is,
s nemsokára majd hideg telek
terítenek szemfödőt a tájra,
jaj, nekem, ha elveszítelek...

Esik a hó, fehérlik az éjjel,
a szavak... jaj, szétfeszítenek!
Könnyes szemmel suttogom utánad,
legyen tél, ha elveszítelek...
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Pillevirágon

Napkelet ajtón kis bárány lép ki,
a pirkadó égből egy kis rést tép ki,

lankadó csillag búsan néz rája,
s húzza a bárányfelhőt magára.

Álmában dúdol, zöld mezőt járja,
tó vizén csillog a fényes ruhája,
ám azt a vizet tündérlány lakja,
s a csillagocskát szemébe rakja.

Úszik a csillag a lány szemében,
mint tavirózsa a mély tó vizében,

majd jön az este, s így szól a csillag,
mennem kell, drágám, vágyaim hívnak.

A tündérlányka fejét lehajtja,
ijesztőn néz rá a tó sötét partja,

aludj el lánykám, ha hív az álom,
harmatos kelyhű pillevirágon.
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Aki sírni látott...

Régóta figyelem kertemben a kíváncsi virágot,
mind könyörögve nyújtja apró csíráját felém,
miért nem tudom megváltoztatni nekik a világot,
és akkor a legszebb... a legszebb közülük enyém...

Emlékszel? Mikor hálóba kötöttük azt az álmot,
és ezüst holdfény csillogott a kristály tó vizén,
azt hittük, végre sikerült kihúzni a nyerő számot,
és mi mentünk, csak mentünk tovább, a sátánigén...

Hogy csillogott az a tó, kis papírhajók úsztak, s bennük
mi voltunk a hajóról mentett egy, bár két személy,
te odavesztél, és ma már sajnos nem együtt cipeljük
a keresztet, melyhez Jézusnak is akadt segély...

Régóta figyelem kertemben a kíváncsi virágot,
mennyire kínlódna a napvilágra mind, szegény,
ó, csak ne sajnálkozna rajtam az, aki sírni látott,
jéghideg keresztfádnak megkopott, mohás fején...
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Hazafelé

Már nem soká fog a csillag
Tündökölni odafent az égen,
Lassan elfut az éjszaka,
S lám, én még az utcát járom ébren.
Kis kocsmákból az emberek
Hazafelé dülöngélve járnak,
S boros szájjal dúdolgatnak
Búcsú dalt az elköltöző nyárnak.

Mozdulatlan az éjszaka,
Csontváz-fákon levél már nem rebben,
Alattuk egy fiatal pár
Elveszve az örök szerelemben...
Kóbor kutya üres szeme
Nem vetődik rá segítő kézre,
Ha valaki járna is itt,
Ahogy máskor, most sem vennék észre...

Hajnalodik, sűrű harmat
Hull az útra, fejemre s a fákra,
Gyenge ír a bennem égő,
Olthatatlan, örök szomjúságra.
Mennék haza, ó, de mennék!
Repítsetek, repítsetek szárnyak!
Jaj, de minek, miért menjek?
Odahaza engem már nem várnak...
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Elült a szél

Elült a szél úgy alkonytájban
s most itt ülök csendben a félhomályban,
emléked morzsolva ujjaim között.
Keleten kigyúlt az első csillag,
s látod, még most is téged hívlak,
bár lelked tőlem rég elköltözött.

Orgona nyílik minden ágon,
hajnalban neked mind levágom,
hogy illatárban aludd álmodat.
S holnap majd újra a félhomályban
egyedül ülök a némaságban,
ringatva boldogságomat.
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Gyarmati Gábor  (ODDS)

Lelkesítő dal

Koronás címerünk legszebb díszes ékünk,
Csodálja a világ, híres, tudós létünk.
Kezünkben ott csillog a palást és a kard,
Pergő ritmusunkat ünnepelve szavald:

Turulmadár köröz a felhőtlen égen,
Ősanyánk Emese tiszta álmát védem.
Jelenében őrzi múltunk szép emlékét,
Dicsőségre vágyta igaz magyar népét.

Gesta Hungarorum ott vala leírva,
Hősöket szült harcunk miként volt megvívva.
Álmos, Árpád, Zolta, Taksony, Géza, István,
Büszke pátriánknak hűség a talizmán.

Évszázadokon át, könnyeztünk, vaj’ miért?
Bölcs döntéseinket magasztalva dicsérd.
Rég múlt idők búja rajtunk már nem segít,
Töretlen hitünkből ifjúságunk merít.

Virágzék nemzetünk újabb ezer évig,
S majd tetteink sora márványkőbe érik.
Ígérjük ma néktek jó anyánk és apánk,
Jelszavunk lesz: Éljen! Éljen a mi hazánk!

„Hazám, Magyarország” pályázat II. helyezést elért műve.



80 Fulltükör 7. antológia

Haász Irén (haaszi)

A bál

Ila napok óta lázban égett. A család előtt nem mutatta, de csont-
jai szinte bizseregtek, ha a bálra gondolt, melyre lánya és veje este
hivatalos. Úgy várta, mintha ő venne részt az évenként rendezett
eseményen, ahol megjelent a társaság krémje, s amiről az újságok
is beszámoltak.

Kis, csontos keze csak úgy repkedett, ahogy kavargatta az ebé-
det, s közben leste az órát. Hamarosan meg kell jönniük, a foga-
dott kislányt, Zsuzsikát vitték állatkertbe délelőtt. Veje, Péter mást
nem is hozott a házasságba, mint ezt a kislányt, mert első felesége
elhagyta egy orvosért. Meg volt az a nő bolondulva teljesen, képes
volt elhagyni a gyermekét is, mert az orvos kerek perec kijelentet-
te, neki saját gyerek kell, nincs kedve másét felnevelni. S az a buta
liba belement ebbe… Ila egyszer találkozott az exfeleséggel, ami-
kor az Zsuzsikát jött meglátogatni, de annyira nem tetszett a kis-
lányt gyorsan megkedvelő Ilának, hogy lánya pisszegése ellenére
is jól odamondogatott neki… Így a nő hamar eltávozott, és nem is
jött többet, ennek már két éve. Szép kis firma…- gondolta most is
rosszallóan.

Éva, a lánya valami hivatalos tárgyaláson ismerkedett meg Pé-
terrel. Gyorsan estek szerelembe, bár Éva nem elvált emberre várt,
a férfit pedig házasságának gyors felbomlása ijesztette meg és tette
bizalmatlanná. Mégis, már fél év után odaköltözött hozzájuk, a
kislánnyal együtt, akit Ila már úgy szeretett, mintha saját unokája
lenne. Bájos arcocskája, kedves, apró lénye vonzotta gyengédsé-
get, s mert simulékony, jó természetű volt, könnyű volt megked-
velni. Úgy éltek már együtt, mint az igazi család, egyiküknek sem
volt oka megbánni döntését.
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Csapódott a bejárati ajtó, a kislány hevesen szaladt a konyhába,
kabátját sem vette le, úgy ölelgette a derekát, s mesélt, színezte
pergő nyelvvel a délelőtt szépségeit.

– Mit főzött, Mamuska? – kukkantott be a veje is, Éva meg szép
fluszpapírba csomagolt süteményt tett le az asztalra.

– Minek vettétek, fiam, sütöttem én süteményt…!
–  Tudjuk,  hogy  szereti  a  minyont,  Mamuska.  Majd  este  elszo-

pogatják Zsuzsikával, ha elmentünk.
Már kész volt az ebéd, csörögtek a kanalak, s a húsleves párájá-

ból mámorosan dünnyögte a férfi.
– Ilyen levest csak maga főz, Mamuska…
Délután lepihentek, még a kislány is elfáradt a nagy lelkesedés-

ben. Ila befészkelődött a régi, nagy, öblös fotelbe, s átadta magát a
báli ábrándoknak, míg lecsukódott a szeme.

Álmában aranycirádás, vörös bársonyos termeken suhant át,
ember nagyságú alabástrom szobrok között, felhőként keringett
körülötte a hajszálvékony muszlin, a csipkék, fényes selyem takar-
ta testét, és fiatal volt, üde, friss, és szép. Arctalan férfiak forgatták
a táncparketten, elegáns, lenyalt frizurájú fiatalemberek fekete
szmokingban, Strauss keringők hangjaira röpködve. Emeleti páho-
lyok mélyérő előrehajló dámák lesték mozdulatait, s tapsoltak
diszkréten, ha arra forgott.

Majd a büfé felé sodródott, s az álom itt megbicsaklott, egyszer-
re vendégből vendéglátó lett, ott állt a habüstök, rézedények kö-
zött, hófehér kötényben, kuktasapkában. Aszpikkal kente a tojást,
bélszínt vágott vékonyra, virág alakúra faragta a retket a díszítés-
hez.

Majd minden átmenet nélkül állatok törtek be a konyhába.
Fecskék cikáztak, elefánt vonult, zsiráfok, zebrák, farkasok sza-
ladgáltak, és rókák szaglászták a lábosokat. Egy pelikán meg oda-
állt elé, és kitátotta nagy száját…huhh…

– Ébredj Mamuska, apáék mindjárt indulnak a bálba.
– Jesszusom…
Kapkodva segített volna, de Éva már átvasalta a ruhát, táskába

tette a körömcipőt, csizmáját törölte.
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– Nem mész el helyettem, Anya? – kérdezte ásítva. – Olyan jó
lenne itthon maradni…

Hát persze, Éváéknak ez kötelesség, egész esti pofavizit, üzleti
kapcsolatok karbantartása…. A jegy is ingyen van, a cégtől, szinte
kötelező a megjelenés. Amire Ila egész életében vágyott, az nekik
nem áhított csoda, különleges, ritka alkalom, amelyre évekig gyűj-
tögeti az ember a pénzt… hiába. Szegény volt fiatalon, háború,
újjáépítés, agyondolgozta magát a nemzedéke, és mire a jegyre
való összegyűlt, elmúlt a fiatalság, elment a férje is, jaj, ki kellene
menni a temetőbe már…

– Vigyázzatok egymásra – mosolyog a lánya búcsúzóul, s a kis-
lány máris odabújik hozzá, könyörögve néz azzal a nagy szemével.

– Mamuska, játsszuk, hogy mi is bálban vagyunk, jó…?
Nehéz neki ellenállni, Ila előveszi Éva egyik habos-fodros nyári

ruháját, és mulatva nézi, ahogy a gyerek belebújik. Magas sarkú
cipőt is vesz hozzá, húzza a földön a cipőt pöttöm kis lábával, bot-
ladozik benne, páváskodik a tükör előtt. Ila tálcára teszi a cukrász-
süteményt, apró szendvicseket készít, pogácsát bont, és ahogy be-
készíti a szobába, látja, hogy a kislány ünnepi terítőt tett az asztal-
ra. Valami meleg elégedettség kúszik fel a torkán.

– Milyen zene van azon a bálon? – érdeklődik a gyerek, és már
válogatja is a cédék közül a Strauss keringőket, teszi a kis kezével
a lejátszóba, mert Ila nem ért hozzá, nem is akarja megtanulni.
Felhangzanak az első taktusok, és a kis bohókás sürgeti.

– Kérj fel Mamuska, te leszel a fiú, jó? Megtanítasz táncolni?
Szárnyal a Bécsi-keringő, a Kék Duna, mikor csöngetnek. Ki a

csuda lehet az, szombat este?
A szomszéd Ferenc áll szégyenlősen az ajtó előtt, reménykedő

arckifejezéssel. Kezében fóliával letakart tálon mindenféle francia
finomság, kaviáros falatkák, strassburgi tojás, sonkatekercsek,
hűha…

– A Mézes mackóban dogozik a fiam… ma látogatott meg, ezt
hozta… Nem fogyasztanánk el együtt? Sok nekem ez, így egye-
dül…
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– Mi keringőzünk ám! – jelenti a ki a gyerek, és kíváncsian néz
a szomszédra. – Tudsz táncolni? Mert itt bál van most…

Bukdácsol a kislány a hosszú ruhában, néha Ferenc udvariasan
megtáncoltatja, aztán őt kéri fel, s nincs appelláta, mennie kell.
Zsonganak a szépséges dallamok, jólesik ínyének a sok finomság,
bár Ferenc bevallja, ő inkább a magyarost szereti, s boldogan fo-
gad el a kínálásra egy kis töltött káposztát. Ferenc közben hazaug-
rott egy üveg pezsgőért, a buborékok csiklandják torkukat, Zsuzsi-
ka is kap egy kortyot… Zsuzsikának be nem áll a szája, de lassan
elpilled, elfárad, bár lefeküdni nem akar. Holnap nincs iskola, így
Ila enged neki.

Éjfélkor már erélyesen küldené aludni, amikor csörög a kulcs, és
megjönnek a fiatalok.

– Hát ti?
– Á, vacak volt, nem jött a fele társaság, mert tüntettek a ház

előtt… Elintéztük, ami fontos volt, és hazajöttünk. Nem is táncol-
tunk, nem is ettünk… van még abból a töltött káposztából?

Magukkal ragadják a szomszédot, hogy a konyhába vonuljanak,
Ila pedig lefekteti a kislányt, aki átkarolja a nyakát, és azt súgja,
félig már álmában.

– Ugye Mamuska, milyen szép bálunk volt? A mienk sokkal, de
sokkal szebb volt, mint az apáéké, ugye…?



84 Fulltükör 7. antológia

Pannon ecsettel

Pannóniám, tavaszodról
képet én is festenék;
fantáziám vonná elő
szívem arany ecsetét.
Lilákat, zöld falombokat,
éledő természetet,
ablakra muskátlit, házat
bíborral pingálom meg.

Ha jő a nyár, a dús opál
krómoxiddal árnyalnék,
hozzá narancsot, mélyvöröst
és citrancsot mázolnék.
A  láthatáron égszínkék
ég alatt, kövér mezőn
tehéncsordát lesnék, szürkét,
kérődzve a legelőn.

Világos okkert és olív
zöldet, égetett umbrát
vetnék a vászon foltjain,
festve szép Pannóniát.
Az őszök színe zöld arany
vibráció, s az ultra
marintól kezdve számtalan
fényfolt az ég-paletta.

A néma tél titánfehér,
s kék kobalt lenne nálam,
ezüstös holdsugár kenné
ónszín festékkel vállam.
Az árnyalás ködébe vész
perspektíva és kontraszt,
hol törtfehér havat a zord
szél pannon télbe olvaszt.
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Egy lány őszi álmodozása
(Ella Wheeler Wilcox: A Girl’s Autumn Reverie
versének fordítása)

Vörös rózsát téptem veled,
míg nyarunk őszbe nem hűlt;
laza szirmát, dús illatát
gyönyörrel néztük együtt.
Nyarunk elmúlt, rózsánk lehullt,
bús szelek énekelnek;
külön megyünk, s mindegyikünk
szívében tüskét lelnek.

Édes bort kortyoltam veled,
míg nyarunk őszbe nem hűlt;
megremegett gyengéd kezed,
míg töltögettünk együtt.
Néztük csodás, rőt bíborát
a gyöngyöző nedűnek;
Külön, magunk, annyit tudunk,
hogy seprőnk keserű lett.

Napfényben sétáltam veled,
míg nyarunk őszbe nem hűlt;
éji égbolt is fényes volt,
ha ketten voltunk együtt.
Hogy búcsúztál, számomra már
a hegyek, völgyek, rétek,
zsenge határ árnyékban jár,
mindörökre sötét lett.



86 Fulltükör 7. antológia

Egy álmot álmodtam veled,
míg nyarunk őszbe nem hűlt;
rózsasereg, bor, napmeleg
kevergett benne együtt.
Álmodtunk szép nyarakról még,
s decemberre ébredtünk.
Álmunkban még volt feledés,
de ébren csak emlékszünk.
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Hanyecz István (stefanikus)

Szeretlek Tél

Szeretlek tél,amikor csendre int az éj
Mindent ami fény,sötétségbe ejted
Jégvilág panoptikum kincsét rejted
Bár gyér napnak ereje,mégis remélj

Ez idő tájt dereng új felismerés
Téli csendnek békéje ez a lét
Halld e csendet, vedd élte örömét
Álmainkból tündéri felébredés

Tavasz,nyár, ősz csalogató szépek
De lám engem a tél az, mi megigéz
Zúzmara zord világába képek

Csendes magány – óh, jég birodalma -
Télnek leple alatt zengjen ének
Csendben, hűséggel a Télnek adózva
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Magányos séta

Egyedül sétálok
csillagos éjszakán
morajló tengernek
kősziklás partján

mily hívogatón búg
fodros víznek hangja
mikor partot ér a
felborzolt habok árja

óh,boldog szerelem
elragadó érzése,
mi köt végtelenhez
e hatalmas vízhez

tiszteletet parancsol
félőn lenyűgöz ez a
meleg nyári éjszaka
csodálom andalogva

ni-ni, még a telihold
is mellém szegődött
vele együtt bámuljuk
az éj hulló csillagát

száguldó fénye izzik
a csillagos égbolton
magányosan tűnik el
a messzi végtelenbe
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Hardik László (ho)

Üdvöz lett’m

Pihe habként száll a lét ölén Babám
légkörén emelkedett tudatom
Jól vagyok

már 1 hete csak

Már egy hete csak
Nyugodt ünnepekre vágyom
Legbelül csenddel egyesül az álom
Államon dér csillan fagyosan
Vállamon cirok, nézek nagyosan
táj terül rendben görbülve a szélen
Tél szele széled szerte szét
szén szemem égem messze... Szép
szívem billen az égben
Mondatok oldanak
kéket a mélyben
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Hepp Béla (a_leb)

Bodzavirágom

Fáj ez a súlyos, májusi illat.
Föld-ízű nyomban elheveredve
várom a semmit. Könnyeket hullat
halkan a hajnal vastenyerembe.

Fáj ez az illat, úgy tele mézzel,
szívvel a csendje, kortalan álom
érckapukon túl... fáj, ahogy nézel
hótavaszodból, bodzavirágom,

föl, föl az égig tartod az arcod
büszke fehérét, gyöngymosolyodban
játszik a nap, volt, ősi kudarcok
gyors erejének kínja is ott van

százezer apró szirmod erében...
lassul a ritmus, ócska magányom
jajdul etűdöt, úgy hiszem, értem
néma imádat, bodzavirágom.

Fénykoszorúban hajlanak össze
ágai kínnak, csöndes igének,
lesnek a fűben vágyaim: jössz-e,
hallak-e újra, hajnali ének,

látlak-e égni szembogaradban,
játszik-e újra ajkad a számon...
ölt az a csók, s én halva maradtam,
csillagesőjű bodzavirágom.
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Hányszor álmodtam

Hányszor álmodtam hajadba fonni csendet
és hányszor szemedbe szikra csillagot,
öles magányom de sokszor teremtett
hazug igéket; akard, és megkapod,

hányszor remegtem bőrödre rálehelni
magamba fojtott világnyi vágyamat,
hányszor sikoltott rám a puszta semmi
hazug igéket; lehet, de nem szabad,

és hányszor, Istenem, hányszor tétováztam
szavakba szőni, hogy mi is vagy nekem,
s hányszor kavart agyamba büszke lázban
hazug igéket öröm és félelem,

és hányszor megbántam elborult magamban
ridegségem, s hogy bent a tűz hogy éget...
pocsékba ment idők, csak én maradtam
mentségül hozva szép, hazug igéket,

s Te mégis itt vagy, még én is itt vagyok
áldva és verve önző képzetekkel,
elmondhatnám, de most is hallgatok;
„hányszor” újra e kurta szó remeg fel...
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Hozz egy dalt

Egy dalt hozz el nekem. Éppen olyan legyen,
ahogy vad moraj kél a távoli hegyen,
és tisztán, valómban legbelül dörögjön,
mint mikor az utcán az a Nagy Örök jön,

egy dalt, ami úgy kap lágyan karba engem
hogy minden gondomat azonnal feledjem,
röptessen szalagos, színes, széles hátán
tavaszi szelekben szálló papírsárkány,

egy dalt, ami távoli, vad vizekre csalhat,
ne találjak benne békét, sem nyugalmat,
hullámai fojtsák háborgó lelkemet
míg tiszta kék mélye magába nem temet,

dalt, amitől bennem kinyílnak a rónák
végtelenjei, s hogy egyetlen lakóját
megkérdezhessem: Te, sosem hallott pásztor,
milyen édes-búsan fájó nótát játszol...

Egy dalt hozz, amiben felolvad az este,
hogy ős-önmagamban halkan térdre esve
elhiggyem, hogy ott, fenn, az a tiszta mélykék
a jövőt jelenti, nem a lélek végét,

egy dalt hozz el nekem, csepp tündérek csendjét,
hogy büszke szívembe újra visszacsenjék
az egyetlen választ ezen a kék bolygón,
csak egy dalt hozz... és a Te hangodon szóljon.
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Nem búcsúzom

Gondolj rám majd, ha kinn a téren
az alkony csorgatja őszi bíborát,
s a fény úgy folyja, mint a vérem
alá a bokrot, s körül a büszke fák
egy percre a csöndnek meghajolnak,
gondolj rám majd, ha nem lesz holnap.

Gondolj majd rám, ha épp feletted
fordulnak át a fényes csillagképek,
mosollyal biztasd, nem feledted
sosem a hangjukat, s ha értenének,
megszólíthatnád a kerge holdat,
gondolj majd rám, ha nem lesz holnap,

s majd akkor is, ha sárga lángok
táncába húz ezer varázsos emlék,
s nem kell már engem megtalálnod,
ott fordulok, ahol csak tánc a nemlét,
és kabátmeleggel körbefonlak,
gondolj majd rám, ha nem lesz holnap.

Gondolj rám majd, csak néhanapján,
láss meg fűszálban, apró zöld levélben,
nehéz a szó, miért tagadnám,
ezer csodánkat kell újra megélnem
ahogy most mondatra hamvad mondat...
gondolj rám majd, ha nem lesz holnap.
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Tél jön megint

Tél jön megint, csak megcsal még az ősz
hogy hidd kicsit az októberi nyárt,
hosszúra nyúlt árnyékaidba nősz,
szőlőillatúan bódító, megárt,
s alattomosan munkál a gonosz...
Testvér, ne kérdezd, miért hogy fázni fogsz

Tél jön megint, s a kamrapolcokon
tavaszt idéz, hogy minden oly üres,
panaszt nyög minden jóbarát, rokon,
hogy hétről hétre fogy, amit keres,
mert enni kell, és három-négyezer...
Testvér, ne kérdezd, miért hogy éhezel

Tél jön megint, s a megkopott kabát
ki tudja már, hogy hányadik telet
gyűri veled, a múlt bús dallamát
súgja feléd az elfoszló szövet,
évről évre az ösztön kínja vitt,
Testvér, ne kérdezd, miért a rongyaid

Tél jön megint, az ablakréseken
még illatokkal lélegzik a ház,
de rád borul a téli félelem:
a víz, csatorna, áram és a gáz
a te gondod, erre miből kerül,
Testvér, ne kérdezd, mért’ nem tudsz emberül

Tél jön megint, Testvér, a vak hideg
körülkerít, s a hosszú éjszakák
kínját nem oszthatod szét senkinek,
a lét mar szét belülről, mint a rák,
s már nem áll utadba törvény, fegyver, se fal,
Testvér, ne kérdezd, mért’ zúg a tél, s a dal...
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Úgy fogy el

Új esőkre vár a szürke kerti szék,
régi fénye tört, a fája vén akác,
krómjain a rozsdakín időt aláz,
vászna megszakadt, fakó a régi kék,

félredobva más, haszontalan mesék
múlthegyén, emlékeimre így vigyáz,
szürke büszkeség a sorsa, néma gyász
tárgya lett, felőrli majd a Nagy Kerék.

Dombtetőn a rom, szemétre így darál
fénybe fúlt időt a szétrohadt jelen,
süllyedő hajó, búcsúzni még megáll,

s elpihenni tér a tiszta mélybe lenn,
úgy felejt a szív. Ezernyi pókfonál
minden alkonyom, magányos éjjelem.
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H. Gábor Erzsébet (hzsike)

Születésnap

– Mikor végzel? – szólt oda Robert, Liliannának, mikor meglát-
ta a folyosó végén.

– Hosszús vagyok! – mondta Lili.
– Rendben! – küldött egy puszit Robert – akkor majd tíz után

megcsörgetlek!

Lili ledobta a szőnyegre a lehúzott paplanhuzatot. Belekötötte a
többi szennyessel együtt a lepedőbe. Kigombolta a magas nyakú
blúzát, melege lett.

Még legalább tizenöt szobából kell összeszednie az ágyneműt,
muszáj igyekeznie.

Hideg vízben megmosta az arcát. A tükörből egy ragyogó tekin-
tetű, kissé fáradt, de boldog, csillogó fekete szempár tekintett
vissza rá.

A piperék közül leemelt a polcról egy gyönyörű formájú, átlát-
szó üvegű parfümöt. Óvatosan letekerte az elegáns kupakot. Egy
pöttynyit az ujjára cseppentett, majd a füle tövéhez érintette.

Isteni!- szagolt bele a levegőbe.
Leült a hatalmas franciaágy szélére, és lassan kortyolni kezdte a

frissen eresztett csapvizet. Körbepillantott a fényűző lakosztályon.
– Gazdagok! – futott át az agyán – luxus, fényűzés, mulatozás.

Nekem meg itt kell robotolnom és nap, mint nap eltűrnöm a meg-
aláztatások sorát, ezért a néhány huncut dollárért.

– Még másfél év – sóhajtott – ennyi van hátra az egyetemből, és
még másfél évi szolgaság.

Ki gondolta volna, hogy a jólét, amiben éltek, csak látszólagos
volt. Csak anya balesete után derült ki, hogy szinte kölcsönökből
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éltek. Ha a nagyanyja nincs, árvaházba került volna az biztos.
Drága nagymama drága jó Mami, ha ő, akkor nincs vele, még
belegondolni is szörnyű.

Az egyetemet már nem tudta volna megfinanszírozni, de nem is
várta el tőle, hiszen jól tudta, hogy sok pénzbe kerül, és ezt magá-
nak kell előteremtenie, ha tényleg diplomát akar.

Azért is vállalta el itt a szállodában a mindenes lány szerepét.
Amolyan fregoli ember, akit oda osztanak be, ahol éppen a legna-
gyobb szükség van rá. Sok helyen megfordult már. Volt szoba-
lány, ételosztó, felszolgáló, de nem bánta, dolgozni mindig is sze-
retett. Korán megtanította az élet, hogy semmit sem adnak ingyen.

Nagyanyja fedezte fel a rendkívüli rajztehetségét, ezért művé-
szeti szakközépiskolába íratta.  Elsőre felvették a képzőművészeti-
re is, hatalmas volt az öröm.

Mami minden pénzét odaadta az induláskor. Fél év múlva pedig
már volt állása itt, a szállodában. Időnként még Maminak is küld
néhány dollárt haza.

Roberttel az egyetemen ismerkedtek meg, évfolyamtársak vol-
tak.

– A két kis árva - mondták mindig, mert a sorsuk, szinte szóról
szóra megegyezett. Robert intézte el a munkát is, ő már akkor itt
dolgozott konyhai kisegítőként.

Tudta, hogy sietnie kellene, valami mégis visszatartotta, talán
az illat, ez a semmihez sem fogható finom illat, ami eszébe juttatta
az édesanyját.

– Anyának is mindig ilyen jó illata volt.

– Mennem kell – simított végig a halványkék köpenyén – nem
végzek tízre, aztán lesz szőnyegszélére állítás megint, mint aho-
gyan a múltkor is. És kinek van igaza mindig? Persze, hogy a
vendégeknek.
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A múlt héten is, amikor az a nagy fürdőruhás parti volt, kis híja,
hogy ki nem rúgták. Ha akkor Bob nem áll mellé, már ki tudja,
hol lenne, pedig csak néhány percet késett.

A medencés bulit, tél lévén, a hatalmas fedett uszodában tartot-
ták a gazdag úri-suhancok.

Az uszoda színes, villogó fényárban úszott. A két és fél méter
mély medence partján körben, roskadásig megterített asztalok,
finomabbnál finomabb étellel, itallal.

A pihenőágyakon, fiatal csinos lányok kellették magukat, és it-
ták az isteni koktélokat.

Akkor is be kellett ugrania, mert Maria megbetegedett. Ő szol-
gálta fel az italokat, vitte a koktélokat.

A pezsgő mellé hatalmas szemű zamatos epret szolgált fel, és
minden asztalon ott csobogott az illatos csokoládé-szökőkút is a
fiatalok nagy örömére.

A kis pálcikákra rászúrt eperszemet csak odatartották a csoki-
szökőkút csobogó nedűje alá, és  abban megforgatva, a párocskák,
egymás szájába varázsolták a finomságot. A szertartás kéjes örö-
mét nagyon élvezték a fiatalok.

Lili nagyon nyelt. Rég evett már epret. Szájában összefutott a
nyál.

Este elmesélte Robertnek.
– Nem baj Lili! – mondta – ha majd híres festőművészek le-

szünk és annyi lesz a zsozsónk, hogy már a bankba sem fér, akkor
kibéreljük ezt az egész szállodát és jól megszívatjuk a bandát.

– Meg felfaljuk az összes epret és az összes csokoládét! – kaca-
gott Lili.

– Meg még a szökőkutat is! – nevetet Robert – meg mindent, és
mindenkit!

– Legelőszőr Bobot, mert ő ott tesz alám, ahol csak tud.
– Ne! Bobot ne! Ő csak féltékeny rád, tudod, hogy tetszem ne-

ki!
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–  Na  jó,  Bobot  meghagyjuk,  de  csak  azért,  mert  megértem,
hogy mit érez!

Magához húzta Lilit.
– Nagyon szeretlek, ugye tudod?
– Tudom! – mondta Lili – én is nagyon szeretlek, nagyon, na-

gyon.
És hagyta, hogy Robert ölelje szorosan magához, hisz erős kar-

jaiban oly édes volt a menedék.
Sokáig szerelmeskedtek.

Nagy fekete zsákba gyömöszölte a szennyest. Kinyitotta a szo-
baajtót. Kihúzta a zsákot a folyosóra, majd feltette a fémrácsos
kocsira, amit továbbtolt a következő szoba ajtaja elé.

– Százkettes – pillantott a számra – nagyon kell sietnem, leva-
gyok maradva rendesen.

Kicsit el is szundikált talán, amikor a mobil megcsörrent.
– Királyi lakosztály? – szólt bele bohókásan Robert.
– Igen! – mondta vidáman Lili.
– Kérem szíveskedjék a Kisasszonyt, átkísérni hozzám, most!!!
– Gyere szívem, itt várlak a folyosó végén, van egy kis megle-

petésem. Siess!
Robert szorosan megmarkolta Lili kezét, és húzta maga után.
–  Hová  viszel  ilyen  későn,  fel  sem öltöztem rendesen!  Nem is

látok ebben a sötétben Robert, szólalj már meg!
– Nos, itt is lennénk! – állt meg a Robert az uszoda bejáratánál.
A zsebéből valami fura célszerszámot halászott elő, és egyetlen

rutinos mozdulattal kinyitotta az ajtót.
– Várj! – fogta meg Lili csuklóját.
A másik zsebéből előhalászott egy kis selyemkendőt és azzal

bekötötte a lány szemét.
– Rendben, most már indulhatunk kedves kisasszony!
Óvatosan vezetette maga után Lilit. Leültette egy székre és

szeméről levette a kendőt!
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– Boldog Születésnapot szerelmem! – hajolt fölé és lágyan
megcsókolta a száját.

– Az ajándékod! – mutatott jelentős kézmozdulattal, a kis terí-
tett asztalkára.

Lili az asztalra pillantott. Csak egy aprócska gyertyaláng világí-
totta meg, de teljesen kivehető volt, a csoki-szökőkút, és két fehér
tányéron a gyönyörű nagy szemű eprek.

– Ezt nem hiszem el! – csapta össze Lili a tenyerét.
– Csoki, és eper? – nézett őszinte meghatottsággal Robertre.
– Tényleg örülsz? – ölelte át a lányt. – Tényleg?
– Nagyon! Köszönöm szépen, igazi lovag vagy! Nagyon szeret-

lek Robert.
Nagy élvezettel mártogatták az epreket a meleg csokoládéba.

Nevetve etették egymást, mint az önfeledt boldog gyermekek.
– Csupa csoki még az arcod is! – mondta kacagva Lili.
– Majd mindjárt lemosom! Gyere! – állította fel a székről a

lányt.
– Ússzunk egy nagyot, ha már itt vagyunk!
– De nincs is itt a fürdőruhám! – szabadkozott Lili.
– Na és? Kit zavar az! – mondta vidáman Robert – és már tolta

is le a nadrágját a bokszeralsóval együtt.
Lili körülkémlelt. Szinte vak sötét volt az uszoda. Az egyetlen

kis árva gyertya pislákolt csak az asztalon.
– Oké! – mondta Lili, és már bújt is ki a ruhájából.

Fejest  ugrottak a vízbe.  A víz alatt  Robert  átölelte Lilit.  Gyön-
géden magához húzta. Kicsit fölbukkantak a víz fölé levegőért,
majd a víz alatt teljesen egymásba fonódtak. Robert végigcsókolta
a lány csupasz testét. Hegyes, kemény kis mellbimbói teljesen
lázba hozták.

A medence széléhez úsztak. Lili, izmos combjaival, szorosan
magához ölelte Robertet és lágy, ringó mozdulatokkal kényeztet-
ték egymást sokáig.
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A tompa puffanást Lili még hallotta, érezte az ütést is, de a fáj-
dalmat már nem. Eszméletlenül hanyatlott hátra.

– Eper meg csoki-szökőkút! – ordította ellilult fejjel az igazgató
– szerencsétlen csóró népség! – és kezével hevesen leseperte tá-
nyérostól a félbeharapott két, csoki-maszatos eperszemet.

* * *

Lili óvatosan nyitotta ki a szemét. A fény olyan bántó volt,
hogy csak résnyire tudta kinyitni.

Vakító fehérséget látott, meg elmosódva mintha egy arc is fel-
villant volna előtte.

Teste szinte teljesen zsibbadt volt. Meg akart szólalni, de nem
jött ki hang a torkán. Úgy érezte, mintha lebegne ég és föld között.

Majd hirtelen olyan fájdalom nyilallt a fejébe, mintha késsel ha-
sogatták volna az agyát.

– Hol vagyok? – préselte ki nagy nehezen a szavakat.
A fölé hajoló arc most már tisztán kivehető volt. Egy őszes baj-

szú férfit látott. A hangja nyugodt volt és kedves.
– Kórházban van. Önt súlyos baleset érte. Már túl van az életve-

szélyen. Sajnos a fiú nem élte túl. Őt úgy találta el az uszoda tető-
ről lezuhanó gerenda, hogy már nem volt esélye.

– Robert, Robert, drága egyetlen szerelmem – szakadt fel vala-
honnét nagyon mélyről a szívszaggató fájdalom.

* * *

Lábával maga mögött becsapta az ajtót. A keze tele volt csoma-
gokkal. Lepakolta az asztalra.

Elégedett volt. A kiállítás jobban sikerült, mint várta.
Nem gondolta, hogy Robert korai vázlatai ennyire magával ra-

gadják a közönséget.
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Emlékkiállításnak szánta. Halálának a harmadik évfordulójára.
Ezt már korábban megbeszélték. Az első kiállításuk közös lesz,
csak akkor még nem tudták, hogy Robert nem lesz ott.

A kabátját sem vette le. Leült a konyhai székre. Kezét az arcába
temetve úgy zokogott, mint egy gyermek. Muszáj volt sírnia, any-
nyira szerette, és annyira hiányzott.

– Köszönöm szerelmem, köszönöm, hogy ebben is segítettél.
– Nagyon szeretlek, ugye tudod? – futott át az agyán, és azonnal

az villant be, hogy ugyanazokat a szavakat használja, mint Robert.
Ő mondta mindig ezt, hogy:

– Nagyon szeretlek, ugye tudod?
Még jobban elkezdte rázni a zokogás. Nehezen nyugodott meg.

Mintha a szívét szaggatták volna annyira fájt, még mindig.
Bepakolta a romlandó élelmiszert a hűtőbe. A doboz epret kint

hagyta az asztalon. Nem bírta ki, hogy egy szemet be ne kapjon.
Újra rátört a sírás, iszonyatosan szenvedett.

Bekapcsolta a TV-ét. Maga mellé tette a tányér epret, és a kis-
tálka olvasztott csokoládét.

A lábát maga alá húzva kényelmesen elhelyezkedett kedvenc
fotelébe.

Az epret belemártotta az olvadt csokiba, majd bekapta. Soha
nem harapta el akármilyen nagy volt is a szem. Érzékeit átjárta az
isteni íz, és a fájdalom elegye, szeméből patakokban ömlött a
könny.

Már csak néhány szem eper maradt, azt már nem tette vissza a
hűtőbe. Bebújt az ágyba és álomba sírta magát.

Nehezen ébredt. Gyorsan lezuhanyozott. Az erős forró vízsugár
szinte perzselte a bőrét, de nagyon jól esett. A forró után jéghideg-
re állította a vizet, sokáig állt alatta. Borzongva bújt vastag, frottír
köntösébe.

Tekintete a kis dineren hagyott tányérra tévedt. A tányéron öt
szem eper volt. Kettőből hiányzott egy-egy harapásnyi. Ő soha
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nem harapja ketté az epret, egészben kapja be, és csak utána rágja
meg. Ez nála egy szertartás.

Két ujja közé fogta az epret. Fura borzongás járta át.
– Lehetetlen! Hülyeség! – hessegette el még a gondolatot is, és

az egészet gyorsan beleöntötte a szemetesbe.

Este már alig bírt magával. Öt szem epret tett a tányérra. Mellé
a csokoládét. Nehezen aludt el. Egész éjjel nyugtalanul forgoló-
dott.

– Robert? – ijedt fel hirtelen éjfél körül – de csak a szél csap-
kodta a külső elsötétítőt.

Felkattintotta a lámpát. Alig mert a tányérra nézni. A szívéhez
kapott. A tányéron három érintetlen, és két szem, félig elfogyasz-
tott eper volt.

– Beszedted a nyugtatót kicsi csillagom? – kérdezte aggódva
Mami - miközben lágyan megsimogatta Lili kócos haját.

– Beszéltem azzal a pszichológussal – mondta – csütörtökön
tudna fogadni, ha gondolod, szívesen elkísérlek.

– Rendben! Úgy sem hagysz addig békén – mondta megadóan
Lili.

* * *

Mami összeszorult gyomorral lépett be a kórterembe. Nagyon
megviselte, amit a többi nyitott ajtajú szobában, meg a folyosón
látott.

Egy fiatal lány éppen meztelenül rohangált a lépcsőn, van aki
csak ül és hallgat, van aki az ágyhoz van kötözve, mint ahogy
szegény Lili is.

Ki gondolta volna, hogy ez lesz a vége, elmegyógyintézet. Az ő
egyetlen, imádott unokája, az őrültek házában.

Arcára mosolyt erőltetett.
– Szervusz drágaságom – csókolta meg lágyan Lili homlokát.
– Hogy vagy életem?
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A kis csomagot letette az asztalra és leült Lili ágya szélére.
– Teljesen ellilult a kezed! – add ide, kicsit megmasszírozom –

és elkezdte morzsolgatni Lili elgémberedett ujjait.
– Látod kicsikém, ha nem lennél ilyen kis vadóc, nem kellene

téged is ideszíjazni az ágyhoz.
– Hallod? – nézte Lili fakó arcát könnyeivel küszködve.
– Igazítsd meg a képet a falon! – szólalt meg váratlanul Lili.
– Nem látod milyen ferde, mindig elferdíti valaki, hogy néz így

ki? Mit szólna Robert, ha látná, hogy csak ennyire becsülöm, a
gyönyörű vázlatát!

– Milyen képet szívem? – nézett az üres, hófehér falra Mami.
– Azt! Azt ott, hát nem látod? Robert képét, igazítsd meg azon-

nal! Érted, azonnal! – ordította Lili.
– Rendben drágám, máris megigazítom – mondta hevesen do-

bogó szívvel a nagyanyja, és indult a fal felé megigazítani a sem-
mit.

– Most már nem ferde – simított végig Lili haján – megigazítot-
tam.

Lili közben újra elszundikált.

Mami óvatosan az éjjeli szerényre tett egy kis tányért, és arra öt
szem gyönyörű epret most is, mint mindennap. Lilinek ez volt az
egyetlen kérése. Ennyit igazán megtehet az imádott unokájáért,
bár szívesen megtett volna többet is, de sajnos a többre már nem
volt szükség.

Hajnalban, Evelin nővér rutinos mozdulattal Lilianna hóna alá
dugta a lázmérőt, s közben be nem állt a szája, folyamatosan csak
mondta, mondta a magáét.

Ahogy a kis éjjeliszekrényre pillantott, most sem állta meg szó
nélkül, amit látott. A tányéron öt szem gyönyörű eper volt. Kettő-
ből hiányzott egy-egy harapásnyi, a másik három pedig, sértetlen
volt.

– Pocsékolni azt tudnak! – motyogta az orra alatt, miközben
felháborodva indult kifelé a szobából.
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– Megvetetik azt a drága epret, aztán meg összeharapdálva ott
hagyják a tányéron, ehhez persze van eszük! Őrültek! Őrültek
mind!

Mesélj nekem

Mesélj nekem te szép mesét, szivárványfényű képzelet,
amíg a város álmodik, s amíg a hajnal ébredez.

Vegyél öledbe, légy anyám, s ringass csendesen engem el,
selymed takarjon lágy-puhán, ha majd sietve menni kell.

Meséld el azt, hogy mért vagyok, s mi végre élek mondd csak – én,
sorsom, s a dolgom még mi lesz – s mi bújik holnap rejtekén?
Mi az mi vár még s tenni kell, s mi az mit kellett volna már,

mondd el, hogy mit miért, s hogyan – nem baj, ha túl nagy lesz az ár.

Mesélj majd arról is te fény, kegyébe hív-e fönn az Úr,
s meséld el azt is énnekem, szívem most mért ver oly vadul?

Szelíddé simíts engemet: tanítóm légy és fékem is;
Pihenj csak kedves, álmodom! – s jut abból mindig néked is.
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Gyönyörbe részegült

Gyönyörbe részegült bíbor hajnalok,
lepedőn felejtett édes illatod,
gyűrt gyolcsba ivódva lágyan átkarolt,
szobámat belengve gyöngén rám hajolt,

s kiröppent reggel a résnyi ablakon.
Utánad néztem a néma balkonon,
s szerettem volna az egeddé válni,
fölötted féktelen felhőként szállni,

akartam látni, hogy hova visz utad,
ki etet, ki itat, ki a te kutad,
ki oltja szomjadat, ha nem vagy velem,
ki másnak járhat még tőled szerelem.

Majd – csukva ablakom – arra gondoltam,
hogy énnekem milyen kegyes sorsom van,
hiszen ha itt vagy, az már a Mennyország,
– senki nem mérhető soha tehozzád –

Perzselő vágyamat csendben csitítom,
éltető illatod magamba szívom,
s imába kulcsolva mind a két kezem,
hálát rebegek: Köszönöm Istenem!
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Hegedűs Csaba  (navarrista)

Gyufaárus

Fűtetlen az éjszaka
Majd megfagyok,

A kegyetlenbe kiáltok.

Dermedve mellettem
hajléktalanok,

behajtották házukat
az öltönyös angyalok...

Szemben bőrdzsekit
Audi tesz az utcára,

Nem engedett a vacsoránál,
Hozzánk költözik még máma.

Ujjaim lila csonkok
A kesztyű bélése alatt,

beletörlöm orrom,
rögvest jégvirággá fakad.

Egy bérház emeletén veszekednek.
Korholja a laptopot

ajándékba nem az kellett
de elmegy, ahogy szokott.

Sosem ittam, most meghúzom a mérget
Gyomrom nem válogat, hisz nem kérhet.

Kezemben egy szál gyufa,
nézem ahogy ég el

egy illúzióval, melegséggel...
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Amikor...

Az élet virágának kinyíltával
Mikor előbújt a földből

És letette gyermekét
A gyermek a Tankréd nevet kapta

S már talpig páncélban
Masírozott a többi lovaggal

Hogy pallosával
Segítse Jeruzsálem ostromát

Aztán ahogy elfáradt
Isten visszavette az életét
És újra elhintette a földbe,

Hogy mint Joáhim
Kerteket műveljen

És a jószágokat sokasítsa

Joáhim elment panaszkodni Istenhez, aki
Ezúttal egy Hánszot faragott
A gyurmából, mely kőműves

Tudományát elcserélte
Egy puskára

Hogy az első sorból
Rohamozhasson MG 42-esek

Monoton arató dalában

Majd Huanként ébredt az élet virágából
Átnevezte magát Szerzsre

mégis tehetetlenül tengődött, ameddig el nem jött
Az idő hogy a lefolyóba nézve

Húsa és csontjai átszippantódjanak
A lefolyó túloldalára, honnan nézve

Az e világhoz vezető út csak egy fényfolt volt
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Aztán sokáig nyugodott
Mígnem hamvaiból
Strogg kapitányként

Ismertté nem vált
Fürge bárkájával

S ez is elmúlt,
Mert a földek kiszakadtak pályájukról
mígnem a túltágult világegyetemmel

Újra összetöpörödtek,
hol egyelőre csak egy Tankrédnak

Volt férőhely

kép pikasszo

láb sárga szög háromek
de de de ésés
kör sikolyít él-ek vág-nak
1iptoM szem körbenne
hogy taszít eltorzeltorzulított
nakbanbe HHA vág sá
áa színecset sikoly ó
sikoly ogj mezitlenek
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Horák Andrea  (Kankalin)

Illatod

Úgy hiányzol… itt a vesztes február
nyomára március regél virágot,
de még a tél az úr, pedig gitárod
esdekel, s ütemre fűzi Új Ruhám;

e szólamok nem érnek el hiába
hinted őket, ám a képzelet hevít,
szalagkopott a film és a félreírt
jelen, halálba hullt jövőnk imája;

lám, fizetni kell az Élet asztalán;
kőkemény a sarc, az ára ég felett,
és az óra körbe-körbe jár tovább

míg az éjbe kúszik édes arcszeszed;
megálmodom, s még bezár az illatán,
bár se Kép se Hang, a Szó is elveszett.
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Kerül az álom

Menekül a lárma dübörög a csend,
puha párnámon éj didereg;
kétszínű dallal elkeserít,
langy keze jégcsap, nem melegít.

Elinal a zajgás vigyorog a Hold,
bennem a démon égbe sikolt.
Retteg a gyomrom s kattog az agy,
zúgja az éjbe Te távol vagy.

Elakad a levegő nyirkos a bőr,
kimerül az álom, meggyötör.
Gördül a könnyem nyöszörög a hang,
testem reszket a paplan alatt.
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Az én apám

Apám szemére ráborult az álom,
eltakarta rég-riadt tekintetét.
Sóhaján lopózom, habár tört kezét
simítanám, de már sosem találom.

Kortalan konok; kőkemény acélba
zártan értek élhető melódiák;
hallom énekét, a csacska kisdiák,
messzi múlt tanán emelt önmagamba.

Sejtjeit hordozó tükörkép az arc
mi álmosan köszönt napok hajnalán,
néha dúlt belül, de elcsitult a harc

bágyadón, egy ősi country dallamán…
álmaimba rótt szaván a tiszta karc…
Síri némaságba bújt az én apám.
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Horváth Géza  (hori)

Vágyakozás-szonáta

Naponta ismétlem önmagam.
Gondolataim kilobbannak az űrbe,
de nem csillagporból alkotnak téged elevenné,
se nem két kezem mesterien,
ahogy szobrász hasít a nyers kőből.
Amikor a látomás legyőzi az elme korlátait,
a Teremtő szemével látlak
– Ő láthatta az első nőt ilyennek.

Ember-szöveteidbe életet lehelek,
arcodra gyöngyház-fehér nevetést,
de önző a szándék: tökéletlen lényem,
a vad férfi most kénye-kedvére alkot,
hogy bejárhassam tested zarándokútjait,
alakod sejtelmes geometriáját,
miközben összemos minket az éj.
A mű remek, de nem konvencionálisan vagy te szép,
hanem valahogy másképp.
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Leírhatnám, milyennek látlak.
Leírhatnám, hogy meztelen bőröd a jázminok jó illata.
Leírhatnám, hogy két melleden megáll az idő,
amin a fáradt szem megpihen,
s hogy tested, mint szőke ágyékú aranypáncél,
mikor a lemenő nap szórt fényt vet,
szavaid pedig a mindent magukba foglaló szavak,
amit kicsikar magából a barbár pillanat.

Jöjj hát könny-oltáraimra,
üres kápolnáimban ne hagyj egyedül,
te légy, aki minden szót ismer,
aki tudja a múlt idők történetét –
a szemek és szavak közönyét –,
te légy a mell és a hó-arc, melyre  keserű harmat hull!
Testünk kettős integráljele pihenjen csend-szőnyegeinken,
hadd álmodhassalak tovább,
összegyűrt vásznaink melegét,
meztelen perceink csók-zuhatagát,
mígnem megnyugvást találok az idő tengelyében.
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Illés Beáta (roadrunner)

Tücsökzenére álmodom

Lágy esti szellő tücskök hangját hozza,
miközben pokrócra kucorodva kémleljük az
apró csillagokat a bársonykék égen.

Bogarak zümmögnek, s öledben megnyugodva
lassan beleszenderülök a béke-halomba.
Jobb helyem nem is lehetne most…

Ahogy elnyom a ciripzene-bona’
érzem, boldogabb még nem voltam soha.
Vigyázó karodban szerelemről álmodom…

Virágszirmon

Csillagok vezetnek haza utamon,
virágok illatát hozza a sötét éji
szellő. Egy percre boldog vagyok...

Hosszú az út, a mézillat is tova,
egyedül járni mit kaptam, nem csoda.
Merre tovább most, mondd hova?

Csillagok vezetnek, virágszirmokon
repülök, reggelre talán az ajtód
előtt ücsörgök, s kezedbe akácot adok.
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Hagyj!

Menj vagy inkább rohanj, ne hagyj hátra semmit, csak
engem!
Felejts, vissza se nézz, ne lásd, hogy
könnyezem!

Menj, rohanj, keresd, ki jobban szeret,
(talán!)
Úgyis tudod, hogy nem lelsz olyat, ki nálamnál
többet ad.

Fuss, szaladj, engedj el, tépj ki! De
hagyj
egy édes-bús darabot, legalább egy reggeli arcszesz-
illatot!

Hagyj, kérlek, hadd feledlek legalább egy
kicsit el!
De mégsem, inkább maradj, maradj velem, fülembe
csivitelj!
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Kajuk Gyula  (trendo)

Téletűdök Magánytanyán

Gonosz játékot űz az óra.
Alig múlt négy, s már lement a nap.
Vackán fáradtan végigdűlt már,
arcára húzva a felhőkalap.

December van már, hát korán sötétül…
Szemeim alatt is árnyékok ülnek.
Valahol egy közeli tanyán
bánatosan hegedülnek.
– Zsolt lesz az, a szomszéd fiú!
Szerelmes szíve hol víg, hol szomorú,
most úgy hallom, barnán borong…

Felkelt a Hold, a színezüst korong,
halovány fénye a kertben vándorol,
a fürdőben a masina éppen mángorol…
Bár ez nem mángorló, hanem „centrifuga”,
és nem is Zsolt zenél, hanem a kishúga,
mert Zsolt a lány után a városba költözött…

A kert most fehérbe öltözött.
Várakozó szívű menyasszony talán?
Hogy elrepült már e furcsa délután!
Fel kéne teregetni a mosott ruhát,
inni egy pohár bort, úgy írni tovább…

(rezignált bölcselkedés)
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Tűnt emlék, hogy az ember ifjú volt,
s mámorító rímeket vágyból ontott,
miközben a csalitban kóborolt.

Forró szavát nem hallgatta más,
szelíd Echo rá nem válaszolt,
csak a patakvölgy és a vízmosás,
a zúgó tölgyes, mely körötte volt.

Vajon miért nem hágott a csúcsra fel?
S a szél szárnyára bízva sok dalát
a messzeségbe mért nem küldte el?

Csüggedt a válasz, nagyravágyást
sugalló kérdést meg sem érdemel:
A pásztor, bizony, nem törhet magasra,
míg a birkanyáj a völgyben lent legel!

(nosztalgia lefekvés előtt)

Fagyba dermedt a hajdan dús mező,
a kórókat mind belepte a dér.
Színpadképből kilépett főszereplő:
szerelmem, hát hova lettél?
Nem látom arcod, kecses termeted,
mely szelíd volt, mint a lankák…
elszállt a nyár, mint a pillanat;
a csízek, a búbosbankák
fészkük körül már nem zajonganak…
Lecsavart lámpás a bús tarló felett
a vándorlásba fáradt téli nap.
Csak a loncsos tehenek dagasztják
unottan a fekete sarat;
a dühödt aszály apasztotta kútban
itatni való víz alig maradt…
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– Keresni kéne új mezőt, legelőt,
hazát! – sóhajt a vén pásztor,
majd csüggedten legyint.
– Leszállt az este, ballagjunk haza!
Eltelt egy hosszú nap megint.

(begyújtás kéziratokból)

Fürge láng fut végig a sárgult lapokon.
Felizzanak a verssorok az ódon papíron.
Tűnődve, tépelődve egyre bámulom,
hogy porlik hamuvá sok régi érzelem.
Párszáz vers, tán tízezer sor… izzó életem.
Kéményen száll el a keserű füst,
ám gyöngyözni kezd a tűzhelyen az üst,
lesz meleg víz nemsokára…
és tán kezet-arcot fényesre sikálva
kezdhetek majd egy új életet!
Tisztán, egyszerűen, napról napra élni,
csak bele a világba, már semmit sem remélni,
elfogadván azt, mit nyújthat az idő,
a lét határán túlterjeszkedő
csalfa hírnévre ezentúl nem várva…

Egyenes derékkal, magányosan állva
mint a jegenye állt tanyám előtt,
mit kidöntött a szél, csütörtök délelőtt.
Ábrándok, szerelmek, isten veletek!
Apránként mindent már tüzemre vetek,
a hamvakat a szél messzire sodorja.
Véget ér egy költő halotti torja.
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Májusi séta

Hársméz illatot, nyárpehely özönt
langyos szél sodor, a május így köszönt.
Kutyám tüsszög, mérgesen csahint,
egy égi vattacukrot elkapott megint.
Bárányfelhőt se látni, hétágra tűz a nap,
jól jön a fejkendő, vagy szalmakalap.
Akinek nincsen, az árnyékba menekül,
vagy mint én, egy hűs teraszra ül.

Kezemben újság, a poharam párás,
ígérték ugyan, de nem jön égi áldás,
„aranyat ér”; de szűken méri a ravasz,
ledér hónap,  május:  nyár már, nem tavasz!

Labdarózsák nyílnak. Terhétől bókol a bokor.
Az orgona hervadóban. Korán nyílt ki a botor.
A bodzatányérokról sárga por szitál.
Kőris propeller pörög, messze száll.
Mikor a szél végül elejti, a dús árvacsalán
bozótja rejti, míg kelnek a magok.
Sétámnak vége. Hazaballagok.
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Tavaszi tópart

A tó felett most csend lebeg
és puha pára-rétegek,
bennük kavarog az álmom;
néha elmosódva látom,
aztán kitisztul a kép…
felmerül egy arc, be szép!
és kacér lányok keringenek
míg szilaj húrok pengenek
e dallam szívemig hatol
mely mozdonyként zakatol
és párafüstöt ereget…
aztán megint csak csend lebeg.

Eltűnik a látomás,
nem marad helyette más,
csak emlékképek foszlányai.
Hol vannak a tó rosszlányai?
Vajon tovább miért nem igéznek
mozdulatai csípőnek és kéznek?
A telt kebel most merre rezdül,
a karcsú, táncos láb ha mozdul?
Felszívta őket a kéjvágyó Nap,
az égbe tart a lánycsapat,
buja táncukat fellegekként járják,
a friss szél megbomló kontyukba kap.
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A Hold illata

Őszi éjnek évadján néha
padlásom ablakát kinyitom,
kihajlok a bársonyos csendbe,
az éjszaka szívét hallgatom.
Baglyok se huhognak,
nem kuruttyol béka
e sejtelmes órán,
ha kinyitom néha
homályos, pókhálós
padlásablakom.

Levél alatt alszik a bogár,
nem ciripel a tücsök se már,
fejjel lefelé lóg a denevér
(hogy nem megy a fejébe a vér?!)
én meg bűvölten lesem a holdat…
Ilyenkor csap meg néha az az illat,
a titokzatos rejtélyével kínzó,
(nyomába se lép holmi földi Kenzo!)
még talán az ódon levendula,
melynek hajaz rá az illata.

Csillagok porát feloldva ég vizében,
szerelmes sóhajokkal elkeverve szépen
készülhet az áldott ambrózia,
melynek ily csodás az illata!
Múlt, jelen, jövő hullámzik felszínén
és benne vagy te is, múzsám, szép szirén…
Tűnik az emléked, oszlik már párlata,
lassan feldereng az indigó éjszaka;
a tó felett a Hold is felhőbe menekül,
fénye és illata a vízben elvegyül.
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Őszi sajgás

Ködben ácsorognak tétován a fák,
kései metszéstől sebzett a sövény;
fény imbolyog a bokrok vonalán,
szívemben haldoklik a hiú remény.
A kapukulcsot a zárból kiveszem…
nem jön el úgysem a várva várt,
kesernyés, kései, bódult szerelem;
ideje bezárni ezt a bús bazárt.
Kerítésemről is feslik már a festék,
a hajdan boldog ház túlélte fénykorát.
Szállongó homályban telnek már az esték,
magányban kortyolom az emlékek borát.

Emlékként pereg sok tavalyi toboz,
(a téli szél a fenyők csúcsait cibálja)
Vége az ősznek, ez már December bálja,
dermedő kezével mellemen motoz.
(Érzésem múló szívfájdalom,
gyengeség, hogy erről szól bánatos dalom.
Gyújtsunk gyertyát, hívjunk társaságot,
tegyünk fel szép zenét!
Ne hallgassuk naphosszat a csendet,
a haldokló kert szomorú neszét!)

Bánatom kertjében

Hova tűntek a múlt szép napjai,
én-történetem hajdani lapjai,
vajon hol lapozza őket ma a szél,
mikor nagy néha épp rólam beszél?
Ezen, vagy azon a teraszon,
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csörren-é egy kávés findzsa
nyirkos őszön, langymeleg tavaszon,
vagy csak a tél lopakodik, mint a nindzsa,
emlékemmel osonva el?
A hársfaágon csalogány énekel,
pont oly édesen, mint annak idején,
mikor hébe-hóba
beburkolóztunk a kockás takaróba,
(igen, abba, amit aztán megörököltem,
érdemtelenül, hisz szerelmünk megöltem)
és élveztük, hogy köröttünk akolmeleg,
jóillatú csend motoz, míg száll ezernyi
szentjánosbogár és a lucról lehull néha
egy-egy száraz, tavalyi toboz.
Aztán a Visitor lemez szólt, dalolt az Abba,
és szívem egyben volt még,
nem tört száz darabba,
mint mikor eljött a végső  búcsúzás.
És most itt ülök a kerti lépcsőn,
száraz homokként
peregnek e bánatos sorok, mondatok,
lassan betelik a napló.
Szám is száraz már, mint a tapló,
lelkem riadtan fülel,
de a fülemüle már nem énekel,
a szerelem emlékeit elfújta a szél,
és hogy ki is voltam én,
arról már nem mesél.
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Kamarás Klára  (Si)

Miért kék?

Juci óvónéni aggódva állított meg.
– Figyeljétek meg a gyereket. Úgy vettem észre... szóval az az

gyanúm, hogy alighanem színvak!
Döbbenten néztem rá, mert a családban senkitől nem örökölhet-

te, meg aztán nem olyan nagy baj, ha egy egyébként egészséges
kisfiú látásával csak ennyi a hiba. Inkább attól pironkodtam, hogy
eddig nem vettem észre, pedig gondos szülőnek hittem magam.

Otthon tapintatosan kérdezgetni kezdtem Ferikétől a tárgyak
színét. A gyerek unta, de válaszolgatott. Nem láttam semmi prob-
lémát. Sőt, pár nap múlva azzal büszkélkedett, hogy még a dísz-
falra is kitették a rajzát.

Ezt meg kellett néznem!
Estefelé, mikor a gyerekért mentem az óvodába, megláttam a

díszfalat.
Vagy húsz piros között, középen egy kék Mikulás virított. Hát

persze, hogy az volt az én fiamé!
– De hát miért? Az istenért, miért festetted kékre?
– Józsi festett a pirossal, Anci a bordóval. Nekem a kék maradt.

A kék nem jó?
– De , jó a kék is. Nekem nagyon tetszik.

Elmúlt vagy negyven év. Talán több is. Nem számolom. Már
csak a szomszéd gyerekekre kell gondolnom a decemberi ajándé-
kozással kapcsolatban.

Az áruházban csokoládé Mikulást keresek... és egyszerre meg-
akad a szemem egy csillogó kék Mikuláson...

Miért... miért kék ez a Mikulás?– csodálkozom rá.
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Talán a figurákat csomagoló szalagon József a piros sztaniolt
használta, a másik oldalon Anna néni a bordót. Mit tehetett Fe-
renc? Neki a kék papír maradt.

Talán az nem szép?
De! Gyönyörű!

Mákvirágok

Amit a Sors
csokorba fon
együtt virul,
együtt fakul,
s ha szirma hull,
együtt kerül
végül szemétre.
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A lombok között szél zihál

A lombok között szél zihál
és tépett szárnyú angyalok
reszketve súgnak új imákat:
Törvényt Urunk, törvényt, erőt,
hogy lerázhassuk unt igánkat.

A lombok között szél zihál,
s a porban rongy plakátok úsznak,
jajong már, ki tévútra tévedt,
bocsánatáért esd az Úrnak:
Látod Urunk, velünk kiszúrtak.

A lombok között szél zihál,
nagy förgeteg lehet belőle,
ma még csak halk a jaj, nyögés,
de orkán lehet már jövőre.
De mondd, kinek megy rá a bőre?
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Holdtölte

Már nem tudok semmit sem adni,
üres a szívem és fejem.
Elmentek mind, akik szerettek,
ki mondana mesét nekem?
Holdtölte van, vagy utcalámpák
fénye ragyog  az ablakon?
Anyám mondasz-e új meséket?
Régi meséid már unom.

Ki föld alatt, ki füstbe szállva...
Én didergek s  magam vagyok,
égi fohászban sincs reményem,
mert már az ég is rég halott.
A kárpótlások korát érjük,
mégis itt állok vesztesen.
Mindazért, ami volt s mi nem volt,
a kárpótlás reménytelen.

Vállamon évek. Annyi másnak
volt rosszabb sorsa, jól tudom.
Nekem legalább volt sok álmom.
Nincs életem, hát álmodom.
Itt üldögélek, kinn a szél fúj,
a lombok súgnak: írj! Lehet,
hogy valahol e puszta földön
hagysz majd egy parányi jelet.
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Jelet? Kinek? Minden hiába!
Elkéstem, s minden idegen.
Anyám, mért kellett csendben  ülnöm?
Azt nem becsüli senki sem.
Mért kellett várni, bízni, hinni?
Most, önmagamat siratom!
Holdtölte van…? Vagy utcalámpák
lesnek be rám az ablakon…?
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Káli László  (Captnemo)

Az út

Az út... melyen járunk. Az út, melyre vártunk.
És az az útkereszteződés. Az a régi, lámpás...
Az utolsó háznál! Ahol sose jártam, és ahol
Te sem jártál, valamiképp mégis: rám találnál?
Az út... ahol árnyékom nyúlt utánad és feléd.
Ha kezed nyújtanád, tudom, most elérhetnéd.
Az egybefonódott árnyképek boldogan lépve
halnának a tiszta ragyogású hófehér fénybe.
Az út... mely a Te utaddal párhuzamban fut,
a végtelen látóhatár és az égbolt pereméig jut.
Ott összeölelkezve, eggyé válva az út megáll.
Csak akkor fogom tudni: tényleg megtaláltál.
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Magyarország, szeretlek

Bizony, háromszázszor is dalolva lángsírba, ha kell,
de inkább szavaimért, semmint megbújva csendben!
(Hiszen nem csak Wales, de Spárta is háromszáztól
visszhangzott egykor!) Hangozzon hát most számról
e dicső ének. Talán meg is hallják ifjak, és a vének,
kik e hős vértől ázott földön valamiképp él(degél)nek.
Isten! Ki megáldottad egykor a magyart büszkeséggel,
jókedvvel is tán, néha napján, mit hibázott, mit vétett,
hogy évszázados nyomorúsága után még ily balsorssal
téped testét, lelkét, vállára minden nappal súlyosabb
terheket rakva? Pedig bűne tán csak annyi: megtanult
észrevétlen élni, alázattal halni. Valahogy rég elhalkult
minden hang. És tűr a nép (az istenadta), mert birka
türelménél csak teherbírása nagyobb. csendben issza
könnyét, nyeli szavát, miközben a polgári királyság
hűbéresei és talpnyalói bőrét nyúzzák, szemét kilopják.
Hitemre mondom, nem igaz ember az, ki fennhangon
kiált: Éljen a király! Miközben tudja, minden napon
százak lesznek hajléktalanok, földönfutó szegények.
Bankok szipolyozta, adókkal nyomorított legények
és leányok, családanyák és meglett férfiak arcát marja
a szégyen, hogy nincs helye, jövője. Markát, ha tartja
fizetésképpen éhbért kap, és ha talán van olyan balga,
hogy felemeli szavát: nem lesz munkája se holnapra.
Tízmillió közmunkás, és rabszolga országa lett mára
Rákóczi, Kossuth, Széchenyi régvolt büszke hazája.
És hol vannak ma a Babitsok? A Máraik? Petőfink?
Lapul mind, kiknek pedig dolga volna égre festeni
őszirózsát, de vérvöröset, ha kell! A költő megteheti!
Az utolsó vonatfütty is elhalt Szárszónál, és messzi
már az éjféli hajnal. Csak a gróf s a szérű maradt mára.
De hol a tűz, a szó, a tett? Az ököl, az ütésre várva?
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Nem ily hazát álmodott nagyapám, apám, és én sem!
Hogy gyermekemnek cselédkönyv legyen kezében
jövő helyett! De nem csak jövő nincs itt, lassan már
múlt sem. Új történelmet ír, ki ugatja csak az írást!
Ó, nem vetélkedőkön kellene hirdetni közpénzen,
amit valaha szívvel mondott a nép, s mondanék el!
Ha lemosnák a gyalázatot, mit politikusok rá kentek,
mondhatnám: szép hazám, Magyarország! Szeretlek!

Mint gyermek...

Aztán valami mozdult bennem. Nem mint anyában
mozdul a gyermek! Nem, nem! Ez valami tétova,
lassú mozdulat volt. Talán a csend készült elszökni
belőlem. Vagy a hallgatás tért vissza ugyan oda,
honnan az a régi kiáltás szakadt az égre! Amikor is,
az Úrral pöröltem, hogy talán mégse kellene ilyen
szégyenteljes vereségnek győzelmet aratni felettem!
Most e helyütt a csend hideg marka már a kilincsen,
a hallgatás harangja kondít éjfélt a szellemtoronyban.
Talán e hang vetette hullám mozdult. Talán a Végzet
rúgott egy utolsót még, hogy így nógasson valamiképp
indulásra. Hideg volt aznap. És másnap már péntek.
Amikor megváltozott minden. (Nem aznap persze!
 Jóval előtte!) Abban a jégvirágos, lángoló télben,
abban szívemre olvadt februári nyárban. Amikor is…
valami megmozdult. Mint gyermek az anyaméhben.
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Te vagy Szívem

Ez volt hát!! Ez a mindörökkön hiány! Ez az eszelősen
megvadult józan ész, ez az őrült szenvedélyes szerelem!
Sutba a megveszekedett értelemmel, ha szeretni kell!
Te voltál Szívem a hiány és a plusz! Az az egyetlen
plusz, ami hiányzott az életből. Az Élet maga. Látod,
végül tényleg utat tör magának a lét! Még ha olykor
magunk nem is látjuk a célt! De lépünk, és keressük
önmagunk másik felét. Mennyire jó az: én pont most
megtaláltam, és Benned magamra leltem, szerelmed
szívemre borult, s a tél így a május illatát ontja ránk.
Orgonabokrok zenélnek, harangvirágok feleselnek
vissza a télnek, hiába zúdít zúzmarás fagyot a február!
Szeretlek! Te hiányoztál örökkön belőlem Szívem!
Ez a tűz, e lángja a szenvedélyes boldogságnak!
Az a lángsugarú olthatatlan vágy, mely Hozzád űz!
Lépteim számolom: mennyi még, és Haza találjak?
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Úgy gyere

Majd amikor jössz hozzám: amikor úgy lépsz
az útra, hogy tudod, már csak együtt megyünk
tovább! Akkor vess le magadról minden mást!
Csak önmagad hozd! Hogy hó tiszta ünnepünk
ne csúfíthassa a világ. Igen. Hagyd a Világot
mögötted! Majd mi építünk helyette egy újat!
Ami volt, a múltat terítsd le átlátszó fátyollal,
hogy mindig is lásd, honnan vezetett az utad
hozzám. Ami volt, megőrizzük. Te is, én is.
Hibáink voltak, tanulságnak épp jók lesznek.
Hogy ne lépjünk ugyanabba megint. Így lehet,
az elmúlt évek valamiképpen el ne vesszenek.
Így kell jönnöd Szívem, amikor jössz hozzám.
Csak szerelmed hozd, és szemedben a csillagot.
Szerelmem lángtüzével várlak akkor is, ahogy
minden pillanatban, mióta a Nap térdre rogyott
a didergő februári délutánban, amikor először
olvadt szádra csókom izzó virága. Emlékszel?
Sietős emberek között álltunk összefonódva,
és megállt az idő, hogy aztán magához térve
hatalmas rohanásba kezdjen. Majd… ha jössz!
Feléd nyújtom kezem, többé el nem engedem!
Úgy gyere, mindörökre! Úgy gyere Szívem!
Hogy végre egy legyen, mit az Isten egynek
teremtett Még tán annyit: amikor én megyek,
semmit nem viszek. A szívem adom. Egészen.
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Ébredés

Csak az a régi álom! Csupán az, ami hiányzott.
Vagy az az Élet! Amibe beleálmodtalak Téged.
Az az egészen kicsi darab! Vagy az a kis egész.
Ami egészében véve: egy teljes álomnyi élet…
 (Életnyi álom.) Meg az olthatatlan forró vágy!
Tollpihényi szeretés, tengernyi csók, és mennyi
nagy álom! Csakhogy az igazság jobban fájjon:
„Előbb, vagy utóbb, de mindig fel kell ébredni.”
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Király Csilla  (KiralyCsilla)

Elfogytak a szavak

Nincsenek szavak, csak gyászos sóhajok.
Valaki elment, és mindent itt hagyott.
Fáj, mert jó EMBER volt, egy igazi BARÁT,
Hiába keresem, nem hallom már szavát.
A helye üres lett, nem vigasztal semmi,
Nem tudom a fájdalmat a helyére tenni.
Kegyetlen az élet, már nem más, csak gondolat.
Ő elment, de emléke szívemben ÖRÖKRE megmarad!

Eljön a nap

Eljön a nap, mikor már nem leszek!
Az élet megy tovább, sajnálom, de már nem veled!
Tán elveszett idő, tán újra egy lecke,
A napok telnek, s te nem vagy már szeretve!
Tiéd volt mindenem, a nappalom, az éjjelem,
Te csak játszottál, már fájt a szerelem.
Egyre fogy a mosoly, könny gyűlik szememen,
Újra vérzik egy seb, porrá tört szívemen.
Lehet, hogy álom, nem volt más csak képzelet,
Hogy te velem voltál, s foghattam kezedet.
Felszállt a szürke köd, s lám minden világos,
Csak magadat szereted, hát éld tovább világod!



Válogatás a 2012. évi alkotásokból 137

Kis-Mezei Katalin  (kismezei)

Rondó

Engedd magadhoz életem
hiányod ne fájjon tovább
tétova árnyékként létezem
elnyel a fagyos pusztaság.
Engedd magadhoz életem
tenyeredből kel föl a Nap
hogy fényre nyíljon két szemem
add életemhez önmagad.
Csupasz vágyunk már nem elég
– őrizzen, óvjon e szerelem –
utam más úgysincs, csak feléd:
engedd magadhoz életem.

Télapó de luxe

Télapó piros palástban,
földig lóg a zsákja,
rongyos, éhes kisgyereknek
csurog már a nyála
ősz szakállú kéményt keres
– nincs itt más, csak putri –
fényes-édes ajándékot
hova tudnám dugni?
kölyökkéz nyúl, az öregnek
félreáll a szája:
Anyád kurva, apád koldus,
húzzál a picsába!
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Állj elém

Még egyszer, utószor hadd lássalak
elmondani, mit már nem szabad
elmondani, hogy most is bennem  élnek
fényes-kék ködbe burkolódzó évek
itt van minden nap, és minden óra, perc
a pillanat, amikor először ölelsz
hogy együtt láthattunk annyi csodát
és néha helyettem főztél vacsorát
s ha fáztam, rám adtad a nagykabátot
és sírni is láttál – úgy senki se látott...
Most egyenként vágsz el minden szálat
– nyüszítve sírnék, mint megvert állat –
várom, hogy mondd már ki, tényleg vége
ne fuss el, ne hazudj, ne nézz most félre
még egyszer, utószor állj elém
mondd ki, hogy más kell már. Más. Nem én.

Macska vagyok

Macska vagyok. Önálló,
független, nem zsarolható.
Elfogadom, ha enni adsz,
de nem nyalom meg a kezed,
és csak akkor simogathatsz
meg, amikor én is akarom.
Az ágyadban alszom, ha
kedvem tartja, de számtalan
éjszakát csavargok át,
mert hívnak az általad

nem is hallható hangok.
Ha egy macska szemébe
nézel, semmit sem tudsz
meg róla, inkább
a farkát figyeld,
az mindent elárul.

Velem nehéz dolgod lesz.
Nincs farkam.
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Kiss Gyula  (Nagyur)

A tavi kísértetek

Este van. A gyönyörű hegyi vidék sötétségbe burkolózott. Ba-
golyhuhogás és vadak csörtetése hallatszott mindenfelől. Az éj-
szakai állatok megkezdték szokásos zsákmányszerző útjukat. A
völgyben takaros faház állott már időtlen-idők óta. Pár méterre a
házikótól susogott a nád a tó partján, kísérteties hatást keltve. Az
erősödő szél miatt lehűlt a levegő.

Bent a szépen berendezett házban, az asztalnál ülő férfi egy re-
gényen dolgozott. A kandallóban ropogó tűz fénye sejtelmes ha-
tást biztosított az íráshoz. Jól jött ez az írónak, aki egy régi tragé-
diát készült elbeszélni, amelyet már kisgyermekkora óta számta-
lanszor hallott. Annak idején, a kristálytiszta vizű tó örökre el-
nyelte egy család valamennyi tagját. A szülők és a két gyerek, egy
tizenhárom éves fiú és a tízéves kishúga soha nem kerültek elő. Ez
az ő házuk volt.

Szájhagyomány született, amely szerint éjszakánként nyugha-
tatlan lelkeik visszajárnak bolyongani és olyankor segélykérő si-
kolyaik halálra rémítik az arra tévedőket.

Legtöbbször az éjszakai horgászat kedvelői számoltak be bor-
zongató élményeikről.

Az író nem hitt a szellemekben, de úgy döntött, hogy egy köny-
vet megér a téma. Talán ezért a művéért is díjat kap majd. Belefe-
ledkezett az írásba, s nem tűnt fel neki, hogy mindjárt éjfélt üt az
óra. Egyszer csak mintha segítségért kiáltoztak volna. Először azt
hitte, hogy hallucinál.

A hangok viszont nem szűntek meg, sőt felerősödtek és egyre
közelebbről hallotta őket.

Kíváncsiságától vezérelve fogta a zseblámpáját és kiment szét-
nézni. A koromsötétben csak a lámpa fényére hagyatkozhatott. A
Holdat felhők takarták el. Óvatosan lépkedett a tó felé, amerről a
hangokat vélte hallani.
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Ekkor valaki a nevét kiáltotta. – Ez lehetetlen! – Gondolta. –
Talán megőrültem? – Elkezdett évszámokat mormolni esemé-
nyekkel együtt, hogy meggyőződjön épelméjűségéről.

– Eszemnél vagyok – Állapította meg. A stég végénél megállt
és fülelt tovább. A következő pillanatban egy jeges fuvallatot ér-
zet és egyensúlyát veszítve a vízbe zuhant. Miközben süllyedt
még görcsösen markolta a zseblámpát. Küzdött, hogy a felszínre
jusson. Mintha kezek húzták volna lefelé. Ekkor pillantotta meg a
családot a lámpa villózó fényénél. Azok beszéltek hozzá. Inkább
az agyával fogta fel a hallottakat, mint a fülével. Levegője elfo-
gyott, s alámerült.

Mikor visszanyerte az eszméletét, a parton feküdt csuromvize-
sen. Nem tudta hogyan került oda és azt sem, hogy mennyi ideig
lehetett a víz alatt. Fázósan feltápászkodott és vacogva a ház felé
indult. Odabent míg a kandalló tüzénél szárítkozott megpróbálta
felidézni a történteket. Kis idő múltán mély álomba merült.

 Másnap délelőtt ébredt csak fel. Tökéletesen kipihentnek érezte
magát. Bekapott néhány falatot, azután újult erővel folytatta a
regénye írását. Maga sem tudta hogyan lehetséges, de szinte meg-
állás nélkül ontotta az újabb és újabb sorokat. Napok alatt készen
lett a mű.

Elégedetten tért vissza a városba. A vágya teljesült. Ez a köny-
ve is siker lett. Két év múltán a történet megfilmesítésre került.

Egy napon beült a moziba és végignézte hogyan intézte el a té-
bolyodott szomszéd a családot. Gyűlölte őket, amiért szépen és
békében, igazi családként éltek. Az asszony tetszett neki. Kikez-
dett vele, de a nő visszautasította a közeledését. Ezen szörnyű
haragra gerjedt. Tovább növelte dühét a két gyerek kacarászása,
vidám játéka és a tóparton való szaladgálása. A férjre pedig egy-
szerűen féltékeny volt szép családja miatt. Eldöntötte, hogy véget
vet az idillnek örökre. Vérben forgó szemmel az egyik éjjel oda-
lopózott a házukhoz. Megvárta míg mindannyian elalszanak. Azu-
tán a zárat felfeszítve behatolt a házba és a magával hozott baltá-
val először a szülőkre sújtott le, majd átment a gyerekekhez és
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velük is végzett. Kihúzta a testeket a csónakhoz és kievezett velük
a tó közepére. Ott egymás után a vízbe dobta őket.

A nő még nyöszörgött. Ráordított: ez kellett neked? Ez? Engem
mertél visszautasítani?

Sosem nyugodhattok békében, mert nem fog rátok találni senki!
Legyetek átkozottak!

Ezek után őt is kíméletlenül a többiek után dobta. Dolga végez-
tével partra evezett és soha többé nem látta senki a környéken. A
családot a hatóság hetekig kereste, de végül eredmény nélkül zár-
ták le az ügyet.

Ez a könyv és a belőle készülő film elég volt ahhoz, hogy újra
elővegyék az aktát a lezáratlan ügyek polcáról és újra indítsák a
nyomozást. Napok múlva rátaláltak a tóban lévő maradványokra.

Az író nem tudott hihető magyarázattal szolgálni arról, hogy
honnan tudta meg az egykori bűncselekmény részleteit. Azt még-
sem mondhatta, hogy a szellemek mondtak el neki mindent. Sze-
rencséjére őt nem tudták összefüggésbe hozni az esettel.

Saját pénzén temettette el a családot, akiknek a könyve sikerét
is köszönhette. Miután örök nyugalomra leltek, soha többé nem
hallotta a hangjukat senki a sötét éjszakában.

Az éhenhalás szélén

Szép a város, de szebb a tanya,
Hörcsög Rezső indul haza.
A Hörcsög Szenátus "ülésén" volt.
Minden rendelet, az elnyomásról szólt.

Gondolataiba merülve baktat.
Korog a gyomra. Otthon talán
jól lakhat.
Vagy mégsem? Alig van már mag
a raktárban.
Valószínűleg kevesebb, mint ahány
nap a naptárban.



142 Fulltükör 7. antológia

Pedig kidolgozta a lelkét.
Többször is felásta a telkét.
Mindennap a mezőt járta,
Hisz otthon éhes család várta.

Túl sok adót követel a Hörcsög állam!
Nem számít, ha éhen hal a családom,
vagy felkopik az állam!
Dühöng Rezső. Mitévő legyek?
Élelmet most honnan vegyek?

Az egyik „érzéketlen” , „szívtelen”
„Fő” hörcsög azt mondta,
Akinek havi negyvenhétezer magja van,
annak nincs gondja.
Jól el lehet élni belőle,
az meg nem érdekli, hogy ki
mit gondol felőle.

Könnyen beszél az, akinek
a magtára „tömve”,
Aki a többieknek alamizsnát
sem lökne.
Ki a mások munkája által
tömi a hasát.!
Az összes ilyen „szemétnek”
el kellene látni a „baját”!
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Kiss Péter  (kisssp)

Évszakok

Moha-lábnyom lomhán meglapul,
esti hangon sustorog az ág,
ködpaplanon álldogálva vár,
árnyékára ráhajol az út.

Merre jár a nyár, mi elhagyott?
Fák között az árny susog, nevet,
ősz hajamra száraz ág pereg,
tél a homlokom mögött kopog.

Nem vár rám a nyíló pirkadat,
holnapom talán a ködbe vész,
évek lába hordoz szerteszét,
dér akáca húzza álmomat.
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Ünnep után

Szikrát szór a bíbor alkonyat,
hóba törli lábnyomát a csend,
domb mögé bújt, árva csillagot
ágak közé rejti el az est.

Ablakrácson holdsugár bolyong
botladozva, gyertyaláng a fény,
árva ágon jégcsap-csőr kopog,
megszólít egy barna gesztenyét.

Szent karácsony lassan múlik el,
csendben, némán telnek a napok,
angyalhang már többé nem felel,
kérdésemre választ nem kapok.
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Kovács Daniela (Vorosliliom)

Mint két ikerhúr

Úgy örvénylett aznap szobánkban a csend,
mint kenyérig ért kalász a szél keze között,

s míg gyötrelmünk könnyé édesedve cseppent,
ajkunkon a vágy száz alakot öltött.

Hosszan csodáltalak, mint eleven keresztet,
és ottmaradni vágytam, mozdulatlanul,

mint holt fa, mely mégis gyökeret ereszthet,
ha a semmiből sejlett fényedhez simul.

És akár a homok, mely nimfák léptét őrzi
temettelek magamba, mint becses aranyat,
egy ideig még láttam, hogy démonjait űzi,
majd térdre hullik előttünk az emberakarat.

S akkor eggyé váltunk lázban, vérben, sebben,
mint egy dallamot zengő két ikerhúr,

mosolyomon át fölkúsztál szememben,
pillám azóta is a Te álmodra zárul.
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Nem volt még...

Nem volt még lélek olyan hitehagyott,
nem ringott még a sors szikár kebelén
annyi árva, szegény, bús kitagadott,
mint ma, e komor szeretet-ünnepén.

Nem volt még annyi megszakadt szívín,
unni való álság koldus vásárokon,

s nem fojtogatott még az esthajnali kín
annyi zokogást, mint most, karácsonykor.

S nem gyötört még annyi fájó, tompa gond
emberálmot – vígságot hazudván,

régen ez az új álmok hava volt,
ma vajúdó vágy sóhajt úri javak után.

Mégis mennyi talmi kincs, mennyi silányság
födi be a varázst, a valódit itt bent,

ily szeretetre éhes nem volt még a világ
azóta, hogy zsibvásáron árusítják Istent.
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Ritkul a magyar

Esteledik. Szél süvít az éjben,
zokogásától a föld megremeg,

magyar szív harangoz valahol a mélyben
jajt és halálszagú kínkeservet.

Sírjukban forognak a holt Árpádok,
jajuktól zeng a hortobágyi puszta.
Istenem, de sok-sok pogány átok
tépte a magyart, ölte, verte, zúzta!

Tatár, orosz-dúlta Pannonia-vidék,
idegen kéz szétszaggatott.

Szótlan tűrtük, hagytuk, hadd vigyék
azt, mi valamikor hunok gyöngye volt.

Hol régen a magyar reménymagot vetett,
ma dudva nő, kóró, hasztalan gyom.

Mintha rontás ülne e táj felett,
rút sorsharag magyar vállat nyom.

Istenharag ez? Csúf sorskáromlás?
E lidérc-ült vidéken örökkön csak kín dúl?

Akár átok ez, akár megtorlás,
ritkul a magyar, egyre csak ritkul...

Te, ki sorsunk felől döntesz odafenn,
nem látod néped? Dög-halmokba dűl!

Holtig sajgunk majd? Nem lesz sohasem
magyar szív, mely békésen megvénül?
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Meddig fojtod még szíved kényeként
szép fajunk vágyát, hitét, akaratát?
Mindenfelől fázik, éhezik szegény.

Hány csapást mértek rá bősz istenadták!

Kétezer évig annyi magyart nem ölt
sem kór, sem gőg-fajok úri gőgje,
mit amennyi ma hóhérkézre került.

Elpusztul szép fajunk, eltűnik örökre?

Új csodák felé

Az ember szüntelenül lohol, fut, szalad,
s míg szíve átalussza ezeréves álmát,
ő elméjével űzi azt, mint valami vadat
az Élet két part közti ködhomályán át.

Ó hány gyönyörű álmot űztem eddig én is!
S amikor némelyikre utam pora szállt,

újra kiástam, mint valami fétist,
számon se tartva bukásuk dús sorát.

Ma már nem ások. Nem kell régi álom.
Peregjen mindre rozsdás fűzfa-bánat,

ragyogjon a vén Nap végre új csodákon,
melyekben Téged, Téged megtalállak.
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Te jól tudod, Uram

Imádság zendül a magyar rónaságon,
biztos szárnycsapással az ég felé ível,

akárcsak az álmom, hisz azt fel nem adom,
s nem is osztom meg, csak egyvalakivel.

Ó, hány emberálmot nyűtt már el az élet,
mint vihar-himbálta virágkelyheket,

Te jól tudod, Uram, hogy én sosem kérek,
ne varázsolj nekem búsat, édeset.

Az árváknak adj, akiket honvágy rág,
s akiknek hiányzik az édes dajkadal,

akik még hisznek, hogy van csodaország,
még akkor is, ha az ínség szívükbe vagdal.

A nincsteleneknek, akiket bús közöny
gyötör és mardos, mint engem egykoron,

kiknek otthonában nem terem öröm,
akikre nem nyit ajtót egyetlen rokon.

A hitetleneknek, kiket már becsapott
százszor, ezerszer a hitvány embergőg,

kik már szentül hiszik, hogy Te vagy a konok,
hogy Te szősz vágyuk fölé hideg szemfedőt.

A betegeknek adj, kínjaikat enyhítsd,
hisz lelkük attól tompa, ernyedt, szárnyszegett,
nézd, könnyeikben olvadt lemondás van, segíts,

hogy újra kacaghassanak, akár a gyermekek.
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Kebledre öleld a reményteleneket,
hogy áthassa szívüket a végtelen teltség,

a lehetetlen kapujában álló lelkeket
tanítsd meg, Uram, hogy egymást szeressék.

Gránitpilléreken

Híd vagyok. Volt és volna között.
Alattam sok rég szőtt álom szalad.

Sok zsoltárütem visszhangja mögött
még hallom, ahogy elönt a salak

minden vágyat, reményt, életörömöt,
majd lábam elé holtan hullanak.

Én maradok. Volt és volna között.
Célomat az Isten tudja csak.
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Kováts Péter  (skorpio)

Mindig volt egy

Mindig volt egy,
kivel kacérkodtam,
kinek néha haját húztam.

És volt egy, kiért
szívem először fogott lángot,
kinek a szomszéd kertjéből,
loptam gyönyörű virágot.

Mindig volt egy,
kiért órákig álltam,
az ablaka alatt esőben, sárban,

kiért sírtam fogcsikorgatva,
átkokat mormoltam szerelméért,
felmásztam volna a Himalájára
egyetlen őszinte csókjáért.

Mindig volt egy,
ki nevetve kikosarazott,
s volt ki sírva búcsúzott.

Mindig volt ki szeretett egem,
s olyan is, akit csak én szerettem.
Küzd’tünk egymásért külön világban,
vágyunk magányt szült a valóságban.
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Mindig volt egy,
kiért érdemes volt élni,
a sors keserűségét elviselni.

És volt egy kinek megfogadtam,
vele maradok holtomiglan,
de mégis szépen búcsúzott,
a hibás nem csak én vagyok.

Mindig volt egy,
kiért imádkoztam,
s volt kiért a pokolra szálltam.

Volt ki színes álmokat adott.
Láttam a kék madár szárnyalását.
S volt ki annyi fájdalmat hozott,
hogy vágytam létem elmúlását.

Most van egy,
Ki hajdan elvarázsolt,
Ki mindig megbocsátott.

De tudom, hogy jön majd
egyszer egy éjszínű angyal,
ki átöleli elárvult lelkemet,
S a végtelen létbe átvezet.

S ha majd a hangom elakad,
És tollam is árván pihen
Mindig lesz, ki olvassa majd
A neten szétszórt álmaimat.
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Életrajz

Születtem egy hideg, téli hajnalon.
A véres világégés kellős közepén,
Balatonakarattyán, ha jól tudom.
A nevem Péter lett, a sziklakemény.

Pestszentlőrincen hajtom álomra fejem,
Verset mondok, olykor dalra fakadok,
Már nyugdíjasként élem az életem,
Hatalmas terveket már nem kovácsolok.

Lelkem szép gyermekei a verseim.
Nem derülsz rajtuk, mint hamis prófétán.
Már Attilával vallom : Kész a leltár,

Játszottam az érzelmek lágy húrjain,
Megéltem, mit sorsom csak nekem szán,
Élek még, és ebbe más is belehalt már.

Éltem nagyrészt az „átkosban”
Hol pártpapok okádtak programszöveget,
A nagyközösség dalait daloltam,
De nem volt őszinte társ ki szeretett.

Most érzések kavarognak bennem
Gondolatok keresik a szót
Toll sercenése hallik a csendben
Papírra önti a mondanivalót.

Úgy élek már csak napra-nap,
Mint vaksin elszánt hegymászó,
Ki elhullott társait siratva,

Mégis töretlen tovább halad,
Mert a fenséges csúcsra vágyó
Ábrándja, mindig tovább sodorja.
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Ne is engem szeress

Ne is engem szeress kedves.
Magadat szeressed bennem.
S, hogy megtaláld, merülj el
Végtelen szerelmemben.

Nem lett…

Nem lett a világnak vége.
Nem vált be a jóslat mégse.
Nem csapott le Isten ostora,
A sok fogadalomnak is oda.

A hírnökök majd megmagyarázzák.
A csalók dörzsölik markukat.
Sok pénzt szül a bizonytalanság,
Talán gyártanak majd új jóslatokat.

Nem jött üstökös hogy hirdesse:
Isten fia száll le a földre.
Nem nyílt meg az új dimenzió,
Maradt mi volt, kinek rossz - kinek jó.

A jók mégsem lettek rosszak,
A rosszak meg gonoszkodnak.
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Szó az utolsó

Évezredes a ballada,
Hogyan élt isten fia.
Népe, kinek szívét adta,
Gyávaságból megtagadta.

Ott ért véget, a szép kertben,
Hol összegyűltek tizenketten,
Este vacsorára, ünneplésre,
Áldozatra, beszélgetésre.

Íme, piros bor az én vérem.
Íme, a kenyér az én testem.
Ha nem leszek már köztetek,
Erre mindig emlékezzetek.

Virrasztókra álom telepedett,
Így nem hallották az üzenetet,
Mit az ember könyörgésére,
Az úr válaszul adott.

Pedig esdekelve kérte:
Vedd el uram ezt a kelyhet.
Mély tűz égeti lelkemet,
A szörnyű pusztulás mi végre?

Megtettem mit kértél tőlem.
Soknak érzem harminc évem.
Hosszú úton elfáradtam,
A gonosz így győz rajtam.

Tanítványa elárulta,
A másik meg megtagadta,
Szeretett népe halálát kérte,
Pedig nem volt semmi vétke.

Kegyetlen az ítélkezés.
És felhangzik a vádlókérdés,
Az ébenfekete felhők alatt,
Melyre választ az Írás sem ad.

Megrogyván még feltekint,
Tagadva győzelmes kínt,
Egy bűnös világgal szemben:
Atyám, miért hagytál el engem!?
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Isten hogyan hívjalak

Törvényeket szabsz, kőtáblákba vésve,
vagy elmélkedők agyába sűrítve.
Isten! Hogyan hívjalak?
Lelkemben hogyan találjalak?
Engem köt az anyagi világ,
s nem ejtenek térdre előtted,
a neked vélt csodák

Mert kétezer éve hisszük,
hogy az EMBER ki neveddel
ajkán kínhalállal búcsúzott,
a Te egyetlen fiad volt.
Tanulságul feltámasztottad,
hatalmadat így megmutattad.
De itt és most hány milliónak
része kegyetlen sors kik tán
hisznek és benned bíznak.

Tudod, engem riaszt a vakhit,
mely minden másságot elpusztít.
Allah, Buddha, Jehova, Jézus,
melyik az igazi ki tudhatja?

És itt van maga az ember.
Majomból vagy porból nőtt fel?
S a lélek mely anyagot vezérel,
honnan lesz s hová tűnik el.



Válogatás a 2012. évi alkotásokból 157

Gyermekként még csodáltalak,
mert hittem a szép mesét,
a jó elnyeri méltó jutalmát,
s a gonosz pokolra juthat.

De élnem kellett, s látnom is,
az özönvíz óta, nem viselsz
gondot teremtett világodra.
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Kun Magdolna (lena1)

Angyalszárnyakon

Nagymamám mindig azt mondta nekem,
eljön az-az idő is, mikor nem leszek,

s akkor majd kicsi unokám, ott fenn az égiek
fogják meg helyettem árva kezedet.

Küldenek a földre néhány kicsi angyalt,
akik vigyázzák helyettem minden léptedet,
akik úgy ölelnek át, olyan meleg szívvel,
mint ahogyan azt egykor, én tettem veled.

Mikor Karácsony éjszakán felnézel az égre,
és tündökölni látod a messzi csillagot,

érezd azt a puhán-puha, selymes melegséget,
mit köréd simítanak a földi angyalok.

Minden simításban hinni fogsz majd abban,
hogy fentről nézve is rád vigyázhatok,

mert ég és föld között sem léteznek határok,
ha két szív távolsága egy úttá fogyott.
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Drága Barátom

Ellobban az élet, drága Barátom,
fakó románcunk is csillagtáncot jár,

de itt mélyünkben túlharsog egy álom,
melynek szép igéje csupa-csupa báj.

Búcsú dal hallik messzi-messzi távol,
édes-bús meséje ékköves karát.

Gyémántfényében szemsugarad látom,
ahogy ragyogást vet szempilládon át.

Még éled bennünk a vágyak mámora,
mely vérvitorlánkon árbocként feszül,
még minket kísért a boldogság szava,

akkor is, ha néha könnyé nehezül,
mert bármily sírós az élet panasza,
szívünk bátorsága fölé nemesül.
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Mesélj Mama!

Ugye Mama odaát is színesek a fények,
és a naplementék is ugyanolyanok,

nincs különös változás a forró nyári éjben,
a tél is ugyanaz a hideg, megszokott.

Ugye átölel esténként két puha gyermekkar,
s van, ki jó éjt kíván, mikor lámpás gyúl az égen,

s van, ki féltő mozdulattal lágyan betakar,
mikor felhő-paplanod csillagokba vész el.

Ugye nem lepik el arcod kóbor kicsi könnyek,
csak édes mosoly szalad végig ajkadon,

és nem sírsz értem a mennyországban többet,
mint itt ahol, te voltál az őrzőangyalom.

Ugye meg fogsz várni, ha későn érkezem is,
és nem veszik helyem más gyermekszívek,

mert van úgy, hogy az álmom később ébredezik,
mint ahogy lelkem szeli át a végtelen eget.

Ugye Mama, meg van még piros pántlikám,
mit göndör fürtjeimen  át-át kötöttél,

s megvan még halványkék, szép selyemruhám,
mibe egy ici-pici szívet belehímeztél.

Mama, édes Mama, mesélj hát nekem,
varázsold bűvössé magányéletem.

Mindaddig, míg egy alkonyati napon,
felgyorsult lépteimmel

meg nem érkezem.
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Őszi dér

„Ugyanúgy szeretlek ma is,
ha búvik a nap, s köd szitál,”
ha tavaszt csaló virágszirmon

táncot jár az illatár,
ha tél havába tapossák
az őszbesárgult levelet,

ha senki nincs már mellettem,
ki megfogná a kezemet.

Ugyanúgy szeretlek akkor is,
ha por fújja be léptedet,

ha sóhajtásnyi emlék maradsz,
mit nem színez, csak képzelet.

Ha édes alkony halk csendjében
összeér a két kezünk,

ha két csillagból egy csillaggá
nemesül a szerelmünk,

ha derült égen felhők űzik
az elkószáló fényeket,

ha minden óránk s minden napunk
fájdalommal vértezett.

Mert én akkor is szeretlek, ha már,
„Halványan pihen a táj,
de tested forró emléke

ott is utolér,
ahol megvetette lábát

az őszi dér”
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Anyám arcát látom

Anyám arcát látom, azt a fáradt megtört arcot,
mire ezer és ezer év küzdelme ró sarcot.

Látom legörbülő ajkainak foghíjas nyomorát,
mit nem rejt el kendő, sem szegényes nagykabát.

Látom, ahogy kegyelem-kenyerét szájához veszi,
s azt ráhulló könnyeivel holnapra elteszi,

mert nem tudja, hogy ez a megalázó kényszer
hányszor üt még rá mérhetetlen hévvel.

Ne sírj anyám, ne sírj, mondanám még százszor,
ha nem lennél tőlem oly messzire távol,

s ha közelebb tudnám hozni azt a félig rugdalt utat,
hol küszködve élted kolonc-napjaidat.

Halad az idő anyám, s látod még rajtam is kifogott,
mert én is koldus lettem és koldus maradok,

s majd ugyanúgy rászorulok a kegyelem-kenyérre,
mint te rászorultál életed végére.
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Bohó álmodó...

Mikor pipacsszirmot érlel a szép májusi nyár,
és virgonc széllel táncol a virágzó határ,

választok magamnak egy titkos fekhelyet,
amit egyedül, csak én, csak én ismerhetek.

Ott lefekszem a fűben, és arra gondolok,
ébren vagyok-e vagy éppen álmodok,

hisz minden lépésnyomom virágoktól ékes,
akárhová érek, akárhová nézek.

Ámulattal bámulom a csupa-csuda tájat,
s árván hullt könnyeimre rávetül a bánat,

mert új színt ragyog fel néhány  régi emlék,
mely köddé vált a múlttal, akárcsak az érzés.

Mégis-mégis boldog lesz minden pillanat,
ami szívemből s lelkemből ki és felszakadt,
mert az emléknek elég néhány gyengéd szó,

mit papírra vetett egy bohó álmodó.
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Kutasi Károly  (csikar)

És mégis

Isten kalapján bokrétaország
legszebb tájain
pillepalack nyulak hegyezik kupakjaik
nejlonzacskóvarjak ülnek
virágzó fák ágain
szemét

rézkábelszigetelésfüst
ragadoz az égen
ciánban ázott csukák
pipálnak vizein
szemét, szemét

döntenek bálványt és tabut
hazát árulni nyugatra sietnek
mindenre találni orvost, donort
bírót és tanút
meggyalázott sírok tűnt hősöket kivetnek
az igazság szúrja a sokak szemét
szemét egy ország,
szemét

és mégis
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ha egy hete nem hallok anyanyelvemen szólni
ha egy napja nem tudom, mit játszott kedvenc csapatom
ha egy percet kések az éjféli himnuszról
görcsbe rándul a gyomrom
elfogy a levegő
lefagyok
feladom

ergo

szabadföldi paprika, paradicsom bográcsban: lecsó
Arany, Radnóti, Pilinszky versének rejtett ízei
pillantás Szentgyörgy-hegyéről Egry szemével
viharban Hortobágyon Csontváry színei

tehát

boromhoz fröccsentek szódát
ne legyen kutyám, pulim legyen
zongorán Liszt, hegedűn pacsirta szól
sírva röhögök kín-szülte vicceken

itt ásnak el vagy szórnak szét valahol
és mégis

„Hazám, Magyarország” pályázat III. helyezést elért műve.
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Lám Etelka  (motoz)

A tündérek segítenek
Nr.01.Mese

Hol volt,  hol nem volt,  volt  egyszer egy kis pici  ország, abban
lakott egy öreg bácsi és annak a felesége. Volt egy kis házikójuk
és egy parányi kis kertjük.

Itt élt velük Nyuszika a nyúl, és Cirmoska a cica. A kertjükben
volt egy gyönyörű barackfa, ami tele volt finom édes gyümölcs-
csel. A gyümölcsök minden nap szebbek és szebbek lettek.

Sokat mosolyogtak és a szeretet áradt szerte-szét az egész or-
szágba, és erről a fáról mindenkinek szabad volt megkóstolnia a
barackokat.

Úgy szerették ezt a fát mintha a saját gyerekük lett volna. Min-
den nap kimentek a fához simogatták becézgették, Nyuszika min-
dig körbe ugrálta a fát, Cirmoska meg felmászott a fa tetejére és
onnan kémlelte a világot.

Történt egyszer, hogy egy nagyon nagy vihar kerekedett és a
fákat gyökerestül tépte ki, rángatta a szél és nagyon sok eső esett.
Olyan rengeteg, hogy nem is lehetett kimenni a kertbe.

Amikor a vihar elvonult, az öreg bácsi, néni, a nyuszika és a
cirmoska azonnal rohant ki a kertbe, hogy mi lett a barackfával.
Elsőnek nyuszika ért oda, aztán cirmoska, és végül az öreg bácsi
meg a néni ért a barackfához...

No mit látnak szemeik, hát azt, hogy a fa áll a helyén és semmi
baja, de amint közelebb érnek hozzá észreveszik a sok nyüzsgő,
fekete bogarat, amelyek megtámadták a fa leveleit és már a gyü-
mölcsök felé tartottak.
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Volt is most nagy sírás-zokogás, hogy mit tegyenek most. A ba-
rackok rémülten néztek egymásra amint jönnek feléjük seregestül
a bogarak.

A barackok elkezdtek sírni, könnyeik legördültek, potyogtak a
kert földjére, csepp, csepp és lassan egy kis patak lett belőle,
amely elkezdett folyni a másik kertbe, ahol tündérek laktak.

A barackok már nem mosolyogtak, a fa levelei szomorúan le-
hervadtak.

Nyuszika és cirmoska szomorúan ültek a fa tövében. A tündé-
rek éppen kint voltak a kertben, ahol meglátták a kispatakot csor-
dogálni, olyan szép ezüstös színe volt, de szomorúságot hordozott
magával. A tündérek csodálkozva nézték a kis patakot ahogy
folydogált a kerten keresztül és elhatározták, hogy utána néznek a
dolognak.

Át is mentek a másik kertbe, ahol már futott hozzájuk a nyuszi-
ka és cirmoska, és vezették őket a csodálatos barackfához.

Itt a bácsi és a néni elmesélték, hogy mi történt. A tündérek
hamar eldöntötték, hogy valamit tenni kellene ebben a dologban,
hogy segítsenek a két öregnek, és már tudták is hogy mit.

Volt egy varázssíp amibe belefújtak és rögtön repültek ide a
madarak minden honnan és a csőrükkel összegyűjtötték a bogara-
kat és elrepültek egy szép tisztásra, ahol elengedték őket szaba-
don.

A barackok a fán újra mosolyogtak és a szeretet áradt szét az
egész kertben. A tündérek együtt örültek az  öreg bácsival és né-
nivel. A nyuszika ismét ujjongva ugrándozott és cirmoska is újra
fent volt a fa tetején. Büszkén nyávogott és hírt adott mindenki-
nek, hogy újra jöhet mindenki a kertbe és megcsodálhatja a ba-
rackfát.
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Ligeti Éva  (LEKA)

Váratlanul ért

Váratlanul ért, még nem is tértem magamhoz,
lesújtó a tény, hiszen nem volt előjele...
A hétköznapok életét éltük. Kalandhoz
hasonló, furcsa felismerések tárhelye
volt a világ. Ha találtunk valamit, ami
izgalmasabbá tette az egyszerűséget,
beleremegtünk..., el lehetett csábítani
akármire, és csináltuk a hülyeséget.
Kedvünk csikaja vágtatott, hegyen, völgyön át,
ész nélkül rohant a táj..., jobbra, balra billent.
A sors, nyerítve kivillantotta a fogát,
prüszkölés féle nyákja beterített mindent.
Szilaj vadsággal rohantunk, csapzott veríték
habzott a háton, ostorcsapástól ziháló
testünk sebéből lett légyhadaknak teríték...
– s tűrtük, hogy vérünk szívják. Fölöttünk cikázó
felhők foszlanak, míg vágyaink képét ölti
az ezerarcú kín, alattomos fájdalom
kaparja lelkünk, s üregét méreggel tölti...
Megkeseríti életünket a szánalom.
Váratlanul ért, még nem is tértem magamhoz,
lesújtó a tény, hiszen nem volt előjele...
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Estéli bú

Belefeledkezik az éjbe az este,
sötétlő hangulat homályába olvad,
míg szemem csillagok hunyorát kereste,
fényedet kerestem: égiek közt hol vagy?

Mi lesz vele?

Lehunyt szemem alól figyelem, hogy neszez
köröttem a világ, a lépések zaja
felver, riadtságom kétség vizén evez,
felszakad bennem a kín selyemsóhaja.
Míg rám tekeredik zöld-kígyófélelem,
sikamlós testével úgy magához szorít,
mozdulni sem tudok, játszadozik velem,
aztán szívembe mar - már szinte mámorít
az érzés...,szédülök...Ülök..., tehetetlen
vagyok...Szánalmas a helyzet, beleremeg
testem, hisz tudom, a sors kivédhetetlen...
Kiszáradt szám hittel átfont imát rebeg.

S kié a fájdalom, Istenét nem leli,
még magát sem érti, hogy maradhat alul,
fattyúmagányba búj, könnyeit elnyeli,
nem tudhatja senki, tört hite hogy fakul,
s olvadozik benne a kovácsolt erő.
Lázad minden ellen, széllel szembefordul,
és orkánként tombol, markában tört tető
porlik - keserűség homokja csikordul
foga közt. Most minden egyszerre oly nehéz.
Nem érti, hogy miért? Elveszik a mába,
de nem adja mégse fel, sorsával szembenéz,
s reméli fájdalma nem lesz majd hiába...
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Októberi csokor

Szertelen csikóként
szaladt el a nyár,
nyomában foltokká
feslik a határ.

Varangyos-békaként
lapuló avar,
szél szórja szerteszét,
úgy, ahogy tavaly.

Bíborló levélként
rezdül a lelkem,
október ködébe
vágyaim rejtem.

Tavaszi dal.

Március fénye fut, eláraszt meleggel,
ragyogó mosollyal, könnyelműn mit ígér?
Határban heverész ébredő pipitér,
sápadtan nyújtózik arcomon a reggel.

Kikelet kopogtat, nyílik kapu, ablak,
kökörcsin, tulipán kertben virágoznak,
százszirmú ünnepről nem is hiányoznak,
rajuk kis méhecskék vidáman mulatnak.

Tavasszal zsong a rét, bokrok, fák hajolnak,
szellőlány szaladgál, bő szoknyája lebben,
– langymeleg átölel, szemem meg se rebben,
miközben madarak tavaszról dalolnak.
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Bíborló naplemente

Nézem, ahogy bíborra vált
alkonyba hajló napsugár,
az ég magába zárja a
napot, mint aki arra vár,
hogy vöröslő vérbe mártott
ecsettel, tűzfészket fessen,
s fájdalom keselyűjeként
kínzó kísérőm lehessen.

Belém markol karmaival
a lét és irgalmatlanul
kifacsarja testem nedvét,
mint narancsot - magtalanul...
magamra hagy kétségek közt.
A holnap fényeit várom,
s bíborló naplementében
sebzett szívem még kitárom.
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Lőrinczi L. Anna (Anna1955)

Búcsúdal

Végtelenbe zár a búcsú,
örök fénnyel ragyogón
emlékeim gyűrt lapjain
könnyek között ballagok.

Időm pergett
– szemfényvesztve –
álmaimba ringatón,
madár röppent
– szárnyat bontva –
de a földbe csapódott!
Kezem kötve
zárt bilinccsel
– szeretetből ötvözve –
kalitkában
szabad lelkem
– én zártam be örökre –!

Itt van az út, s akaratom...
Egyszerű a képlet:
kemény szívem ne dobbanjon,
kőbe zártan éljen!
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Fúga

Vakít ma még a múlt! Hiába: vétke nagy!
Szerelmes éveket remélve omlanék
karodba, új gyönyört találva általad.
– imádva vártalak keresve új utat –

Vidám kacajjal éjsötétbe zárt a lét.
Világom átok! Édes álom az – mi vég...

Mély(ség)

vadvirágot tép a szél
szikár földben kis gyökér
nincs jövője nincs esély
tép a szél
tép a szél
csöndesen törtet a zaj
suttog és sikít a jaj
monoton hang az a baj
törtet a zaj
törtet a zaj
fekete lét fekete éj
fekete fény fekete ég
csillagunk elégve él
fekete éj
fekete éj
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Szabad akarat

Arcomra, mély barázdát váj
az idő múlása.

Lelkem gyűrűi sokasodnak,
híznak – mint terebélyes
fatörzs őrzi múló éveim -
kérges szívem nem felejt.

Fagyott emlékek özöne
kavarog fejemben.

Boldogságom – jeges fuvallat –
dacos haraggal veszni hagytam.
„Szabad akarat” mondja a biblia

dönthettem – akarhattam.
Istenem

ez nagyon nem igaz...
Nem tudhattam, mert eltitkoltad!

Nem dönthettem, mert rám osztottad!

* * *

Sós patakom csordogál
haragom rég tovaszállt...
Drága kincsünk a Jövőnk

imádkozom, hogy majd Ő!
– dönthessen szabadon, igazán –
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Őszi vágyak

Csalóka álmokat mesél az ősz
haldokló levelek hullnak a porba,
múlt időbe zárnám a bús végtelent
talán, ha engedném még felbuzogna.

Hagynám, hogy átjárjon lényed, s fényed
borítsa bíborba megkövült szívem.
S ahogy a kihűlt láva is termékeny
bimbózzon lelkemben a vad szerelem.

Lángolva áradjon bennem a tűz,
már kevés a lappangva izzó parázs.
Feledés hamvába haljon ami bűn
légy oxigén, légy a tápláló varázs.

Hajnalomban

Hajnalomban száz viadalt, valóra
vált egy érintő tudat. Álom ez – s tán
éberen meghalna – feledve bennem
vadvirág mivoltomat.
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Lyza Zsolcai (Lyza1)

Kedves, szólj már!

Kedves, mit gondolsz, végre szólj már!
Adj választ, mért félek, mi gyötör?
Közben szád újra a számra tör,
s vezet balzsamos gyönyör útján.

Boldog arc, kábulat, élvezet.
Félénkséged, olyan messze már,
mint sivatagban a láthatár.
Szépséged vakítóbb nem lehet.

Hallgatsz, és eltelve gyönyörrel,
büszkén iszod szerelem borát.
Mintha még csak most adnád át
kéjed, s ölelsz vágynak hevével…

A csábító pillantásodért
élek, mégis kínoz fájdalom.
Bennem van a szakadék – tudom –
álmomban ringatlak messze még.

Kedves, mit gondolsz, végre szólj már!
Adj választ, ha tudod, mi gyötör?
Közben szád újra a számra tör,
s vezet balzsamos gyönyör útján.



Válogatás a 2012. évi alkotásokból 177

Szeretlek téged

Eljön a nap, tán észre sem veszed,
elsuhan az idő, s itt van veled.
Kivirágzik lelked, csak énekelsz,
nevetsz, mert ez arról szól majd, – szeretsz –
Nem lesz üres, magányos már a ház,
kopognak, s ott áll az, akire vársz.
A boldogság egy szó, egy mozdulat,
mondd hát, ölelj át, csókold ajkamat!
Veled olyan mesés, szép az élet,
de kell, hogy érezd, szeretlek téged!
Olyan vagyok, mint huncut napsugár,
mely borús égből mindig rád talál.

Tavaszi zsongás

Földanya, most tájad virágba szökken,
szivárványként ragyogva, színözönben.
Kikelet, ki most mindent avat széppé,
hűséges követőd vagyok, – örökké. –

Rügyet rejtenek fák kopár sorai,
a patak vize szerelmem tükrözi.

Maradj mindig ilyen, amíg csak lehet,
gyönyörünk tüze teljesen meglepett.

Minket nem fáraszt el, se nappal, se éj,
tavaszi zsongás, s izzik a szenvedély.
Így lobog lánggal a te nemes lelked,
a szárnyaid merészen felemelnek.
A roppant ég felé suhansz kifúlva,
önti el szíved víz-érként csorogva.
Szikláról zúduló zuhatag helyett,
lángoló vérünk szilajul lüktetett.
A téli kábulat oly messze már,
új ruhába öltözött a láthatár.
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Tiéd ez a vers

Szomorúság, fájdalom nincs itt rejtély,
még úszik szívem a kín mámorában.
Altasson csak pilláim alatt az éj,
legalább nem lát könnyek záporában.

Emléked, mint ködös idők meséi,
rajtam kívül, bájolja el olvasóm.
Csak szép rímekkel szeretném tetézni,
s szavaim átölelnek oltalmazón.

Rég oltárra emeltelek bálványként,
de te csak ostorozol vádló szóval.
Bennem égsz mégis fellobbanó lángként,
és hirdetem dicséreted fennszóval.

Ó, te! Ki az én szívem megigézi,
vad őserdei zamat száll belőle.
Ha a jövőt e vers egyszer megéri,
kínnal írt szó nem vész el majd, – előle. –

Mert tiéd ez az írás, neked adom.
Legyen emléked egy meggyötört szívről.
Sírom-csarnokában örökül hagyom,
fájó lelkem is elszáll közeledből..
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A játékos

Neked győzelemre éhes ember,
ki mást kezdeni létével nem mer.
Kit csak a számtalan játék hevít,
büszkeséget ő csak abból merít.

Nem szegi kedvét szép kérlelés sem,
mert így jól érzi magát bőrében.
Szeme boldogan, lobbanva ragyog,
játszótársak között, –  a legnagyobb –.

Lelkének gyógyír eme győzelem,
csatája szinte véges-végtelen.
Nem érdekli semmi otthonába’,
csak az izgalmas játékot játssza.

Ha veszít csak önmagát gyötörje,
ki magasra tör, esetlen, gyönge.
Fölfelé jut, s kudarca árt neki,
elbuktatják gyorsan nőtt szárnyai.



180 Fulltükör 7. antológia

Szárnyalás

Mint eminenciás ruhája szürke az ég,
csak nézem némán a hópelyhek lágy esését.
Elszállok minden bajom és bánatom fölött,
felhő grádicsra lépek, hol a derű örök.

Hirtelen nyitom ki a pille – könnyű szárnyat,
hol a gondok már nem a sötét létbe zárnak.
Megtelik tüdőm oxigénnel a levegőn,
látom is a tiszta fényt, mely vakít odafönn.

Itt hazugság, félelem nem árnyékol be még,
bejutok a szentélybe, melyet takar az ég.
Ez az állapotom csak egy új tükör-álom,
hol  bűvös angyalok törnek át a homályon.
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Maróti László  (PiaNista)

Erdélyben

Ahogyan kilépek a hegy hátán gőzölgő
sötét fenyves erdő fái közül,
a hajnalt is magam mögött hagyom.
Enyhén lejtő mezőhöz érek.
Ragyogó sugaraival elkápráztat
a kék égről záporozó napfény
és a zöldellő fű közül kikíváncsiskodó
milliónyi színes vadvirág látványa.
Kényszerít belátnom, milyen parányi is az ember,
ha kettesben maradnak: ő és a természet.
Tapodtat sem megyek lejjebb,
hadd nézhessem a tájat minél magasabbról.
Honnan került ide ez a magányos szikla?
Idehullhatott, mert ki is cipelne ide
ekkora súlyos darabot?
Köpenyemet terítem rá,
Mert forró a kő s én fáradt vagyok.
Zsákomból gondosan csomagolt
borosüveget és üveg talpas poharat veszek elő.
Megadom a módját!
A lehűtött bor párát vet a hirtelen melegben
apró vízgyöngyökké formálódva
gördül le a palack oldalán,
s lecsordul az ölembe.
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Hadd csorduljon! Majd megszárad!
A muskotály illatát elkapja a szellő,
megtöltött poharam jó magasra emelem és
nagyot kiáltok:
Hallod, Erdély?
Isten
éltessen
sokáig!
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Maszong József  (Samway)

Lelkemmel látlak

Mily szép vagy te kit lelkemmel látok,
midőn rád gondolok elveszejt az álom,
megöl szemed egyetlen izzó pillantása,
kutatóan csillogó gyémánt ragyogása,

Mikor szavak hagyják el meggypiros ajkad,
oly édes, mint madárnak reggel a harmat,
mikor szenvedélyek villámai cikáznak,
érintése felkelti az irántad érzett vágyat,

Mily szép lehetsz mikor csak a tükör lát,
és nem takarja tested semmi már, mint
mikor Vénusz emelkedett ki a habokból,
s varázslatod képzeletem síkján kalandoz,

Mily gyengéd lehetsz mikor karod ölel,
karcsú kezed bársonyos simogató érintése
együtt borzongok a csábító gondolattal,
hogy veled majd egyszer ez valóra válhat.
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Álarcosbál

Csendesül a tarka farsangi forgatag
vége van a báli mulatságnak,

a jelmez mögött megbújik a bánat,
tegnapé a dal, kacagás,

csillogó vigassága,
Engedd, hogy az utolsó tánc
enyém legyen és a bánaté,

addig öleljelek még
míg a zene szól

csak
kettőnkért...

Csak egy érintést

Nem kérek sokat csak egy mosolyt,
egy kis biztatást vagy kacsintást
pajkos hunyorítást, – sok ez talán?
Vagy kezed simogató mozdulatát,
egy intést, – jöjj ! S boldog leszek,

Csak gyengéd érintést szeretnék,
érezzem mellemen kezed melegét,
apró kis ujjaid táncát bőrömön.
Nem kérek sokat ugye? neked
egy mozdulat, nekem gyönyör,

Látod, csupán mily kevéssel beérem,
mint a koldus, pár fillérrel mi hull,
szívem mennyet poklot jár, s lángolva
követ lelkem, mint égi vándor utazok
mikor hulló csillagot látsz a végtelenbe



Válogatás a 2012. évi alkotásokból 185

Dideregve vártalak

Míg szobám mélyén vártalak,
a pillanat varázsa játszva elszaladt,
mert még egyszer akartam,
lásd szememben a vágyat
merülj el mámorosan tavában,
érezd szívem parázs melegét,
fürödj-fürödj velem még,

de mára újra csak a magány maradt
társamnak és szeretőmnek,
szívem elcsendesült, a vágy kihűlt
gúnyosan kinevetem magam,
mit is akartam? – szeretni?
Igen! „csak” szeretni
lágyan ölelni, mámorban fürödni,

de minden elszállt, felfalta a homály,
Te nem vagy,
a ház néma és üres.
s benn sirat a csend,
utolsó szavad még fülembe cseng,
mint a parti köveken megtörő víz,
koldusként görnyedek mosolyodért,
jéghideg színek kavarognak,
megkövült lelkemben elhal a dal.

csak a szél zúg, nyög, jajong
értem bomlik tán, hangja riaszt
néma fájdalmam hallgatva,
még szólok hozzád, de nem hallod,
ma még neked írok,
de holnapra már néma vagyok, –
hallgatok, – nem mondom többé?
szeretlek.
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Utolsó szó

Az utolsó szó, mint az a virág,amely nem nyílt ki,
az életet igenlő bimbójában hervadt el,

rémisztő gondolataim, úgy rekedtek meg ott legbelül,
árnyába kapaszkodtam miközben futott a valóság,
jött értem az örök enyészet s a gyötrelmes elmúlás,
még a gondolata is fáj és borzalommal telíti lelkem,

kései fények ringatják a feledés bölcsőjét velem,
szédítő feneketlen mélység felett lebegek,

gúnykacaj kíséri érkezésem az örök sötétségből
alakot öltve hazug, álnok, képzelt személyek

mindennek zagyva kuszált tarka képe,
még valaki mindig azt suttogja, – remélj, szeress!

De már zeng-bong felettem a harang,- gyere-gyere!
Magam köré szívemből templomot emelek
benne térdepelve egy utolsó szót rebegek
könyörtelen sorsot nehezen, de feledve,

a felhők tépett fodrai közt látlak utoljára,
szemed kék egéből millió könnycsepp

bővizű patakként gördül orcádra.
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Örök talány

Megpihent a napfény bőröd bársonyán,
aranybarnára festve völgyét s dombját,
fürössze és ringassa hintaján a fény,
maradj így nekem az örök végtelenség,

Legyél örök talány a szépség költeménye,
kristály vizű csobogó patak szomjam véve,
parány gyémánt az égbolt nagy uszályában,
vagy a legtündöklőbb a nyári napsugárban,

Hamvas sejtelem lelkem ábrándos homálya,
réten repülő színes pillangó csalóka árnya,
bájaiddal rabul ejtő tarka pillanat fátyla, Te
megfoghatatlan csodás végtelen tündérjátéka.
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Mayer Edit Julianna (Julianna)

Rendkívüli eset

– Bácsi, 2 euróért vigyázok az autójára!
– Ha komolyan gondolod öcsi, adok neked 3 eurót, de azonnal

szólj, ha valami hézag lesz. OK? Bemegyek ebbe a boltba, 10 perc
múlva jövök.

– A csomagtartó nincs bezárva!
– Nagy a csomag, nem lehet bezárni! Azért is kell vigyáznod,

hogy senki ne nyissa ki.
– Ez komoly? Mi lesz, ha valaki kinyitja? Felrobban?
– Lehet! Vicces gyerek vagy. Vigyázz jól a kocsimra. Itt a 2 eu-

ró, harmadikat megkapod, ha visszajövök, rendben?
–  Jól  van,  őrködök...  Na,  elsietett  az  ember,  gyorsan  eltűnt.  Jó

nagy csomag van az autójában.
Közelebb megyek. Valami ketyeg. Hátha ez igazából egy nagy

bomba! Egész hangosan ketyeg! Nem úgy nézett ki az ember,
mint egy terrorista, de attól még lehet az. El is szaladok innen. Ott
a rendőr bácsi, szólok neki.

* * *

– Képzeljétek, mi történt, mikor kijöttem ma a boltból. Kicsit
elidőztem, egy ismerőssel beszélgettem a műszaki üzletben. Nyu-
godt voltam, mert egy fiúcska vállalta, hogy vigyáz az autómra.

– Mi történt, mond el!
– A kocsi előtt várt a rendőr néhány kivezényelt emberrel.

Megkérdezte a rendőr, mi van a csomagtartóban. Megijedtem,
vajon milyen szabálytalanságot követhettem el?

– Mi volt tovább?
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– Válaszoltam a kérdéseire, azonban utasított arra, hogy nyis-
sam fel a csomagtartót. Meg is tettem. A jelenlévők meggyőződ-
hettek, hogy csak egy nagy ketrec volt a csomagtartóban, a ket-
recben pedig két kis törpe hörcsög tekerte sebesen a kereket, és ez
adta a kattogó hangot. Egyáltalán nem értettem, miért nevetett
mindenki. Körülnéztem, az őrséget ellátó fiúcskának nyoma se
volt sehol.

– És azután?
– A rendőr mosolyogva megjegyezte, hogy nincs is itt semmi-

lyen veszélyes csomag, induljak utamra.
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Márffyné Horváth Henrietta
(Amarilla)

Tetűék virágzása és bukása

Zöld bársony ruhájában illegett
a rózsalevélen egy tetű legott.
Megtetszett neki a sok zsenge hajtás,
így az egész pereputtyát egy szempillantás
alatt oda költöztette.
Nem maradt következmények nélkül e tette.
Szívós munkájuk eredményeképpen
hervadni kezdett a virág előbb részben,
majd teljes egészében.
Miután a rózsát teljesen lelakták
vándorbotjukat kifaragták,
s új növény után néztek.
Egy petúniára költöztek a csibészek.
Dolgukat itt is jól végezték,
nyitottak egy önkiszolgáló étkezdét.
Terjeszkedésüknek azonban útját állta
a kert felpaprikázott gazdája.
Nevén nevezte a rettenet tetvet,
egy darabig szorgosan tett-vett,
mintha csak gyomlálgatni lenne kedve.
Majd sárga készülékét a hátára vette
és ráspriccelte a virágokra a permetlevet:
Tetű-kolónia: Isten veled!
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Fájó csend

Sokáig kevergette a zavaros fehér kotyvalékot. Remegő kézzel
kilötykölt pár cseppet a politúros asztalra, ahogy a szájához emel-
te a csorba szélű üvegpoharat. Erőltetve, nehézkesen nyelte a ke-
serű és darabos italt. A konyhában eresztett még egy adag vizet a
csapból és leöblítette vele az elviselhetetlen utóízt. Visszabotor-
kált a szerényen berendezett, elhanyagolt szobába. Egy darabig
üveges tekintettel bámulta az asztalon heverő üres gyógyszeres
fiolákat. Csakhamar ólmos fáradtságot érzett minden egyes porci-
kájában. Botladozva lerogyott a rekamiéra, amely panaszosan
megnyikordult a súlya alatt. Oldalára dőlt és szorosan összezárta
szemhéját. Hamar elkezdődött a mozielőadás. Lassan, akadozva
jöttek a képek. Ismerős kockák. Az ő filmje volt. Nem Oscar-
díjas.

Kislányként látta magát az udvarukban. Kezében szorongatta a
kopott, félszemű sírós babát. A kapu fülsértő hangosan csikordult
meg. Apa lépett be rajta fáradtan. Megsimogatta a haját a durva,
érdes kezével és rámosolyogott: „Te kis fattyú!”. Boldogság járta
át a testét. Utoljára. Apa már rá sem hederítve benyitott a valaha
zöldre festett konyhaajtón. Azt az üvöltést soha nem felejti el.
Nagyon megijedt, de azért az ajtóig ő is elmerészkedett. Ismerős
rongycsomó himbálódzott a gerendáról. „Anya?!...”

Már nagylány. A lakásban mindenütt üres üvegek voltak szerte-
szét. Apa szemei vérben forogtak. Minden egyes hajszáleret gyö-
nyörűen látott, a sárgás szemfehérjében. Az arcába hajolva üvöl-
tött vele, hogy jobban értsen a szóból. Nyomatékot is adott a sza-
vainak. Sajgott mindene. Kék, lila, sárga foltos volt az egész teste.
„Megint elestem, Tanárnő kérem...” Éhes volt. Folyton. Idegen
részeg alakok lepték el a kopottas lakást. Ivócimborák. Akik min-
dig gusztálva nézegették. Ha hagyta magát, nem kellett éheznie.
Hagyta. Undor, izzadságszag. Lihegő, büdös szájú, ismeretlen
férfiak. A hamutálcában ropogós ezres félbehajtva pihent. A rozs-
damarta zománcos lábosban végre csirke rotyogott. Apa röhögve
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nekitántorodott a teatűzhelynek. A fekete-fehér metlachit lapon
szertegyöngyözött  a  pörköltszaft.  „Nem  baj  pajtás,  holnap  lesz
más!”

Kék szemű, mosolygós volt a fiú, akivel elfoglaltak egy üres la-
kást. Egy hónapig élvezte az ölelő karok biztonságát. Pénzük nem
volt. Együtt éheztek. Itt az ütések kevésbé fájtak. Talán ilyen lehet
a szerelem. Aztán inkább megint hagyta magát. Rántott hús párája
lebegte be a konyhát. A fiú mobiltelefonra vágyott. Ő hagyta ma-
gát. Majd laptop kellett. És ő megint hagyta magát. A fiú egyre
többet követelt. Ő újra és újra hagyta magát.

A bádog fürdőkád szélén gubbasztott. Forgott vele a csempehi-
ányos falú helyiség. Émelygett. Meg kellett volna valahogy mon-
dania neki. De tudta, hogy akkor el fogja hagyni. Így nem tud
pénzt keresni. Mégis szólt neki. Azt gondolta alkalmas a pillanat.
Aznap elég sok pénzt szerzett. Mosolygott mikor átvette tőle, de
ez csak pár pillanatig tartott. Az ütés erejétől elveszítette a lába
alól a talajt. Fetrengett a padlón. Csak a hasát védte. „Kirúgom
belőled, mint a szart, azt a kölyköt!”

Apa válla mögött kócos hajú, vihogó nő nézett rá értetlenül. Be
sem hívták. A lepattogzott zöld ajtó nyikorogva bezárult. A cuccai
egy halomba kiszórva voltak az udvari fészerbe.

Parki padok váltak a fekhelyévé. Fülledt aluljárókban, zsúfolt
buszokon szerezte be a napi betevőre valót. Kinyújtott száraz máj-
foltos kéz. Belekapaszkodott. Kopasz öregúr, nyájas- sárgás mű-
fogsort  villantó  mosollyal-  ajánlotta  fel  a  segítségét.  Az  utcánál
akármi jobb. Bagó és húgyszagú volt a lakás. Főzött, mosott rá és
hagyta magát. Aztán jöttek a vén haverok. Mindent azért mégsem.
Elég! Az öregúr éjjeli szekrényében egy patikára való orvosságot
talált. A csorba szélű üvegpohárba szórta valamennyit. A konyhai
falikútból engedett rá vizet, és egy alumínium evőkanállal gondo-
san elkeverte.
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Rücskös, cserepes volt a szája széle. A nyelve szárazan tapadt a
szájpadlásához. Talán évezredek teltek el, mióta behozták a kór-
házba. A gyomrát kiürítették. Csak homályosan látott. Zöld és
fehér foltok keringőztek. A zajokat puhán-tompán érzékelte. Ordí-
tani akart a rátörő fájdalomtól, de csak hörögni tudott. Aztán,
mintha elvágtak volna mindent. Halálos nyugalom szállta meg.
Látása tisztulni kezdett. Az orvos kezében egy parányi lila, masza-
tos baba volt. A doktor, ahogy megfordította a lábainál fogva a
gyereket, megpaskolta a hátát. A csend, a verésnél is iszonyato-
sabban tudott fájni. „Exitált.”

Aztán a tálcán megcsörrent egy fémeszköz. A tolókocsi gumi-
kerekei surrogtak a sárga linóleumon.
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Máté László  (winner)

Ennyi az élet?

Egy cseppnyi melegért esengve,
a kihűlés szélen merengve,
kérdőn felhúzod a válladat,
eljön-e számodra a tavasz?

Jövőtlenül csak vánszorogva,
halállal konokul dacolva,
tudd, tenni ellene nem lehet.
Hiába gyűlölöd a telet.

Fagyos kéz reszketve nyúl feléd,
nem kér sokat, a kenyér felét.
Azt amit mások már kidobtak,
és régen belepte a dohszag.

Cseppnyi mámor a filléres bor,
pár óra bódulat, tudod jól.
Számodra ennyi a mennyország,
S az élet nélküled megy tovább.

Pár kacat csupán mit itt hagytál,
újabb esélyt látod nem kaptál.
Nem keres téged itt senki sem.
Ennyi az élet! Vagy ennyi sem?
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Mókuskerék

Péter kinyitotta a szemét és csak lassan tudatosult benne, hogy
kórházban van. Ahogy kitisztult a tudata, azon törte a fejét, hogy
került ide.

„Tán elütött valami? De hiszen semmim nem fáj. És különben
is arra emlékszem, hogy az irodában, a beosztottjaimmal tárgyal-
tam.”

A fejéhez kapott és fel akart ülni, de nem sikerült. Szíve tájé-
kán erős szorítást érzett. Egy nővér sietett oda és erősen ráparan-
csolt.

– Uram! Nem kelhet fel!
– Nekem fontos tárgyalásom van a minisztériumban – felelte a

férfi, és megijedt milyen erőtlen a hangja.
– Attól tartok az elkövetkező hetekben erről le kell mondania.

Ön tegnap szívinfarktust kapott.
Péter dermedten hallgatta a nővért. Tény, hogy mostanában egy

kissé túlhajszolta magát. A felesége mondta is, hogy vegyen visz-
sza  a  tempóból.  Na  de  most  mikor  végre  beindult  az  üzlet,  nem
engedheti meg magának, hogy az a rengeteg munka kárba vesz-
szen. Ezt a neje is megértette. Különben is, ha ma nem megy a
minisztériumba, lehet mindennek vége. Ezt egyszerűen nem teheti
meg, hiszen minden ezen áll vagy bukik. Majd utána pihen, de
most egyszerűen nem lehet. Majd elmegy a feleségével valahova.
Talán a Bahamákra, ott most jó meleg van.

Hirtelen a tudatáig hatolt, amit a nővér mondott. „Tegnap szív-
infarktust kapott.” Hiszen akkor nem ment el a minisztériumba a
tárgyalásra? Amikor a miniszter végre hajlandó fogadni. Amikor
minden sínre kerülhetne akkor ő nem ment el? Erőtlenül hunyta
be a szemét és álomba zuhant.

* * *
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Az ébresztőóra sípolása élesen hasított bele a reggeli csendbe.
Lenyomta az órát, hunyorogva megnézte az időt.

– Mennyi az idő? – kérdezte a felesége.
– Negyed öt múlt – válaszolt Péter és nyögve feltápászkodott.
– Fenének kelsz fel ilyen korán? Éjfél elmúlt mikor lefeküdtél.
Péter nem válaszolt. Kiment a fürdőszobába és beledobta az át-

izzadt pizsamát a szennyesbe. Megborotválkozott és lezuhanyo-
zott, majd háziköntösébe bújt és a dolgozószobába ment. Lázasan
vetette magát a munkába. Ellenőrizte a tegnapi számításait, persze
egy rakás hibát talált bennük. „Nem csoda” – gondolta. – „Fáradt
és kimerült voltam.” Felesége jött be.

– Gyere reggelizni!
– Most nincs időm, drágám. Hozz egy kávét!
Kis idő múlva nyílt az ajtó és a nő egy tálcán kávét hozott és

szendvicseket. Letette az asztal sarkára.
– Jaj! Ne tedd ide édesem! Látod, hogy útban van!
– Péter! Te reggel óta elszívtál tíz szálat?
– Nem tudom! Ne idegesíts, kérlek!
– Péter! Neked kellene elvinni a gyerekeket az iskolába!
– Mi van? Te miért nem tudod?
– Tegnap mondtam, hogy bedöglött a kocsim. Kértelek, hogy

vidd el ma szervizbe, de gondolom be sem jelentetted.
– Eltaláltad! Akkor vidd el őket taxival. Kibírjuk! Nem? – az-

zal a választ meg sem várva rohant öltözni. Kapkodva vette fel a
ruháit, közben a tálcáról bekapott egy fél szendvicset, amit a fele-
sége vitt utána, hogy egyen már valamit. Éhgyomorral nem mehet
el. A gyerekeknek is mindig ezt mondják. Csókot nyomott a fele-
sége szájára.

– Este későn jövök. Nem tudom mikor. Majd valamit kitalálok,
addig járj taxival.

* * *

Beviharzott az irodába és már hívta is a titkárnőjét. Közben a
szemközti tükörben meglátta magát. „Atyaúristen, hogy nézek
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ki?” – gondolta. „A zakó félre gombolva a nyakkendő csálé. Rá-
adásul ez a tompa nyomás a mellkasomban. Már tegnap is érez-
tem.”

– Zsuzsika! Kérem, hívja fel az autószerelőt és kapcsolja be.
– Igen főnök! A Balogh úr telefonált, hogy közbejött valami

nem tud idejönni, egyenesen a megbeszélésre fog menni.
– A Baloghnak szét rugóm a hátsóját. Nem azért fizetem, hogy

szórakozzon velem. Küldtem egy e-mailt. Kérem, nyomtassa ki.
– Főnök! Nincs internet!
– Mi az, hogy nincs internet? A rendszergazda dísznek van?
– Még nem jött be – felelte ijedten a titkárnő.
– A rohadt életbe! – üvöltötte Péter. – Mi ez a cég? Szanatóri-

um? Várjon!
Idegesen keresgélt a táskájába, majd csapkodni kezdett.
– A kurva életbe! A pen-drive otthon maradt, azon van az

anyag. Tessék itt a mobil-net csatlakozója. Menjen fel azzal az
Internetre, de nekem tíz perc múlva itt legyen, mert repül az egész
bagázs.

Idegesen dőlt hátra fotelben. A mellkasában újra érezte tompa
nyomást.

* * *

A kocsi a pirosnál vesztegelt. Péter agya lázasan járt. Kalkulált,
számolt. Idegesen összerándult mikor megcsörrent a mobilja.

– Bocs főnök, hogy reggel nem tudtam bemenni. Már úton va-
gyok, ott leszek mindjárt.

– Beszéltél a madárkánkkal?
– Igen. Minden rendben. Ha elérjük a megfelelő árat valame-

lyikük mosolyogni fog.
– Mennyiért?
– Két Milla!
– Mennyiiiiii? Hülyének néznek engem?
– Sajnálom főnök. Mondtam, hogy ez pofátlanul sok, de azt

mondta ennyi. Nagy a kockázat.
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Péter, két beosztottjával jó egy órája tárgyalt a beruházóval.
Minden pontot alaposan átbeszélték még egyszer, hiszen egy
többhetes munka állomásánál tartottak. Már csak a vállalási ár
volt hátra. A tárgyalás vezetője szünetet javasolt. Péter munkatár-
saival még egyszer végig gondolta az árat, és stratégiájukat. Mikor
leültek újra érezte mellkasában az erős préselő nyomást.

– Nos, uraim?
– Balogh Tamás közölte az első árat, majd gondolkozási időt

kért és lejjebb vitte az árat.
Péter nézte a négy szemben ülő férfit és gondolataiba merült.
„Na, mosolyogjon már valaki. A rohadt életbe! Két milliót per-

kálok és azt sem tudom kinek.”
– Negyvenhétmillió – hallotta valahonnan messziről Balogh

hangját.
A középen ülő tárgyalást vezető férfi arcán halvány mosoly su-

hant át. Balogh főnökére nézett majd közölte ez a végső áruk.
„Ó, hogy rohadj meg te korrupt szemétláda. Hát a te mosolyo-

dért perkálok két Millát? Ennyi pénzért Budapest összes kurvája
rám villantaná a szépséges fogsorát.”

– Tehát a végső vállalási áruk negyvenhétmillió – közölte a fér-
fi, széles mosollyal az arcán. – ez kerül a jegyzőkönyvbe.

* * *

Péter mint az űzött vad fel-alá járt az irodában. Két beosztottja
ijedten figyelte főnökét.

– Arról volt szó, nem megyünk ötven alá.
– Igen! Azt mondtad, hogy ha padlót értünk átveszed, de nem

szóltál – válaszolt csendesen Balogh Tamás.
– Hogy a bánatos francba fogjuk ezt megcsinálni negyvenhét

millióból. Mit negyvenhétből? Negyvenöt! Kettő a mosolygósé –
nyögte Péter miközben kigombolta a zakóját leült, és mellkasát
kezdte dörzsölni. A két másik férfi kérdően nézett rá.
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– Nincs semmi baj! Múló rosszullét. Menjetek dolgozni, hol-
nap megbeszéljük – azzal jelezte, hogy befejezte a megbeszélést.
A két férfi kiment, kisvártatva a titkárnő dugta be a fejét.

– Főnök nem ebédel?
– Van is arra időm! Hozna egy kávét?
– Mindjárt hozom, de jobb lenne, ha enne valamit főnök. Itt az

anyag, amiről Miniszter Úrral fog tárgyalni. Igyekeznie kell, hi-
szen alig negyven perce van. Az út is legalább negyed óra. A fon-
tos részeket kiemeltem sorkiemelővel. És főnök, bár semmi kö-
zöm hozzá, de amióta itt van elszívott egy doboz cigit.

– Na most aztán elég! Rosszabb, mint a feleségem. Hozza a
kávét!

Úgy érezte mintha a mellkasát egy présbe tették volna, és las-
san módszeresen nyomnák össze. „Negyvenhétmillióból ezt a
munkát nem lehet megcsinálni.” – gondolta. „Főleg nem negy-
venötből. Ha csak nem én is szemét vagyok, és nem fizetek egyik-
másik beszállítónak. Igen! Mért lenne lelkiismeret furdalásom?
Ezt csinálja mindenki ebben az országban.”

Idegesen kézbe vette az anyagot, amiről délután a Miniszterrel
kell tárgyalnia. „Ez most fontosabb, hiszen ha bejön, akkor évekre
előre biztosítva van a cég munkája. A másikat majd holnap meg-
tárgyalja a Balogh Tomival.”

– Tessék főnök a kávéja! – a titkárnő ijedtében felsikoltott.
Majd az ajtóhoz szaladt és kiabálni kezdett:

– Valaki gyorsan segítsen! A főnök elájult!

* * *

Péter behunyta a szemét és a főorvos szavait ízlelgette. Azt,
hogy egy nem az első infarktusa volt. Egyet kihordott lábon és az
most visszaüt. Magában sejtette mikor volt az első. Emlékszik
mennyire rosszul volt, akkor is az a szorító érzést érezte és a
stresszt. Akkor serkentőket szedett, és ha nehezen is, de elmúlt.
Nem is törődött vele. Most azonban a szervezete benyújtotta a
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számlát. A főorvos nem köntörfalazott, még egy infarktust nem
élne túl. Nyugodt életre és környezetváltozásra van szüksége. Ez
az egyetlen orvosság. Ki kell szállni a mókuskerékből, mert kü-
lönben elszédül.

* * *

Péter fogta a frissen fejt tejjel teli vödröt és kisétált az istálló-
ból. Nagyot szippantott a friss tavaszi levegőből és hagyta, hogy a
márciusi nap lágyan végig cirógassa arcát. Nézte a nagy tölgyfát,
a kert sarkában szunyókáló farkaskutyát, a veteményes kertet, a
baromfiudvart.

„Milyen megnyugtató, milyen idilli itt minden.”
Pont öt éve éltek a tanyán. Az infarktus után, mikor felépült,

elmondta tervét feleségének. Az asszony először vonakodott, a
gyerekek egyenesen ellene voltak. Hiába mondta, hogy a város
mindössze negyven kilométer. Hogy kocsival fél óra sincs… Mo-
rogtak, főleg mikor meglátták a romos tanyát. Na meg mikor kö-
zölte, hogy nincs iparos, nincs senki. Mindent nekik kell rendbe
hozni.

A cég huszonöt százalékát Balogh Tamásra íratta, és teljhatal-
mú megbízást adott neki. Havonta egyszer felautózott és megbe-
szélt mindent Tamással. Nem érdekelte, hogy év végén mennyi
nyereséget zsebelhet be, mégis minden évben egyre nagyobb ösz-
szeg jelent meg a bankszámláján.

* * *

A felesége jelent meg a ház ajtajában, arcára kétségbeesés ült
ki. Kezében a telefonnal Péterhez sietett és riadtan nyújtotta férjé-
nek a készüléket.

– Halló?
– Halló? Péter? Baloghné, Klári vagyok – hallotta az asszony

sírásbafulladó hangját.
– Mi a baj Klárika?
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– Tamás tegnap infarktust kapott!
– Jóságos ég! Azonnal kocsiba ülök és megyek.
Magára kapkodta a ruháját, és bármennyire is sietett, indulás

előtt leült és megette a reggelijét. Elbúcsúzott a feleségétől és már
robogott  is  ki  a  takaros  kis  tanya  kapuján.  A végighajtott  a  föld-
úton. A kereszteződéshez érve lelassított, mert János bácsi integet-
tet, aki a szomszéd tanyán lakott.

– Hova-hova Péterkém?
– Megyek a városba. Az üzlettársam infarktust kapott.
– Ajjaj! Akkor nem is tartom fel. Siessen csak!
Péter gázt adott, majd hirtelen lefékezett, visszatolatott, és ki-

hajolva az öreg után kiabált.
–  János  bácsi!  Nemrég  említette,  hogy van  egy  üres  tanya  el-

adó. Megvan még?
– Meg hát Péterkém. Nem kapkodnak utána.
– Nagyszerű! Mármint, hogy megvan még. Azt hiszem, hama-

rosan lesz rá egy vevő!
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Szavak

Te kérded azt, mitől szakadt a szép
mosoly, s helyébe költözött a bú?
Mi végre kárhozat szavát adod
nekem, ki hitte értelem szavát?

Az élet egyszer átalírja majd
a félreérthető derűs szavad,
s a bent szorult alázatos sikolyt
egy őszi nap cibálja szét a szél.

Sanyargatás a böjt nekem. Ma még
a koplalás a büntetés talán.
De vállalom, ha ez van énnekem
megírva boldog életem helyett.
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Molnár József (farao)

Távolodó közeledésed

Nem akarom leírni
gondolataimat!
Erőszakosan jönnek,
mint a
fájdalom.
Megérintenek,
üvölthetnék,
de csak suttogok.
Körülnézek,
sötét van,
csak egy gyertya ég
szívemben.
Hirtelen Anyám
hangja libben,
szellemkezével
arcomra feszül,
talán egy csók,
vagy egy ölelés,
nem tudom.
Testet ölt bennem
hiánya,
megrettenek tőle,
boldogan
hozzá simulok.
Meditáló csend van
a szobában,
ahol
velünk
él

már
születésünk
óta.

Most hol jársz?,
kérdezem,
de ő már
nem beszél,
a magnót
kikapcsolták,
a videó
halott.
„Szét kéne szedned
az elektronikát!”
utasít
a könyörületes
belső hang,
nyúlok a
készülék után,
zavaromban
kiejtem a
kőre,
széthull a
meghitt
idő is,
ezer cserepeit
rakosgatnám
össze,
már majdnem sikerült
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összeraknom
téged is,
emlékek
neonfényei
szememben,
fekszel a
kórházi
ágyon,
könyörögve
kéred,
engedj el!,
elfutok,
hogy
visszatérjek,
visszatérek,
hogy
elfussak.

Erősödő hanggal
távolodsz,
halkuló hanggal
közeledsz.
A hangszóró
felpaprikázva
szikrát szór.

Valahol egy
elárvult
telefon
akkumulátora
agonizál.

Reggel hiába
meresztem
szemeimet,
csak a mindent
beborító
havat látni,
megint csak
havat.
Benne alig
kivehető
lábnyomaiddal.
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Egyedül nem megy

Ülünk a vonaton… Egy két tengelyes, fatemplomos, nyöszörgő
orgonasípokon süvöltő, széltolta vagonban száguldó sebességgel
zötykölődünk, mint a megkavart életben tartó kávénk. Már az út
elején saját halottainknak tekinthetjük magunk – Temetés később!
– írhatnánk meg előre végrendeletünkben, az epifátum egy kicsit
morcos, más szerint morbid, dörömbölhetnél alulról…

Belehajózunk a messzeségbe, mint egy kikötőjét vesztett hajó,
zakatolunk az éjszaka felborított csendjébe, belemerítkezünk, há-
lóink súlya másodlagos kétségbeesés, az első a megszületéskor
csapott le ránk, most mi vadásznánk, mint egy éber vadászgörény,
se tyúkok, se élvezet, csak a halszálkás lélegzet, újabb és megint,
talán még sokáig lesz, aki megint, csúsznál az olajos padlón, be-
nézhetsz az ülések alá beszorult évek kosz és ürülékei mögé,
gyomorforgató zajokat hallasz, kicsorduló vérkönnyeket nyalsz,
kivégzés előtt állók nyomorúságába hajolsz, csonthalmazok gúlái
között keresed a jövőt… Feltápászkodol, azt mondják, egyedül
nem megy, jeges szél fúj be ruhád lőrésein át, lehet, szívedet kere-
sik, mennél tovább, a kopott hegyeken találod éned, suttogó mo-
hák etetnek, letarolt fenyőkék egek alatt mosod rongyaid, eltéko-
zoltál  egy órát,  egy napot,  egy évet ,  hány évet?,  nem tudnád ki-
gördíteni a választ magányos magadból…Azt mondják, egyedül
nem megy, fohászkodsz, már régen nem beszéltél önző, saját te-
remtéseddel, aki téged teremtett, amikor még azt hitte, szüksége
lesz rád. Te jól becsaptad, még kuncogtál is hozzá, becsaptad ma-
gad, mint azt a rohadt ajtót csapná már be valaki, így nem tudok
írni, nem tudok érezni sem, a huzat ólommellényben simogat,
vetkőztető napokat adj, istenem!

Becsaptuk egymást, s most az utolsó kétségbeesésben, csattogó
vonatunkon dalolunk: én nyöszörgésnek hallom a kiejtett szava-
kat, a kattogó sínek fölötti csillagok szebben remegnek, fázom,
betakarsz isteni türelemmel, fázol, betakarlak közönyömmel.
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És már így utazunk vagy egy órát, a közben megőszült kalauz
rádöbbent, napokat, éveket haladtunk egy helyben, átgázolva az
üres tömegen, feltépem a WC-ajtót, a tükörben elveszett az arcom,
valami megvénült massza üvölt helyette: - Becsaptak! – kiáltja
szünet nélkül a felgyorsult idő is, egyesek szerint nincs idő, csak
távolság van, távolabb már nem lehetnék attól, amelyért megszü-
lettem, közel a tudatmódosult cél,

amelybe elszabadult mozdonyunk nélkül rohanunk…

Csak lassan kezdem megérteni a megérthetetlent.
Várom, valaki súgjon, talán az Angyal, melynek szárnyakat

adott a Végtelen.
Vagy a lélek, aki voltam, és leszek; fekszem, valami züllötten

tiszta ürességben, a megcsonkított domboldalban, sírnak a tőről
metszette fák, de hogy csilingelnek a hajnalok!

Elindulok.
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Molnár Szilvia (aphrodite)

Ítélet

Más sírás rázza most a fákat,
a Nap hamuszín üstökén
óriás vérszívók tanyáznak.

Haikuk a mindennapokból

Gyufaszál

Ha nem vigyázol
kihúzhatod zsebemből:
égő helyzet lesz.

Tolvaj

Barna bőr alatt
ereiben szarkavér,
táska-lesen jár.

Füst

Kémény szüli őt,
árkon-bokron fut, szalad,
megelőz egy madarat.

Megszokott szerelem

Az égtől kérem
mikor magamban vagyok.
Benne élni fáj.

Zord

Meredt faujjon
csillogó kőfolyadék:
tél-fenyegetés.

Tükörtojás

Tojásból tükör:
benne magad megleled
mikor éhezel.

Cica

Selymes szőr alatt
hogy mekkora akarat –
ölbe bújt megint.

Lakodalom

Némelyek álma
aznap valóra válik.
– Később sorscsapás.
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Vakság

Nap-csipkedéstől
rőt angyalok pattognak
pillanatcsendbe.

Retúr

Jegyed megváltod
s kapod visszaútra is.
Vonat zakatol.

Fölény

Bizony lenéző
mikor magas társadra
fentről tekintesz.

Párhuzamok

Ezek biztosan
egymás mellett húzódnak
mindig csak külön
(nincs érintkezés).

Igazolás

Lehet szavaddal,
lehet szűzfehér lapon
magad mentened.

Nokedli

Vízben sorakoznak,
katonás rendben főnek.
Percnyi sorscsapás.

Mirtusz

Vágyott virágú
szenvedélyes szerelem
létezel ma még?

Szivárvány

Színharmónia
égre feszülő hajlat
esős napokon.

Gyémánt

Sarkos születés:
majd csiszolnak meglátod,
kapva koptatnak.
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Mucsi Antal (toni1)

Álom és valóság

A lemenő őszi nap
éji nyugovóra indul,

és ma még kaptál tőle
egy szép napot ajándékul.

A hulló falevelek
sok százezer színes virág,

’s te mint színes szőnyegen
csak állsz, mint egy bohó diák.

Ma még vársz valamire
valami még történni fog,

az már csak mégsem lehet
hogy egy élet, csak ennyi volt.

Felemelsz egy levelet
’s mintha egy tükörbe néznél,

egy bús, idős embert látsz
ott, a lemenő napfénynél.

Elgondolkodva nézed
talán még szeretne élni,

halkan csak annyit mondasz:
Ember, neked nem kell félni.

Még csak egy kis fulladást érzel
’s már látod az örök legelőt,
de csak az áramot vették el

’s a maszkád nem kapott levegőt.
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Ott ahol

Ott ahol a szőke Tisza
még ma is oly kedélyesen hömpölyög,

ott a szomorú fűzfák alatt
a magyar, ma már keservesen nyöszörög,

ott ahol régen a hazám volt
ahol szegény, de boldog emberek éltek,

ott, a szomszéd még barát volt
és a holnap reggeltől, ők sohasem féltek.

Ott ahol tegnap még
a régen elfeledt emlékeket reméltem,

ott ahol a gyermekkor
boldog és felejthetetlen éveit átéltem,

ott ahol engem anyám
a kanyargós Tisza partján világra hozott,

ott a legszebb álmom
a jövőben nekem örökre búcsút mondott.

Egy szép napon talán
még egyszer majd én is haza megyek,

egy szép napon talán
nem lesznek ott azok a magas hegyek,

egy szép napon talán
a hazám is elismer majd végre engem,

és akkor talán én is
az idős életem újból elölről elkezdem.
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De ma még mindennap
csak tovább álmodok a szőke Tiszáról,

és mindennap többször
a felette szálldogáló millió Tiszavirágról,

majd magam előtt látom
vízből felugráló ezüstösen fénylő halakat,

és a reggeli napfényben
a régen elhagyott otthoni kicsiny falunkat.
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Nagy Csaba Attila (Attila61)

A (ki)választott

Szolga lennék csupán, ki a múlt miatt jajveszékel?
Koldus aki nem kap alamizsnát, de lopni szégyell?
Hályog van szememen, összefolyt minden fontos részlet.
A jövőt keresem, közben a szürke ködös képre
napot festek. Bágyadt tekintetem búsan az üres
teret vizsgálja, elvesztem, de bízok a semmiben.
Nem alkotok értéket és nem tudom a mértéket,
lassan üveggyöngyök, ősi aranyborjú díszíti
lelkemet. Kiürült életem, fogva tart a remény,
hiába átkozom sorsomat, nincs változás, kemény.
Az üvegtölcsérből lassan lefogy négyévnyi homok,
körös-körül széttiport falak, a Nemzeti romok.
Az öltöny jól áll nekem, talán még újra én leszek,
s ha nem, az sem baj, Világgá akkor sem megyek...

Fagyos éjszakák...

Fagyos éjszakák, gyászsötét nappalok,
értelmetlen létben lettem agyhalott.
Törött a korsó mi a vizet hordta,
ezért most bort iszik a dőre horda.
Mondjátok hol az erkölcs, a szép világ,
ki tegnap meglopott, ma tolvajt kiált?
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Keserű...

Keserű számban a mézédes nektár,
nyitom ajtómat, itthon senki sem vár.
Magányos, sötét, undorító szoba,
boldog emlék suhan a falon tova.
Nincs bennem kérdés, miért, hogyan tovább,
egyedül szívom be a város porát.
Belém hasít; ez itt a vég, a cél?

Lassan eszmélek, nem mozdul agg testem,
kiszolgált, beteg, hasznát már nem veszem.
Indulok, súlyom csupán huszonegy gramm,
kitelt az időm, megtelt a poharam.
Kérlek, könyörgök Uram!

Menned kell

Menned kell vagy sem, én maradok,
hitem a változástól halott
kik jólétükért nyúznak engem,
pálcát azok törnek felettem

tombolj harag, kínzó gyűlölet,
minden háborút béke követ,
áldozatok lesznek és voltak,
jussukat nem kapják a holtak

azért ebadták csak féljetek,
mert Kharón nem ad visszajegyet...
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Rossz egyedül

Rossz egyedül megvetni az ágyat,
belakni egy néma, üres házat.
Tudni, szeretnek, és szívből szeretsz,
néha sírni jobb, nem mindig nevetsz.

Rossz egyedül az élet, csalóka,
nem mindig csalogányos a nóta.
Félni – félteni együtt nem lehet,
kellene lépni, de most nem merek.

Rossz egyedül, ha kell, hát ordítok,
mit én érzek, miért legyen titok?
Fáj a magány, sorsom nem szégyellem,
kell még boldogság, csókok, szerelem!

Vesztettem...

Elbuktam, a feledés lassú halál,
belül a kétségbeesés kiabál.
Mit érek? Én sem tudom,
megyek tovább az úton.
Néma a toll, papírom üveg,
torzult koponyám üres üreg.
Már érzem milyen, ha nem vagy itt,
mindent elvesztettem, nem csak valakit.
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Nagy Gabriella  (blue)

Télben

Nincs annál szebb a télben,
mikor ezüsthomállyal köszön az éj
és hópelyhek szállnak dunna alól
az ég márványló liliomszegletén.

Hiányzol – suttogom magam elé halkan
az utcai lámpa didergő fényénél,

s királyi palástként terül rám
a csillogó, hideg fehérség.

Nincs annál szebb a télben,
mikor udvaros holddal köszön az éj

és a fal halovány árnyán
ránk mosolyog az óarany ridegség.

Nézd – nyújtom tenyerem feléd
ahol a kristálycsillag gyenge teste,

úgy olvad el a meleg leheletre,
mint a könnyemmel keveredett festék.

Nincs annál szebb a télben,
mikor érezhetem kezed melegét

s mosolyodon át láthatom
a képzeletünk fodrozódó víztükrét.
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Hulló levél

Csak az őszben egy hulló levél vagyok
kinek lelke már réges-rég megkopott
de téged vártalak minden esős napon,
hogy az eget is körbe tudd ölelni a domboldalon.

De nem jöttél. Csak játszottál velem,
pedig beléd vetettem égszínkék hitem,
de alakod távolból sem bukkant elő
így lett testemből kristályos virágtemető.

Csak az őszben egy hulló levél vagyok
kinek lelkét az avaros földbe taposod
észre sem vetted ezt a világot,
ahol a lepkénk rózsaszínt álmodott.

De nem jöttél. Csak játszottál velem,
pedig hozzád engedtem reszkető szívem
hagytad érezni a szivárvány ízét
most arcomról törlöm a fájdalmam könnyét.
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Nagy Ilona (pirospipacs)

Adj nekem egy percet...

Sosem kértem semmit, most is semmiséget,
küldj egy sort, egy verset, egy ringató mesét,
talán csak egy dalt, vagy játszd az én zenémet,
keveset adj inkább, és annak is felét,

színezd úgy az alkonyt, ahogy még nem láttam,
dúdold velem együtt a holnap énekét,
fogd a kezem, vigyél, merre sosem jártam,
hadd nézzem meg veled milyen a más vidék,

járjunk kerek erdőt, olyan lányregényest,
ahol pillangókba szédül bele a rét,
lopjunk piros almát, abból süssünk rétest,
szaladjuk még körbe a világ tetejét,

kergessünk csillagot, holddal tekergőset,
fessünk kismadarat… Tudod milyet? Kéket,
és ha minden meglesz, adj nekem egy percet,
s addig ne vedd vissza, addig ne, míg élek…



218 Fulltükör 7. antológia

Aranyalkony...

Óaranyba fordul át az alkony,
s a falevelek barnán fénylenek,

megérint, mint sóhajtás a sarkon
de meglehet, hogy mégis tévedek,

épp olyan, mint egykor volt a réten
a konyakszínben ringó délibáb,

s felette, a fénysimított égen
még álmodtuk a legszebb szívcsodát,

felrobbantak szikrái a Napnak,
bár kezünk még a fűben matatott,
gyantasárga tűzgömbök rohantak,
s egy aranyecset húzott szalagot.

Merengve az égperemre nézek,
s úgy leírnám a legszebb mondatot!

De – bennem – már tompulnak a fények,
és ritkábbak az aranyalkonyok...
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Ma még...

Ma még selyemszellő borzolja a fákat,
és a törzsek között opálfény cikáz,
de majd őszaranyba öltöznek az ágak,
sovány napsugárban fürdőzik a ház.

Ma még andalít az utca langyos csendje,
kövek között virul néhány kisvirág,
darázssárga szirmok, gyíkzöld levelecske,
– későnyári kép –, napoznak a csigák.

Ma még várom, hogy majd tobzódnak a színek,
gyolcsfelhőn landol a kora őszi kék,
hosszú, meleg évszak - a hidegtől félek -,
száraz bogyózöldben vegetál a rét.

Ma még ábrándozva megyek át a téren,
hajamba szédül a langyos déli szél,
nem hallom, nem látom, és mégis érzem
mintha csak hinnék valamiben, ma még...
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Boldoggá hazudva…

Most sem kérdezett, de mondtam-mondtam:
Nézd, szép a tó! – pedig csak tócsa volt –,

a szürkeségbe szivárványt hazudtam,
hogy arcára lopjak egy csöpp mosolyt.

Átsétáltunk a rózsakerten
– elszáradt bimbók – sziromszemét –,

lelkét puha gyolcsba tekertem,
hogy ne tépje bánata szerteszét.

Így járok régóta a másik felemmel,
pro és kontra – nippek és kórlapok –,

a múltat színezem át a jelennel,
s a szomorúbbnak gyakorta hazudok…

Megvagyunk. Unottabb, s vidámabbik énem;
és ha a fáradtabb nemet kapott,

– mielőtt újból csüggedni érzem –
megint egy hatalmas igent rajzolok,
és a két fél – nem lehet két irány –,

így lesz egésszé, összefonódva,
mint a tűzfalon tekergő vén lián,

egyetlen önmagam; boldoggá hazudva…
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Lelkedben szőtt...

A boldogság nem kék-madár,
mi elhullajtja tollait,

nem is sziget és nem határ,
tenger sem mossa partjait.

Egy lelkedben szőtt gyöngyfonál,
sziklát repesztő csöppnyi ér,

valahol ott kezdődik el
amikor tíz ujj összeér...

és nem tovább, csak addig él,
míg ég-hideg a föld-meleggel

az óceánnál egybekél...

* * *

– a boldogság egy firka tán,
mit buta szíved odafest,

pókhálógyöngy az est falán,
csalós, csillogós semmi ez –
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Vigyázz magadra…

Vigyázz magadra még, nélküled nem megyek,
de ne kérd tőlem, hogy ezután jobb legyek,
ne fordíts vissza, mert hasít a fájdalom,
– ha dühösen fájsz belém, azt is vállalom –,

bírd ki még valahogy, tudom, nehéz velem,
nem baj, ha tékozolsz, tombolsz – te esztelen –,
csak kérlek meg ne csalj, ha néha másra fájsz,
örök bolond vagyok, több ilyet nem találsz...

Vigyázz magadra még, talán nincs semmi baj,
bár sosem kérdezem mi bánt, mi fáj, mi mar,
tiéd a kínom is, s olykor a félelem,
szakadj, ha úgy muszáj, görcsölj – te védtelen –,

aztán simulj belém, nyugodj – te nyugtalan –,
meglásd majd lesz miért, bár nem lesz gondtalan,
nélkülem nem mehetsz és nincs ki elvigyen,
vigyázz magadra még… Vigyázz ránk csöpp szívem!
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Nemes István (Metallica)

Szerelmed

Fehér szűzruhát öltött újra a táj,
Hóembert épít sok mosolygós gyermek.
Madár dal sem szól, fészkében tavaszt vár
a rigó, dalol ha enyhül a hideg.

Fagyosan csikorgatja fogát a tél,
ropog, reccsen már a hó léptem alatt,
süvít, üvölt, háztetőt tépi a szél,
jégcsapkönnye csüng le, el sosem olvad.

Lelkem legmélye az elemekkel küzd,
titokban már újra várja a tavaszt.
Átfújt testemet még hevíti a tűz,
összetört szívem Nálad talált vigaszt.
Szerelmed heve karjaid közé űz,
nem ereszt többé, örökké fogva tart.
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Veled

Arcod látom, minden nap rám mosolyog
egy fotóról, a két csodás bogárszem
mélyén csendesen megbújik bánatod,
s titkon megvillan félve ejtett könnycsepp.

Szűz lelked lassan felőrli a sok gond,
várod, elérjen az igaz szerelem.
A szív olyan magányos, sokszor bolond,
hogy boldog lehetnél, észre sem veszed.

Rabmadár szívem Érted most hiába
eped, súlyos kalitkába zárva él,
örökké fogoly a páros magányba,

rabláncát törve szabadulást remél.
Szabadon szárnyalnék Veled magasba,
amíg vitorlázva elrepít a szél.
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Nem Tamás (nemtom)

Képtelenség

Képtelenség Napok óta megállás nélkül esik a hó. A képen ez
látható.( Egy üres papír bekeretezve) Bár itt előttem lábnyomok-
nak kellene lenniük, de már azokat is beeste hó. Ha lenézek a lá-
bamra, tisztán látszik, hogy tele van a hócipőm is. Szóval előrefelé
nincs mit nézni. Pillantsunk balra! A távolban, a nagyon távolban
az óceán kékje terül el. A figyelmesebb néző rájöhet arra is, hogy
ott most tartják a napfelkeltét. Emlékeim visszakalandoznak bol-
dog gyermekkoromba. Egy kép van előttem. Abban az időben
kaptam apuéktól az első kacsát mintázó úszógumit. Aztán addig
nyúztam őket, mígnem elvittek a tengerpartra, hogy kipróbáljam.

Sajna, kicsit arrébb álltunk meg a kocsival. Vágyódva néztem a
gyönyörű, homokos tengerpartot. Amerre a szem ellátott, minden
csupa-csupa homok volt. A gyönyörűségtől sikongatva rohantam
a víz felé. Később tudtam meg, hogy ezt a részt Szaharának hív-
ják. Így elmaradt pancsikolás. Mi tagadás, nem volt könnyű gye-
rekkorom. Most, hogy a könnyeimet nyelem, elfordítom tekinte-
temet e fájó múltat idéző részről. Nézelődjünk inkább jobb felé.

Ezen a részen meg éppen most van naplemente. Hiába, no, re-
pül az idő. Álljunk meg egy szóra. A képen majdnem látszik,
ahogy Japán partjait nyaldossák az apró dzsunkákkal teli tenger
habjai. Bár ez talán hiteltelennek tűnik, de nem az. Gondoljunk
bele, mily messzi is van ez a hely! Sok-sok ezer kilométerre. Ezért
aztán mire ideér a kép, rengeteg idő telik el. Így már érthető a sok
kis vacak hajó jelenléte. De ez elég uncsi, pillantsunk inkább
jobbra le. A sűrű dzsungelből most bukkan ki egy alak, teljes harci
díszben. Fekete klottnadrágot visel, kezében Kalasnyikov, mögöt-
te a híres vietnami papucsgyár sziluettje olvad egybe az ég aljával.
Ez is uncsi. Hátrapillantok. Hatalmas épület magasodik. Renge-
tegnél is több ablakkal. Némelyiken rács van. A kapu tárva-
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nyitva. Fölötte nagy betűkkel: PSZICHIÁTRIAI KLINIKA. Alat-
ta kisebbel: Irodalmi osztály. Lassacskán mennem kell. Osztják az
ebédet. Hiszen hátam mögött dél van.
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Nyolcas József  (estelente)

Dettó...

Egyszer lett egy kékszín dettó,
kékszín, égszín – látom-látom:
ő a bruttó, ő a nettó,
egyszer lett egy kékszín dettó.

Pontok között tenger, s egy tó –
tenger, s kék tó üvegtálon.
Egyszer lett egy égszín dettó,
kékszín, égszín – látom-látom.

Rótt idők (szeptember)

Egy bohócruhába bújt a távol.
Bő kabátba rejti titka tarka
kincseit, ha játszva fogva tart a
tér. Talán fehér a kék, talán folt
itt az ég, s a tréfa lett mi nyár volt.
Taps! Nevess! A vicc ez, ezt kavarja!
Egy bohócruhába bújt a távol.

Rőt zsebű a hajnal, elvarázsol.
Fázva jő – ölelve álmom kapja –
s kinn kakas rikolt a régi Napra:
sárga sipkabojtra – futva táncol.
Egy bohócruhába bújt a távol.
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Rótt idők (október)

Csend lazítja lelkem. Árad, átjár.
Bent a mély setétben, óloméjben
angyalok pihennek édes-ébren.
Átölelve tart a kék madár, s vár,
vár amíg regére zárja szárnyát.
Bent a mély setétben, óloméjben
csend lazítja lelkem. Árad, átjár.

Kint eső kopogja lusta táncát.
Lombot ejt a nyárfa, szórja széllel
sárba, könnybe – mindegy: szerteszéjjel.
Kéreg az, mi kell a fagyra várván.
Csend lazítja lelkem. Árad, átjár.

Rótt idők (november)

Már feledni kell a nyári hajnalt
mind, s a rózsaszirmos éjt. Fehéren,
hófehéren áldva – mint a déren
napsugár ha csillan őszbe fagyva.
Tompa árnyat ír a bodza gallya,
és hevét kökénybe pernyekéken
zárja lent az ég a télre készen.
Már feledni kell a nyári hajnalt.

Szürkülő avarba vágva nyargal
tört időnk, s lopódzva búj sebébe
egy időtlen este. Csendes érvvel.
Tiltva könny szitál a jó szavakkal:
már feledni kell a nyári hajnalt.
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Játssz velem...

Játssz velem mesét!
Játssz juhászt, s királyt!
Ördögért kiálts,
angyalért, s ne félj
itt leszek, de még
játssz velem mesét!

Sorsom vagy - legyél
csak tücsök, bogár,
röppenő madár
délibáb egén!
Játssz velem mesét!
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Palásthy András  (oroszlán)

25. Pillanatgondolat

Mindegy, hogy kire vársz,
Mindegy, hogy ki vagy,
Az voltál, aki maradsz,
Mert változni sem akarsz.

0. Lánykérés

Két Manóról szól e rigmus,
Kik zizegnek, akár egy mókus.
A véletlen sodorta őket össze,
Remélem soha nem kapnak össze.

Az egyik Manó én vagyok,
És most kissé zavarban is vagyok,
A másik Manó bizony, hogy te vagy,
Egész életemben a legjobb dolog te vagy.

Csipogsz éjjel, csipogsz nappal,
Egyre jobban szeretlek minden egyes nappal.
Óriás „bubojék” vesz minket körbe,
Senki sem láthat meg minket közbe’.

Kicsi szívem reszketve várja,
Mit válaszol élete párja.
Felteszem a kérdést hát végül:
Hozzám jössz feleségül?
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Piro M. Péter (piroman)

A tó

Nem hívtalak és ne susogj, ha szerettek!
Nem kapsz menedéket, időt, se hitet,
kihajtom a szíved, az éjjeli csendet,
sétálni vigyen ki a téli hideg!

– kőhajításnyira innen,
itt a közelben... –

Csak most ilyen. Egyszer az évbe’ kibírom.
Rég nem visz az út oda, én: maradok!
Hiába vagy itt, sikolyodra se írom,
versem sora mind, amit én akarok!

– kőhajításnyira innen,
vár ölelésem. –

Felhőben az új telihold kel előtted,
s bíborba borít, de mit is tehetek?
Hiszen maradék eszem egyre üvölthet:
már megfogom égve a jégkezedet.

– kőhajításnyira innen,
mélyen a vízben... –

Mert ködre szitáz a decemberi égbolt,
tört nádakat ingat a vaksi tavon,
virágzik a zúzmara ott, hol a vér volt,
emléked ezüstje kísért a havon.

– kőhajításnyira innen,
vége, szerelmem. –
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Borús szonett

Mérlegelve: nincs időnk, ez itt az ár,
s ezt fizetni kell, pedig reménytelen,
múlni sok lesz és kevés a végtelen,
fellegek mögé fogyó a napsugár.

Ejh, te mára úgy hiszed, hogy elszökött,
míg nekem füvesre nő a pusztaság,
rügyre és a lombra vár a csonka ág,
s egy bokor mögött gyerek időnk göcög.

Na, hogy figyelj a jófelé, a szépre,
neked zenélnek itt a tiszta mondatok
kevés derűt a szürkeféle égre.

Ha hallgatod, ha érzed is, de nem tudod,
szelíd időkbe mérve itt a vége:
a szádra még mosolyt csalok,

mert a Te költőd vagyok.:)
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Fiat Caecus!*

Szféraként keringve zúz a széles ég,
csillagok halála, mint a sárga por,
már a puszta földre fekve suttogok,
bárcsak állva is kiáltanék feléd!

Míg pörögve elvakít a fénytörés,
távolodva vársz, ha rossz felé futok,
fontosabb neked sosem leszek, tudom,
szólni sincs jogom, de most: – Legyen sötét!

...S némafilm vagyunk, ha álmodok veled,
biztos érzed azt, hogy ez mit is jelent,
hisz te nézheted tovább a képeket,

nem zavarja semmi most a végtelent,
csak szeretni kell, ölelni csendesen,
mert az Isten alszik... és ma nem teremt.

*Legyen sötét! (latin)
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Pécsi séta

Városodba jár a megmaradt hitem,
hogyha séta/vár, az is veled legyen,
s kortalan szemünkbe néz a két világ,
fénybe fonja most a dzsámi ablakát.

Lépteink az óra ritmusát verik,
míg a Postavölgy után: csak elveszik.
Élvezem veled rövidke perceit,
fáj pedig, mi is lehetne emberibb...?

Szép a percnyi szép is és ez így kerek,
jambusos szonettet ír a rockered,
bár a kocsma és a sör ma is hideg,

míg a kéz a kézbe járt teret
fogja mind, mi napsütésbe zár veled,
mint a sárga kőfalat: piros leandered.
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Virágos kiszámolós

Szedd le mind a kankalint,
bár kacéran int, kacsint
nyárelőn a gyöngyvirág,
szép csokorba add tovább!

Templomunk előtt a fák
hoztak itt elég csodát,
langy időben orgonát,
szép csokorba add tovább!

Margaréta kis pimasz,
búza és piros pipacs,
mennyi, mennyi vadvirág!
Szép csokorba add tovább!

És vigyázz, te jó legyél!
Elsodorja mind a szél,
fújja árva lány haját,
add tovább, ne tartsd tovább!

Ősz mezőbe szarkaláb,
sírodon harangvirág,
ennyi volt a nagyvilág,
itt a vége: nincs tovább!
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Szonett az utolsó virágokhoz

Sánta már a gyenge, őszi napsugár,
ködbe tört a lába, hát bicegve jár.
Fagyzugos helyen, ha rőt avarra lép,
már sziszegve húzza össze szép szemét.

Lomb alatt a fűbe hullt dió vacog,
fáznak ott a fénybe álmodott magok.
Múlt nyaruk meleg zsebébe vágynak ők,
hát begyűjti mind a csontba zárt időt.

Árnyakat kerülve langyosan simít,
szól a földre és varázsszavára majd
pár konok virág kibontja szirmait.

Tudja mind, hogy enyhe szél kevés maradt,
ám nekik gyökért adott a puszta hit:
hogy élni szép, de hullni is csak úgy szabad.
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Radnó György  (georadno)

Az ég költészete

A versek ezrei hullnak az égből,
kap természet az ég költészetéből,
sok arany-cseppje, falevelek dísze,
s nem un rá szomjas szára a vízre.

Az ég csatornái a földig érnek,
ezüst optikán látnak a növények,
mindenki vigad, csak a felhők sírnak,
mert vastag sötét terhükkel nem bírnak.

Nagyítón láthatod a tisztaságot,
a táj fényes, a fű nő, szinte látod,
s leveleket pofoz az esőnyaláb,
fekete földön nő a búza, s nő a láp.

Kő vőlegény

Házasodik a kő, kedvese tenger,
körbe nyargal, s szerelemre ölel.
Habos ruhát s fátylat is ő ad,
azt a szépet s mindent a kő kap.
Az ég is vette a koszorús ruhát,
frigy estjére, nyitja nap is oltárát,
lassan halad a kő, veszi a ruhát,
kőre kabát, kő kendő a nyakán,
körbe mossa-mossa a kedves tenger,
hogy a kedvest mélység frigye nyelje el.
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Ricza István  (tavinarcisz)

Fellegek tánca

Nyár végén odafenn fura fellegbál van az égen,
talpuk alá muzsikát fújja az északi szél.
Ropja a vándor, a bárányfelhő jár vele régen...
Férje a büszke vihar sejti, de mégse beszél.

Késői vallomás

Öreg vagyok, habár a kor nem érdem,
a munka frontja volt az iskolám.
Igaz, kibuktam onnan is korán,
e változó világot én nem értem.

Az utca lett az otthonom, ha kértem,
akadt pohár a kocsma asztalán.
Csak ittam és reméltem azt, talán
a gyors halál maholnap eljön értem.

Igen, tudom, hogy egyre visszatértem
az éjszakába Pesten és Budán,
azóta fáj a vállam és a térdem,

örök tavaszra vártam ostobán...
De hóvirág helyett ma szóvirág van,
üres beszéd a változó világban.
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Magyarórán

„Égi csikón léptet a nyár,”
kezdi Kovács Géza tanár,
s lám, az egész Nyolcadik Á
rá figyel így egyre, soká.

Jaj, de alig hangzik el, és
jönni fog itt még felelés…
Sejtik-e majd azt, amit ő,
hogy szünetig tart az idő?

Nos, gyerekek, – mondja lazán.
Szép ez a vers, okkal az ám!
Hét sor után mért is ez áll?
„tarka idő szőttese száll.”

Nyárutó

Roskatagon
baktat a nyár,
útja zömét
járta be már,
itt, vagy amott
még elidőz,
míg beköszönt
végül az ősz.

Házak előtt
ott csicsereg
dróton ülő
fecskesereg,
s győz a vezér
majd a vitán:
szárnyra kelünk
holnapután.

Estefelé
mind hamarabb
paplan alá
bújna a nap,
dönteni fél,
s míg hezitál,
már van, ahol
pára szitál.
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A fürge naszád

Rossz fele mennek a dolgok, mind kevesebb, aki boldog.
Téves az út, az irány, kellene új kapitány.
Mert bizony ám, kusza szemmel nem navigálhat az ember...
Cimbora, nyisd ki a szád, süllyed a fürge naszád!

Egy árva levélről

Egy árva levél se marad meg a fákon,
csak reszketeg és üres ágak, az ám...
S míg bóvliba süllyed a drága hazám,
fentről szakadatlanul árad a mákony.

Nyugdíjakat is szavatolja a kormány,
olvassuk a nagy vezető levelét,
bár tudja, hogy ehhez a pénz nem elég,
hát majd csavarunk a melósnak a normán.

Új útkeresők soha el ne feledjék,
zsákutca lehet, mi felé visz a láb,
és hullhat a könny, meg a vér, a verejték,

hajléktalanok hada sem fogy alább…
Sejtem, hogy ilyent, ugye, senki se mér föl:
Hány sort lehet írni egy árva levélről?



Válogatás a 2012. évi alkotásokból 241

Sándorfi András (Malan)

Ék-írás

A vésővel bajlódok,
hogy hogy javítsam
ezt ki,
bárhol kezdek hozzá,
szinte szétrepeszti,
s félek, még összedől,
még összeomlik
minden rejtekem,
fény-törmelékeimből
egyetlen oszlopom.

A vésővel bajlódok,
hogy hogy faragjam,
csiszoljam úgy,
hogy jó legyen,
végre beilleszthető,
– nem templom alá,
nem palotába, parkba
se emlékműnek, –
épp csak az időbe
és a térbe, egy
lüktető metszéspontba
jelezni, amíg élek,
hogy élek.

Rajta vésetek sora,
s ha ott találtok,
fejtsetek meg, kérlek!
Olvassatok össze,
fordítsatok át a világba
megjelenni köztetek!
Más semmi esélyem,
mert innen csak törmelék,
csak megrepedt jelek,
kihűlt igék,
s nem tudom, még
meddig őrzik,
meddig tarthatják fenn
anyagtalan magjukban
a lét ígéretét.

A vésővel bajlódok,
s félek,
– ne hagyjátok! –
a semmiért.
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Kapcsok

és boldogsággal tölt el, ha a korall-
zátonyok még 20-30 évig megmaradnak,
és örülök – őszintén örülök – ha egy öböl
vagy egy esőerdő megmenekül,
nevetek, ha életerős állatokat látok,
és a sziklákat, hegyeket is tisztelem,
képzeletben minden éjjel
megcsókolom a holdat,
nappal a nap magam vagyok,
a föld sose volt más,
a szélnek is régóta áldozok,
a folyók belőlem folynak,
a tavak miattam állnak,
szakadékot is én húzok a kiszáradt földbe,
a termést megáldom könnyeimmel,
s tisztelem a tüzet, csodálom hatalmát,
és átkarolnám, ha nem halnék bele,
ölelném, pedig hitetlen vagyok,
s látod, ha azt mondom:
– Engedj! – nem úgy értem,
hogy menekülni!

csak merülni szeretnék, futni,
emelkedni és néha szállni!

megkeresni azt a pontot,
ami lassan már feloldódni kész,

de még belőlem csillan meg benned…

Megkeresni és megcsodálni.
Mielőtt végleg eggyé válunk.
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Valami rozsdamarta

Valami rozsdamarta csoda,
amire ilyenkor gondolok,
valami titkosan fénylő,
amit még megtisztíthatok,
valami elemi, ősi erő,
mint a legelső atom magja,
benne az élet igéje,
szikrázó, izzó magma,
s körülötte a gyűrűk,
a minden-részletek:
milliónyi szándék,
mégis összecsengenek,
s ha erre gondolok,
szinte visszatér hitem. Igen!
Valami kedves Isten
is van ott talán, e titkos
gyűrűk metsző sugarán,
s meglehet,
ha szétforgácsolódik
majd e rend,
leheletével újra fényt teremt,
egy új harmóniát.

Valami rozsdamarta csoda,
amire ilyenkor gondolok,
hogy nem csupán a porból,
s tán bűnös sem vagyok,
hanem csak: élek, élek.
S ha néha dobbanok,
azt mélyemből teszem,
felizzó lényegemből,
akár a világegyetem,
s éppúgy pulzálok én is,
hiszen mit
összehúznak szívem izmai,
végül mind kiengedem.

És muszáj, hogy így legyen!
Hogy létezzen valami csoda!
Egy apró, egy örök szikra,
szívem epicentruma,
amit még helyrehozhatok,
amiben újra születhetek,
s amiből elindulhatok végre,
feléd.
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ebben megnyugodnék

poklomat vallatom
újra
szívesen beszél
készséges mindig
akár a szembeszél
februárban
arccal a sárban
valahogy így érzem
jól magam
a föld melegét
hogy ember vagyok
és egyáltalán vagyok
valami
talán készül is ez
ellen bennem
egy titkos erő
hallgatom mostanában
szívemet is:

dobog
s még lehet hogy
elindulok mégis

én is az útra
a régi irányban (persze)
poklom kapuin túlra a…
ahol majd… ahol….
?
két kezem között
fejem
de most már mindegy
el nem engedem
ezt a rést

szétfeszítem
és mindegy legyen ennyi:
ahol majd tudok
kérdezni újra
ahol az eget vallathatom
végre
arccal a fényben
vagy szélben akár
legyen ennyi
ebben

megnyugodnék
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Tessék:

Márványt a fejemből,
hogy lásd, a világ
egy görög szoborcsoport
volt.

Deszkát a kezeimből,
hogy lásd, a világ
megtart és menedékül
épül.

Hasamból tartályt,
hogy lásd, a világ
befogad és terhelhető
nyelő.

Szívemből labdát,
hogy lásd, a világ
rúgható játék,
(s mert elrúgtad, száll még)

tovább…
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Kék tükrök között

Kék tükrök között csodállak egyre.
Hűvös szél derengi át hajad. Még
érzem illatát. – Kezedbe adnék
gyöngyöző kupát, babért fejedre,

s bent szívedre álmot is csalatnék
oly csudás szerekkel, hogy nevetve
táncolnád a termeket. Kezembe
fognám halvány két kezed. Ha adnék.

Kék tükrök között csodállak. Érzem
illatod. Rétekből bontom lebbenő
hajad: fényszőtte partvidéken

dús, szélfútta fűsorok…
S nem értem…

Nem értem! Azt az egy, utolsó képet!
A neved hiányzik! A jelenléted!

Akár a pont, hogy véget vessen ennek
a… ennek a…jaj…, tévedésnek…
– ugyan már… én bolond…
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S. Farkas Zsuzsanna (naiva)

Távolodsz…

Reményszikrák a kételyek között,
ellobbannak, mint hulló csillagok,
Nap ragyog még fátyolfelhők mögött,
szemembe mégis jégszilánk fagyott,

mert látom utad, mely lassan kivezet,
ebből az édes-bús árnyékvilágból,
nem enyhül a görcs fájó szívemen,
tehetetlen nézlek, kutatva, várón,

hátha... talán történnek csodák,
talán maradsz még Karácsonyig…
ám leint a könyörtelen valóság,
bár halk szavam bíztat, bátorít.

De miért így? Lassan elhervadva,
mint víz nélkül a fény felé törő virág,
hullatod élet-szirmaid napról napra,
szűkül az időd, távolodik e világ…
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Ma ez jutott…

Üde illatot lélegeznek odakinn a fák,
frissen, az egész napi forróság után.
Szívmelengető esttel búcsúzkodik a nyár,
s én ablakomból nézem az ünnepi varázst.

Ma ez jutott. Messziről csodálom,
ahogy nyílnak a színes, égi virágok,
távol, a városunk másik felén,
takarja előlem egy vaskos kémény.

Csak néha pillantom meg a színeket,
kibomló rózsákat, villódzó fényeket.
A csillagok rám sajnálkozva néznek:
szememben kéretlen könnycsepp remeg.

* * *

Ma ez jutott nekem. Ilyen ez az idei nyár.
Vannak, de távoliak maradnak a csodák.
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Lola Queen

Lola az öltözőjében ült a tükör előtt, igyekezett eltüntetni arcá-
ról a vastag smink maradványait. Még mindig hihetetlennek tűnt
számára a hatalmas siker, amit minden fellépésekor aratott a mu-
latóban. Kis félmosollyal gondolt a ma esti jelenetre: felemelke-
dett ezüstszínű trónusán a levegőbe, és szórta, szórta a csókjait és
a csillámló virágszirmokat. A közönség állva, egy emberként,
őrjöngve tapsolt, miközben a nevét skandálta: Lola Queen! Lola
Queen! Valóban királynőnek érezte magát, a sejtelmes félhomály-
ban rázúduló rivaldafényben, és a közönség szeretetében lubic-
kolva. Álmodozásának az ajtó hirtelen kicsapódása vetett véget.
Pál – a mulató tulajdonosa – viharzott be. Lola összerezzent,
egész teste görcsbe rándult.

– Óriásit alakítottál bébi! – mosolygott rá a férfi. – Tudtam én,
hogy jó lóra teszek, mikor téged választottalak! Emlékszem, olyan
voltál, mint Audrey Hepburn: nyúlánk, vékony test, hosszú nyak,
hatalmas őzike szemek, na és az a dús konty! Megláttam benned a
sztárt, és azt is csináltam belőled! Mindent nekem köszönhetsz!

A nő háta mögé lépett, vállára tette a kezét. Némán nézték
egymást a tükörben, majd Pál kéjes vigyorral Lola dekoltázsába
csúsztatta a kezeit. Először lágyan, majd egyre durvábban markol-
ta a telt melleket. Lola felugrott a székről, kezét ütésre emelte, de
Pál elkapta a levegőben a vékonyka kart.

– Ne merészelj hozzám érni! Undorodom tőled! Nem vagyok a
tulajdonod, menj és tapogasd a feleséged! – Lola elkeseredetten
próbált szabadulni a szorításból.

– Nem tűröm ezt a hangot! Csináld, amit kérek, különben me-
hetsz vissza az utcára a kopott bőröndöddel új munkát keresni!
Tartozol nekem! – sziszegte a férfi – Az ország egyik leghíresebb
mulatójának sztárjává tettelek!

A lány sírással küszködve vergődött a férfi karjai között. Érezte,
hogy nem tud szabadulni. Pál lángvörös arccal szorongatta a tes-
tét, ahol éppen érte.
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– Kívánlak, akarlak, az enyém leszel! Ne ellenkezz bébi! – li-
hegte felhevülten.

– Takarodj az öltözőmből! Akkor sem kellenél, ha te lennél az
egyetlen férfi a világon! – sikította, ahogyan csak a torkán kifért.
A férfi durván felnevetett, mikor halk kopogás hallatszott az ajtó
felől.

– Szabad! – visította Lola hisztérikusan, reménykedve, hogy
megszabadul gyűlölt főnökétől. Az öltözőbe Zoltán lépett be, a
mulató egyik biztonsági embere.

–  Valami  probléma  van?  Kiabálást  hallottam  –  szólt  halkan,  a
nagydarab, elegáns öltönyös férfi.

– Semmi gond Zoltán, az igazgató úr éppen távozni készül –
nézett rá hálásan a lány. Pál dühösen fújtatva elhagyta az öltözőt.

– Jobb lenne, ha odakinn fülelne és vigyázná a rendet! – mor-
dult az őrre, majd eltűnt az ajtó mögött.

– Köszönöm – sóhajtott a minden ízében reszkető lány.
– Nincs mit köszönnie. A munkámat végzem.
A férfi egy darabig még ácsorgott az öltözőben, markáns arcá-

ból vakítóan ragyogott elő kék szeme. Semmiféle érzelmet nem
árult el az arckifejezése. A lánynak már feltűnt könnyed eleganci-
ája, állandóan kutató tekintete, ahogy a mulatóban végezte a dol-
gát. Finoman eltüntette a rendbontókat, azonnal ott termett, ahol
elszabadulni látszott a pokol. Érdeklődve nézett a kék szemekbe,
fejét félrehajtotta, ajka kissé szétnyílt.

„Jóképű” – szaladt át az agyán a gondolat.
– Jó éjt Lola! Vigyázzon magára! – zökkentette vissza a való-

ságba Zoltán közömbös hangja.
– Vigyáz maga rám, fel kellene fogadnom személyi testőrnek! –

nevetett a lány.
A férfi el sem mosolyodott, bólintott, és határozott léptekkel el-

hagyta az öltözőt.

* * *
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Lola mindig jóval az előadás kezdete előtt érkezett a mulatóba.
Szerette nézni a még üres nézőteret, a szépen terített asztalokat, a
fényűző helyiséget, ahol még némaság honolt, mint egy lakatlan
kísértetkastélyban. A falak őrizték a mulatozás, a nevetés, a taps,
hangjait, a színpadról áradó fény és zene hangulata ott lebegett a
hamarosan életre kelő terem minden kis zugában.

Jóleső érzéssel ballagott az öltözője felé, mikor megpillantotta
Zoltánt a helyiség másik végében.

– Jó estét Zoltán! – intett feléje vidáman. A férfi csak visszabic-
centett, ami Lolának furcsamód rosszulesett. Vállat vont és foly-
tatta útját.

Nem láthatta, hogy az őr tekintete ellágyul, kemény vonásai ki-
simulnak. Mióta meglátta az egyszerű, vidéki lányt belépni az
épületbe, érezte, vigyáznia, óvnia kell őt. Feltűnő szépség volt, de
naiv és szelíd, ami ebben a kemény világban nem könnyített a
helyzetén. Mikor a társulathoz került, tudta, hogy Pál meg fogja
környékezni. Minden új lánnyal ezt tette. A legtöbb az övé is lett.
Fokozottan figyelt ezután a lányra. Egy idő után be kellett vallania
magának, hogy fülig beleszerelmesedett a közben sztárrá nőtt Lo-
lába. Tisztában volt vele, hogy teljességgel lehetetlen, sőt, kimon-
datlan szabály, hogy nem kezd a társulatbeli nőkkel. Szigorúan
titokban tartotta az érzelmeit, tudta, nem lenne jó sem a lánynak,
sem neki, ha közelebbi kapcsolatba kerülnének.

Most kicsit elengedte magát, és vágyakozva követte tekintetével
a sudár, tökéletes alakot, egészen addig, míg az el nem tűnt a fo-
lyosó félhomályában. Nagyot sóhajtott, kihúzta magát, és a mun-
kájára koncentrált, mélyen magába zárva minden egyéb érzést.

Lola flitteres, testhez simuló ruhájában állt, egyenes tartással,
zakatoló szívvel. A színpad még sötét volt, csak őt világította meg
egy reflektor. Érezte az előadás előtti izgalmat, az adrenalin szá-
guldott ereiben. A függönyt lassan széthúzták. Amint feltűnt ki-
rálynői alakja a rivaldafényben, óriási ovációval, felállva üdvözöl-
te a közönség. Felhangzott a vérpezsdítő zene, megérkezett a
tánckar, villództak a színek, izzott a hangulat a színpadon, magá-
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val ragadva a nézőket is. Lola fejére hamarosan koronát helyezett
két táncos fiú, és a levegőből aláereszkedett egy díszes trón. A
táncosok a karjukba kapták a „királynőt”, majd a trónra ültették,
mely lassan emelkedni kezdett. Lola énekelt és szórta a csókjait.
A rivaldafény csak rá szegeződött, a közönség őrjöngött, tapsolt,
nevét skandálta, mint minden este. A lány boldog mosollyal inte-
getett, méltóságteljesen, mint egy valódi királynő. Aztán a füg-
göny legördült, őt leeresztették újra a földre, ahol kecses pukedlik,
meghajlások közepette végül elhagyta a színpadot. Társai sorban
gratuláltak újabb fergeteges sikeréhez, és ő boldog volt. Megré-
szegítette diadala. Szeretettel gondolt a közönségre, boldoggá tet-
te, hogy felvidította, elvarázsolta kicsit az embereket. Az öltöző-
jébe érve megtorpant. Pált találta ott, vöröslő arcán kéjes vigyor-
ral, kezében óriás rózsacsokor.

– Ez a tiéd bébi! Cserébe, én csak egy rózsaszálat kérek: téged!
A lány indult volna vissza, ki az öltözőből, de főnöke az útját

állta.
– Ma nem menekülsz! Az enyém leszel! És ez már nem kérés

kislány! A színpadon a mennyben járhatsz, de a földön más törvé-
nyek uralkodnak. Itt,  és most én vagyok a király! És én most azt
mondom: vetkőzz! – azzal kulcsra zárta az öltöző ajtaját.

Lola csak állt, tehetetlenül, nem tudva, hogy meneküljön szorult
helyzetéből.

– Soha! Érted, te himlőhelyes vén kujon? Soha nem leszek a ti-
éd! Még akkor sem, ha az az ára, hogy holnap már nem én ülök
azon a trónon! Megértetted?! – azzal a férfihez vágott egy éppen
keze ügyében lévő porcelán vázát. Pál arca eltorzult a dühtől és a
magaláztatástól. Elhajolt a repülő váza elől, a sarokba hajította a
csokrot.

– No majd meglátjuk te kis ribanc! – lépett felé fenyegető tekin-
tettel. Megpróbálta egy rántással letépni a vékonyka ruhát róla.
Mielőtt védekezni tudott volna, a földre teperte, és vadul igyeke-
zett a ruhadarabjaitól megszabadítani a lányt. Lola végső elkese-
redésébe éles körmeivel a férfi arcába, majd szemébe vájt. Pál
felhördült, mindkét kezével az arcához kapott. Ezt kihasználva a
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lány feltápászkodott és az ajtó felé szaladt. Pál azonban gyorsan
észbe kapott, és előbb ért oda.

– Vérzek! Te büdös kurva, mit tettél velem? – ordította magából
kikelve.  Felemelte  a  kezét,  hatalmas  pofon  csattant  a  lány  arcán.
Feje tehetetlenül megbicsaklott, elvesztette az egyensúlyát és a
földre zuhant. Szerencsétlenségére éppen a kovácsoltvas asztalka
lábába verte be a kupáját. Azonnal elvesztette az eszméletét. Pál
leguggolt a földön furcsán, kitekeredett helyzetben heverő, moz-
dulatlan test mellé.

– Lola? – suttogta ijedten. – Lola! Kelj fel! Ne játszd meg ma-
gad, nem a színpadon vagy! Hangja egyre bizonytalanabbá vált,
észrevette a lány füléből szivárgó vért. Cifrát káromkodott, majd
gyorsan felmérte a terepet. A rózsacsokrot gyorsan vázába helyez-
te, megigazította a feldőlt bútorokat. Rendet tett az öltözőben,
semmi nyoma nem maradt a dulakodásnak. Baleset történt. Lola
megbotlott, beverte a fejét, és… Újra a lány mellé guggolt, kita-
pintotta a csuklóján az eret. Gyengén, de vert a szíve. Kikapta a
virágot a vázából és elhagyta az öltözőt. Alighogy kilépett az ajtón
Zoltánba ütközött.

– Maga mindig jókor jön! – nézett rá ijedten. – A művésznőt
baleset érte, itt találtam az öltözőjében, a földön fekve, vérző fej-
jel! Kérem, hívja a mentőket! Ha bármi gond lenne, értesítsen!
Hazamegyek. Jó éjt!

Zoltán megvető tekintettel nézte az igazgatót.
– Baleset? – kérdezte metsző gúnnyal, szemében fenyegető fény

villant. – Nem megy innen sehova, megvárja szépen a rendőrsé-
get!

Megragadta az igazgató ingét és a folyóson álló fotelbe lökte,
majd sietve elindult az öltöző felé.

* * *

Hintaágyban ültek a teraszon, az előttük lévő műanyag asztal-
kán az ebéd utáni kávé illatozott.
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A férfi elragadtatással nézte a mellette ülő, nyugodt, gyönyörű
arcú nőt. A déli nap aranyló fénye vidám táncot járt dús haján,
koronaként villant a laza kontyon.

– Szép vagy! Mint egy királynő – mondta mosolyogva. Majd
hirtelen ijedten elhallgatott.

A nő ránézett, észrevette szemében a riadalmat és hangosan fel-
nevetett.

– Zoltánom! Utoljára mondom neked, és többé szót se ejtsünk
róla! Nem bántam meg egyetlen másodpercig sem, hogy elhagy-
tam a színpad, a siker, a rivaldafény világát! Lola Queen meghalt!
Elvérzett, egy nem neki való világ öltözőjében. Akivel most itt
kávézgatsz, Kardos Eszter, a te Esztikéd! Nem vettél el tőlem
semmit, viszont rengeteget kaptam!

Három év körüli kislány jelent meg a lépcsőn vidáman szökdé-
cselve, tenyerén egy csigát tartott.

– Apu! Anyu! Nézzétek mit találtam! Ugye kibújik majd a há-
zából? Szeretném látni a bóbitáját!

Befészkelte magát szülei közé a hintaágyba, úgy mutatta a
csöpp markában szorongatott csigát.

– Előbb-utóbb kidugja a szarvacskáit, csak türelmesnek kell
lenned! Tedd le a földre és figyeld! – simogatta a kócos kis fe-
jecskét Zoltán.

A  nő hátradőlt  a  hintaágyon,  szemei  a  szépen  rendben  tartott
kerten pihentek meg.

– Nekem a kettőtök szeretete többet jelent mindennél! Többet ér
számomra, mint sok száz ismeretlen ember imádata, egy arctalan
közönség rajongása.

Megszorította a férfi asztalon heverő kezét.
– Köszönöm Zoltán! Megmentetted az életemet. Minden téren.
– Ugyan! – legyintett az. – A te döntésed volt.
Szemében büszke, boldog fény villant, amint gyengéden felesé-

ge gömbölyödő hasára helyezte a tenyerét.
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Somogyi Ottó  (soman)

Új világ

Mint lépre csalt gyönge állat,
elfoghatna önsajnálat,
oktalan szidhatnám sorsom,
míg átvertként az észt osztom.

Megint itt egy kósza persze,
kinek nincs több kóbor perce.
Kezem közül suhan szerte
ösztönlétem tudat-terce.

Valaha volt rossz és a jó,
aztán elment a kishajó,
a mérleg nyelve nem billen,
a gonosz nevet, ez minden.

Sokáig nem csappant hitem.
Hittem a holnapban. Ki nem?
Már létem után osonok,
leperegnek a pofonok.

Dobolja ki révült sámán,
bennem testesült a sátán!
Nem kell több áltató jóság,
prédának felnevelt jószág!

Ezer éve feszít kereszt,
léptem volna, hogyha ereszt,
belém sulykolták századok;
önmagam lelkén száradok.

Elbódít hamis csalogány,
összesúgnak; jő a pogány!
Vigyázz te ártatlan gyermek,
rontást hoz e tüzes permet!

Igen, néha felüvöltök;
hiába az emberöltők?
Nem borulok többet térdre,
álszentek, álljatok félre!

Imádkozzon kinek maradt,
s hithű éltéhez bűn tapadt,
Paradicsom helyett pokol,
a ma a tegnapért okol.

Hiába folyt Árpád vére?
Örökségünk eddig ér-e?
Mit őrzőként hagyott rátok,
eltemetik a Kárpátok?
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Felajzott vággyal és íjjal,
csuklóról letépett szíjjal,
fog helyén csak durva agyar,
lóra pattan most, ki magyar!

Vad kelet, ámító nyugat?
Egyik a másikra ugat.
Itt, most új utakra hágok,
helyben döntöm a nagyságot!

Eljött a parázs pillanat,
dobban e föld léptem alatt,
inaljon, ki eddig rabolt,
más álnokkal együtt csaholt.

E helyt majd új világ sarjad,
elmegyek, kell, hogy akarjad!
Örökül semmit nem hagyok,
ha van isten, hát én vagyok!

Ecce homo

Tessék Isten, láss hát csodát,
íme főműved; az Ember!
Bár meghaladta rég korát,
de kipusztulni mégsem mer.
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Soós Andrea (anyatka)

csak négy sor

csendem festem ezüsttel – arannyal
kunyhómat építem elhagyott szavakkal
napfényt koldulok ködbe zárt világra
áldásért térdelek elveszett hazámra

Tavasz

Szél szava szólít
hozza a jó hírt
víg dala zengő
ébred az erdő.

Pattan a barka
nap kitakarta
illatok szállnak
színek is játsznak.

Vándorok jőnek
mind hazatérnek
párjukra lelnek
épül a fészek.

Pezsdül az élet
minden oly szép lesz
tündérek tánca
Téged is vár ma.

Tél dala hív

hópihe angyala száll
össze se rezzen a táj
csipkeruhában a fák
földig hajolnak

csend dala hív ide már
tél-hegedű muzsikál
lágy suhanás ez a tánc
lelkek simulnak
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Standovár Ágota (stando)

Aludj csak, Kedves, én meg írdogálok

Valahogy el kellene kezdeni teleírni ezt a tiszta lapot. Nehéz.
Csak ülök itt, tollal a kezemben, kezemben a tollal, mert feladatot
kaptam, írnom kell, írni 10 percig, kézzel írni, folyóírással, írni
még akkor is, ha nem jut eszembe semmi. Nekem pedig semmi
olyan nem jut az eszembe, amiről érdemes lenne írnom. Tulajdon-
képpen mióta lezártuk a függő kapcsolatunkat, teljesen magamba
zárkóztam. Ellenségemmé vált a papír és a toll, de ellenségeimmé
váltak a saját gondolataim is. Most, hogy itt ülök az üres oldal
előtt, kezemben a tollal, eszembe jutott, egyszer azt mondtad ne-
kem, hogy színes örvénybe kerültél, és belül teljesen üresnek,
tartalmatlannak érzed magad, nem tudsz fogalmazni, nem tudsz
repülni, nem tudsz kapaszkodni, nem engeded sodorni magad, és
már azt sem tudod, kije is vagy magadnak, másnak. Azt is mond-
tad, hogy szeretnél inkább zöldség lenni, egyszerűen csak élni a
fényt. Én meg most jövök rá, az üres lapot bámulva, kezemben a
tollal, hogy végül belőled nem lett zöldség, csak belőlem, és hogy
korábban neked írtam, neked meztelenedtem le, és ha már csupa-
szodtam, valamiféle exhibicionizmus hajtott, hogy mindenkinek
mutogassam magam, hogy én milyen bátor vagyok, és nem érde-
kelt, ki szeret és ki vet meg emiatt. Aztán felöltöztem. És most
újra itt ülök egy üres lap előtt, itt ülök én, a zöldség.

Talán, ha tényleg elkezdem teleírni ezt az oldalt és a követke-
zőket, újra szembe merek majd nézni önmagammal, veled, a vi-
lággal. Mennie kell ennek a szembenézésnek most már, hisz rájöt-
tem, zöldségnek lenni mégsem olyan jó dolog, nekem nem a fényt
kell élnem, nekem írni kell, újra írni, újra kitárulkozni, magam-
nak, mert már nagyon hiányzik a szabadságom, hiányzik a magam
mutogatása, hiányzik az önanalízis is, amihez az írás korábban
elvezetett.
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De csak ülök itt az üres papír előtt, tollal a kezemben, kezem-
ben a tollal, mert nemrég valaki azt mondta, 10 percig, kézírással,
folyamatosan írni kell, írni ahhoz, hogy az agyamban kinyíljon
egy kisajtó, tán a hetedik, és olyan dolgokat, gondolatokat enged-
jen át a résen a folyamatos kézírás, amik enélkül a technika nélkül
továbbra is bennrekednének. Írni kell, és ha nem jut eszembe
semmi érdemleges, ha nem tudom összeszedni a gondolatainkat,
ha képtelen vagyok fogalmazni, akkor erről az állapotról kell írni
folyamatosan, azt leírni, hogy nem jut eszembe semmi leírni való,
mert a gyakorlat lényege a 10 percnyi folyamatos kézírás. Ez a
kulcs a zárhoz. Lehet, hogy berozsdásodott, lehet hogy eleinte
nem akar az istennek sem elfordulni, lehet, hogy megszorul és
már feladnám, de higgyem el, az agy úgy működik, hogy a folya-
matos kézírás nem csak kulcs, de olaj is, és egy idő után meghal-
lom a kattanást.

Ezért ültem le az üres papír elé kezemben a tollal, ami tulajdon-
képpen a kulcs vagy az olaj, vagy mindkettő, és írok folyamatosan
a semmiről, közben arra azért nagyon ügyelek, hogy a semmin
kívül előmerészkedő gondolatfoszlányokat minél előbb visszarug-
dossam egy sötét sarokba, hogy minden jó rúgás után fellélegez-
hessek. Gól. És minden találat után nyertesnek érzem magam, és
örömmel írok tovább a semmiről, kijátszva az agyam, de teljesítve
a feladatot, úgy, hogy 10 percig folyamatosan írok, nem emelem
fel a tollat, telnek a sorok, úgy telnek a sorok, hogy közben még-
sem beszélek semmiről. Az is jó érzés, amikor a semmiről beszé-
lés közben rájövök, hogy ez a technika tényleg működik, tényleg
tudok folyamatosan írni, tényleg megszűnt a görcsösség, tényleg
lehet folyamatosan írni még a semmiről is, és tényleg tudok kézzel
is írni, és ez a folyamatos semmiről beszélés is nagyon jólesik
most, és önelégült lettem attól, hogy írok végre. Nem néztem meg
az órát, mikor is kezdtem el írni, nem tudom, hány perce írok, de
szerintem már több, mint 10, mégsem akarom abbahagyni. Nem
akarom abbahagyni a semmiről írást, már olyan jól megy, hogy a
leírható és nem leírható gondolatok válogatása közben még az
írásképemet is figyelni tudom, látom, hogy nem tetszetősek a so-
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rok, és a szavakból itt-ott ki is marad néhány betű. Vajon hogy
elemezné most a kézírásomat egy grafológus? Mit árulna el rólam,
lelkiállapotomról a szaggatott vonalvezetés, az össze-vissza dü-
löngélő betűk, a betűkihagyások? Ez utóbbiról valamikor olvas-
tam, hogy az egészségi állapotra utal, ha jól emlékszem, az agy-
daganatot jelezheti. De én nem vagyok hipochonder, tudom, hogy
nincs agydaganatom, tudom, hogy egyszerűen azért hagyok ki
betűket, mert gyorsabban gondolkodom, mint amilyen tempóval
írni tudok, viszont mindenképp követni akarom a gondolataimat,
de a klaviatúrához szokott ujjaim nehezen irányítják a tollat, már
rég begörcsöltek, olyan erővel szorítják, és hiába is próbálom fel-
venni a tempót, a gondolatok gyorsabbak, a kezem meg egyre
lassúbb, és ezt úgy kompenzálja, hogy kihagy betűket, olvashatat-
lanná nagyolja el a szavakat. Ha kézzel kell jegyzetelnem, mu-
szájból, a vége mindig az a „gyorsírásnak”, hogy amikor vissza
kell olvasnom, mire is akartam emlékezni, ülök a papír fölött, né-
zem meredten, akarom mondani, kiguvadó szemmel, és nem tu-
dom kisilabizálni, mi a fenét írtam le, mi az a fontos dolog, amire
emlékeznem kéne. A munkahelyemen igen gyakran az a vége az
eredménytelen olvasási gyakorlatomnak, hogy segítséget kérek a
főnökömtől, nézzen már rá a cetlimre, és próbáljunk meg együtt
emlékezni arra a fontos dologra, amit nem szabad elfelejtenünk.
Ketten rakosgatjuk ide-oda a kusza betűket, és  általában közös
erővel azért sikerül megfejtenünk a szórejtvényeimet. El is fogad-
tam már rég, hogy én és a kézírás nem jövünk ki túl jól egymással.
Most valahogy mégsem lázadok, mert kezd tetszeni ez a feladat,
és nem is nagyon érdekel, hogy fogom visszaolvasni, amit írok.
Most írni kell, és nem a mit és a hogyan a lényeg, csak a folyama-
tos kézírás. Ugyanakkor tudom azt is, ha befejezem az írást, mé-
gis-csak vissza akarom majd olvasni, mert kíváncsi vagyok, mit is
engedtem a papírra a katyvaszból, ami a fejemben van, tudni aka-
rom, mennyire sikerült kontrollálnom a gondolataimat, mennyire
sikerült folyamatos írás közben is átverni az agyam, átverni ma-
gam, úgy, hogy közben mégis írok, írok folyamatosan 10 percig,
csak épp a semmiről. 10 perc már rég eltelt, akár abba is hagyhat-
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nám az írást, de már jó újra írni, jó tudni, hogy ha akarom, csak a
semmiről írok, annyira élvezem, hogy nem akarom hagyni elmúl-
ni ezt a jó érzést, mert  jó győztesnek lenni, átélni, hogy ez a mód-
szer valóban működik, élvezem, hogy már az ötödik oldalt töltöt-
tem meg a semmiről írással, a semmiről kézzel írással, folyóírás-
sal, hogy tényleg kinyílott a zár, hogy folynak elő a gondolatok, és
a folyamatos írás közben ezeket a gondolatokat még terelgetni is
tudom, meg tudom határozni, hogy mi az a semmi, amit engedhe-
tek a kezemhez, onnan a toll hegyére, és melyik gondolatoknak
nem engedhetem meg még véletlenül sem, hogy rákerüljenek a
papírra, mert még nem akarom továbbgondolni őket, még nem
akarok szembenézni velük, talán majd később, hisz olyan sok üres
oldal van ebben a könyvben, és majd ha lesz hozzá kedvem, erőm,
bátorságom, mivel kezemben van már a kulcs, 10 percig kell írni,
kézírással, hogy kinyíljon a zár, és már kitárhatom az ajtót bármi-
kor, amikor csak akarom, mert tudok írni, mégis csak tudok írni,
tudok írni 10 percig, sőt tovább is, ráadásul kézírással, bár begör-
csölnek az ujjaim, olyan erővel szorítom a tollat, de ha kerítek egy
vastagabb tollat, azt majd nem szorítom ennyire, illetve, ha tovább
folytatom ezt az írásgyakorlatot, igaz, belekezdeni a belső ellenál-
lásom miatt elég nehéz volt, de tovább folytatom, mert már akarok
írni, és néhány alkalom után nem akarok majd görcsösen a semmi-
ről írni, és akkor a kezem is  engedi lazán futni a tollat a papíron.
Most elégedett vagyok ennyivel is, elégedett vagyok azzal, hogy
írok, folyamatosan írok, már jóval több, mint 10 perce írok, és
hogy egyáltalán elkezdtem írni az üres könyvbe, amit tőled kap-
tam, azért kaptam, hogy írjam tele, hogy írjak újra, hogy újra en-
gedjem szabadon folyni a gondolataimat, hogy elhiggyem újra,
hogy tudok írni. És tényleg igazad volt, itt a bizonyíték, ez már a
hetedik oldal, tényleg tudok írni, még a semmiről is tudok írni,
pedig amikor kinyitottam ezt az üres könyvet, kezembe fogtam a
tollat, akkor még mindenfélék jártak a fejemben, válogattam köz-
tük, hogy miről is írjak elsőként, végül csak a semmit választot-
tam ahhoz, hogy kipróbáljam magam, kipróbáljam ezt az egészet,
amiről azt gondoltam amúgy, hogy hülyeség, és majd én bebizo-
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nyítom, hogy hülyeség, és azt is, hogy a semmiről semmit sem
lehet írni, na. Erre tessék, írok a semmiről, írok folyamatosan, és
közben meg magamban köszöngetem neked, hogy rávettél ezzel
az üres könyvvel erre a hülyeségre, és mint a jó kislány, mos itt
ülök és írok, írok folyamatosan, kézírással írok, és közben az jut
az eszembe, hogy mindjárt fél hét, én pedig itt ülök és írok, már
milyen régóta neked írok, te pedig mindjárt felriadsz a telefonod-
ra, mert fél hét van, és kedd van, és biztos vagyok benne, hogy
elfelejtetted  kikapcsolni  az  ébresztőt,  amit  úgy  állítottál  be,  hogy
minden hétköznap fél hétkor keltsen. De mivel ma nincs hétköz-
nap, most, hogy megszólalt a telefonod, morogsz magadban, talán
felkelsz, érte nyúlsz és kinyomod, vagy még azt sem, csak a há-
tadról a jobb oldaladra fordulsz, és alszol tovább. Én pedig
gondolatsimogatlak, aludj csak, Kedves, már rég fent vagyok és
vigyázlak.

Csomagolj, és tűnj el innen!

Csaba velem szembe ül le az asztalhoz. Hátrébb tolja a széket,
ahogy bal lábát jobb térde fölött keresztbe veti. Vállai előre esnek,
állát felém böki, miközben hevesen gesztikulál. Ettől a tartástól
háta kissé púposodik. Eszembe jut, ha most egy póznára támasz-
tanám a fejét, a rúd kicsivel a térdkalácsok fölött fúródna át, és
szegezné a földhöz. Bármennyire is dühös vagyok rá, elvetem ezt
a képet. Amúgy is igen billenékenyre sikeredett, hisz ha a fejet a
rúdra támasztanám, az áll alatti kis gödör nem lehetne annak
nyugvópontja. Inkább gondolkodó pózba igazítom át végtagjait.
De ő erről tudomást sem vesz. Mindkét kezére szüksége van. És
kávéra is. Sokra. Csinálok kávét, mondom, hogy felállhassak, és
már nyúlok a csészékért, kanalakért, majd a szemmagasságban
lévő polcról leemelem a nescafét és a cukrot. Háttal állok, mégis
tudom, követi minden mozdulatomat. Közben hallom, ahogy ma-
tat az asztalon. Töltőért, papírért, dohányért nyúl. Én meg keve-
rem a kávét és azon gondolkodom, hová tehettem a kalapácsot, és
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merre lehetnek a szögek. Rendbe kell hozni a mosogatószekrényt,
mert az éjjel fióknak nézte a medence alatti borítást. Mindkettőt.
Megfordulok. Összpontosítok, ahogy a két kávéval az asztalhoz
lépek Nem akarom, hogy észrevegye, remeg a kezem. Ő meg csak
mosolyog rám. Olyan kölykösen. Kissé jobbra billentett fejjel. Azt
hiszi ettől a tekintettől majd minden rendbe jön. De nincs rendben
semmi sem. Holnap mennie kell, mert Ákosnak visszajár a szobá-
ja, hazudom. Közben nem nézek rá. Ákos csak vasárnap este ér-
kezik meg. Tudom, hogy ezt ő is tudja. Egyszerűen nem akarom a
képébe üvölteni, hogy azonnal csomagolj, és tűnj el innen! Barát-
ság ide vagy oda, de amikor jött, arról volt szó, néhány napig ma-
radhat. Most járt le az a néhány nap. A szemébe nézek. Még min-
dig mosolyog. Arra kér, holnap vigyem át a cuccaival együtt Zitá-
hoz. Megkönnyebbülve teszem le elé a kávét, és ülök vissza a
helyemre.

Néhány héttel később nagyobb társasággal ebédelünk az egyik
belvárosi étteremben. Egymás szavába vágva sztorizunk. A Csa-
bás történetnél már mindenki az oldalát fogja. Ekkor szólal meg,
dramaturgiailag tökéletes időzítéssel, a velem szemben ülő, addig
hallgatag lány. Csaba az éjjel meghalt. Ez csak egy morbid vicc,
replikázok azonnal, Tamással, aki nemrégiben közzétette saját
halálhírét. Nem vagyok kíváncsi a részletekre, állok fel. Az ajtó-
ból még visszaszólok. Csaba nem halt meg. Tegnap este hívott fel.
Hétfőn találkozunk Pesten.
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Szabó Irma Éva (doszke)

Tavasszal!

Csak egy maroknyi napot kérek.
hogy újra szeresselek TE ÉLET.
Nézd a rügyek bújva lesnek,
téged árkus szemmel figyelnek.

Pihés kis röpködők, majd virágzó faágra,
bokorra és mi minden másra
leszállva, piciny torkukkal kiabálva,
zengik a világba: érkezik a tavasz!

Kacagj te csalogány, fütyülj fülemüle,
még ha nem is látod, de zsigereidben ott
szikrázik, forrong és ujjong,
mintha tűz égetne bentről.

Felhevült szíveket széttépi, mint
vad oroszlán a szelíd őzet.
Befalja, kegyetlen éhségét
eloltja, azzal csillapítja

Úgy akarlak, csak egy maroknyi napot,
de minden egyes napon adj nekem!
Ide a szívembe, dörzsöld be a szervezetembe.

Legyek kis zöld hajtás egy faágon,
legyek szelíden csörgedező kis patak,
melyek napfényt visszasugároznak,
tudja meg minden élő, a tavasz újra el jő.
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Ne siettesd, ne sürgesd. Tudja az, mi a teendő.
Még mindig nem látom, ez még csak álom.
Ma, csupán egy ravasz róka
vagy az odúba elbújva, nincs kék eged se.

Ma csupán egy színtelen,
szürke, csepergő napkönnye.
vagy. Mosdasz, mielőtt felkelsz, felébredsz?
Mit siratsz? A telet? A kegyetlen embereket?

Pedig ott az égen
kopognak a napra éhező szemek.
Halljátok élőlények?
Csak egy maroknyit koldulok belőled…!
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Tél java!

Fekete kis rigó ablakom bámulja.
Csőrével tátogva valamit mondana.
Közben ezt gondolja:
legyen szép heted,
van-e kedved elviselni a komisz, zord telet?
Én is szeretem, akkor, ha már vége lett.

A fehér takaró odakint csupa szép és csuda jó,
alatta pihen, a mindig gyönyörű természet.
Most a téli szél önmagát süvöltve siratja,
mert jól tudja, a Földet, ideiglenesen uralja.
Ha akarja, ha nem, a napocska a fagyos pihéket,
egy, kettő nyom nélkül átalakítja.
Eliszkol a morcos, láthatatlan télboszorka.

Zöld varázslat újra éled, attól
repes majd a szíved.
Addig párszor és jó néhányszor hallod,
hogy morog a romboló téli szél,
hajbókolnak a fenyvesek,
zúgnak a kopár faágak.

Nem csacsognak nem dalolnak
csupán csendben suhannak,
eleség után kutatnak,
mind a fekete és tarkabarka
most vastag tollkabáttal felruházott madárka.
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Fészkében elbújva retteg a kietlen,
rútan lebegő levegő, szertelen repülő,
kavargó porhótól.
Fehér takaróját a hegynek, völgynek
kölcsön adta,
pihés könnyét mindenűvé, hullatja,
az óriási természeti erő.

Mi ez a forgatag? Télvész a neved.
Mindenki megriad tőled. Fuss és igyekezz!
Ne nézz hátra, ne haladj semerre, tűnj el a semmibe,
mert a nap az égen a tavasszal szövetségre lépett,
elseper, hogy hírmondó sem marad belőled.
Tél java, fagy uralma, ne uralkodj, huss!
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A munka szeretete...
(Hogy imádlak már!

Hétfőn maszatolok,
minden csipát kioldok,
reggeltől estig alszok,
csak éjjel vigadok,
példás életű vagyok.

Kedden kelek keleten,
nyugszom, nyugodtan nyugaton.
nedűkkel magam teleszívom,
egész nap az ágyam próbálgatom.

Szerdán frissen felkelek,
nyugatról keletre elmegyek,
míg egy kocsmát nem lelek,
addig kortyolok,
amíg egyszer csak horkolok.

Csütörtökön a hét felétől,
kicsit talán arrébb kerülök,
vidámparki kerékre felülök,
ebből lett legkevesebb nekem,

Ezért a szívószálat előveszem.
az összes bort, sört benyelem.
Pénteken gyönyörű a világ nekem,
a munkahelyem keresem, de nem lelem.

Az előbb hagytam el magam mögött,
repülj szeszkazán, rúg belém a főnököm,
meg gondolom,
és mindjárt alsó fertájon lököm.
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Szombaton itt a hétvége,
e hétnek még sincs még vége,
a keserűség hatalmába kerít,
csak egy hatökör gondolkodhat így,

S íme lett a vasárnap,
forró nap süti a hasad a hátad,
ettől a szikla is meghasad,
úgy felforr tőle az agyad.

Kerek a világ szép az élet,
holnaptól új munkáshét vár téged,
ám haver
el ne bízd tenmagad.

Ha a Gergely naptár felett
egyszer az idő végleg elmegy,
akkor megszeretem a munkát,
és élek vele, mint egy jó barát!

Addig még türelmes légy hozzám,
elvégezd helyettem, ami vár rám!
Csak a Nobel díjra hajts ám!
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Szalay Sándor  (felix)

Életem

Mit mondhatna el akárhány verssor?
Magányos útra indultam egykor,
Kíváncsin léptem a nagyvilágba,
Szembejött csodás szépségű lányka,
Szívem fellángolt, vágyam is de nagy,
Mosolyod bűvölt: mindenem te vagy.

Már bizonyosság, nincs itt több talány;
Sodor az érzés, és nem csak a lány,
Nagy utazások, s maradt több hasznom,
Édesanya és szerelmes asszony,
Én örök társam, hiszed-e, vagy se:
Csak érted élek, mindenem vagy te!

Veled az élet már nem csak álom.
Neked köszönöm, hogy van családom,
S boldogan élhetek ezen a földön,
Lelkemnek testem immár nem börtön,
S ha minden veszne, de láthat szemem,
Nem hiányzik más: megvan mindenem!
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Szerelmes kamasz

Meglátlak, arcom felragyog,
Szívem hevesebben dobog,
Lábam röpítne már feléd,
Ajkam dalolna lágy zenét;
De veled vannak még hatan,
S én szörnyen szégyellem magam.

Mert oly drága e vallomás,
Nem hallhatja meg senki más.
Hát hozzátok csatlakozom,
S kivirulnak homlokomon
Pattanásim, mint a vörheny;
Szégyellem magamat szörnyen.

S megyek veletek, mint kuka,
Karom lóbálom. Én buta!
– Távolabb egy kutya morog. –
Szólnék, de nyelvem nem forog.
Ez lenne hát a szerelem?
Magamat szörnyen szégyellem.

S elmentek. Éljen! Sőt, hurrá!
Szíveden én leszek úrrá!…
De szemem arcodon marad;
Hol vannak most a szép szavak?
Nincsen egy értelmes szavam.
Jaj! Szörnyen szégyellem magam.

S elment. Álltam én a kába,
Szavaimon hát hiába
Törtem szerelmes agyamat,
Mert a szó torkomon akadt.
De azért nem hullik könnyem,
Csak szégyellem magam. Szörnyen.
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Tört bukolika

Árkádiába térve
Hókon legyint a béke.
Pásztor s pásztorleányka
Csak vár, s a szája tátva,

Fehér peplonba’, gyolcsba’,
De lásd, megírva sorsa.
Nincs már városban, falun,
Eltűnt a pajkos faun,

Hallgat már tegnap óta
Az énekes kabóca;
A pincezugba bújva
Reméli, így megússza.

Megemlékezve róla
Bús nótát zeng a flóta,
Két napja szomjan-éhen
Fújja a szerencsétlen.

Reménység dől ma romba:
Nem volt eső, nincs gomba,
Kecskénknek sincs több teje,
Megitta a gödölye.

S mikor leszáll az este,
Könny hull a híg levesbe,
A fantázián kifog
A köret: megfőtt cirok.

Csendben telnek a percek,
A serpenyőben serceg
Időtlenségbe szökve
Pár sáska s méla szöcske.

Száz álmos csillag pislog,
Szellő súg édes titkot.
Meddig tart még e béke?
Holnap is enni kéne!
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nembán

A palotában vad tivornya,
bajszokról csorog le a zsír, s a nyál,
mintha itt minden rendbe' volna,
tudják, jár, s hivatalt kap mind, ha nyal.

Zenére kecsesen jár lábuk,
fürkésznek arra, hol a gazda ül.
Már alig hisszük, bár jól látjuk;
mind felfedezi, hogyan gazdagul.

Egy zárt, sötét, hátsó teremben
békétlen had gyűl, merengve a bún,
pohár ürül rezgő kezekben,
dicstelen múltat idéz keserűn.

Ki jól vet kockát, bőven arat,
nagyra hivatott ez a gyatra faj.
Szól a király – lásd, ő jól mulat –
Nem zúg, meg se nyikkan, bár lelke fáj.

Fölkent vezér ő, népe atyja:
csak ráront, nem javít, sosem henyél.
És nézd szegényt, az istenadta
nem harap, nem is köp, csak egyre nyel.
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Változás?

Korsó jár a kútra, míg el nem törik,
És ha jól bezárják, tán meg sem szökik,
Elpihenve vackán békén megmarad,
A világ, az élet tőle elszalad,

Nem segít a TV, újság, híradás.
Tanultam és gyúrtam, mégis felemás
Érzés, hogy a cellám tárul és kivet;
Felhajtom, csak fizesd ki a viszkimet.

Látom, a világ tán mégsem változott;
Tíz év telt el, s én még most is sztár vagyok,
Mert sokra viheti itt mind, aki tud:
Produkció készül, vár rám Hollywood!
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Vágányzár

Rohanó korban száguld az ifjúság,
Surranó színfoltok az egész világ,
Vad pörgés az élet, egyre zakatol,
Én meg elvesztem útközben valahol.

Száguldjak én is? Áh, legyintek: minek?
Elrozsdállottak alattam a sínek,
Vágányomon a nyomtáv bármi széles,
Tábla jelzi; hatvan felett veszélyes!

Csak egy út vár még, az utolsó, tudom,
S bezár a közlekedési múzeum.
Ki ott majd rám tekint, nem érti, mit lát;
Észre sem veszi az isteni szikrát,

Mely felfűtött, s olykor még most is feszít –
Kopott vasparipa vígan felnyerít,
S máris elillan a kazánból a gőz,
Később ki indult, most mind megelőz…

Hát a vén fenyő alá lecsücsülök,
És csak bámulom, ahogyan dübörög
És száguldozik a törpe gyorsvonat
Szédült körbe, míg saját farkába kap.
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Szemendei Ágnes  (agnes)

Végzetes szeretem

Bezárt konoksággal
billegsz előttem.
De kellesz nekem.
Megőrjít sima érintésed,
mikor megérzem,
engedelmesen,
tenyerembe simuló
forró tested, és
tudom, enyém leszel.
Tőlem akarod,
hogy merev ruhád
levegyem rólad,
és szégyen nélkül
kelleted magad nekem,
hát legyen.
Ajkam egy pillanatra,
játszik alabástrom,
fehér bőrödön,
de elönt a vágy,
Fogam testedbe mélyed,
vértelenül elharaplak,
na te főtt tojás,
elért a végzet.
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Varázslat…

Türelmetlenül vártam jöttét,
hogy neki adhassam magam.
Hirtelen állott elébem,
és jöttének súlya van.
Gyors öleléssel magába zárt,
egyetleneként lehettem vele.
Hirtelen zuhanni kezdtünk,
nem szólhatott hozzám,
csak lerántott a mélyibe.
Majd, csöndes pimaszul,
ajtót nyitott előttem,
utat mutat nekem.
Ez nem szerelem,
és nem varázslat.
Csak megérkezett a lift,
és átadott a lépcsőházi
csöndes homálynak.
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Szélesi Velina  (Velina)

Megtöröm magam

(Végig néztem, ahogy meghalt.
Láttam, hogy szemében
megfakulnak a fények.
Egyedül éreztem magam
a végtelen sötétségben.)

Megtöröm magam,
korbáccsal fogom ütni a hátam,
karmaimmal marok húsomba,
szétrohasztom szívem izmait,
markomban tartom reményeim utolsó leheletét,
majd elfújom, amikor szükséges lenne
és szétmorzsolom lelkem megmaradt morzsáit is…

Megtöröm magam… bár nem kell,
hisz Ti már megtörtetek engem.

Cinege

A cinegét néztem,
a szemeit figyeltem,
örült a morzsáknak,
miket félénken szétszórtam neki.
De jött a Tél, s ő tovaszállott,
oda, ahol neki szebb és jobb,
pedig már elkészült kenyér,
mit neki szántam.
Most a hidegben ülök,
távoli dalát hallgatom,
kenyerem érintetlenül,
vágyakozva rohad a betonon.
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Belsőből jövő suttogó szavak

Letérdelt az ég elé,
könnyei fátylat vontak köré,
a szél suttogott fülébe
és a hideg kezét a vállára tette.
A messzeséget figyelte,
a felhők játékát a nappal,
de annak sápadt fénye csak maga elé nézett,
ahol egy csendes temető pihent.
Remegő keze ernyedten lógott mellette,
fénytelen tekintete a múltról regélt.
Arctalan árnyak vették körbe,
hogy utolsó útjára kísérjék lelkét.

Én akkor értem oda, mikor teste ernyedten
terült el a földön, letérdeltem mellé
és végleg lecsuktam fénytelen tekintetét.
Egy alak messziről figyelt, két csont sárga szeme
furcsa volt a szürke világban, majd eltűnt,
de mi ott maradtunk a végtelen csendben.



280 Fulltükör 7. antológia

Szilágyi Ferenc  (szilfer)

Árva levél

Friss barázda ontja most a föld szagát,
fény ragyogja már az odvas almafát.
Ágra, rügyre fúj a lenge déli szél,
bomlik ám belőle zsenge zöld levél.

Rejtve szép virága, majd gyümölcse fenn,
hűs ölén a tarka lepke megpihen.
Nyári nap tüzére várva langy esőt,
hajnal égi könnye harmatozza őt.

Csendbe’ véget ér a nyári nagy kaland,
halk zenére vált az őszi múzsalant.
Rozsdamart avarba hull a sok levél,
ám egy – ottfelejtve – még a fán remél.

Bú gyötörte fenn az almaághegyen.
Kis kacsó letépte már, de ám legyen –
lám a fürge mókus odva rátalált,
elkerülte végül így a fagyhalált.
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Biztató

Nyarunknak álma véget ért,
de mégse hidd, hogy elmaradt!
Ne ejts könyűt a meg nem élt,
remegve vágyott percekért,
reánk talál a pillanat!

Szobánkba űz a zord idő,
a sár, a fagy, ha meggyaláz,
lidérces álmok éje nő,
de böjt felé a szédítő
tavaszt idézi már a láz.

Nyarunk hevében újra gyúl
szemedbe már a fényszilánk,
virít a rét, az ég azúr,
madár dalára zeng a húr,
s lobogva ég a régi láng.

Riszál a búza, lesz kenyér,
virágok ajka mézet ád,
karomba már a szél sem ér,
s ha egybe forr a két tenyér,
szemem nevetve néz reád.
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Gyilkos-tó II.

Holt a víz. A völgyi fák derékba tört
megkövült idolja áll ma néma őrt,
mint megannyi barna lápi gyászhuszár,
s zöld a tó, ha rája hull a fénysugár.

Lenge fodra nyalja csónak oldalát,
felkavarta vízbe csobbanó lapát.
Szikrapermetekre szórva labdacsok
habja régi titkot, ős regét csacsog:

*

Hegyvidéki lanka fenyves oldalán
Eszter élt, ki népe szépe volt talán.
Árva lett. Ha sírt a völgy ölén a dal,
visszaverte sokszor azt a sziklafal.

Majd egy napsütötte nyári délelőtt
végre társra lelt, s a lelkük egybe nőtt.
Fess legénye, mint a szálfa, oly sudár,
vágyaik tüzére lángra gyúlt a nyár.

Nemsokára sassal ékített pecsét
szólította hadba Eszti kedvesét.
Vésznek árnya járt a bérci fák között,
lent a völgy is őszi búba öltözött.

Estelente messze, kútra járt a lány,
elragadta egyszer őt a gaz zsivány.
Kis-Cohárd falába sziklavárba volt
drága kincse rejtve, már, amit rabolt.



Válogatás a 2012. évi alkotásokból 283

Pejlovának nyerge vitte arra őt,
asszonyává tenni azt a barna nőt.
Sírt a lány, zokogva kérte mindig azt,
hadd mehessen el, de nem talált vigaszt.

Zord hegyek haragra gyúltak oly hamar –
s átok ült a csendre, dúlt a hangzavar:
– Lányka, ember, állat, add a lelkedet!
Rád szakadt az ég, ma végleg eltemet!

*

Rég elültek már az áradó szavak,
jók s a rosszak ott lent békén alszanak.
Ködbe vész a múlt, s ha szemfedő takar,
már a régi fáma senkit nem zavar.

Tó vizén a hold. A teste megremeg,
benne régi képek szertefeslenek;
ám az esti csendbe búgva kél panasz –
tán a tófenéken Eszter hangja az.

Ma erre járt a régi nyár

Ma erre járt egy enyhe szél,
de lobbal újra égre kelt.
Sok ősz sodorta cserlevél
e lángban úszva énekelt.

Megilletődve szálltak ott
a fénybe szórva szerteszét.
A régi nyár csak áltatott,
de gyűlt a szélsepert szemét.



284 Fulltükör 7. antológia

Részemmé lettél

Lángokká izzasztott e pőre szerelem,
itt lobogok benned, szent vágyak tüzében.

Hamvasztó varázslat, mely fokozza éhem –
szűz ajkad lett immár a kolduskenyerem.

Úgy vágyom a csókod, mint ébredő gyermek
az édes anyatej hű emlőmelegét,

otthonom vagy te már, oltáros menedék,
hogyha jégkönnyekkel villámszemek vernek.

Szélborzolta világ. Omlatag peremén
terméketlen homok a meddő enyészet;
de részemmé lettél, és lettem a részed,
egymásra így talál a mag és televény.

Tükörjáték

A rétre bársony este jő,
titok-homály a keszkenő.
A szél ölére dől a nád,
ha várja már az éjszakát.

Ma elpihenni kész a táj,
de dalra kél a békaszáj.
A kertbe macskaláb oson,
s a hold az égi láposon

fürödni vágyva, próbaképp
a túlvilági tóba lép.
Töméntelen ma kincse, hát
arany pereg, rubint, achát.

Irigyli lent a víztükör
– bolond a szél, mer’ összetör –
de fuldokolva jót nevet
a hold a réti tó felett.
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Szöllősi Zoltán (Borian)

A kulcs

Mély sötétben
Úszik lelkem,
Reménytelen

Bolyong testem.

Törött szárnyaim
nem forrnak össze soha,

S nélkülük nem lesz
Az ég szívem otthona.

Fű nélküli mező
Mostanra életem,
Vitorlámat nem

Duzzasztja semmisem.

Kedves vagy nekem
mint arcnak a mosoly,

S szíved üteme
Örökkön bennem dobol.

Kulcsom voltál,s én...
Elvesztettelek.
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L*H*H_B*T
(Avagy a nemek káosza)

Keresés, keresés...
Véges vagy végtelen?
keresés, keresés...

Kavargó érzelmek
Kusza szövevénye
Önző kéjvágy
S mi az eredménye?

Üldözöl, és
Üldözött vagy
Megszereznek,
Majd kidobnak
Kopott rongynak.

Utálsz, utálnak
Megvernek, s megaláznak.
Szeretsz, szeretnek
Szerettél, szerettek.

Vágyak, álmok
Féltékenyen őrült káosza,
Egy...más gyűlöletének
Nem lesz vége?
Soha?
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Szukics Zsolt (szukicszs)

Talán ma nevetni kell

Talán ma temetni kell.
A múltat, a könnyeket,
A jövőt, s az életet.

Talán ma feledni kell.
A vágyat, mi fogva tart,
Az álmot, s a fényeket.

Talán ma nevetni kell,
Hogy elmúlt, hogy vége lett,
De az örökké itt maradt könnyeket

A viaszba zárt képzelet szűri meg,
S ahogy álmaink karnagya hízeleg,
Hatalma elfogy, s végleg eltemet.

Talán ma nevetni kell.
Talán ma tényleg örülni kell,
Hogy itt vagy, s itt vagyok veled.
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Hagyom a csendet dúdolni

Hagyom a csendet dúdolni,
Zúgja el örök imám.
Hagyom a szíved lázadni,
Tartsa meg, mit felém kitárt.
Szépséged nem vakít, s nem öl a vágy,
Ölelve lényedet, lelkemet itatja át.

Hagyom a hegyet, hogy ormain
Játsszon fények árnyaival,
 S a lüktető folyók élete
Legyen vízesés halála, ha kell.
Szépséged nem vakít, s nem öl a vágy,
Ölelve lelkedet, lényedet fonja át.

Eltűnő percek medrében csordogál az élet,
S ahogy elhagyott tetteid vakítják el újra fényed,
Meddő mosolyod botorkálva arcodon
Könnyeidért kiált. A gondolaton
Túlról érkezik feléd a fohász,
Halld meg hát, hisz érted kiált.

Halk szava lüktet az égi világnak,
Halk szava lüktet, mert indul a tánc.



Válogatás a 2012. évi alkotásokból 289

Veled vagyok

Amikor hallod a kis hegyi patakot,
Én megélem őt, ahogy bársony
Sóhaját fonja át a létnek.

Amikor te látod a felhők hadát az égen,
Én benne vagyok, ahogy te is,
Ha hagyod, ahogy lelked csodája tanít.

Amikor érzed a szél láthatatlan tekintetét,
Én élem, ahogy átsüvítek veled
Az életen, s túljutunk mindenen.

Amikor virágok illata csábítva hív a rétre,
Én a virág vagyok veled,
S szirmaim között léted lebeg.

Amikor gyümölcsök zamatát ízleled,
Veled vagyok. s mindig ott leszek,
Akkor is, ha tested már csak képzelet.
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Tarcainé Ötvös Anikó (zanzaa)

emeltem csendből templomot...

emeltem csendből templomot
vár ma is – még áll
mint a máglya
melyre én vetettem magam
ha tudtam is hogy éget
ha tudtam is hogy fáj

letettem a rám rakott szárnyakat
egyre csendesebb szavam
a vadászatnak vége

kiterítem magam...

az én csendem

kitárta karjait a csend
és magához ölelt
az én csendem sohasem néma

virrasztanék vele
és viszontölelném
legalább egy kicsit
nagy ritkán
néha

az én csendem súg
az én csendem él
az én csendem sohasem néma
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elkeskenyedett az idő

elkeskenyedett az idő
és néhol meg-
szakadt
résein ki-be
ugrálok
keresem azt
ami még megmaradt

elkeskenyedett az idő
és még fogyóban is
akár a hold
hogy találom meg azt
ami sok folt között
csupán egy folt?

lepedő

lepedőn a gyűrődés
félbe- és otthagyott mozdulat
akár egy kép
időben megrögzült pillanat

megfesteném

ha mernék ecsetet kezembe venni
de ahhoz élni is kéne
nem csak úgy lenni
(jönni
menni
tenni)
és nézni a gyűrődéseket
időnként kisimítani
mintha meg sem történt volna soha

nem tehetem
nyomot hagy rajta mindig
a csupáncsaklétezés pora
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már megint fúj a szél...

már megint fúj a szél
és lassan ráfogom

hogy miatta kerülök tőled
egyre távolabb
de ne fogjam rá
valljam be ugye
hogy már csak

néha értem az álmokat

túl sokat üzensz
és én most nem tudok figyelni

Istenem de messze vagy
ülj mellém pihenni...
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meg kéne tudni

meg kéne tudni
a csillagokat mind

ott fent az éjfekete égen
és a holdat

ami nem pihen soha
mert csak látszólag tétlen

meg kéne tudni
a napot

a forgást a fényét
bejárni lassan

a szivárvány sokszínű ívét

meg kéne tudni
az embert
a végtelent

s ahogy az ember
végtelent teremt...
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Tóth Attila  (attiqa)

Lebegés

Fellegekben szárnyaló lelkem,
csendben keresi nyíló virágod.
Gondolatban fogant izzó szerelem,
fogadta magába édes álmod.

Ragyogás támadt csillogó szemedtől,
fényében örömfürdő tárul fel,
Boldogság született dobogó szívedtől,
végtelen gyönyört szabadítva fel.

Létezésed ajándék e világban,
végtelen szeretetben élve.
Szellemed vad vágtatásban,
táplál hittel s szeretettel.
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Lélek tisztulás

Beköszöntő télnek hidegen tiszta illata,
lassan végig simítja édes piros arcodat.
Végtelenbe vesző boldogság pillanata,
éltetőn táplálja őszinte mosolyodat.

Fehér az ég s fehér e megfáradt természet,
fehér lett lelkünk csendjével megtisztulva.
Milliónyi apró csillag alkotta örök végzet,
teremtette meg e síri telet megárvulva.

Szemünkben elveszett meleg nyári fények,
szívünkben meglelt szeretet s szerelem.
Ébren tartó könnyben csillogó emlékek,
tartják oltalmazón erős kézben életem.
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Tóth János  (janus)

végül

nincs mennyország csak pokol
átkozott föld a neve

hol az ember istent fantáziál
s közben önmaga ördöge
hol kiégő lélekkel  végül

szajha remény fekszik ágyba
s reggel már egyedül gyújt rá
testét egy egész világ várja

bűnnek nevezik azt
mi csupán állati ösztön
elvesz bármiért gyilkol
nem vár ha kell rögtön
s ahogy a kivérző test

az alkonyba kékül
a halál csúf arca
kínoktól szépül

mert nincs mennyország csak pokol
átkozott föld a neve

hol az ember istent fantáziál
s közben önmaga ördöge
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Urbán Annamária  (Anne20)

Tánc az Angyalokkal

Kati néni komolyan aggódni kezdett a vendég kislány állapota
miatt. Már órák óta próbálta lejjebb vinni a gyerek lázát, de eddig
nem járt sikerrel. A lázmérő egyre magasabb értéket mutatott.

Nincs mit tenni, el kell hívni az orvost.
A doktor is összeráncolt szemöldökkel, fejcsóválva vizsgálta a

beteget, aki ekkorra már szinte félrebeszélt. Hamar látta, hogy a
torokmandula megduzzadt, ez okozza a problémát. Félrevonult
Kati nénivel, és megtárgyalták az eredményt.

– Mielőbb kórházba kell vinni. A mandulát el kell távolítani.
Ide valósi a kislány? Még sosem láttam.

– Nem, budapesti, itt nálunk a faluban csak nyaralni van, az
apukája két hét múlva jön érte.

– Lehet valahogy értesíteni?
– Mindenképp el kell vigye?
– Igen, a helyi kórházban kéne ellássák.
– De hogy vigyük haza?
– Most adok neki lázcsillapító injekciót. Az lenne a fontos,

hogy reggelre levinni a lázat, mert addig nem lehet műteni sem,
szállítani sem. Vizes törölközőbe tessék bugyolálni, amikor átme-
legszik, folyamatosan cserélni. Le kell hűteni. És apukát értesíte-
ni, hogy kórházba vigye rögtön a kislányt, műtétre. Írok szakvé-
leményt, azzal majd tovább tudnak menni.

Kati néni hálásan nézett a doktorra, majd még a segítségét kér-
te, hogy a félig önkívületben fekvő kislányt gyorsan levetkőztes-
sék és vizes törölközőbe csavarják. A kislány persze vadul tiltako-
zott, amikor a hideg vizes törölközőt rátekerték, de a felnőttek
erősebbek voltak. Közben az orvos további kérdéseket tett fel.

– Hány éves egyébként?
– Tizenkettő.
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– És hogy történt? Hideg üdítőket ivott? Az nagyon veszélyes
ilyen nyári melegben...

– Az üdítővel nem lett volna baj. De képzelje, ezek a gyerekek
micsoda butaságot csináltak! Tudja, az unokáimmal, a két fiúval
elmentek cukrászdába és fagyievő versenyt rendeztek. Ez a sze-
gény kislány befalt 17 gombóc fagyit, hogy ő nyerhessen. A
fagyievő versenyt meg is nyerte...

– Csak épp az életébe kerülhetne. – csóválta a fejét a doktor.
– És egyedül van vele itthon?
– Igen, a család elment a bálba, tudja, a nyári fesztivál van, és

ma este utcabál. De őt nem engedtük el, mert már nem volt jól
délután. Így én itthon maradtam vele.

* * *

Mariannt egyre nagyobb sötétség vette körül. Amikor elindult
az erdőbe sétálni, még egész világos nyári nap volt. És nagyon
meleg. Most lassan kezdett sötétedni, ő pedig sejtette, hogy elté-
vedt. Körülötte egyre sötétebb lett az erdő, és az ösvényt már nem
találta.

Csak bandukolt tovább, semmi támpontot nem találva, egyre
növekvő félelemmel. Nem tudta már, miért indult útnak, és hogy
fog hazatalálni. Csak lenézett a lába elé, hogy ne essen el, és ak-
kor  azt  látta,  hogy  a  lába  alatt  néhány  kő világít.  Ahogy  tovább
nézett, egyre több ilyen világító követ látott, mintha lassan egy
keskeny út alakulna ki előtte. De a kövek vajon hová vezetik?

Bárhová is érkezik, nincs más út, ahol mehetne. Így hát sétálni
kezdett egyenesen előre. Egy kis idő múlva további fényt látott
maga előtt, és a fák mögött egy világos, napos tisztást látott.

Gyönyörűen sütött a nap, zöldellt a rét, lányok kacaja hallat-
szott. Ahogy megállt az erdő szélén, meglátta a táncoló fiatal lá-
nyokat. Körben, egymás kezét fogva táncoltak, fejükön virágok-
ból font koszorú. Fehér, bokáig érő ruhájuk világított a napfény-
ben. Amikor meglátták, ketten elengedték a kezüket, megnyitották
a kört és kedvesen mosolyogva invitálták maguk közé.
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A kör közepén szintén egy hosszú fehér lepellel takarva egy
hosszú hajú férfi állt, fején töviskoszorú.

Mariann-nak nagyon tetszett a hangulat, a vidámság, a meleg, a
fény, ami körülvette őket, mégsem mert belépni közéjük. Azt
érezte, hogy nem mehetne soha haza, itt ragadna. Ezért nézte őket
egy kis ideig, aztán azt kérte tőlük, segítsenek neki hazamenni. És
meg kellett ígérnie, hogy később visszajön, de most még szeretne
visszamenni a családjához.

* * *

Arra ébredt, hogy az apukája kiveszi a lázmérőt, megsimogatja
az arcát, és mosolyog.

– Szia, kislány! Jó, hogy megint köztünk vagy! Aggódtunk már
nagyon. Szerencsére elmúlt a láz, most már hazajöhetsz.

Mariann örült, hogy megúszta, bár a torka még nagyon fájt.
– Sajnálom, hogy nem tudtál elmenni a bálba...
– Semmi baj, én is voltam bálban. Majdnem táncoltam is az

Angyalokkal...
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Urbán-Szabó Béla (adalbert)

Köszönöm

Kö-szö-nö-m neked.
Mit? A semmit, a mindent.
Kö-szö-nö-m neked.

És

És a szem
és a szem mély barnasága
a barnaság ölelő szeretete
és a szem
és a szem mandulaívű kerete
a keret törékeny volta
és ó a szem
és a mély barnaságban a titok
a titok feneketlensége
és ó a sem
és a szemgödör rezdületlen
üressége
a szempilladárdáktól ocsúdok
és mindig a szem
és mindig a tekintet
és az üdvöt adó varázs
és a romboló halál
és még mindig a szem.
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Karácsonyi varázslat

Súlyos teherként rám telepszik
a melegség és a szeretet…
Mindez nekem jólesik.
Karácsony van, mindenkit ölelek.
Ilyenkor minden más,
pedig nincs is változás:
és mégis a fájó seb jobban fáj,
éhesebb az éhes száj,
megnő, kitárulkozik az öröm
és csalfa testvére a káröröm.
Nem szeretni mily nagy kár!
Te is, ő is ellenkezőjére vár.
Akik szeretnek,
viszonzást csak remélnek…
És inkább szeress!
Mindenki keres,
s hátha gyöngyszemét
benned találja meg.
Súlyos teherként rám telepszik
a melegség és a szeretet…
Mindez nekem jólesik.
Karácsony van, mindenkit ölelek.



302 Fulltükör 7. antológia

Vaszkó Márta (eprecske)

Egy hang

Egy hang egy szó, egy érintés
egy dallam, hűs folyóként ringat,
magával ragad, bársonyosan átölel,
érzem,könnyekkel telik meg szemem.

Látom ott fény dereng a hegyek felett,
száll az ének visszhangozzák a bércek,
küldik a szép élet hívogató dallamát,
szívemmel hallom a remény hangját.

Kellek-e még?

Kellek-e még?
mikor a hajnal ébred
reményeimmel teli

napjaim élem.

Kellek-e még?
mikor csillag fénye kihuny
s lelkemben csend az úr.

Kellek-e még?
mikor szívem fájdalmában dobban

ott vagy minden sóhajomban.

Kellek-e még?
Gondolatom ezernyi emléket idéz

kezem nyújtom feléd.

Kellek-e még?
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Gyertyaláng

Körülvesz a csend
rám borul,

oly könyörtelen
néha megrettenek

a fájdalomba bele remegek.
Itt állok most,

oly üres a lélek
szavaitok várom

meghalljátok sóhajom?
Gyertyalángja lobban
virágba borult sírotok

Drága szüleim,
örökké a szívemben laktok.

Félem a jövőt

Hadd mondjam el mit érzek,
mert,

félek attól, mit megélek,
láttam a múltat,

rettegem a jelent,
a jövőtől félek.
nem is remélek

Sötét az út,
fény árnyék mögé bújt.

Jégbe fagyott szívem lelkem,
a dér lehelete nem enged.

Könnyeket már nem hullatok,
álmaimról lemondok.
Élek majd csendesen.

Csak annyit kérek!
– ne bántson senki sem.
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A húr elpattant

Éltem életem,
gyorsvonatként robog velem
kezemben volt sorsod fonala,

eddig hittem benne, de
a húr elpattan,

megszakad a robogás,
rémült kiáltás,

mindenhol pusztulás,
romok alatt lelem magam,

sötét csend vesz körül,
sikolyom hangtalan,

Gyötrődve keresi lelkem az utat.
szívem fagyott cafat,

elmémben gyötrő gondolat,
keserű könny patak áztatja arcomat.

Imára kulcsolom kezem,

– Segíts Uram!
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Végh Sándor (VeghS)

Anyámnak

Piros pipacs, csak játtsza, hogy még él,
őrzi vörösét, szirmain, remeg az első vér.
Harmatos ajkára hajlik a képzelt éj.
Kívánt boldogsága örömet ígér.
Gyermekének egy szelet kézkedvenc kenyér?

Festett éj

Magánytrolik üldözik az éjszakát,
a semmiben ül az egyedüllét magány.
Éjpillangó libben át képzelt álmok
műfényrágta illatos burkán.
S míg az éjszaka egyre recseg,
a csend pihen, fagyba zárt hullámokon,
álmok táncolják át  az életük mámorát.

Remény

Az aszfalt és a mag,
fűnövésnyi zöld suggalat,
taposva, állva fekve,
újra, meg újra,
kinyújtjuk a fejünket,
az elképzelt fényre.
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Ballada

Olajfák méz hangulata
lisztezi álomtitkomat.
Füzek hajló ágai
takarják teljes valómat.
de csak a kő csikorog!

Csikorog talpunk alatt, ahogy
helyet keresünk a gondolatnak.
Csak egy feszület áll őrt
a kápolna mellett, meg
a csend, a magány.
Kínzó gondolatok áradó
folyama hömpölyög elém.
Medre a szív, örvénye az akarat,
– és igen, a döntés elmaradt!
Filmünk pereg, de kockáit
kilúgozta a hirtelen jött nyár.
Gombóccá sűrűsödött, majd
elbukott szavakat nyelek.
De ha behunyom két szemem,
él képek nélkül is az érzelem.
És most mit tegyen?
Koszosát bogozza, s
mossa, mossa!
Hát? Javíthatatlan állapot!
A sárguló levelek között,
zörgésük fiatal szeptembert
idéz, meg ugyanez miliőt.

Ó keresztek megannyi csendje!
Ülök közöttetek!
Tépelődök a szeretet kövein,
melyeket vágyam szava
formált, s oldott.
Töröm zúzom önmagam,
de csak a kő csikorog!

Csak, csak fényes vízzé válok
mélyben rejtve halakat,
meg egy gyönyörű világot!
Merd ki! Folydogál folyama
hullámokat vetve a partra,
csendben célja felé.
Kiönt és elapad,
Hoz pernyét, és dönt falakat.
Bebú kövei közé, épp
hogy el nem hal.
De rejti, és élteti világát,
a halakat.

Tékozló vágyam csak ennyi:
Egy vacok, egy takaró kéz,
egy simogató töretlen álom,
s a hév,
melynek tüze elől van
hová menekülnöm,
ahonnan, lesz hová vágynom.
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Magdi

Az éjsűrűség
reményét vesztve,
a hajnalpír eszmélet
ereje elől menekülve,
mégis boldogan kéri fel
hitemet
egy utolsó táncra,
hiszen nyugodtan bízhat
a holnapi,
újbóli románcban!
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Wendler Zoltán (Artur-Brun)

Hapsi-bácsi szülői értekezleten

– Jó napot kívánok!
A kis unokám szülei nem tudtak eljönni. Én jöttem helyettük.

Hová lehet ülni? Jó. Bocsánat, nem menne kissé odébb? Kevés a
hely. Na nem azért, mintha maga olyan kövér volna, hanem kicsi
a pad. Hopp ez mi volt? Ez az ön kalapja? Jó, de alatta mi volt?
Miért oda teszi ezt a hambu... izét? Ez már nem lesz kalap többet.
Legközelebb ne tegyen az ételbe ennyi paradicsomot. Veszélyes.
Savat csinál. Hiába, a mai termékek valahogy nem bírják a gyűrő-
dést. Mint ez a kalap sem. Nem csoda. Egyre kevesebb a szak-
munka. Tényleg! Mit is tanítanak ebben az osztályban a gyere-
keknek? Nem magyar tetszik lenni? Akkor miért beszél ilyen fur-
csán? Ilyen szakmát nem ismerek. Mit gyártanak ezek a mená…
micsodák? Értem. Illetve, nem értem. Mit pisszeg? Majd elhallga-
tok, ha bejön a tanár. Már itt van? Hol? Az a nyikhaj? Szépen va-
gyunk! Jó, jó! Látom, hogy öltöny nyakkendő, de a haja! Nem
ragad bele a fésű? Férfi létére ilyen frizurát! Azt mondja, az a lé-
nyeg, hogy szeresse a gyerekeket? Nem tudom! Attól függ, ho-
gyan gondolja? Ma már korábban érnek a lányok. Nagy a kísértés.

Mit is mondott éppen ez a …tanár? Miket kell behozni az isko-
lába? Egy szavát sem értem. Nem lehet, hogy részeg? Csak a szag
miatt gondoltam. Ez parfüm? Na, de ennyi? És egy férfin? De, hát
ez olyan nyomjelzős, mint a sógorom szilvapálinkája! Szerintem
inkább borotválkozáskor magára rántotta a piperepolcot. Van
ilyen. Otthon nekem is a deszkába vert szögön lóg a kéztörlő. Ré-
gi fürdőszobám van, na! Örvendek. Hapsi. Az előbb azt mondta,
Szaniter. Gondoltam én is bemutatkozom.



Válogatás a 2012. évi alkotásokból 309

Jó, hogy kicsit odébb csusszant. Most már kényelmesebben
ülök. Megnézhetem, mit írt le eddig? Hátha abból jobban értem,
mi is kell a gyereknek. Elnézést doktor úr. Nem diktálná inkább?
Nem doktor? Pedig eddig csak recepteken láttam ilyen… betűket.
Nem nekem kellett a recept. Dehogy! Nem is emlékszem, mikor
látott orvos utoljára. Nem azért! A memóriám még tiszta. Én pél-
dául tegnap is láttam a háziorvosom. Csak ő nem látott engem.
Vak. Illetve, csökkentlátó. Még praktizál. Igen, mert nincs után-
pótlás. Illetve van, de mind kimegy. Nem úgy! Kijjebb. Annyira
nem.

Én egészséges vagyok. Még dolgozom. Átadnám a stafétát, de
mire odaérek, mindig odébb viszik a korhatárt. Lassan olyan
messze lesz, hogy a temető lesz közelebb. Hetente kijárok oda
sétálni. Szokom a környezetet. Előbb a nyugdíj? Ne haragudjon,
de  biztos  nem külföldi  maga?  Úgy látom,  nem otthonos  ebben  a
témában. Meséljek? Akkor is elmesélem. Tegnap a munkahelyen
történt. Jenő barátom megterített a satupadon reggelihez. Már a
kávét ittuk, amikor láttuk, hogy még mindig ott ül. Előtte a sza-
lonna. Érintetlen. Közben jött a Lomháné, a takarítónő … nem! Ő
már rég nem érintetlen. Illetve… özvegy. Na, de nem ez a lényeg!
Most mit lökdös? Akkor nem mondom el!

Tényleg nem segít? Diktálja már le azt a listát nekem. Uram Is-
ten! Milyen hosszú! Ilyen csóró ez az iskola? Ennyi mindent hoz-
ni kell? Jó. Írom már. Az mi? Az a … mindegy! A lényeg, hogy
sok papír. Apropó! Egy vállalkozó ismerősömnél láttam egy cso-
mó megmaradt szórólapot. Ilyen konzultációs levelek … vagy
mik. Annak a másik fele üres. Azt fel lehetne használni. Nem?
Kidobni?! Micsoda pazarlás! Pedig mennyire odavannak azzal az
újrahasznosítással. Mondjuk, keménypapír. Kissé kellemetlenül
dörzsölne.

Na persze! Szemeteljünk szelektíven, vagy valami ilyesmi a
jelmondat manapság. Gyerekkoromban úgy tanítottak, sehogy
sem szabad. Mondjuk, akkoriban kevesebb volt a szemét. A kuka
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viszont  sokkal  több.  És  nem kellett  fizetni  azért,  hogy elhordják.
Most fizetünk. Mindenért. Azért is, hogy elhordják. Mármint a
szemetet.

Maga egészen szimpatikus lett nekem. Főleg, amikor nem néz
rám. Olyankor sokkal értelmesebbnek tűnik. Van valami a szemé-
ben. Ne piszkálja! Nem úgy értettem! Ki tudja, mi minden tapadt
a kezére. Eddig. Még elfertőződik a végén, és akkor majd nem lát
rendesen. Most meg mi baja? Mit sértődik itt? Gondolja csak vé-
gig. Reggeltől estig mi mindenhez hozzányúl az ember! Látom, a
szülők készülődnek. Ennyi volt? Elég gyorsan ment. Pedig még
csak nemrég ültünk be ide. Látja ez a bajom. Mi lesz, ha a tanórá-
kat is így megrövidítik? Esetleg meg sem tartják mind? Mit fog-
nak tanulni a gyerekek? És mennyit? Most hová siet? Na, ez az!
Mindig a rohanás! A szendvicsét nem viszi? Vagy mi is ez? Nincs
baja. Csak laposabb lett. Mondja már! Úgyis nagyon magas volt.
Legfeljebb könnyebben át tudja majd harapni. Ha nem, hát nem!

– A viszontlátásra!
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Alkotói arcképcsarnok
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Ábel Andrea (AngyaliAndi)
1973-ban születtem, Budapesten. Iskoláim
játszi könnyedséggel végeztem, bár tanáraim
szerint, ha tanultam volna, még jobb is lehet-
tem volna. Az irodalomhoz való vonzalmam
majdnem vakvágányra szaladt a kötelező
"Tüskevárral", de az "Egri csillagok" huszon-
nyolcszori elolvasása orvosolta a problémát.
Verseim megpróbálnak magyarázatot találni az
élet furcsaságaira, kérdéseire. Novelláimban
inkább családom mindennapjai jelennek meg,
nem kis öniróniával fűszerezve. GyűrűKúra
címmel 2007-ben megjelent egy könyvem.

Arany-Tóth Katalin (aranytk)
1966-ban születettem Hódmezővásárhelyen.
Váci Mihály költészete fiatal koromtól fogva
nagyon közel áll hozzám. 1994 óta írok verse-
ket, de nyilvánosság elé csak 2005-ben lép-
tem. Köteteim az Unisher Kiadónál jelentek
meg: A lélek magányossága (2005), Kitárt
karokkal (2007), Álom és Tenger (2010). Ezen
kívül néhány országos antológia, s a Föveny c.
folyóirat őrzi még írásaimat. Verseimben el-
mondom mindazt, amit láttatni szeretnék, s ami
talán mások számára is fontos lehet. Hiszek az
őszinte szavak erejében, s hiszem, hogy álta-
luk mindig építhetünk hidakat egymás között.

Bakkné Szentes Csilla (ZsefyZsanett)
Debrecenben születtem és élek családommal.
A KLTE Gyakorló Gimnáziumában érettségiz-
tem, majd technikusi oklevelet szereztem mun-
ka mellett az Erdey-Grúz Tibor Vegyipari Tech-
nikumban. A TEVA Gyógyszergyár Zrt-ben –
korábban BIOGAL – környezetvédelmi előadó
és laboratóriumi technikus voltam. Számomra
egész életemet meghatározta, s mind a mai
napig örömmel emlékszem az ott töltött évtize-
dekre.  2009. óta újra írok, és több helyen meg-
fordulok az interneten verseimmel.
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Bazsó Gábor (Baggio011)
1985. karácsonyán születtem Budapesten.
Párommal, és másfél éves kisfiunkkal Vecsé-
sen lakunk. Idén már öt esztendeje annak,
hogy regisztráltam a Fullextrára, ahol teljes
egészében önmagam lehetek, és az itt megis-
mert fantasztikus embereknek köszönhetően
rengeteget tanultam mind emberileg, mind
pedig „irodalmilag” is. 2010-ben életmentő
szívműtéten estem át, mely során végig ma-
gam mellett érezhettem a Fullos barátokat, és
ez még inkább segített a gyors felépülésben.
Boldog vagyok, hogy ide tartozhatok. A
Fullextra számomra az irodalom Hoollywood-
ja, ahol mindig hazavárnak.

Bodo Csiba Gizella (csigi)
Gyermekkori álmom valósítottam meg l994-ben
első regényem megírásával. Verseskötetek,
útinaplók követték.  Az írásaim én vagyok! 16.
kötetem; a Peru-bolíviai úti-levelek 2012.
Könyvhétre jelent meg. 2013-ban 3 elektroni-
kus  kötetem került fel a MEK listára. Számos
antológiában –  pld. „A XXI. Század költői” –
jelentek  meg  írásaim.  Az  IR,  a  Kaláka  és  a
KLÁRIS  szerzői közé tartozom. A
FULLEXTRA alkotóival jelen lehettem az Ün-
nepi Könyvheteken. Barátok Verslista Díjat,
KLÁRIS Nívódíjat, IR Díj II. kaptam! A teremtett
világ szépségeit, árnyait látni és láttatni, a
magyar nyelv gazdagságát közvetíteni szeret-
ném.

Bombicz Mónika (Francesca3)
A Tűzlovak évében születtem. Három csodála-
tos gyerekem, Anna, Máté, Eszter. Az óvodá-
ban ceruza volt a jelem, és mindig is valami
olyasmit csináltam, aminek a könyvekhez,
irodalomhoz volt köze. Könyvkiadóban dolgoz-
tam, voltam idegenvezető, tárlatvezető, könyv-
táros, tanár, óvónő, és most írok… Nem tudok
nem írni... jön... Hiszek magamban, az életben,
az újjászületésben, a szó mágikus erejében.
Keresem a helyem, a teljességre törekszem.
Nem akarom, hogy a tűz, amit kaptam, kihuny-
jon. Javíthatatlan szabadon szárnyaló, álmodo-
zó, belső utazó és derűlátó vagyok.
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Cseh Angéla (pumibu)
1971. év nyarán kaptam azt a feladatot hogy e
világra érkezve teljesítsem „küldetésem”. Ami
talán az lenne, hogy másokat és magamat
boldoggá tegyem...  Keresem az utam,  mindig
újra és újra kezdve, de sosem megfáradva. Két
gyönyörű gyermekem van, lányom már felnőtt,
fiam még tanul. Jelenleg a paragrafusok bűvö-
letében töltöm az időt, aztán jövőre – ha ezt
befejeztem – edzőnek készülök, mivel a judo
életem egyik szerelme. Néha jómagam is pró-
bálkozom átadni azt, ami belőlem papírra kí-
vánkozik. Ha bárkinek tudok vele néhány kel-
lemes pillanatot szerezni, már megérte!

Csengődi Péter (csega)
1983-ban születtem, Kiskőrösön nőttem fel.
2006-ban végeztem mérnök-informatikusként a
Budapesti Műszaki Egyetemen, azóta is Pes-
ten élek. Körülbelül ez idő tájt kezdtem el ver-
seimet feltölteni különböző internetes oldalak-
ra. A rímes-ritmusos szabad versekről hamar
áttértem a prózaversekre, újabban leginkább
rövid novellákban gondolkodom. Jelenleg leg-
szorosabb kapcsolatban a Tárcán Kínálommal
és a Folyóval vagyok. A Veranda Művészeti
Csoport alapító tagjaként igyekszem estjeik
szervezésében segíteni.

Fazekas Miklós (mickey48)
Gyermekkorom óta rengeteget olvasok, de írni
csak tíz éve kezdtem. 2006 óta vagyok a
Fullextra tagja. Múzsáim a természet szépségei,
álmaim, és a szerelem…
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fényesi Tóth János (fényesi)
Születtem a fővárosban, és 54 évesen már
többet éltem, mint apám. Az írás? Van, aki
isteni töltött káposztát főz, más remek a hím-
zésben, van, aki dalol, fest, táncol. Egyformák
vagyunk. Alkotunk, mert ezt kaptuk megszüle-
tésünk pillanatában a ... Kitől is? Mindenki
megteremti a saját Istenét, hitét, amivel aztán
viaskodik egész életében. Írok. Két kötet, te-
mérdek befejezetlen írás, még több befejezett.
Várnak. Irodalmi esteket szervezek, lakhelye-
men önálló beszélgetős programsorozatom
van. Szolgálatból teszem. Hiszek benne, meg
viaskodok is. Ahogy mindenki, akinek mosoly-
ból a bölcső, és kőből a sírás.

Gligorics Teru (Teru)
Már gyerekkoromban is szerettem írni, mesél-
getni, előbb csak húgaimnak, később egy né-
hány napilapnak.  Kezdetben csak novellákat,
kisregényeket írogattam. Később, hála az
internetnek, találtam néhány amatőr portált. A
Fullextrára egy ismerősöm hívott meg. Már az
első napokban is tudtam, hazataláltam. Költő-
társaim segítségével, úgy érzem, sokat fejlőd-
tem az elmúlt hét évben. Nekik köszönhetem,
hogy az irodalom életem csúcspontja lett.

Gyarmati Gábor (ODDS)
1959-ben születtem Budapesten. Mottóm:
„...akaratlan lépsz az öntudat mezejére és
akaratod ellenére távozol onnan...” Az iroda-
lom, különböző világok felfedezését jelenti
számomra. Olyan világokét, melyek hasonlato-
sak egy girbegurba hegyi ösvény avarral borí-
tott útjához, ahol az elmúló percek lábnyomai
örökérvényű csodákról mesélnek. 2008 óta
jelennek meg különböző internetes irodalmi
oldalakon, antológiákban, (jelenleg 10), folyó-
iratban (Föveny) verseim, karcolataim. Részt
szoktam venni irodalmi pályázatokon, ahol az
egyiket megnyertem, több helyezést értem el,
illetve okleveleket és díjakat kaptam.
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Hanyecz István (stefanikus)
1946. december 25-én születtem Garán. Isko-
láimat, Baján és Budapesten végeztem. 1971-
ben házasságot kötöttem Lám Etelkával. Ke-
mény, embert próbáló évtizedek után 1978-óta
Svédországban élünk. Irodalmat, sportot ked-
velő nyugdíjasként élem hétköznapjaimat.
Versírással a 90-es évek óta foglalkozom,
erősítve ezzel is anyanyelvünk életben tartását.
Költőink vannak nagyok, én csak „firkálgatok,
de nem akárhova,hanem a szívekbe, ahol
megmarad örökre.” Idővel bekapcsolódtam az
Internetes honlapok életébe is. 2005-ben meg-
jelent önálló kötetem a „Napfogyatkozás Etel-
kával a Duna Partján” címmel.

Hardik László (ho)
1962 Április 30.-án felmentem Anyukámmal –
mentővel, Üllőről – Budapestre, megszületni.
Fogalmazgatom kilátástalan feladataim, mióta
eszméletre dermedtem, a költészet segít. El-
készült a leltár, kifizettem a számlám, prózám
a kapcsolatrendszerem. Úgy élek ahogyan
szeretek élni, tudom hogy elszúrtam, tudom
hogy javítom. Hétköznapjaim részletei magu-
kért beszélnek. Verset írni szeretek, még akkor
is ha el kellett fogadnom, hogy a megfogal-
mazhatatlant körmölgetem. Se baj, ez van, ez
vele jár az ember-léttel. Tudom hogy könyvre
nem lesz már időm. Ezért előadom.

Hegedűs Csaba (Navarrista)
27 éves vagyok. Már általános iskolában el-
kezdtem verseket írni, aztán egyre csak szapo-
rodtak, bekerültek a ,,kihívás-listába" a legkü-
lönbözőbb műfajok, majd a műnemeket is
váltogatni kezdtem. Írtam regényt, novellát,
eposzt, Kaland játék kockázat könyvet és drá-
mákat is. Német-angol szakra jártam Szege-
den, ebből kifolyólag műveket fordítok és kriti-
kákat írok mostanában. A folyószövegben a
sci-fit és a fantasyt részesítem előnyben. Cé-
lom egy igazi nagy mű megírása, remélhetőleg
eposz lesz.
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H. Gábor Erzsébet (hzsike)
1951.12.08-án születtem Sarkadon. Jelenleg
Tatabányán élek. Egészen kisgyermekkorom
óta írok verseket, novellákat. Banktisztviselői
állásommal párhuzamosan, megyei  lapunknál
– több országos magazinnál is – újságíróként
is dolgoztam – közel huszonöt évig. Több no-
vellám, versem jelent már meg Antológiákban,
közös kötetekben is. Az írás számomra örök
szerelem, szenvedély, katarzis, beteljesülés.
Nyugdíjasként már teljes erőbedobással élhe-
tek ennek a gyönyörűséges elfoglaltságnak,
mely gazdagabbá, színesebbé teszi az egész
életemet. Mindehhez segítséget nyújt a boldog,
kiegyensúlyozott családi háttér. Szerető férjem,
két gyermekem és három unokám van.

Hepp Béla (a_leb)
52 éves vagyok, 38 éve írogatok, 6-7 éve ko-
molyabban, dolgozom, tanulok élni, utóbbi
kettőt biztosan holtig.
Ki vagyok, ki voltam, ki lehettem volna?
Oroszlán, versenyló, szánalmas kis bolha,
kinek-kinek mást jelent, jelentem,
hogy részt vettem belőle,
s ő az életemben.

Horváth Géza (hori)
1961-ben születtem Pécsett. 2002-től írok, több-
nyire rövidebb prózákat, verseket ritkán. Külön-
böző internetes oldalakon publikálok. 2004-től
vagyok a Fullextra közösség tagja. 2008 őszén
az EKF felvezető évében, a programsorozat
keretein belül önálló szerzői estem volt. Reál
végzettségem és a munkám mellett remek elfog-
laltságnak tartom az írást. Az embernek el kell
mondania önmagát. Én ezt az utat választottam.
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Illés Beáta (roadrunner)
25 éves vagyok, két éve Angliában élek, ma-
gyarul alkotok. Ha jön az ihlet, bármit bármikor
lefirkantok, majd kidolgozom, bár általában az
első változat tetszik a legjobban. A stílust ami-
ben írok nem igazán tudnám megfogalmazni,
kötetlen, szabad vers talán, bár ma már ki
mondja meg, mi a vers... Csinálom, mert sze-
retem és mert ezáltal könnyebb minden.

Káli László (Captnemo)
A legelső vers-szerű valamit 14 évesen írtam,
egy fogalmazás házi feladat helyett. Azóta
kisebb-nagyobb megszakításokkal verselek.
1977-ben részt vettem a meghívásos Diákköl-
tők, Diákírók Országos Találkozóján. Írásaimat
2004 óta publikálom irodalmi honlapokon,
többé-kevésbé folyamatosan. Nyomtatásban
megjelentem sok antológiában, és 2008 de-
cemberében kiadásra került első önálló köte-
tem, Résnyi boldogság címmel.

Kamarás Klára (Si)
Nyolcvanegyedik évemben járok. Munkáimon
nemcsak a sok évtizedes tapasztalat látszik,
hanem az is, hogy érzem az idő sürgetését és
az aktivitásom rohamos csökkenését. Még sok
mindent el szeretnék mondani. Utóbbi könyve-
im ízlésem szerinti kiérleléséhez 2-3 év kellett
volna, de csak hónapokat mertem áldozni né-
melyikre. A hibákat, kihagyott lehetőségeket
látom, de csak annyit tudok hozzátenni: nézzé-
tek el, képzeljétek hozzá mindazt, amivel ma-
gam is kiegészíthettem volna. Van, ami van és
ez már így is marad. A többi nem rám tartozik.
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Király Csilla (KiralyCsilla)
1965. február 24-én születtem, nagyon régen
volt, már szinte nem is emlékszem. 13 évesen
írtam első versemet. Sok év kihagyás után
2010-ben újra kezdtem. Időközben prózaírás-
sal is megpróbálkoztam. Alkotásaim rólam, az
életemről, az érzéseimről, pillanatnyi hangula-
tomról szólnak, tehát az én esetemben nem
igaz, hogy nem azonosítjuk az írót a művével.
Életem során szeretnék még sok-sok betűt
saját, és mások örömére felsorakoztatni.

Kiss Gyula (nagyur)
Hajdúszoboszlón születtem. Kedvenc tantár-
gyaim között szerepelt a magyar irodalom.
Szerepeltem a János vitéz című darabban.
Részt vettem a Költészet napja alkalmából
megrendezett versmondó versenyeken. Töb-
bek között megnyertem a vers és prózamondó
megyei versenyt is. Kedvenc költőim: Petőfi
Sándor, Arany János, Ady Endre, József Attila,
Radnóti Miklós. Első néhány versemet még
iskolásként írtam. Volt két saját televízió műso-
rom. A Fehér vászon és a Jobbnál-jobb filmek.
Kevés szabadidőmben többféle témában írok
verseket, prózákat.

Kiss Péter (kisssp)
2006 tavaszától vagyok a Fullextra alkotókö-
zösségének a tagja. Azóta publikálom versei-
met, prózáimat. Két könyvem jelent meg ma-
gánkiadásban, a Hétköznapok ünneplőben, és
a Szélhárfa, verses, novellás kötetek. Főleg az
emberi kapcsolatok, érzések, a természet, a
mindenkori benyomások, érzelmek adják a
tollat (billentyűzetet) a kezembe. Sokat forgo-
lódom egyszerű, mindennapi emberek között,
így nem csoda, hogy a küzdelmük, az elesett-
ségük, fájdalmuk, sikerük, mindig megérint. A
legcsodásabb emberi érzésekről, a szerelem-
ről és a szeretetről is szívesen írok.
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Kovács Daniela (vorosliliom)
1976. február másodikán születtem. Nem egy-
szer találkoztam már irodalmi oldalakon, cik-
kekben, illetve blogokban olyan kijelentések-
kel, miszerint valaki hobbiból ír, fest, fotózik,
tehát alkot. Én sosem éreztem ezt ilyen egy-
szerűre vetkőztethető „tennivalónak”, számom-
ra az írás olykor olyasfajta meditációs és nyu-
galmi állapot, amely mintha a testemből kilép-
nék, magához öleli a lelkem, néha pedig tehe-
tetlen csalódásaim, félelmeim és rettegéseim
szószólója, de mindenkor önmagam tükörképe
akkor is, ha fájdalmas szavam szól, akkor is,
ha életigenlő boldogság csurran tollam hegyé-
ről.

Kováts Péter (skorpio)
Soha nem vallottam magam költőnek, nem is
volt rá késztetésem, hogy "megtanuljam" a
versírást. Nem is írok verset úgy, hogy " most
én verset írok" erről vagy arról. A vers megszü-
letik bennem, s én csak lejegyzem, ami kibu-
kik a tollam alól. Nem nekem kell eldönteni,
hogy ez irodalom-e vagy csak firkálmány, el-
dönteni Nektek olvasóknak kell, meg az idő-
nek, ami vagy feledésbe taszítja, vagy életben
tartja őket, hiszen nekem mind szép, mint
anyának a gyermekei.

Kun Magdolna (Lena1)
A versírás iránt már gyermekkoromban is ér-
deklődtem, de csak 2007-től kezdett igazán
foglalkoztatni a saját költészetem. Azóta vi-
szont folyamatosan alkotok. Mesélek az érzé-
seimről, a természetről és mindarról, amit a
lelkemen keresztül látok. Életem legjobb dön-
tése volt, mikor a Fullextra.hu portálra regiszt-
ráltam. Ma már igazi otthonommá vált ez a
hely, és igaz barátokká az ott lévő költőtársaim.
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Kutasi Károly (csikar)
Prémium éves (nyugdíjas), földrajz-rajz szakos
általános iskolai tanár, címzetes iskolaigazgató
vagyok. Első sorban képzőművésznek tarom
magam, de az irodalommal is kacérkodom.
Mindkét művészetben "mindenevő" vagyok
befogadóként is és alkotóként is. Készítek
karikatúrákat, ikonokat, kisplasztikákat, éksze-
reket, írtam már drámát, regényt, hangjátékot
és verseket. Mindezt szigorúan amatőr stá-
tuszban, a magam és barátaim örömére.

Lám Etelka (motoz)
Szentendrén születtem,az egész családom
apai és anyai ágon innen származnak. A Fe-
rences gimnáziumba végeztem tanulmányai-
mat. Életem ezek után Budapesten folytatódott,
majd Svédországba telepedtünk le férjemmel.
Az irodalom szeretetén keresztül elkezdtem írni
meséket azzal céllal,hogy a gyermekek élmény
és fantázia világa bővüljön és ráneveljük az
olvasás örömére őket.

Ligeti Éva (LEKA)
Budapesten születtem 1954. február 2-án, de
kisgyermek korom óta, Szolnokon élek. Fiatal
éveimet a sport töltötte ki (kajakoztam, kézilab-
dáztam), majd az idő múlásával a munkám
került előtérbe. Nyugdíjba vonulásomig peda-
gógusként tevékenykedtem. Az olvasás szere-
tete gyermekkoromban kezdődött – anyukám
példája inspirált. Amikor úgy éreztem, hogy
már nem elég olvasni a klasszikusok műveit,
elkezdtem verseket írni. Eddig két versesköte-
tem jelent meg: 2005. Bíborfényben égek /
2005 – Unisher Kiadó, Budapest /, és 2013.
Holdfénykeringő /szerzői kiadás/.
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Lőrinczy L. Anna (Anna1955)
Az irodalom mindig fontos volt az életemben,
de írni csak 2005-ben kezdtem. Szeretek min-
dent kipróbálni, így műveim között a versek és
a prózák is megtalálhatók. Műveim ed-
dig nyomtatásban több antológiában, és két
önálló kötetben jelentek meg. A Panka öt no-
vellát tartalmazó könyv, az Elvesztett Csillag
pedig egy regény, melynek folytatása követke-
zik.

Lyza Zsolcai (Lyza)
Az Alföldön születtem 1951 májusában. Mindig
szerettem az irodalmat, sokat olvastam, verse-
ket, regényeket, főleg a romantikus líra fogott
meg. Szeretem a kihívást, és én is inkább
lírikus vagyok. Megfog a táj szépsége, szülő-
földemé, minden ami elvarázsolja az ember
lelkét. Két lányom van s három unokám. Ők is
szeretik a művészeteket, s büszkék rám. Az
írásaimban a természet szépségével fejezem
ki az érzelmeket.

Maróti László (PiaNista)
Hatéves korom óta a zene tölti ki életem. Zon-
gorázásból és éneklésből éltem egész életem-
ben. Igen – közel 75 éves vagyok. Zongorázás
miatt rengeteget utaztam és még ma is uta-
zom, de már fáraszt. Zongoráztam fényes
szállodákban, tengerjáró hajókon, vitorlásokon,
de még berlini bunkerben is. Szállodai magá-
nyomban volt időm írni. Márpedig írni nagyon
szeretek. Remélem, lesz még annyi időm, hogy
amit szeretnék, mindent leírhassak...
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Mayer Edit Julianna (Julianna)
1941-ben születtem Budapesten, azonban
gyermek és ifjúsági éveimet Kárpátalján töltöt-
tem. Ezen a sokszínű vidéken, varázslatos
természeti környezetben, több nyelven beszé-
lő, különböző kultúrát képviselő emberek közt
éltem. 1963-tól Magyarországon tartózkodom.
Szegeden fejeztem be a JATE-t. Azután taní-
tottam, neveltem a három gyermekemet.
Könyvtárosként is közel álltam a könyvekhez.
Szívesen olvastam a híres novellaírók műveit.
Nyugdíjasként elég időm lett  ahhoz, hogy
elbeszélésekbe, novellákba írjam az évek
folyamán felgyülemlett tapasztalataimat, érzé-
seimet, gondolataimat.

Márffyné Horváth Henrietta (Amarilla)
Budapesten születtem, 1973-ban. Húsz éves
koromig Óbudán laktam.1993 óta egy hegyháti
kisvárosban, Vasváron élek. Férjemmel és
három fiunkkal alkotunk egy szerető családot.
Novellák írásával aktívan négy éve foglalkozom.
Az internet teremtette meg számomra a lehető-
séget, hogy nyilvánosságot kapjanak írásaim.
Nyomtatott alakban magazinban, folyóiratban,
valamint számos antológiában jelentek meg
műveim. 2012-ben az Ulpius-Ház Könyvkiadó
novellapályázatának folyományaként kiadták
Dédike című e-könyvemet, majd 2013-ban
megjelent első novelláskötetem Ma Holnap
Holnapután címmel.

Máté László (winner)
58 éves vagyok, Budapesten születtem és itt
élek most is. Tizenévesen próbálkoztam elő-
ször az írással. Huszonévesen egy vállalati
újságban jelentek meg cikkeim. Tíz éve írok
rendszeresen. Eddig 3 önálló kötetem jelent
meg, valamint másfél tucat válogatásban,
antológiában olvashatóak az alkotásaim. Publi-
káltam a Csillagfény irodalmi folyóiratban.
Jelenleg egy történelmi regényen dolgozom,
mely Árpádházi-Salamon király életét dolgozza
fel. …és amire még büszke vagyok, hogy idén
már ötödik alkalommal lehettek ott könyveim az
Ünnepi könyvhéten.
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Molnár Szilvia (aphrodita)
1973-ban születtem a Szűz jegyében. Szege-
den élek, könyvtáros vagyok. Tinédzserként
kívánkoztak ki belőlem az első kezdetleges
sorok, amiket több és több követett, ám ezek a
legelsők elenyésztek. 1996 környékén kezdtem
tudatosabbá válni, amikor az internettel való
ismerkedésem során amatőr irodalmi oldalakra
vetődtem. Akkor váltam végképp tudatossá, és
mertem is magam felvállalni, amikor a 2000-es
évek elején különböző irodalmi csoportokhoz
csatlakoztam. Távol-keleti vonzódásom során
beleszerettem a haiku versformába. Gyakran
próbálom ki magam benne.

Nagy Csaba Attila (Attila61)
Az első soraimat itt írtam le, inkább olvasónak
tartom továbbra is magam, érzéseimet és érték-
rendemet igyekszem közvetíteni. Az Irodalom
mellett igazi zenei "mindenevő" is vagyok Vival-
ditól egészen Kistehén Tánczenekarig mindent
szívesen hallgatok.  Mint ember, önfejű vagyok
és makacs, örök elégedetlen, ugyanakkor kitartó
is. Azt vallom minden problémára van megoldás
is, csak meg kell találni. Vannak és lesznek
előítéleteim azokkal, kik csak egy szemernyit is
részt vettek országunk rombolásában, gyerme-
keim jövőjének elherdálásában, akár a múltban,
akár a jelenben vagy a jövőben teszik ezt.

Nyolcas József (estelente)
1954-ben Jászladányon születtem. Kereskedő
lettem, kereskedelmi diplomát szerezve, és a
megyeszékhelyen, Szolnokon telepedtem le. A
szépirodalomnak passzív kedvelője és rajongó-
ja voltam vagy ötven évig, amikor az új évezred
első tizedének közepén – valahogy – érdekelni
kezdett a verscsinálás. Amatőrként versekbe
igyekszem írni a létezést, és a benne tartalmat
jelentő érzéseket. Hiszek abban, hogy a vers
örök – mint a világ.
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Palásthy András (oroszlán)
Budapesten születtem az Úr 1988. esztendejé-
nek majdnem a közepén, oroszlán csillagjegy-
ben. Majdnem diplomás villamosmérnök va-
gyok. A verseket néhány évvel ezelőttig kerül-
tem, azóta külön élvezet számomra, ha újabb,
eleddig ismeretlen rétegét fedezem fel egy-egy
versnek. Számomra az írás egy végső bizton-
sági szelep, ahol ki tudom engedni a bennem
felgyülemlett, kiadatlan érzéseket, legyen az
pozitív vagy negatív érzés. 2011-ben, végső
elkeseredésemben fordultam az írás felé, az-
tán a hupa után ismét hepe jött, életem sze-
relme a feleségem, és nemrég szerelmünk
gyümölcse, az Elsőszülött is csatlakozott a
hozzánk.

Piró M. Péter (piroman)
1968-as kiadás, nagyvárosi proligyerek. Korai
munkássága: heavy metal, punk és rock együt-
tesekben énekel, basszerozik és dalszövege-
ket ír. Az utcán szocializálódik, így nem csoda,
hogy mesélő és szavalóversenyeket nyer.
Munka mellett elvégez két főiskolát. A hivatá-
sáról sosem ír, de álneveken publikál néhány
maró szatírát. Reménytelen szerelmének a
honlapjára feltesz párszáz verset, melyek el-
vesztek. Véletlenül akad a Fullra és ismét
írogatni kezd. Szerencsére itt már tanul és
rájön, hogy adni kell a formára is.

Ricza István (tavinarcisz)
Nyugdíjas folyami hajóskapitány vagyok. Kö-
zépiskolás korom óta írok-írogatok, többnyire
hobbiból verseket, dalszövegeket. Szellemi
frissességemet, érzésem szerint még most is,
hetven éves korom dacára sikerült megőriz-
nem. Nagy örömömre szolgál, hogy a Fullextra
7. Antológiában szerepel néhány alkotásom.
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S. Farkas Zsuzsanna (naiva)
1965. január 26-án születtem Tapolcán. Jelen-
leg is itt élek, dolgozom. Két lánygyermekem
már kirepült a családi házból. Gyermekkorom-
ban először az olvasás szerelmese lettem,
majd én is elkezdtem írni. A megyei napilapban
több tudósításom is megjelent.  2004 óta kezd-
tem el rendszeresen írni. 2006 óta publikálok a
Fullextrán. Több Antológiában jelentek meg
írásaim, díjakat is nyertem. Két kötetem jelent
meg, a „Kristálypalota” és a Levelek a múltból”.
 Szeretek „mesélni” az utókornak: így éltünk,
éreztünk, ilyen volt az élet körülöttünk a XXl.
század elején. Terveim között szerepel egy
csak verseket tartalmazó kötet kiadása.

Soós Andrea (anyatka)
Két gyermekem, és a párom teszi színeseb-
bé, mozgalmasabbá az életemet. Hiszem,
hogy a könnyek is hozzátartoznak az ittléthez,
mint a mosolyok, a kacagások, amiből mégis
több jut nekem a mindennapokban. Keresem
az apróságokat, amiknek örülni lehet, amo-
lyan „boldogságmorzsa” gyűjtő vagyok. Egy
idő óta ez megint könnyebben sikerül. Az írás
is ilyesmi, morzsa gyűjtögetés, közben meg
persze örömmel tölt el, ha adhatok is vele
valamit. Nem igazán tartom magam írónak,
inkább mesélőnek. Hogy jól képzelem-e?
Nem kutatom.

Standovár Ágota (stando)
A Folyó internetes magazin, a dokk.hu függet-
len irodalmi kikötő, valamint a Tárcán Kínálom
blog szerkesztője, a Veranda Művészeti Cso-
port titkára. 1961-ben született Pécsett. 2006-
ban, autóbalesete után, Jónás Tamás interne-
tes irodalmi műhelyében, a dokk.hu-n kezdett
el írni, és  csatlakozott a fullextra.hu alkotói
közösségéhez. Eleinte a haiku kötött formáját
használta “pillanatfelvételeihez”. 2006-ban
megnyerte a Japánkert pályázatot. 2007-ben
Kavicsok című verse a legjobb száz kortárs
magyar vers közt utcai plakátra került a pécsi
VersMegálló pályázaton. Irodalmi folyóiratok-
ban és művészeti portálokon publikál.

http://dokk.hu/
http://fullextra.hu/
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Szabó Irma Éva (doszke)
Hajdúszoboszlón születtem 1945. márciusban.
Általános iskolát Nyíregyházán majd Debre-
cenben végeztem. Középiskolai tanulmányom
ismét Debrecenben folytattam, azóta itt lakom
a Hajdúság fővárosában. Kereskedelmi vona-
lon könyvelőként és pénzügyi területen dolgoz-
tam. Két fiam van. Sajnos megözvegyültem.
Nyugdíjas vagyok. Versírással 1996-óta foglal-
kozom. Tagja vagyok a budapesti Batsányi
Cserhát Művész Kör Alföldi Tagozatának. Ma
az írást hobbiként kellemes életformának tekin-
tem. Újabban próbálkozom rövid kis prózákkal
is.

Szalay Sándor (félix)
1946 június 1. – Budapest, VIII. Kispolgári
család három fiúgyermeke közül a középső-
ként láttam meg a napvilágot. Jelenleg felesé-
gemmel, két leánygyermek apjaként, mint
nyugdíjas műszaki (villamosmérnök) hódolok
gyerekkori szenvedélyemnek, kitartva titkos
költői státuszom mellett. Húszéves koromtól
már rendszerezve, egy füzetbe gyűjtve szület-
tek az újabb versek, rendszertelen időközön-
ként, az ihletrohamoknak, vagy a világesemé-
nyek folyásának megfelelően. 2004-től az
interneten, 2008-tól a Fullextra portálon publi-
kálok.

Szemendei Ágnes (agnes)
A keresztségben az Ágnes nevet kaptam,
melyet apám vezeték nevéhez írtak, és azóta
hívnak Szemendei Ágnesnek. Mindez történt
l952-ben február havában. Mert én már annyi
mindent megértem, hullattam könnyem, örö-
mömben és bánatomban. Voltam szerelmes,
értek csalódások... Boldog vagyok, mert van
két gyermekem, és van három unokám.
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Szilágyi Ferenc (szilfer)
1952-ben születtem a nyírségi homok és az
érmelléki mocsárvilág határán, Érmihályfalván
(Erdély  –  Partium).  Távol  a  természet  és  az
építő emberi kéz csodáitól, azon a földön,
amelyet Kazinczi, Kölcsey, Krúdy, Ady láb-
nyoma szentelt meg. A hely szellemiségének
örököse lenni megtiszteltetés, ápolni köteles-
ség, továbbépíteni pedig hivatás.

Szöllősi Zoltán (Borian)
1960. május 2.-án születtem. Általános és
középiskolai tanulmányaimat Jászberényben
folytattam, a főiskolát Kecskeméten végeztem,
mint műanyag feldolgozó gépészmérnök. A
versírással 2002 óta foglalkozom. Kamarás
Klára segített át a nehézségeken. Kedvenc
tevékenységeim a zenehallgatás, túrázás, és a
munkám.

Szukics Zsolt (szukicszs)
Úgy vélem az emberek azért hoznak létre
alkotásokat – legyen az festmény, vers, épület,
vagy akár egy étel –, hogy felfedezzék és
megéljék önmagukat, az önmagukba rejtett
szeretetet és békét. Azt a csendes teret, amit
különböző vallások különbözően fogalmaznak
meg, (s az évezredek alatt talán kicsit félre is
magyaráztak) de ez a csendes tér, ott van
mindenkiben, s ebből születnek az alkotásaink.
Talán megéltem, s élem ezt a békét, s amiben
hinnék, igyekszem megélni. Az emberi létnek
egy célja van, ráismerni a valódi szeretetre, s
megélni azt.
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Tarcainé Ötvös Anikó (zanzaa)
1978-ban születtem, és valamiért nagyon
siettem erre a világra, két hónappal a várt idő
előtt jöttem. Első versem kilenc évesen írtam,
később több-kevesebb sikerrel próbálkoztam
prózával is. Antológiákban, folyóiratokban,
helyi újságokban jelentek meg írásaim. Tize-
névesen arról álmodoztam, hogy majd évtize-
dek múlva engem is tanítanak az iskolások-
nak, mint Petőfit. Ma arról álmodom, hogy
valamikor egy verseskötetem megjelenhet.

Tóth Attila (attiqa)
Tóth Attilának hívnak és nem sokára lépek a
43. életévembe.... A Bakony egyik kis falujában
Balinka-Mecséren lakom és a közeli Mór váro-
sában dolgozom az egyik multicégnél. A vers-
írással, vagy inkább én úgy fogalmaznék a
szép szavak rímben kovácsolása 8-10 éve
foglalkoztat. Ez mellett még érdekel a makette-
zés, a fa faragása szeretete, a természet szép-
ségének a fotózása.

Tóth János (janus)
Lassan huszonöt éve írok verseket. Magyarul
írok, és ezt próbálom érthetően az idegen
kifejezések nélkül tenni, kisebb-nagyobb siker-
rel. Az elmúlt években több pályázaton vettem
részt és megjelentek verseim antológiákban,
hangos kiadványokban és jelenleg öt saját
verseskötetet mondhatok magaménak. Ha nem
verseket írok, sajnos ez van gyakrabban, autó-
szerelőként dolgozom. Szabadidőmben harc-
művészetet, (Ju Jitsu) tanulok ill. tanítok. Közel
húsz évvel ezelőtt kezdtem el és jelenleg
3.Dan-os mester vagyok. Mezőcsáton élek
feleségemmel és három kislányommal.
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Urbán Annamária (Anne20)
Nógrád megyei születésű vagyok, de felnőtté
válásom óta Budapesten élek. Az iskolában
szinte csak az irodalmat szerettem, azon belül
pedig a színdarabok, novellák és regények
érdekeltek. Az én fejemben is keringtek kitalált
történetek. 14 évesen készültem el az első
kisregénnyel, ez azóta is egy spirálfüzetben
költözik velem, még néhány kamasztörténettel
együtt. Középiskolásként jelent meg a kollégi-
umi újságban egy írásom, erre már büszke
voltam. A Fullextra tagja vagyok 2005 óta, itt
barátokra, írótársakra találtam. Nyomtatásban
egy regényem, a Mindent vagy semmit című
jelent meg 2011-ben.

Vaszkó Márta (eprecske)
Büszke vagyok rá, hogy hat éve a tagja vagyok
a Fullextra közösségének. Eleinte csak olvas-
gattam, majd bátorítottak, hogy írjam le az
érzéseimet, gondolataimat. Tollat ragadtam és
sorokba öntöttem az érzéseimet. A társak
írásai is nagy hatással voltak rám, és valami
arra késztetett, hogy egyéni hangot, érzést
vigyek a mondanivalómba. Ha írásaim tovább
gondolásra késztetik az olvasót, akkor nekem
ez a legnagyobb elismerés. A portálon barátok-
ra találtam. Szeretet és egymásra figyelés közt
alkotunk, és segítjük egymást, mint egy nagy
család.

Végh Sándor (VeghS)
Az egyik tél szerdájának második felében,
amikor az esti 8 órát még nem harangozták a
templomtoronyban, láttam meg a világot.
Nagyközség az a hely, de akkor is egy poros
alföldi falusiként szembesültem a szegénység-
gel, a kemény renddel, a szigorúsággal, és
kaptam sok-sok régi értéket. Visszahúzódva
figyeltem: mi lesz ebből? Ha valami nagyon
érzékenyen érint, ki kell írnom magamból a
látott képeket, a kapott pofonokat, az átélt
örömöket, s mindazt mi lehet akár lényegtelen
is. Jól-rosszul teszem-e, nem tudom, döntse el
az olvasó. 60 éves vagyok, 1972 óta írok, de
aktívan inkább csak 15 éve. Magyarországon,
Szegeden élek. s e várost tekintem az alapnak.
Innen indulok, és ide térek vissza. Mindig.
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Wendler Zoltán (Artur-Brun)
Születtem 1964-ben. Szeretek írni, olvasni,
focizni, főzni. Ebben a sorrendben. A családo-
mért rajongok. Imádok mindennemű édessé-
get. Innen van a becenevem /Artúr/. A gombóc
azért maradt le róla, mert nem hízom meg
semmitől. A humort tartom az egyik legjobb
orvosságnak és a leghatékonyabb küzdősport-
nak. Veszélyes fegyver, de nem kétéltű, mert
az a béka. Regényeket tudnék írni magamról,
mert jóban vagyunk. De most itt nem teszem. A
műfaj, amiben írok, a szatíra, próza, humo-
reszk. Ritkábban pedig a novella, dráma, rövid
jelenetek. Néha versben is kipróbálom magam.
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Tartalomjegyzék
Előszó 3
82 szerző

Aranyosi Ervin (AranyosiErvin) 5
Arany-Tóth Katalin (aranytk) 7
Ábel Andrea (AngyaliAndi) 14
Bakkné Szentes Csilla (ZseffyZsanett) 22
Bazsó Gábor (Baggio011) 26
Bán Valéria (zoria) 33
Bodó Csiba Gizella (csigi) 37
Bombicz Mónika (Francesca3) 39
Budai Ferenc (cirimok) 43
Cseh Angéla (pumibu) 45
Csengődi Péter (csega) 46
Csizmadia Krisztina (cocko23) 49
Csöndes Csaba (csaszti) 51
Dr. Dávid József (csitesz) 52
Éva Lambrozett (lambrozett) 57
Fazekas Miklós (mickey48) 60
fényesi Tóth János (fényesi) 64
Földi László (Lacoba) 69
Gligorics Teru (Teru) 73
Gyarmati Gábor (ODDS) 79
Haász Irén (haaszi) 80
Hanyecz István (stefanikus) 87
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Hardik László (ho) 89
Hepp Béla (a_leb) 90
H. Gábor Erzsébet (hzsike) 96
Hegedűs Csaba (navarrista) 107
Horák Andrea (Kankalin) 110
Horváth Géza (hori) 113
Illés Beáta (readrunner) 115
Kajuk Gyula (trendo) 117
Kamarás Klára (Si) 125
Káli László (Captnemo) 130
Király Csilla (KiralyCsilla) 136
Kis-Mezei Katalin (kismezei) 137
Kiss Gyula (Nagyur) 139
Kiss Péter (kisssp) 143
Kovács Daniela (vorosliliom) 145
Kováts Péter (Skorpio) 151
Kun Magdolna (lena1) 158
Kutasi Károly (csikar) 164
Lám Etelka (motoz) 166
Ligeti Éva (LEKA) 168
Lőrinczi L. Anna (Anna1955) 172
Lyza Zsolcai (Lyza1) 176
Maróti László (PiaNista) 181
Maszong József (Samway) 183
Mayer Edit Julianna (Julianna) 188
Márffyné Horváth Henrietta (Amarilla) 190
Máté László (winner) 194
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Molnár József (farao) 203
Molnár Szilvia (aphrodita) 207
Mucsi Antal (toni1) 209
Nagy Csaba Attila (Attila61) 212
Nagy Gabriella (blue) 215
Nagy Ilona (pirospipacs) 217
Nemes István (Metallica) 223
Nem Tamás (nemtom) 225
Nyolcas József (estelente) 227
Palásthy András (oroszlán) 230
Piro M. Péter (piroman) 231
Radnó György (georedno) 237
Ricza István (tavinarcisz) 238
Sándorfi András (Malan) 241
S. Farkas Zsuzsanna (naiva) 247
Somogyi Ottó (soman) 255
Soós Andrea (anyatka) 257
Standovár Ágota (stando) 258
Szabó Irma Éva (doszke) 264
Szalay Sándor (felix) 270
Szemendei Ágnes (agnes) 276
Szélesi Velina (velina) 278
Szilágyi Ferenc (szilfer) 280
Szöllősi Zoltán (Borian) 285
Szukics Zsolt (szukicszs) 287
Tarcainé Ötvös Anikó (zanzaa) 290
Tóth Attila (attiqa) 294
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Tóth János (janus) 296
Urbán Annamária (Anne20) 297
Urbán-Szabó Béla (adalbert) 300
Vaszkó Márta (eprecske) 302
Végh Sándor (VeghS) 305
Wendler Zoltán (Artur-Brun) 308

Alkotói arcképcsarnok 313




