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EElléé  sszzóóllookk…… 

 

...de előre jelzem: úgy érzem magam, mint a hajdani Ki mit 

tud? zsűri elnöke, aki végigüli a vetélkedést, és a végére, épp a 

döntés perceiben döbben rá, hogy valamennyi versenyző mind-

ahány produkciója a szívéhez nőtt. Amikor pedig a legokosabb 

véleményt várják tőle, sete-sután fogalmaz, keresgél a szókincs-

tárában, mert hogy dicsérni is szeretne, a legjobbakat továbbjut-

tatni, a haloványabbaktól pedig úgy búcsúzni, hogy ne szegje 

kedvüket, mit több, arra buzdítsa őket, hogy folytassák, rendü-

letlenül, mert bennük is mocorog valami, hogy mi, az pedig 

előbb-utóbb úgyis kiderül.  

Az utóbbi években gyakran kapok verseket, kisprózákat, több 

alkalommal fordultak hozzám a pályakezdők, az önbizalomhi-

ányban szenvedők, a tétovák, az elbizonytalanodók, az elkese-

redettek, és még sokan mások, mondván és kérvén, alkossak 

véleményt, mondjam meg őszintén, hogy folytassák-e vagy sem. 

Tudvalévő, legtöbbjük nem azt várja, amit kér, sokkal inkább 

azt, hogy ugyan dicsérjem már meg, mert ő tudja, nagyon is 

tudja, teljes mértékben tisztában van vele, hogy amit a kezembe 

ad, amit rám bíz, amit postáz, az maga a tökély, a legszebb, amit 

eladdig szült, csak jó lenne, ha ezt én is kimondanám, megír-

nám, világgá kürtölném, s egyebek. Végül mi történik? Én szi-

gorú vagyok, és mondom, amit gondolok, aztán jön, aminek 

jönnie kell: sértődöttség, duzzogás, szóval akkor már biztosan 

tudom: ha hallgattam volna, jobban jártam volna.  

Ami miatt ugyancsak keresnek, nem is kevesen: írtak már 

egy kötetnyi verset, és fogalmuk sincs, hogyan lehetne kiadni, 

terjeszteni, hogy eljuttathassák olvasók, versbarátok ezreihez. 

Mit tehetnék: kiábrándítom őket, mert van némi kiadói tapaszta-

latom, meg hát karakteres képem és véleményem a terjesztés 

útvesztőiről. Így aztán annál többet és jobbat nem javasolhatok, 

mint hogy kössék be párszáz példányban, adogassák el táskából, 

keressenek vevőket és rajongókat a szűk baráti és ismerősi kö-
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rökből, és higgyenek nekem: ha terjesztőkhöz kerülne a kötetük, 

akkor is ezekre a körökre számíthatnának. Még csak keseregni-

ük sem kell miatta: első nekifutásra József Attila Nagyon fáj 

című fantasztikus kötete is csak száz példányban kelt el.  

Most itt egy antológia, aki a Fullextrából számít, benne van. 

Mindahányan a legjobbat és a legszebbet adták a kötethez, erről 

hamarosan meggyőződhet a kedves Olvasó is. Remélhető, és 

magam is ezt kívánom: sok száz példány talál majd gazdára. Ne 

feledjük: sok szerző, sok barát és ismerős. Azt remélem, a szer-

zők barátaivá válnak majd, akik ezt az antológiát lapozgatják.  

 

 

Nagy Bandó András 
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André Ilona Ibolya (lenaneni)    

 

Látva lássatok 
 

Szeretném magam megmutatni, 
kitárni a zsigerekig, 
hogy látva lássatok. 
Ne csupán szemeim 
fényes kék tó tükrén 

ámuldozzatok! 
Mutatnám a kocsányon lógó 
kifordult, véres szemgolyót is. 

Az is én vagyok. 
 

Mert hamis minden csillogás: 
hazugság a külcsín, a máz, 

ha bent, mélyen, munkál a láz 
és egyéb korhű nyavalyák. 

Mert nap mint nap az éjszakák  
leple alatt, zárt ajtók mögött 

ízekre szed, darabokra szaggat 
a magány. Mert kilökött, 

kitaszított magából a horda, 
mert nem telik Chateaux Dior-ra, 

és igaz ugyan, hogy járni jár,  
mégsem jut egy csepp l’Oreal. 
Mert hiába van a sok túlóra, 
mégsem telik kalácsra, borra. 

Csak ketyegek, mint a bolondóra, 
járok körbe, csak körbe-körbe, 
tavaly, idén és talán jövőre… 

Akkor talán… de mit is beszélek? 
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Kimarjult rég bennem a lélek, 
kificamlott a gondolat. 

És minden utam elakadt. 
 

Megszakadt. Aha. Megszakadt. 
 

Mert minden éjjel és hajnalon 
hasít, szúr, tép a fájdalom. 
Aztán a blazírt reggelek 

fénye, mint puzzle-t a gyerek, 
unottan ismét összerak. 
A hegeket, forradásokat 

ruhával, sminkkel, sállal takarom, 
és mielőtt az ajtómon kilépnék, 

utolsó simításként felrakom, 
mint fehér ingre a selyemnyakkendőt, 

keményített, jólfésült mosolyom. 
 

Köszönöm, jól vagyok. 
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André Ferenc  (walaky)   

 

Altató 
 
Sűrűkék ragyogó 
Millió pillangó 
Szemedben parázs tó 
 
Parázs tó éji nap 
Holdsugár hajadnak 
Illata elringat 
 
Elringat csendesen 
Ujjaid keresem 
Szundítsál kedvesem 
 
Kedvesem suttogják 
A neved ráncos fák 
Elringat a világ 
 
A világ hajnalt költ 
Csillagvár összedőlt 
A hamva méregzöld 
 
Méregzöld zene szól 
Gúnyosan araszol 
Várok míg elalszol 
 
Elalszol békesség 
Zakatol óvlak még 
Míg az ég sűrűkék 
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Maszk 
 

Ha kéred repül 
Vagy szétgurul 
Molekulákra a padlón. 
Hasadékba települ 
Cseppeken alul 
Hálásan pislog nem vádlón. 
  
Pedig még dübörögnek 
Fanyarsárga hanghullámok 
Ficánkolnak csintalan vak gondok. 
Neki szöknek érdes kőnek 
S beláthatatlan tenvilágod 
Felássák féleszű vakondok. 
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Arany-Tóth Katalin  (aranytk)  

 

Átok és keserű   
 

Tudom, küzdelmek nélkül nincs értéke a létnek, 
de nincs már erőm, sem akaratom. Erőtlenül lépek. 
Ébredéstől elnyugvásig pusztít a mindennapos robot, 
Szorító satu az élet, s mint egy listával teleírt papírlapot, 
csak magam előtt tologatok minden átkozott, keserű napot. 
  
Azt mondják: ajándék minden nehézség, minden kereszt, 
de Sorsom csak fojtogat. Bűzös, lápos árkaiból nem ereszt. 
Békétlen, meddő jelenből formálódó rút, mihaszna holnapok! 
Szemem, ha lehunyom, bölcsőm ringatom – gyermek vagyok. 
Adósságom, hogy születtem – reményem, hogy végül meghalok. 

 
2010. július 30.  

 

 

Éjre várva      
  
Monoton 
hétköznapokon 
az ünnepeket várom, 
ünnepek zajában  
pihenésre vágyom. 
 
Fáradt esték csendjét 
magamhoz ölelem, 
a megkövült terhek 
szilánkos fájdalmát 
párnámra teszem. 
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Mielőtt az éj  
álmot őrző karja 
magával ragad, 
még felidézem  
kedves szavad. 
  
Visszalopom szívembe  
a veled megélt csodát, 
kívül hagyva néhány 
percre a sötétbe boruló  
csend kínzó ostorát. 
  
Fájdalmat űző 
percek ajándéka 
könnyű lebegés, 
felszínes sóhajokon rezgő, 
éjbe menekülő pihenés. 
  
S valahányszor felrebbent  
a reggelbe virradó 
lassú mozdulás, 
talpamban tétován torpan 
az érkezésre váró elindulás. 
  
Magányom, mint gitáron 
pendülő, síró dallam,  
vele kezdődik, 
s vele ér véget örök hatalmam. 

 

 
2010. március 20. 
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Mert csöndemben…  
  
 

Mert csöndemben újra 
s csak újra dúl a múlt: 

Sorsomon konok emlékek ülnek 
 (talán mert üldözöm őket, 

tüntetnek, s nem menekülnek), 
csak nyomják rám a mázsányi súlyt, 

teremtve bennem 
– bár hinném, hogy értem! – 

néma háborút. 
  
 

Vergődő magammal 
vívott, halálba hajló, 

vesztett csaták! 
Mi célotok?! 
Oly idegen  
ez a világ! 
Földig húz 

e nagy titok, 
s kérdésem  

hiába sírom, 
hiába kiáltom, 

a válaszra süket vagyok. 
Gyötrő csöndet tördel a mély,  
létembe naponta belefáradok. 
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A feszített napok percei mögött 
meghúzódó némaságban  

(esti imák helyett)  
egy apró  

mécses még lángra gyúl – lobog. 
Fénye mögött magamtól távolodok. 

Lángjában zúzott haragot takar 
a teremtett béke – szíven szúr  

a szilánkok tenyérnyi 
büszkesége. 

 
Álmomban  

gyáván  
gyanakvó 

lidérc-lovagok 
vágtatnak a messzeségbe, 

s én (ó, szegény…), minden felszálló  
porszembe beleporladok. 

 
Ez a száguldás,  

mint lassuló sodródás  
– fényévnyi távolodás –  

  
Vajúdásom ég-és földszakadás: 

megnyugvást reménylő lélekhasadás. 

 
 
2010. július 29. 

 

 

 

 

 

 



1155                                                                                      antológia 2010.  
 

 

Mesterem vagy 
  
Bennem harcol ösztön, 
hit, és józan értelem. 
Szóba, tettbe örökített, 
buja küzdelem.  
S míg az óriáskerék forog, 
maradok egyszerű, hű rabod, 
ó, Sorsom, te tántoríthatatlan! 
Nincs vagyonom. Sosem volt hatalmam. 
Élek hazám kicsiny szegletében 
hittel örök tisztességben. 
Már nem választhatok. 
Ha kell, majd alázattal halok, 
de hervadásomból ma még 
naponta új rügy pattan: 
tovább adni a szót, 
az érzést – igen, én, ezt kaptam. 
Örök ízed számba szökken, Élet. 
Mesterem vagy, s hűen követve  
egyszer majd utolérlek. 
Addig is… leszek  
ölelésbe burkolt csend 
elfojtott akaratban, 
születő mosoly, biztatás a bajban,  
csak magamnak örök vigasztalhatatlan. 
  

 
2010. február 7. 
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Semmiként is óriás  
 

Kiket szerettem, 
sokan elbúcsúztak tőlem: 
fönn laknak az égben, 
talpig hófehérben. 
 
Szelíden játszó angyalok 
suhannak el vállam felett, 
ragyognak az arcomra rótt, 
láthatatlan fény-jelek. 
S míg az évek mögém lépnek, 
illatok, képek emlékét őrizve 
dúdolok a messzeségnek, 
s hagyom, hogy vigyen a szél, 
nem számít, merre sodor, 
az sem, hogy mit súg, mit beszél… 
 
Könnyű leszek – ébren álmodom. 
Talán így lesz – nem tudom… 
  
Gyávasággal cinkos szégyenem, 
hogy élni, s halni is űz a félelem. 
Egy nap elvesztem majd mind, 
mi igazán sosem volt enyém. 
S míg búcsút intve állok  
pőrén a lét peremén, 
átölel majd engem is 
gyöngéden a Fény. 
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Tovább lépek akkor utamon: 
s ha öröm, bánat már csak 
hűvös nyugalom,  
békéjét magamra húzva hagyom, 
hogy röpítsen tovább a szél, 
zengjen, daloljon! Üzenje, 
hogy a lélek mindörökké él! 
 
Kincsem így lesz majd megfoghatatlan. 
Semmiként is óriás leszek 
– s bár embernek láthatatlan – 
mégis mind, kiket szerettem, 
megpihennek majd 
ölelő karomban. 
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Ábel Andrea  (AngyaliAndi)   

 

 

Apáinkért   
 

 
Apáink elfojtott dühe üvöltve tör ki belőlünk, 
keserű múltjuk lett a mi örök szenvedésünk, 
haragjuk bennünk öl, tapossa az elnyomókat, 
reszkető kezeik helyett, mi töröljük el a múltat. 
 
Apáink kérdésére mi követelünk választ, 
jövőjük békéjéhez ki ad nekik támaszt, 
álmaik csak álmok- hazug hittel altattak, 
ezerarcú ígérettel csak csendet akartak. 
 
Apáink hangja reszket, tovaszáll a szélben, 
erejük már fogytán, kimerül egy halk „miért”- ben, 
mi kaptuk örökül igaz kérdéseik seregét, 
válaszolj hát hazug, felelj az ellopott álmaikért! 
 
Apáink még hitték, becsülete van a szónak, 
hitték, hogy a szívek egy célért dobognak, 
minden elhangzott igének súlya volt szemükben, 
hazugságaitok véres árkot mart a lelkükben. 
 
Apáink neveltek, harcra buzdítottak, 
követeljük álmaikat, űzzük ki a rosszat, 
taszítsuk le trónjaikról a hazug királyokat, 
adjuk vissza szép hazánknak az igaz szavakat. 
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Útravaló   
 

Meseszép életet álmodtam Neked, 
hol határokat csak a képzelet szülhet, 
óriás légy ebben a törpe világban, 
szárnyaló Sasmadár Verébországban. 
 
Végtelen akaratot álmodtam Neked, 
hegyeket mozgató ragyogó ötleteket, 
erős várat,mi támaszod, őrződ a vészben, 
ölelő, tárt karokat oltalmul a szélben. 
 
Rózsaszín boldogságot álmodtam Neked, 
csillagokig emelő, mosolygós éveket, 
jövőd már nem rólunk szól, de belőlünk ered, 
pici lányom kérlek okosan éld életed. 

 

Élet  
 
Fagyott földön ül az Élet, 
bűzös rongy takarja dermedő szívét, 
sárba lógó, csikorgó MIÉRTEK, 
az éj hoz tán nyugtot, az ordító sötétség. 

Mozdulatlan ül az Élet, 
ki látja, már nem közelít felé, 
észrevétlen pislog, nem kell az ítélet, 
nem húzza más, csak a fekete végtelenség. 

Csendesen álmodik az Élet, 
volt mikor még értette a gyertya melegét, 
szembogara villan csak fehéren, 
ahogy utoljára égre emeli tekintetét. 
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Urak! 
 

Rettegek a holnaptól, ha Hazám szolgálói 
Mindenek Urának képzelik magukat, 
ha a bizalom őrzői, bólogató 
kutyává alázzák mivoltunkat, 
eladják mi szépség, mi kincset ér e tájnak, 
elhordják még írmagját is a szegény magyarnak. 
Csak az számít, az a fontos, 
mennyi lesz a haszon, 
idegen bérenceké már az ország, a vagyon, 
ám az Urak csak hiszik, ez örökre így marad, 
fortyog már a bosszú, éled az öntudat. 
Üzenem hát, Urak! 
Bűn nem marad érdemtelen, 
a rács mögött a napsugár is 
halovány. Élettelen. 
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ifj. Ábel Andrea  (abelandi)  

 

 

Autó, az csak autó! 
 

ezdjük ott a történetem, hogy csak egy átlag gyerek vagyok, 

átlag szülőkkel, akiknek érdekes munkájuk van. Mindketten, 

egy autós cégnek dolgoznak.  Nevelőapám szerelő, anyám pedig 

pénztáros. Eleve, hogyha azt mondjuk az embernek, hogy pénz-

táros, az jut az eszébe, hogy az az ember számol, kasszázik, de 

az autókhoz semmiképpen nem ért.  

Na ez annál a cégnél nem így működik. A pénztáros nemcsak 

a munkájához ért, hanem az autókhoz is. Oké, oké ez még nem 

olyan meglepő, hiszen autós cég az autós cég; de az, hogy ami-

kor a szervizben csak férfiak vannak, (és konkrétan cigizésen 

kívül nem tesznek semmit) akkor a pénztárosnak kelljen a mun-

kaideje alatt kibattyogni egy vevővel, aki csak egy szerencsétlen 

ablaktörlőt akar felszerelni, az már sok. Persze a vevő sem olyan 

logikus gondolkodású, hogy rögtön segítséget kérjen, nem-nem. 

Először maga próbálja meg felrakni, és amikor már látja, hogy 

egy kicsit sem hasonlít az eredeti formájára, akkor sétál be az 

áruházba azzal a pökhendi mondattal, hogy rossz az ablaktörlő, 

nem lehet felrakni.  

Nem is kellett több az anyámnak, fogta az ablaktörlőt, kiment 

a vevő autójához és kb. egy-két perces munkával fölszerelte azt. 

Persze, ezután a jóember csak úgy elment, minden köszönöm 

vagy valami ilyesmi nélkül, szóval, szerintem kínosnak érezte, 

hogy egy nő, aki nem is autószerelő négy mozdulattal megoldot-

ta a problémát. 

 

Gondolom furcsának tartjátok, honnan tudok ennyit ezekről a 

vicces sztorikról. Hát, ha csak egyszer is eljönnétek hozzánk 

vendégségbe, megtudnátok. Amikor a család belekezd bármiféle 

közös dologba, akkor már a harmadik mondatnál az autók a té-

K 
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ma. Ez alapjába véve az első két hétben nem zavart, de amikor 

már az ember ötödszörre hallgatja végig, hogy milyen BMW-t 

és hol gyártottak, az már egy kicsit kiakasztott. De ennél van 

egy rosszabb verzió is, amikor arról kezdenek el beszélni, hogy 

ennek az autónak meg kell csinálni a motordiagnosztikáját, a 

másiknak a fékpofáját kell lecserélni. Könyörgöm, azt se értem, 

hogy egy féknek hogyan lehet pofája, hát még motordiagnoszti-

kája, én leragadtam ott, hogy maximum a beteg embereket diag-

nosztizálják. Ezekből a beszélgetésekből nincs menekvés. Bár-

mikor képesek rákezdeni, de szerencsére a mamám egész jól 

vissza tudja őket tartani. Ezért is várom mindig a vasárnapokat, 

amikor látogatóba megyünk hozzá.  

A mostani vasárnap is pont ilyen volt. Anyuék éppen kezdték 

volna el az autós történetüket, amikor, a mama is szólni akart. 

Na, gondoltam magamban, majd most feldob valami jó témát, és 

arról elbeszélgetünk egy darabig. Bele is kezdett a mondandójá-

ba:  

– Hát képzeljétek hogy jártam, vettem a kocsimra két pár 

gumit, és új helyett használtat adtak el nekem… 

 

Áh, feladom, innen már nincs menekvés. 
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Balla László  (ballalaci)    

 
 

A kereszt nevében 
 
 

Ezerkilencvenhat június elején, 
Gyermek ül a fűben, a Hanság mezején. 
Nádsípot farigcsál, forgatva kezébe, 
Fűzfa lombja alatt, tízéves legényke. 
 
Hűsítő patakba lógatja a lábát, 
Szemlélve körötte, legelésző nyáját. 
Egyedül vigyázza, megérett már arra, 
Otthon is számolnak minden dolgos karra. 
 
Vele van pulija, éber segedelme, 
Az elkószált birka űző veszedelme. 
Oly könnyedén hajtja, terelgeti vissza, 
Hogy látványát a szem ámulattal issza. 
 
Mellette elnyúlva, tavaszi báránya, 
Ő viselte gondját, ügyelt az árvára. 
Odasimul szőre, szorosan baljához, 
Ragaszkodik hozzá, mint kisded anyjához. 
 
Jobbján a komondor, félelmetes őre, 
Jöhet farkas, medve, nem inal el tőle. 
Felveszi a harcot, a gazdáját védve, 
Ha kell éltét adja, csak őt baj ne érje. 
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Bence a fiúcska, magát talpra kapva, 
Ránéz az aranyló, lenyugovó napra. 
Jelez a pulinak, indulhatnak haza, 
Szólania sem kell, nem is hangzik szava. 
 
Üres tarisznyáját a vállára veti, 
Lépteit sebesen hazafelé szedi. 
Korog már a gyomra, elfogyott ebédje, 
Vajon édesanyja mit tálal elébe? 
 
Jaj de jó ma szerda, kenyér sütés napja, 
Összeül a család, apraja és nagyja. 
Ilyenkor még frissen, melegében kapják, 
Eszik amíg látják, morzsáját sem hagyják. 
 
Fertály óra telvén, meglátja a falut, 
Házukhoz érkezvén, kitárja a kaput. 
Bezárja birkáit, akolban a helyük, 
Szalmán összebújva, hajtják le a fejük. 
 
Apja köszöntötte, - Jó hogy hazatértél, 
Még éppen időben, vacsorára értél. 
Mondjuk el imánkat, összekulcsolt kézzel, 
Adózzunk hálával, került elénk étel! - 
 
Leszállt a sötétség, mécses lángja lobbant, 
Künn a halastóban, testes harcsa csobbant. 
Huhogott a bagoly, így kürtölve széjjel, 
Vadászatra indul, övé minden éjjel. 
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– Szerencsés az időnk, egy hét és aratunk, 
Bőséges a termés, éhen sem maradunk. 
– Édesapám kérlek engemet is vigyél, 
Sokat erősödtem szavamra az idén! – 
 
– Gyenge még a karod, zsenge fa növőbe, 
Két bátyád jön velem, talán majd jövőre. 
Bence, te csak ügyelj, vigyázzál a nyájra, 
Ez a tennivalód, emerre a nyárra. – 
 
Tudomásul vette, hallgatott szavára, 
Ki miben tud segít, a család javára. 
Anyja meleg keze, simított hajába, 
Enyhítő gyógyírként, fiának bajára. 
 

*** 
 
A mosoni kapun ebben az időben,  
Roppant had vonul át, nemes ügy vivőben. 
A Szent Sír veszélyben, támadja a pogány, 
Őket zabolázni, e célnak az okán. 
 
Háborút hirdetek, szólt második Orbán, 
Latin kereszt függjön, Jeruzsálem ormán. 
Európa megmozdult, gyűltek az emberek, 
Félelmetes tömeg, hatalmas fergeteg. 
 
Volt sok nemes lovag, katona, zarándok, 
Rablók, gonosztevők, szerencse vadászok. 
Gottschalk, egyik vezér, Emich gróf a másik, 
Tizenöt-ezer fő, vége nem is látszik. 
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Bebocsájtást kértek a Szent földre menet, 
Álltal szelnék földünk, amennyiben lehet. 
Kálmán magyar király, engedelmét adta, 
Békével járjanak, e feltételt szabta. 
 
Bár a szíve mélyén gyanakodva nézte, 
Ők is csak rendbontók, belül igen félte. 
Mint nemrég Zimonynál egy hasonló sereg, 
Rabolt, fosztogatott, fájóak a sebek. 
 
Viszont a pápának fogadalmat adott, 
Szaván mit kimondott, foltot sosem hagyott. 
Ezért engedékeny, nem ránt rögtön kardot, 
Hüvelyében tartva, kerülve a harcot. 
 

 *** 
 
– Hajnalodik lelkem, pirkad már az égbolt. 
Nézd csak, belopódzott szobánkba egy fényfolt! 
– Rögvest kelek mama, szundítok még cseppet, 
Oly édes volt álmom, tán idáig legszebb! 
 
– Ugye elmeséled kis csillagom nekem?  
– Persze, hogy elmondom, mi esett meg velem. 
Elkészült a sípom, és mint számba vettem, 
Tündérek táncoltak, amíg le nem tettem. 
 
– Valóban csodaszép, mesebeli álom, 
Velem is megesett, magam előtt látom. 
Igaz más történet, de egy azon lényeg, 
Magunkhoz ölelni, nagy csokornyi szépet. 
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Pattanj álomszuszék, hadd fogom a sarkad, 
Ujjaim hegyével, csiklandozva talpad! 
– Jaj ne édesanyám, csak ezt meg ne tegye! - 
Repítette Bencét, lendületes heve. 
 
– Teli a tarisznyád, friss kenyér, szalonna, 
Hagymára is lelsz majd, abba a halomba. 
Vigyázzál magadra, hazavárlak este, 
Házunk ablakából a jöttödre lesve. – 
 

 *** 
 
Emich gróf kábultan, bor mámorban ébredt, 
Nyergelt táltosához, poroszkálva lépett. 
– Ég belül a pokol! – rivallt a szolgára, 
Aki vízért rohant, az urát szolgálva. 
 
Gotschalk csak nevetett, - Berúgtunk az éjjel, 
Feldúltuk e falut, fenekestül széjjel. 
Gazdag ezen ország, dús szérűk, patások, 
Mit számít mit elvesz, pár békés zarándok?  
 
Amúgy is pap vagyok, meggyónok magamnak. 
Elferdítve kissé, higgyék a szavamnak. – 
Sunyi tekintete az eget kutatta, 
Emich hasát fogta, ahogyan mulatta. 
 

*** 
 
Ezerkilencvenhat június elején, 
Gyermek ül a fűben a Hanság mezején. 
Nádsípot farigcsál, forgatva kezébe, 
Fűzfa lombja alatt, tízéves legényke. 
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Letette bicskáját, lassacskán elkészült, 
Ajkához emelve, hogy fújja felkészült. 
Ekkor a pulija, ugatásba kezdett, 
Idegenek jőnek, néki ez nem tetszett. 
 
Lovasok tűntek fel, végestelen sorban, 
Rálelve a nyájra, arra azon nyomban. 
Bence, érkezésük kíváncsian nézte, 
Köszönt jó előre, hogy az illem kérte. 
 
Emich gróf lenézőn tekintett feléje, 
Ménje odalépdelt, szorosan elébe. 
– Szerencsés a napod, egy keresztes hadat, 
Láthatsz ma vendégül, birkád bőven akad! 
 
– Vitézlő nagy uram, nekem nincsen nyájam, 
Vigyázom csak őket. – mondta szépen, lágyan. 
– Egy bárány az enyém, én neveltem őt fel, 
Emez a lábamnál, sosem tágít ő el. 
 
– Mostantól az enyém, vacsorának szánom, 
Harapni a húsát, igen-igen vágyom! 
A többit seregem falja fel egy szálig,  
Reggelre e mező, csont halommá válik. 
 
– Nem adom a nyájat, tágítsanak innen, 
Épségben kell mindet, hazafelé vinnem! - 
Tolta el a lovat, ahogyan csak bírta, 
Apjának hiányát, a szívében sírta. 
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– Hozzá érsz lovamhoz? Érinted csizmámat? 
Szemtelen por fattyú, nincs nálad hitványabb! –  
A megriadt fiút, ökölcsapás érte, 
Ugrott a komondor, kis gazdáját féltve. 
 
Izmai feszültek, az állkapcsa tátva, 
Összerezzent Emich, a jövendőt látva. 
Aztán kisvártatva, kínjában üvöltött,  
Segélykérő hangja, szélvészként süvöltött. 
 
– Íjászok! ízibe lőjetek a vadra,  
Aki szívet talál, bő jutalmam kapja! – 
Kinyúlt a komondor, zihált még a teste, 
Hófehér bundája, vérvörösre festve. 
 
Fátyolos szemei, Bencére meredtek,  
Kinek orcájáról, könnycseppek peregtek. 
Feltérdelt a földről, a társához mászott, 
Súlyos ütés érte, mozgásán is látszott. 
 
Elérve az ebet, ráborult zokogva, 
Emich gróf haragját, még jobban fokozva. 
– Sajnáld csak a dögöt, rögvest találkoztok,  
Aki ellenemben, annak halált osztok! 
 
Katonák! Karóba húzzátok, de tüstént! – 
Adta ki parancsát, szigorúan, büszkén. 
Gotschalk pap helyeselt, - A büntetés ráfér, 
Az igazi juhász, kész halni a nyájért! – 
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A megszeppent gyermek, reszket félelmében, 
Mégsem nyílik ajka, önnön védelmében. 
Miért is nyílana? jól tudja azt lelke, 
Hóhéra, abban is csak örömet lelne. 
 
Verejtékben úszva, édesanyját hívja, 
Keserves fájdalmát, enyhítse ha bírja. 
Gyenge karja sípját, szájához emelte,  
Felzendülve hangját, fuvallat terelte. 
 
Tündérek suhantak, sietve az égből,  
Egyre körülvéve, a végtelen kékből. 
Gyengéden megfogták, elvitték magukkal, 
Mosolyt varázsolva, bűbájos szavukkal. 
 

 *** 
 
– Aggódom már apjuk! Hol késik a gyermek? 
Olyan aprócska még, játszadozó termet. 
– Igazad van asszony. – egyszer vissza-nézett, 
S középső fiúk a nyomába lépett. 
 
Előttük foltokban, vöröslött a távol, 
Tán a naplemente, izzó színben lángol? 
Azután a férfi tudatára ébredt, 
Nem a nap korongja, tábortüzek égnek. 
 
Ahogy közeledtek, egyre nőtt a zsivaj, 
Nevetés, éneklés, tivornyázó ricsaj. 
Rossz érzése támadt, görcsbe rándult gyomra, 
– Várjál meg itt fiam! – súgta hátra mondva. 
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Hirtelen mit látott, felvillanó fénynél, 
Tébolyabbá tette, minden földi lénynél. 
– Gyilkosok, barbárok! –kitépett egy kardot, 
Felvette magában, mindükkel a harcot. 
 
– Ki tette fiammal? Mit ártott ő nektek? 
Pokolra veletek! Sorban oda lesztek! – 
Aprított a fegyver, ontotta a halált, 
Végül egy pengeél, a szívébe talált. 
 
Vágtatott a fiú, felverte a falvat, 
Rémülten, döbbenten, mindenki csak hallgat. 
– Megölték testvérem, oda veszett apám! 
Meghasadva szívem, mit tehetnénk anyám?- 
 
Megszólalt egy öreg, – Tüstént a királyhoz! 
Majd ő ítélkezik, reájuk mi vár most! 
Mi pedig azonnal a mocsárba búvunk, 
Csekélyke az erőnk velük ujjat húznunk! – 
 
Kálmán megdöbbenve fogadta a szókat, 
Sajnos beteljesült a sejtelmes jóslat. 
Ismét garázda had fosztogat, öl, rombol, 
Aljas gonosz vágyuk, védtelenen tombol. 
 
– Emich milyen lovag? Gotschalk pediglen pap? 
Bűnt, hogy ne vétsenek, nem is telhet el nap? 
Ártatlan fiúcskát karóba húzatnak? 
Teteménél vígan, jó kedvvel mulatnak? 
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Minek is tűnhetnek jó Urunk szemében? 
Mindent meg tehetnek a kereszt nevében? 
Vitézim utánam! Porrá zúzzuk tervük! 
Ütött az órájuk, elérkezett percük! – 
 
Fehérvár határán, farkasszemet nézve,  
Nekik ront a király, irgalmat nem mérve. 
Bősz haragja villám, csapással ostoroz, 
Izmot megdagasztva, százára sokszoroz. 
 
Ezerkilencvenhat június elején, 
Gyermek hant a földben, a Hanság mezején. 
Faragott nádsípját, szorítva kezébe, 
Fűzfa lombja alatt, tízéves legényke. 
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Bartalovics Zoltán (prayer)   

 

 

 

Enigma 
 
 

Enigma kódok ébredése  
kattogva elmémbe zúgva zakatol,  
hogy megfejthesselek egy hűvös éjjen,  
ha brácsának kuvik dalol  
s a lombos fák közt meghúzódó dallam:  
(bár lelkembe váj, mint égi hegedű,)  
nagy tudású Istenek súgnak össze halkan:  
ajkamról lecsorgó neved édes-nedű. 
Majd megrészegülvén, mint tébolyult 
zenész, ki ráülvén összetöri hangszerét, 
de kántálva hívja tovább bármilyen  
borús az ég, mint bagoly a kedvesét 
úgy állnak össze az üres hangok,  
kódtalanná válsz bennem, Te csodabogár! 
Mert, bár lehet, hogy éjjel néma a határ, 
s a rét is dongótól üres, 
holt szívem morzézva segélyért kiált, 
mely veled fűszeres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fulltükör 5.                                                                                            3344  
 

 

Ködbe veszve 

Baktatóra fogtam már dalom. 
A régi ének futáshangja 
elcsuklik torkomon. 
Bár visszhangja siklik dombokon 
félénk, nem szorgos, mint a hangya. 

Bábja barna, fekélyes kelés. 
Engem mar nyughatatlansága. 
Értelme tévedés, 
volt nedvek birtokában kevés, 
mára számat nyalja tisztára. 

Pedig hűlt csókja: - minden kotta! 
Bolygók koccannak össze bennük. 
Pernyetűz, halomra 
dobált rozogaének lomha, 
angyalsikoly kísér felettük. 

Szebb hangokkal kélt világra föl 
hörgőn, amikor megszületett. 
Az Úr csípett fülön: 
anyám kedvesen vitt a ködön 
mondta, jó, hogy sír ez a gyerek. 

Nyállal köptem méhe sós ízét, 
hogy magamra találjak végre, 
de elveszett hitén 
bolyongott, hurcolt, lázzal kimért 
jósággal gonoszságtól féltve. 
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Az elszakadás munkát adott 
s lírát, dobogó szívveréssel, 
füvet borzongató 
dalával, kertemben hallgató 
öngyilkos madárseregéllyel. 

A szerelem is úgy ért utol, 
mint Renoir isteni ujja: 
arcképcsarnokokon 
fürdőzők, nyitott blúzok, aktok! 
óh, hogy érint’ném ma is újra. 

Verseim, már hűlt betűhalmaz: 
suttogva didergő sóhajok. 
Tőlük nyugton alhatsz, 
hisz’ ahogy köd szitál a parkban; 
szétterülnek akkor a bajok. 

S ha álmodat egy kósza lélek 
messzi szféra-zenéje lengi, 
a Föld, ahogy éled, 
zsúfolódik a csönd. S én téged 
hívlak, de nincs mögöttem senki. 
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Analógia 

Ténferegtem már életem folyamán 
úgy, ahogy tán soha senki. 
S ha kérdenéd, hol járt ekkor apám, 
mikor nagyon kellett volna menni, 
hát nem tudom, barátom. 

De elmondom, míg szerette asszonyát, 
anyámból megszülettem én. 
S magamra löttyintve az út porát, 
ha már az út maga nem lett enyém, 
elidőztem e tájon. 

Láttam, amint kapáson cigára lóg, 
s foltra már nem futja neki. 
Gyermeke bölcseje a dús falomb, 
mely éhezvén árnyékba temeti  
csöppnyi szomorúságát. 

S ha asszonya fedővel fedett ételt 
vitt délidőn a határba,  
Lábnyomában felhő merítkezett,  
mely óceán volt a tors bogárnak, 
hát belé fulladt kábán.  
   
És volt olyan, aki kerülvén munkát 
leült a rideg tömegbe. 
Rongya közt, a kockakövön turkált, 
s izmát bor és pálinka égette 
aszott arcú koldussá. 
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Az emberek jöttek, mentek, keresve 
Napot borongós nappalon, 
de nem volt jobb, s több égitest festve 
a fellocsolt azúrkék paplanon, 
így tovább álltak lustán. 

Hiteles vezető nem papolt kosztról.   
Szavában sosem élt kenyér. 
Tejfogú volt még a Föld, a Holdról 
s a kutyaugatott Nép életét 
alamizsnával tömte.   

Bár sans-culotte, és börberi kabát, 
cipőjére nem tapadt sár. 
A mozgolódás, számára barát 
s szív nélküli ellenforradalmár 
sírjának ásott gödre. 

És harang sem zúgott! Fanfárok némán 
rostokoltak szűk toronyban. 
Minden angyal elhúzódott, s tréfát 
hittek magukénak vígpokolban 
szolgalelkű ostobák. 

Hatalmas Taigetosz lett a világ. 
Kalandorok szövetségén 
kutatták és bírálták el hibád. 
(Nem menekülsz, de nem is lelsz békét. 
Gondjaid holt mostohák…) 
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Láttam én mindent, így is, hogy csak álltam: 
zenit, és nadírvillanást. 
S ha éjjelen világlott egy lámpa 
pislákolt szemem dacára, halvány 
keresztként égtek túlról 

az utcák, a taxik, a fölfestett jel, 
a világgá futott remény, 
ha indulni kell. Mind-mind eleven 
fájdalom az úton! - Elveszettként 
dülöngélünk a múlton. 

 
 

 
 

Gotthard Ernő (ernest):  Öreg arc 
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Bazsó Gábor (Baggio011)   

 

Bennem az Óra  

Ha nyitva van a két szemem, benned megbízom vakon, 
Nem ismerlek, de tudom: nem hagysz cserben engem. 
Ha hűvös földre feküdnék, Te jársz bennem, hisz hallom, 
Sosem hazudsz, s megsúgod majd: Mit nem szabad tennem. 

Részem lettél, s részed vagyok, szállni fogunk örökre, 
Ha mégsem lennék végtelen, Te beszélhetsz majd rólam, 
Viszed lábam, nyújtod kezem, vigyázol rám: Örökre, 
Leszek benned mindig ének, s Te leszel bennem szólam... 

 

Farkasok mostohája 

ötét színű régi autó haladt az éj leple alatt az erdő szélén. A 

kihalt, csendes részekre érve lassított, utána megállította a 

járművet. A vezetője kiszállt, majd a hátsó ajtót kinyitva egy 

dobozkát vett ki az ülésről. A kis kartondarabkából kaparászó 

mozgás hallatszott és egy rémült kis lény nyüszítése. Az ember 

vigyázva körbenézett, ezt követően a fák felé dobta a csomagot. 

A hatalmas hó beborított mindent, a dobozt is majdnem belepte. 

Ekkor a vezető visszaült az autóba, és szélsebesen távozott. Az 

apró karton szája óvatosan nyílni kezdett, majd egy barna színű 

kölyökkutya mászott elő belőle. Bundája vastag volt, teste vi-

szonylag erős, vaskos. A hatalmas hóban kétségbeesetten az 

erdő sűrűje felé indult, minden egyes lépéssel közelebb kerülve 

a végkimerüléshez. A hatalmas hótól és erős széltől nehezen 

haladt előre, és az erdő mélyén egy viszonylag tisztább területen 

S 
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össze is esett. Fáradtan tekintett előre, de nem volt képes moz-

dulni. Kíváncsiságát a hirtelen felbukkanó szempár keltette fel. 

Nem félt, hanem érdeklődött, így óvatosan újra négy lábra állt. 

Ekkor fedte fel magát a szempár gazdája, aki már sokkal bizto-

sabban sétált elő a fák takarásából. Tiszteletet parancsoló, fekete 

színű erős állat volt.  

Egy farkas. Döbbent kíváncsisággal végignéztek egymáson, 

majd az ordas szólalt meg először: 

– Hát te meg ki vagy? – nézte őt kedves kíváncsisággal a far-

kas. 

– Hűha! – ámult a kölyök, miközben ráragasztotta tekintetét 

az ismeretlen jövevényre. 

– Mit bámulsz így rajtam? – érdeklődött. 

– Soha nem láttam ilyen furcsa kutyát – lépett közelebb a 

kiskutya, s ekkor jót nevetett az ordas: 

– Én nem vagyok kutya – mosolygott. – Látszik, hogy fiatal 

vagy még – mondta, miközben a kis idegen még közelebb lé-

pett, és kíváncsian szaglászta rátalálóját. 

– Farkas? – döbbent meg. – Az meg milyen? – tágultak ki 

szemei. 

– Olyanok, mint én. Szerencsére csak külsőnkben hasonlí-

tunk valamelyest rátok. 

– Ezt, hogy érted? 

– Minket nem „fertőztek” meg az emberek, szabadok va-

gyunk.  

– Mi az a szabadság? – érdeklődött újra. 

– Az, hogy nekünk senki nem adhat bolond neveket, nem üt-

hetnek, nem rúghatnak belénk, nem verhetnek láncra, és nem 

dobhatnak ki. Ellenben tőled biztos szándékosan váltak meg, 

máskülönben nem kerültél volna ide – filozofált a tapasztalt 

farkas. 

– Idióta neveket? – nézett a kölyök. – Nekem még nevem 

sincs – szomorodott el. 

– Nem csak neved, de ahogy elnézlek, a füled sincs a helyén 

– utalt félig fajtájára is, és ekkor a kicsi pánikba esett, minden-

áron „hallókáit” akarta megnézni. 
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– Nincs fülem? – forgolódott. – Miért nincs fülem, ezt eddig 

senki nem mondta! – vonyított, miközben folyamatosan forgo-

lódott amatőr módjára, hogy feje fölé nézhessen. 

A farkas nagyot sóhajtva rátette mancsát a kölyökre, hogy le-

fékezze: 

– Nyughass! – figyelmeztette. – Fejezd be! – majd a kis eb 

gyors lélegzeteket véve pihent a hatalmas mancs alatt. 

– Hogy mondhatsz ilyet? – szomorkodott. – Hát nincs fülem! 

– Ne is törődj vele! – nyugtatta – Az emberek dilije ez az 

egész. 

Van, akinek a farka hiányzik, míg más olyan csupasz, mint az a 

kődarab – biccentett az egyik fa tövébe. 

– Komolyan? – tágultak ki újra a szemei. 

– Komolyan! – vágta rá. – Azt hiszik, olyanok vagytok, mint 

a majmok. Ne törődj vele, egyáltalán nem nagy ügy – mondta – 

Sőt, ha jobban megnézlek, talán jól is áll neked! Olyan egyedi 

vagy! – mosolygott rá. 

– Tényleg? – húzta ki magát a pici. – Még szerencse, hogy 

nincs fülem – gondolkodott el. 

– Na, de mégis, hogy hívnak, fiam? – érdeklődött újra a far-

kas – Mi a neved? 

– A „korcs dög” valamiféle név? – kérdezte kíváncsian az 

emberekben vakon megbízó kis kutyus. – De voltam már „bol-

hafészek” is. 

– Nem, fiam! – hajtotta le a fejét. – Az nem név, nem neked 

mondták.  

– Nem? 

– Nem – vágta rá. – Ha majd nagy leszel, megérted. Az én 

nevem Szikla. Örülök, hogy megismertelek – bökött mancsával 

a kiskutya felé. 

– Szia Szikla! – üdvözölte. – Én nem is tudom, hogy ki va-

gyok – feküdt le szomorúan. Szikla ekkor mélyen elgondolko-

dott, majd gondterhelten járkálni kezdett egyik fától a másikig. 

A kölyök felkapta a fejét, felkelt és utánozni kezdte az öreget. 

Szikla megunván a dolgot megkérdezte: 
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– Hát te mit művelsz? 

– Amit te! – büszkélkedett a kölyök. 

– Miért? 

– Mert én is farkas akarok lenni! – húzta ki magát. 

– De te nem lehetsz farkas! – világosította fel. 

– Mert nincs fülem? – érdeklődött kedvesen, majd Szikla 

megunva a dolgot megfejelte az egyik fát. 

– Nem azért, hanem mert te kutya vagy. És neved sincs. Most 

mihez kezdjek veled? 

– Vigyázol rám, amíg olyan nagy leszek, mint te? – csóválta 

a farkát, miközben Szikla torkán akadt a mondat. 

„Ennek a kicsinek szüksége van ránk. De, hogyan állítsak 

most be egy kutyával? Nem biztos, hogy a többiek jó szemmel 

néznék. Mondjuk én vagyok a rangidős most, és ha felneveljük 

a kicsit még a hasznunkra is válhat. Nincs szívem itt hagyni őt.” 

– Na, jó! – mondta. – Magammal viszlek, de egy szót se aka-

rok hallani az úton! – figyelmeztette. 

– Nem fogsz, ígérem! – mosolygott. 

– Indulás! – mondta, majd megiramodott. Szerencsére nem 

sokat haladt előre, mikor megfordult, és látta, hogy a kölyök 

nem tud szaladni, hiszen a hóban alig haladt előre a még apró 

test. Minden erejével elkészült már és ki tudja, meddig bolyon-

gott, míg Szikla rá nem talált. Az idős farkas a kölyökhöz sétált, 

majd bundájánál megragadva felemelte szájával, és továbbvitte. 

Ettől a perctől megváltozott a kis kölyökkutya élete, aki – bár 

csalódott az emberekben – békességben, és szeretetben nőhetett 

fel, és vált oszlopos tagjává a farkasok titokzatos családjának. 
 

 
(prózaverseny győztes) 
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Mit mondhatok még Neked?  

S én megint csak a mozdonygőzzel szállok tova,  
Visz a szél, visz jó messzire, visz, de vajon hova?  
 
Még nem látom a célomat, így aztán utam – lásd! – nincs nekem,  
A múltban csak a választ várom, mert jelenem is nincstelen…  
 
Te csak a reggel vagy számomra, és csak veled szép az est,  
Téged bezárni a szívembe – lásd! – nem voltam én rest!  
 
Ez lesz a börtönöd, én most így fogadlak örökbe,  
Kár is minden ellenállás, mert enyém lettél örökre.  
 
S ha újra jő a reggel, immár másik szempár nyílik,  
Hinni akar Benned – tudom – de senkiben nem bízik!  
 
Hát ez lenne a nagy szám? Ez lenne a hatása?  
Ez lenne oly „grandiózus”, a felkelő nap varázsa?  
 
Magasztalni kellene, hogy „olyan, mint a mesében?”  
Hát azé legyen minden perce, ki hisz is még a mesékben!  
 
Ki megmaradt csöpp erejével nem is gondol másra,  
Csak úgy imádott Kedvesére, a forró vad románcra,  
 
S ha meghall majd egy dalban, vagy megérez egy ütemben,  
Elolvas majd milliószor, ha vers leszel egy füzetben…  
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Hull a pelyhes   

 

Hull a pelyhes, hull, ha kell, 
Jól beálltál Télfater… 

Gondolnátok Lappföldön mi minden megtörténhet? 
Nézzünk be a falak mögé, erről szól a történet: 
 
Télapó, Télapó! A talaj de csúszós lett alatta, 
Mikor véget ért a románc, s elhagyta őt asszonya… 
Sokáig csak tengődött, nem tudta így élhet-e, 
Megromlott a házassága, s szexuális élete… 
Enyhítésképp megpróbálta „kezelni” a tébolyt, 
Bevette a szívgyógyszert, és begyűjtött pár playboyt… 
Gyűlt, csak gyűlt a készlet, s közel volt a végzet, 
Várták őt a lurkók, míg ő pornólapokat nézett.  
Részegen szteppelt, zoknival a lábán, 
Vedelte az orosz vodkát muslincával száján, 
De hiába is minden, ha mája már nincsen, 
A manók bére, rénszarvasok: Elivott mindent! 
Nem maradt sem Rudolf, se Táltos, nem maradt már szolgája, 
Csak ittas vezetés, lopott jármű, és a fehér ló hondája. 
A gyerekek pedig a télapóra várva, 
Nem találtak egyebet, csak zsákját telehányva… 
Unta már az életét, unta már a napokat, 
A felhalmozott zsebkendőket, és a tépőzáras lapokat 
Úgy döntött, hogy végre végleg véget vet az egésznek,  
Letette az üveg piát, s levelet írt nejének: 
 



4455                                                                                      antológia 2010.  
 

 

 
„Télanyó itt van, jó a sunája, 
Szép a csípője, szexi a falába, 
Zsák-zsák, teli zsák, de jó nő vagy az anyád! 
(Olykor) két krampusz is húzta, 
Vágy hevítette, gömbölyű kebleit száz nemzet leste, 
Zsák-zsák, teli zsák, gyere vissza az anyád!”  

Anyókának levél láttán vérnyomása felszökött, 
Majd kiugrott szíve is, úgy bizsergett a lába közt. 
Megkívánta, őt akarta, kajakra ezt érezte, 
Amióta elváltak, csak Rudi rúdját fényezte… 
Megbocsátott néki végre, és visszatért a házba, 
Manókkal és szarvasokkal csaptak jó nagy orgiába… 
Helyreállt a rend, és végre helyreállt a béke, 
Télapó sem néz többet a pohár fenekére… 

Mert hull a pelyhes, hull, a hó… 
Tökös srác vagy, Télapó! 
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Bán Valéria  (zoria)   

 

A nagy pancsi  
 

éééé! Hahóóó! Hozzád beszélek! Napok óta nem fi-

gyelsz! Meddig kiabáljak? Mintha süket lennél. Szomjas 

vagyok! Nagyon szomjas!Neked fel sem tűnt, hogy tegnap nem 

adtál inni? Láttam én, megittál legalább két liter jeges teát. Én 

meg szomjan halok... Bezzeg a rózsákat friss vízbe tetted és han-

gulatjavítónak nevezted! Ugyan! Pár nap múlva lekókadnak, de 

én akkor is itt leszek...  Adj már inni! Azt akarod, hogy kiszárad-

jak?  Héééé! Hová viszed őket? Mit képzelsz te? Maradjak 

egyedül? 

– Gyere te kis iszákos, megyünk pancsizni a többiek után. 

Húú, de megkarmoltál. Remélem most nem gyullad be mint a 

múltkor. Jó nehéz vagy hallod-e. A többiek mind könnyebbek. 

Szerencséd, hogy ennyire szeretlek, másképp nem emelgetnélek. 

– Mit csinálsz? Felborulok. Azt akarod, hogy összetörjek? 

Azonnal tegyél le! 

– Ez így nem megy, ki sem tudlak vinni. Egyszerűbb, ha ki-

húzlak. 

– Jééé! A többiek mit csinálnak itt? Teadélután van, hogy 

mind együtt vannak? És azok, akiket nem ismerek, honnan jöt-

tek? Válaszolj, ha kérdezek! Mindig csak a magadét fújod. Ott 

azt ismerem, azt Tőle kaptad, mint engem. Citromfa a neve, ne-

ked nevelte egy magból a fehérhajú, de ő elment. A citromka 

utána akart menni és beteg lett, mint te. Akkor még kicsi volt, 

nem is értettem miért hívtátok fának. Látom meggyógyítottad, 

nagyon megnőtt! 

-H 
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– Na, gyere te sós zsák! Hozzád már daru kellene. Jaj! Meg-

ütötted magad? Már alig férsz el a fürdőkádban. 

– Mit akarsz tenni velem? Itt semmi napfény, azt akarod, 

hogy meghaljak? Se víz, se fény. És nagyon fájt ahogy a csem-

péhez csaptál! Még magyarázkodsz is?... Az előbb iszákosnak 

neveztél, még szép, hogy megkarmoltalak. Még hogy szeretsz? 

Kiszáradok, és sötét van. És majdnem el is ejtettél!  

– Jól van, semmi baj, féltem, hogy eltörtél. Várj, villanyt 

gyújtok és mindjárt jobb lesz. Felkészültél? 

– Húúú! Mi ez? Ez nagyon finom! Csináld még, olyan jó!  

– Tényleg rád fért a fürdés. Hogy emelgeted a leveleidet. Jól 

esik, ugye? Mindjárt szép leszel és jobban érzed magad. Csak ne 

égne ennyire a vágás helye, jól belevágtál a kezembe. A szépsé-

gért meg kell szenvedni, de a tiedért is én szenvedek. 

– Na, jó. Nem haragszom. Ez jól esett. Szóval ezt csinálod 

naponta tízszer? Nálad ezt jelenti, a megyek tusolni. Jó ezt tud-

ni. Hiszen tudtam is, csak elfelejtettem. Ritkán hozol ide. Utoljá-

ra egy mélyhangú emelt fel engem, amikor azt mondtad, hogy 

egyedül nem tudsz átültetni. Már akkor is ilyen nehéz voltam? 

Az új föld is jól esett, meg a gyökereim is jobban elférnek. Már 

emlékszem akkor is megfürdettél. Meg karácsonykor is. Ilyenkor 

szoktál nyögni, hogy öreg vagy már ehhez és egyre fárasztóbb a 

nagytakarítás. Ha ebbe beletartozik az én fürdetésem is, akkor 

gyakrabban kellene csinálnod! 

– Készen vagyunk. Most itt maradsz a többiekkel száradni 

egy kicsit. Utána visszacipellek. 

– Sziasztok, ti honnan jöttetek? …..Mi az a nappali? ….Ja, az 

ott? Látom... Én az irodában lakom.…Igen, egész nap velem 
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van. Dolgozik, meg olvas valamit… Nem, velem sem mindig 

beszélget. De amikor inni ad, meg törölgeti a leveleimet szo-

kott... Ne dicsekedj! Engem is mindig megsimogat. Pedig én már 

sokszor megkarmoltam. Nem tehetek róla, ilyen a levelem. Nem 

haragszik érte, csak sziszegve szopogatja utána az ujját, és rá-

zogatja a kezét. 

– Gyertek drágáim, vissza a helyetekre. Gyönyörűek vagy-

tok. Mindjárt kaptok inni is. Elment fél napom mire mind füröd-

tetek. Ti már jól érzitek magatokat, engem meg jól megizzasz-

tottatok, mehetek én is újra tusolni.  

– Itt hagyott. Ma nem akar dolgozni? Akkor egész nap egye-

dül leszünk. Még jó, hogy sokan vagyunk. Bár nem értem, ti mi-

ért nem beszéltek? Mindegy. Azért szeretem ezt a nőt. Csak nem 

tudom, mit csináljak. Ha nem növök tovább, megijed, hogy va-

lami bajom van. Ha meg tovább növök, nem bír felemelni és 

ugrott a pancsi. Könnyű nektek picike növények, ha ti tudnátok, 

hogy mennyi gondja van egy nagyra nőtt yukkának, azaz nekem. 

Egy dolog vigasztal ti is nagyra fogtok nőni, a gyerekem is las-

san egy méteres lesz. Ja és mondja meg valaki, mikor lesz kará-

csony, mert akkor újra fürdés... 
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Bodó Csiba Gizella (csigi)  

 

Öreg folyó 
 
 

Lelassultam, 
köveket, sziklákat görgető folyó 
rohanásom csetlő-botló, 
vékony csermely-erekre bomló, 
szerteágazó. 
Elhagyott zuhatag-árkok 
maradtak utánam, 
hordalékaimon 
a habfodor emléket hagyott, 
a vízbe mélyült lábnyomok 
nyomtalanok. 
Minden tükrömben maradt, 
csúcsok havas látványa, 
lámák nyugodt sétája 
szirtek szélén, 
őrzött rovások egy sztélén. 
Semmi mellett el nem rohantam, 
ami teremtett-lényeg. 
Mi zavarossá tett, azok az érzések. 
Azoknak békés öblét féltem, 
előrerohantam, vagy lekéstem, 
talán ezt nem éltem meg- és át bölcsen, 
a forrásnál még zabolátlan törtem, 
kanyarokat vágtam, elvesztem 
olykor sásban-nádban-pocsolyában. 
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S most itt ballagok lelassult folyó, 
lerakott hordalékaim 
deltákra szakasztom, 
Hold-töltekor érzem 
a hosszú útnak  végét, 
talán követnem kellett volna őket, 
kik az óceánt elérték. 
 

 

Miről szólok? 
 

Ha számotokra már nem létezem, 
Ha szívetek egy kicsiny sarkában nem kuporgok, 
Akkor miről szólok?  
Ha hajnali ébresztésre nem kértek, 
kávét nem kell vinnem a vekker szóhoz, 
Akkor miről szólok?  
Ha vajas kenyeret nem kell kennem, 
vacsorát  nem terítek sóhoz, 
Akkor miről szólok?  
Ha köröttem sorra elköszöntek,  
S nem kell sietnem aggódókhoz, 
Akkor miről szólok?  
Ha jó szóval sem kell, hogy szolgáljak, 
Mondandóm senkihez nem íródott, 
Akkor miről szólok?  
Ha kérdéseimre nem feleltek, 
S nem tudjátok, hogy értetek halódok, 
Akkor miről szólok? 
 

Barátaim! 
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Bognár Orsolya (degam)  

 

Boldogság… – …titok 
 
 

Hajkurásszuk egész életünk során, nap mint nap küzdünk, harco-
lunk érte. 

Éveken keresztül kutatjuk a boldogság titkát, de egyszer csak rájö-
vünk, hogy itt van előttünk. 

Nem bonyolult, csak egy apróságnak tűnik. 
Néha észre sem vesszük. 

Pedig itt van! 
Minden nap, minden percben. 

Csak elfelejtjük 
Mindannyiunknak megadatott, mindannyiunk állandóan birtoká-

ban van a rejtélynek. 
Vajon mi ez a kecses titok? 

Ha valamelyikőnk megtalálja, miért titkolózik? 
Miért nem kürtöli világgá? 

Talán még senki nem jött rá!? 
… 

Lehetetlen. 
 

Ez a titok maga az élet. A létezés. 
A mosoly, a nevetés, az érintés, a düh, a szeretet, a veszekedés, a 

szeretkezés, az érzés. 
Minden, ami mi vagyunk. 

A létezésünk. 
 
 

 



Fulltükör 5.                                                                                            5522  
 

Csata Ernő (haver)  
 

Magzatok vitája 
 

...telepátián 
 

– Lehet-e élet a születés után? 
– Biztosan!Mert valami van minden után. 
–  Butaság!Hisz születés után semmi sincs, 
e védőburkunk a legnagyobb kincs. 
– Születés után több lesz a fény, 
felébred szívedben a remény. 
Lábunkon járunk, ha megszületünk 
és saját szájunkon eszünk. 
– Szájon enni és lábon menni? 
Nevetséges, hihetetlen! 
Itt a sötétben, a magzatvízben 
köldökzsinóron jön minden... 
Születés után nem lehet semmi, 
onnan még vissza nem jött senki. 
– Valami más van, mint a benti világban, 
találkozunk bizonyára anyával. 
– Anyával?Te hiszel anyában? 
– Anya van mindenütt, hisz benne élünk, 
anya minden, ami létezik körülöttünk. 
– Én sose láttam anyát, 
nem hiszem, hogy ott van odaát. 
– Amikor csendben vagyunk és nem rugdalunk, 
hallom, hogy énekel nekem 
és simogat minket kedvesen. 
Hiszem, hogy van élet születés után, 
hit nélkül a kapun túl is, elmúlunk sután. 
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Cseh Angéla (pumibu)    
 

Bánat 
 

Baljósan tragikus légkörben,  
lábujjhegyre állva figyel a csend.  
 
Lelkünk sértett darabkái  
zuhanó kőből pillévé szelídülve  
verdesik rojtosra szárnyainkat.  
 
Nem tudunk így repülni.  
 
De a kiégett agysejtek őrzik még  
az érzékiséget,  
és a színes vágyak világát.  
 
Segíts, hogy hátat fordítsak  
a sajgó ítéletekkel teli múltnak.  
 
Öntörvényű igazam pókfonál.  
Áldozata a valóm.  
 
Érveim kaleidoszkópba rakod,  
máshogy fordítod.  
A képet elém teszed.  
„Nézd”, mondod,  
„vélt igazad így is nézheted”!  
 
Hitetlen pogányként  
kergetem az Istenemet,  
kérlelve, hogy tartson meg engem:  Neked.  
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Pénz 
 

Gyanútlanul születtünk e világra,  
lelkünk romlatlansága véges.  
Mindenünk vétkes.  
 

Zavart tekintetek mögé bújva,  
Egyetlen Istenünknek áldozunk?  
 

*** 
 

Füstölőillatú templom csendjébe tévedek…  
 

…aztán cintányérok, dobok, színes  
ruhafergeteg.  
Japa-lánc, homlokjel, maha-mantra, bhakták,  
a szerzetes szava, ami felráz:  
„Krisna szeret téged,  
adományod közelebb hoz téged”…  
Hitetlenül nézem:  
szeme egy perselyre réved.  
 

Továbblépek.  
 

Könyvek tarka sokaságát lesem,  
nyújtom a kezem,  
„adományértékét” hallva  
már meg se rebben szemem.  
 

Tudom, nincs jogom,  
a bhakti-yoga létét kétségbe  
nem vonhatom.  
 

De evilági szájízzel távozom. 
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Csíki András (andrass)    

Nehéz hűség balladája   

E.Cs.-nak és H.Á.-nak 

Tán gúzsba kösse magát az ember(?) 
sötét zárka csukódjon reá, 
tiltsa gyilkos vágyát türelemmel, 
míg a szűkös létet koplalá, 
de útjába le s föl annyi szépség, 
s fennvalója törleszti hitelét 
a férfinépnek, mert hűen áldá, 
segít hisz egy nő nem lehet elég! 

Tán eretnek mind, ki újat nyergel (?), 
száraz fából máglya kell alá, 
mert nem marad buzgó hevülettel, 
a sűrű enyv megtapasztaná, 
istenem, temérdek sok a kétség, 
bűnre bűn az ír, besül mind a fék 
s az ágyék lángját nincs mi fojtaná, 
csak ő, hisz egy nő nem lehet elég! 

Talán tűrje kínját sajgó fejjel(?), 
vizes ronggyal támassza alá, 
várja álmos végét révülettel, 
nagy szomját méreggel oltaná, 
teremtőm(!), miért a sok ledérség, 
hiszen nem lohad a kedv semmiképp, 
törd a gyarló testet apró porrá, 
segíts, hisz egy nő nem lehet elég! 
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Ajánlás: 

Ti mind, kiket ront e nagy betegség, 
s érzitek vészes járványnak szelét, 
kopott csontotok zörögve játszá: 
az élet egy nőre sem volt elég! 

Profán ima  

Teríts be az égbolt leplével, néhány szükségtelen szóval, 
őszi ködökkel, éppen úgy hátulsó gondolataiddal. 
Vond rám az Isten figyelmét, mint ember élek itt alant, 
őszi ködökbe zártan, milyen nyughatatlan, tétova pillanat. 
Deríts fel, kedvemet szégyellem folyton, másokra ujjal mutogatok, 
nem tudom méltón hordani a rongyot, ami alatt test és lélek már 
végképp összefolyt. 
Hamisan ígérek bárkinek, bármit (őszi ködök) s te is leplezd majd el, 
Vicsorgom néha, néha még rád is, akitől pedig a hajnalt nyerem, 
vagy veszem el, 

és hints be fényes csillagokkal, 
éjszaka, ha így vagyok, 
irigy a végtelenre s némely földi vagyonra, 
mely másoknak ragyog. 

Teríts le az égbolt leplével, térdre nem borulva a megváltást vára-
tom, 
nincsen szentség, vagy járhatatlan, esetleg csak én nem járhatom. 
Amit ismerek mind jól kezembe fogható, s azon felül néhány vers 
cseng, 
s a történelem, nagyrészt ismeretlenül, alig több mint puszta illúzió. 
Számold le nekem a hulló gyümölcsöt, a materializmus és az ideál 
verseng, 
XXI század s előtte mennyi még, kísérlet melyben kétes vég dereng. 
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Terítsd rám az eget mindenestül, bolygók állását keverd zavarosra, 
titkolt trágárságaid szegezd nekem, a mindenség magányát csókold 
a csókjaidban, 
 
és hints be fényes csillagokkal, 
éjszaka, ha így vagyok, 
irigy a végtelenre s némely földi vagyonra, 
mely másoknak ragyog. 
 
 

Görbület  
 

Az vagy: izzó kikelet, 
szétmálló csend 
s nekem a szerelem, 
arany talizmánja. 
 
– Szavad ne feledd! 
az vagy mi, bent rekedt, 
s kívülre kívánkozik 
egy álmatlan világba. 
 
Test vagy még árva, 
egy bűvész mutatványa, 
egy gödör mélysége, 
egy bagós rossz szokása. 
 
– Szavad ne feledd! 
akárhogy tereled, 
kiadja végül,  
és maradék nélkül, a hitemet. 
 
 

Keveset hagyok? 
az őrület sajog 
és magadnak keresel 
nyughelyet, aztán 
 
kísértet vagy, 
ritmusa tört dallam, 
görbület vagy, 
kettészakadt falban… 
 
Halkan jársz, 
azután nem vagy már semmi, 
felejtés vagy, 
nem emlékszik senki. 
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Belőled élek  
Ad notam: Pilinszky János – Te győzz le 
 
Belőled élek mostoha, 
tükrös szemedben ostoba, 
sivár életem forog. 
Te látod azt, hogy napjaim 
hétfői, keddi partjain  
bomló vízbe fúlt zokog. 

Szokása, vágya rabja csak 
idege  könnyen elszakad 
s frank-hitellel küszködik. 
Örül, ha gyermekére néz 
Adytól s az apjától idéz, 
míg a gondok görgetik. 

Felét letudta már talán, 
nincs tőkéje s az oldalán 
nem lép tarka díszmenet. 
Párjával gyakran hajba kap 
rajta veszt ahányszor fogad, 
s tort ülsz álmai felett? 

De tudd meg, bárhogy is legyen, 
az életet már elviszem 
legyen a harc nélküled. 
Maradtak, vannak romjaim, 
ideák vásott bárdjain 
porzik süllyedő eged!   
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Csikós Ágnes (AirunAlMarem)   

 

 

Kezeid közt 
 

Kezeid közt a bűn csak 
játék 

Testem füst, és remegés 
Tudom, ölnél, de várj, 

várj még 
Nekem a gyönyör hamis 

feledés 
 

Ne nézz rám, ez kín, ez teher 
Mert rejtenem kell 

 
Hogy 

 
Ívvé feszít a vágy 
Mégis üvölt a vád 

Most én vagyok a fegyver 
Ha akarom, bennem égsz el... 

 
Megtör a kéj 
Porlad a vér 

 
De félek, 

Oly nagyon, 
Mert sehol az oltalom 

 
Ítélsz, s én nem védem magam... 
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Halk téboly tép 

Benned sikoltva fél 
Feszül a kötél 

Vacogva 
Ökölbe 

Le a földre 
Szoríts, míg tombol, ami ÉN vagyok 
Újra él, ami nélküled volt halott... 

 
 

Sóvár sarlóvá... 
 

Sóvár sarlóvá fogyaszt az éj 
Hangod rekedt-mély 

Örvény 
Dallam 
Halkan 

Cirógat pillád 
Nem nézek Rád 

Kesztyűmre haj tapad 
Marom az ajkadat 

Roppan a csont 
Ujjad selymet bont 

Ég a bőr 
Hullik a tőr 

Tenyereden tartasz 
Törékeny játék 

A falon két küzdő árnyék 
Vénusz rejtekén 

Omlik a vér 
Könyörögsz a diadalért 

Ölemre borul arcod 
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Együtt veszítjük a harcot 
Sikoltva követellek 
Majd nevetve löklek 
Elmém bénult-bódult 

De Rád is a téboly hullt 
A gyönyör kelyhe 

Magába fogad végre 
Acél a bársony ellen 

Nincs bűnös, nincs vétlen 
Remegő, olvadt halom 

Eltűnt az oltalom 
Feszült inak, öntudatlan 

ösztön 
Önként vállalt, sejtnyi 

börtön 
Hogy utánad vágyom 

Utánam vágysz 
Ha hallgatsz, ha tagadsz, ha sohasem látsz... 
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Csizmadia Krisztina (cocko23)   

 

 

Sárga felhő  
 
Úszik az égen a sárga felhő:  
Sötétkék háttéren dohányerdő.  
Füstje lomhán gomolyog a légben,  
nyárfákat kerüldöz egy csillagképben,  
 
és jósol belőle az alkonyi tájnak, 
az alföldi poros puszta magánynak.  
Tovaballag, enyhe pír az égen.  
Elmúlást sír roskadozó székben.  
 
Sárga felhő úszik az égen,  
alatta fehér házfal sikolt feketében.  
Halálra ítélt tanya üzen horizonton túlra,  
Pusztuló világ kiszáradó kútja.  
 
Küzd még egy utolsót a tegnapért,  
Bízik, mert a nyárfa égig ér.  
De nem sejti, hogy belülről megkezdte a század,  
még néhány vihar, és megtörik a látszat.  
 
Sárga folyó ballag az égen,  
szétfoszlik lassan a messzeségben.  
Fekete éjszaka kebelezi magába a tájat,  
Szikes tavak vizében csillagárnyak. 
 

(versverseny győztes) 
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Budapesti gyors  
 

Árvíz utáni méregzöld tájon  
kék vonaton suhan az álom.  
Ablakon kihajló gondolat  
keresi a felhőkben arcodat.  
 
Egy hónapja eltűnt az érzés,  
de most reményszagú megidézés  
kattog a síneken.  
Szürke ködfoltok a színeken.  
 
Pocsolyává szelídült tavak  
rózsaszín fénye szalad  
hátrafele, s összemosódik az éggel.  
Kócos hajam veszekszik a széllel.  
 
Árvíz utáni méregzöld tájon  
gondolat csillan az elöntött fákon.  
Bámulom törzsük vízzel folyó harcát.  
Egy lomb tükörképében megmossa az arcát.  
 
Szomjas tegnapok  
holnapján hallgatok.  
Alkonyi égen fénylő gömbök.  
Megérkeztem. Futnak a háztömbök. 
 

(versverseny győztes) 
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Csöndes Csaba  (csaszti)   

 

Társak a jövőből   
 

Vállaimra, tán látható terhet 
akasztott az Isten. 
Segítenek társaim, 
Kikben nem is  hittem. 
 
Szétszaladt nyájam után 
senkit sem küldtem, 
Megfeneklett vágyaim, 
a jövőmbe hintem. 
 
 

Ha akarod   
 
Ébredek magamban élni, 
kérdések hada visz tovább. 
Úgy érzem nincs mitől félni, 
tétlen hullám, az óceán. 
 
Megmentőm vagy, mert elvesztettél, 
mélybe rántott, fentről nyúlt karod. 
Saját magodként elejtettél, 
csíraként leszek a holnapod. 
 

Ha akarod! 
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Dávid József  (csitesz)   

 

 

 

Tisza-parti reggel   
 
 
Arcomra hideget lehel a reggel. 
A folyó tükre hullámmal fodrozott. 
Benne megcsillan a bágyadt napfény, 
és egy álmos híd hagyott nyomot. 

A felhők ma is szürke ruhát vettek, 
didergésük mondja: kezdődik a tél. 
Hulló falevelek búcsú táncát 
lassan elfújja a fáradt őszi szél. 

Futócipőm kopogó talpa alatt 
fogynak a magamra szabott méterek. 
Mondd! Hiszed-e te balga, naiv lélek, 
hogy a jövőbe egyedül futni is lehet? 
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írok neked képet 
 

írok neked képet. 
amolyan színből szőtt verseket. 
lesznek benne barnák, 
pirosak, zöldek, 
és festek hozzá tiszta rímeket. 
az árnyalatok lesznek 
nyugodtak, hol fürdik a szó, 
és tengerészkék ecsetjéből 
kel életre  a büszke folyó. 
a fák ágain majd lesz sok-sok levél. 
szerelmes szonett szárnyán 
száll hozzád a déli szél. 
óda zengi majd 
kezed kecses vonalát, 
mikor megrajzolja a 
lét tétova fonalát. 
és persze lesz 
rajta egy-két vicces limerick, 
hogy mosolyt fessen 
fáradt arcodra, 
ha a nap végére 
a munka kimerít, 
haiku halkan súg 
neked mély érzéseket. 
elmondja azt, hogy 
szeretni szeretve lehet. 
írok neked képet. 
amolyan színből szőtt verseket. 
de a festéshez, tudod, idő kell, 
ezért adjál nekem  
nyugodt éveket. 
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amikor elmegyek hozzád  
 

amikor elmegyek hozzád, 
legyenek tiszták a falak! 
a szobában őszi falevél illatú 
szél lejtsen táncot, 
az asztalon tea gőzölögjön, 
és a frissen vasalt lepedőn 
majd a testünk vessen ráncot, 
amikor felszentelt kenyerünket 
sóval hintjük, 
és beléharapunk. 
amikor elmegyek hozzád, 
zárd be múltunk kapuját! 
ne kérdezd azt, hogy honnan jöttem, 
én sem kérdezem, hogy merre jártál. 
tegyük párnánk alá a pillanat sóhaját, 
és öleljük szorosan magunkhoz 
a jelen tétova kérdéseit. 
amikor elmegyek hozzád, 
tégy elém gőzölgő tányért! 
benne a szerelem sáfrány 
illatú levese incselkedjen velem, 
hogy magamra öntsem. 
amikor elmegyek hozzád, 
keveset szólj! 
beszéljen helyette a testünk, 
mint két éhes vándor teste, 
és az este csendjét 
tépje cafatokká gyönyör-kiáltásunk! 
amikor elmegyek hozzád, 
mondd azt, hogy itthon vagyok! 

 



Fulltükör 5.                                                                                            6688  
 

Erdős Pál (sodrelap)     

 

 

Becsület  
 
Hiszem, az emberi elmét éppoly erős 
ösztön hajtja, hogy értsen, mint a testet, 
hogy éljen, jóllehet amikor eljön 
majd a végelszámolásnak az ideje, 
 
az embernek már nem lesz olyan fontos, 
hogy mivel harcolt, hanem csak az, hogy mi 
mellett csatázott. A becsület jó ok, 
mert úgy édesek Isten adományai. 

 

 

Bolond a világ…  
 
Esztelen – eszelős mára a világ, 
ördöggé – angyallá változhatsz, akár 
megbolondulhatsz, vagy lehetsz gaz király 
vagy hétpróbás zsivány, még tolvaj bankár 
 
is válhat belőled, senki sem látja, 
csakúgy azt sem, ha kifosztod a kincstár 
kasszáját. Ámde, ha a slicced tárva 
hagyod, rögvest rád szólnak: – Óh, a cipzár! 

 

Budapest, 2010. november 25.  
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Feleségemnek  

Óh , vajon tudod-e, édes szerelmem 
mitől maradhatsz ily szép, amikor is 

a fiatalságod már múlóban van? 
Nincs szükségem különleges írói 

vagy költői pátoszokra, hogy felfedjem 
e rejtélyt neked: az ésszerű élet- 
viteled, józan fegyelmezettséged, 

s hű jellemed tesz örök széppé téged. 

 

Szenvedély... 
   
Nincs nyugalmam, és nem élesztek viszályt, 
fényben félek, s éji zenén lángolok, 
a tűz nem éget, s fagyban nem fázódok’, 
nem sóvárgok s lelkem vágyakért kiált. 
  
Védangyalom nem tilt, s nem enged imát, 
nem ölel át és nem ereszt másokhoz, 
a hév nem fojt meg, s nem terel álmokhoz, 
félholtként óv, szöknék: s nem tudom titkát. 
  
Béklyóban írok, s nincsenek pátoszok, 
pusztulnék, s kiutat néznék, jó irányt, 
megvetem énem, s más után vágyódok’. 
  
Eszem vesztve élek s bölcsen látom, hogy 
kínzó létem s elmúlásom mért’ is fáj: 
szívem érted dobog, s lennék pásztorod. 
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Szemfedőre várva...  
 
 
Mélyben - koromsötétben élek,  
ilyetén nem látjátok arcom.  
Vétkesnek, rejtélyesnek véltek,  
noha értetek vívtam harcom.  
 
Féltek tőlem, érzem kitértek  
előlem, pedig csak reszketés  
s borzongás jegyei kísérnek,  
egy lelki-furdalás lennék én!  
 
Magamra hagytatok, egyedül  
élek, magányosan, s Én félek.  
Ámbár ha szólhatnék nemesül,  
lenne egy kérésem felétek:  
 
– Elveszítettem már a csatát,  
ez nem kétséges, de legalább  
vessetek majd rám egy pillantást:  
a végtisztességet megadván. – 
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Fazekas Miklós (mickey48)   

 

Emberek az úton 

  
Sok-sok ember nappal-úton 

Fájdalmasan halad át a múlton, 
Míg csak éjszakába nem szenderül, 

S azon gondolkodik néha: 
De jó lenne megtanulni újra 

Élni boldog-emberül… 

  

2010. október 27.  

 

Szomorú szél 

 

Éjszakai árnyak – 
Fájdalmas emlékük 

Ma is él; 
Nagymamák sírjainál 

Unokák sóhaját 
Hordja 

Az októberi szél… 
 

2010. október 29. 
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MMIX  -  Éjféltájt  
 
Távolban harang kondul, 
Éjféli óra zendül, 
Tűzijáték hangja száll, 
Összecsendül két pohár –  
Fiatalok petárdát dobálnak 
Örvendve a holnapból lett mának 
S bízván a kétséges jövőben, 
Fogadalmak születnek 
Sok-sok szívben, főben, 
S amit idén nem, talán majd jövőre  
Megád a sors, és lesz búza, lesz béke. 
Kék égre írjuk a holnapot, 
Becsült Embert, amit Isten adott… 

 

 
2010. december, 31. 
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Fetykó Judit  (fetykoj)   

 

Távolodik    

Már távolodik, csitul, és csukódik, 
a többihez, a múltba berakódik… 
Öntörvényű. Visszajön, majd ellebeg 
Szeme, gondolata hol van, hol mereng? 
Hitek? Tagadások? – valóság: a csend… 
Rög koppan, magába zár e rend… 
– fülbevaló, rubinja, csillogása 
tán anyám emlékét magába zárta, 
vagy az a díszgomb, apám ingujjából, 
elmondhatná, miről hallgat a távol… 
nagyanyám melltűje, benne ametiszt 
(ma ki tűzne fel ily régi, ósdi díszt?…) 
– barátnőm ujján piros köves gyűrű, 
az egyre fogyó, kicsinyke kis kezen… 
… a lélegzet kihagy, a sóhaj sűrű… 
szállni vágyik; a hajnal már odafenn 
várja ózonkék palettát kínálva: 
fesse meg az ez világot; s kiválva, 
s nehézségi erőn túli rendszeren 
ecsetje átsuhan földön, egeken… 
Csitul, távolodik, lassan csukódik, 
a többihez, a múlthoz lerakódik… 
Vissza-visszatér, álommal ellebeg, 
és marad a csend, a csend, a csend…. 
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A tékozló fiú   
 
A bátyám alig szól, ajka néma, nem kívánt vendége lettem,  
vissza már nem léphetek a napra, amikor világgá mentem.  
Csábított kaland, az ismeretlen, hívott, vonzott a csillogás,  
hamis barátok rabja lettem, cédákra költöttem sok mínát.  
Dicsértek, bíztattak, mily bátor, elszánt, derék az ilyen legény,  
s én hittem nekik, nem látva meg, hogy bűn az, mi szemükben erény.  
Vonzott mulatság, – s én fizettem – a leghíresebb szajha kellett,  
a tisztességet kinevettem, ily kedvhez céda hazudott szerelmet.  
Gúnyoltam hitet és becsületet, minden eskümet megszegtem,  
mi tisztességet tanultam otthon, kérkedve, önként feledtem.  
Mohó voltam, a minden kellett, kevés volt nekem a fél világ.  
A jussomat keveselltem, hitemben biztatott a társaság.  
Apám, fivérem elfeledtem, távoli tájon oly könnyű ez,  
és már könnyű voltam, s könnyedén költöttem el minden pénzemet.  
Akkor eljött az igazi ördög, barát, bíztató képiben,  
s felajánlott némi kölcsönt, folytathassam addigi életem.  
Barátnak hittem, jóakarónak – segítettek a vályúig.  
Apám megbocsát, én nem magamnak. S mit gondolhatnak ők ma 
itt?  
 

Izzik, forró a föld,  
a nap perzsel, vakít,  
fakult a nyári zöld,  
az ősz betakarít.  
 

Ujján apám gyűrűje díszlik! Én sose kaptam ingyen semmit!  
Irigy vagyok, hogy azt merem hinni, szereti benne, mit nem hisz?  
Legyen hát, egyen, hisz a szolga sem halhat éhen e birtokon,  
de Isten bocsássa meg nekem, már testvéremnek nem hívom.  
Szólítom nevén, egy asztalnál eszünk, együtt mondjuk az imát,  
minden reggel azzal ébredek, hogy tán a lelkem is megbocsát.  
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Engem is csábít, vonz az ismeretlen – irigylem tán a sok tivornyát?  
Szajhák csókjára vágyom? Nem hiszem! És most jaj neki! Ó jaj ne-
kem!  
 

Fordul lassan a Föld,  
a nap ma is lemegy.  
Virrad, ragyog a zöld,  
a fényben üzenet.  
 

Mi lesz, ha majd ismét elindul, hitét széthordja, vagy mást követ,  
vagy tagadóvá válik végképp, elhagyva mindent, mit követett?  
Mondhatom akkor is fiamnak, hogy bocsásson meg újból neki,  
ha ismét megmártózva piszokban megtér, s ajtaját zörgeti?  
Imádkozom naponta érte, hogy ne húzza vissza őt a sár,  
s ha az Úr meghallgat, remélem fiam nem lesz többé halott már.  
Hibás vagyok, mert elengedtem, átadtam a ráeső vagyont,  
vén fejjel nekem kellett tudni, a tapasztalatlan vágy csak ront.  
Hajdan, ifjan engem is vonzott, csábított kaland, a nagyvilág,  
de rájöttem, időben felismertem, a vágy nem a valóság.  
Gyakran nehéz volt. Berzenkedtem, kerestem, hol a minden,  
akkor értettem meg igazán, mikor fiam halottnak hittem.  
 

Tavaszi rügyekben 
indul az új élet,  
lenn a gyökerekben 
él az új ígéret.  
 

Álmomban Fulvia táncol, övén aranypénzből van a szoknya,  
Kivillantja meztelen testét a muszlin rafinált anyagja.  
Nevető társaság vesz körül, mind rám üríti kupáját,  
a bor tükrében magam látom, hallom a disznók visítását.  
Ébredek, s mi vonzott akkor, émelyítve szaggatja a csendet.  
Segítsetek! Mert jaj nekem! Nem bírom el ezt a szörnyű terhet!  
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A gyűrű égeti ujjam! Nem illet! Ez nem az én érdemem.  
Ha százszor élnék, akkor sem érnék annyit, hogy az enyém legyen.  
A láva megdermedt, kidobott magából az az izzó hullám,  
a pokol tüze el nem égetett, pernyéje hidegen hullt rám.  
 

Távoli tájban, abban a házban 
gyógyítsd meg szíved. S ha ragyog hited,  
gyújts gyertyát te is, fény lesz benned is.  
 

Távol tűztől, forróságtól, mit fűtött, hajtott telhetetlen vágy,  
Istenem, Uram, Istenem, hallgasd meg kérlek e félszeg imát!  
Szavak spontán egymásutánja, imának kevés félszeg fohász,  
mindig érzem szeretetét, tékozlóként is szeret, megbocsát.  
Hív a hajnal, a harmatos fűszál, az állatoktól gazdag rét,  
eddig nem éreztem, nem szerettem így a föld friss leheletét. 
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fényesi Tóth János  (fényesi)  

 
 

Édes, végtelen szimfónia 
 

Jártam az utam, és tudtam, 
kettő van belőlem. Az egyik 
ott lebegett a sötétbe csillámló  
sínek felett és úgy tekintett rám, 
ahogy még senki a földön. Ő volt 
minden gondolatom sorolója,  
ismerője a test bomlásának,  
viselője a lélek magányának,  
tudója minden gyarlóságomnak. 
A másik ott feszült a sín erejében, 
feloldódott a mocskos járdák tócsáiban, 
penészes falak téglái között lélegzett.  
Jártam az utam, és valahol dal szólt.  
Értettem, mert nekem is írták,  
sírtam, mert tőlem is így akarták, 
elföldeltek, mert látni akarták, hogy 
kaparom magam az apró fűszálak közé, 
hogy leszek megint egy a sokból.  
Óh Istenek! Ti ugye tudjátok, milyen 
édes, végtelen szimfóniát élek!  Magam. 
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Valaki  jár a völgyben  
 

Valaki jár a völgyben köpenye a földet szántja lelkén 
száradt kovász a nyers élet-fohász. Fáknak s 
bogaraknak mesél ahogy dünnyög lépte nyomán a 
hajdanvolt levelek erjedése beleizzad foszlóssá vált 
ingébe. A jelen csak köztes pillanat szétgurult mögötte 
az emlék gyöngysor lánca bukó nappal szeretkeznek a  
hegytetőn álló örökben is zöld őrszem-fák. 
  
Valaki jár a völgyben kalapján megült a mohazöld 
időtlenség apró sziklákra csókol párát a csermely. 
Ködöt könnyez a formátlanná fagyott ágboltozat. 
Távoli füstben melegen tartó marasztalásban bízik. 
A jövő nem várt cselekvéstelenségek sora megbotlik 
szándékában átlép egy apró vedlett tudatosságon miben 
töredezettségében is felismeri sajátját az első kígyó.  
  
Valaki jár a völgyben körme alá feketült a mosdatlan 
világ minden szennye térdén mert úgy is kellett kopott 
anyagtalanság a megalázkodás. Kardja ha volt is eltört 
az első kő keresztjén jelet álmodott az önmaga által 
kikapart templom sírjában. Démonokkal borozott éjjel 
szentekkel itta nappal a megbékélés keserű hitét. Valaki 
jár a völgyben talán eltévedt talán én vagyok. Magam. 
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Egy dal nem elég  
 

 

Ahogy a mederből kiszakadni  
akaró megsötétült cédrusok.  

 

sak ez a két sor volt azon a lapon, amit a bőrönd belső zseb-

ében talált. Maga sem tudta miért vette elő a szekrény aljá-

ból. Arra meg végképp nem tudott megválaszolni, hogy miért 

veszi elő már kilencedik éve hetente legalább egyszer.  

 

A folyó akkor sem volt más. A parti kis kocsmában akkor 

sem volt több a fény, és három hónapja, amikor ott járt, neki úgy 

tűnt, hogy a kancsal csapos sem változott semmit. Talán mintha 

többet cigarettázna. A hamutartónak használt hatalmas folyami 

kagyló gyöngyházfénye megfeketült az elnyomott csikkektől. A 

víz zavarosan lötykölődött a parti kövekhez. Apró ivadékhalak. 

Na ezek nem voltak akkor! Vagy csak nem vették észre. Pedig 

mennyi mindent láttak együtt! Egy kislányt – kezéből el nem 

engedve egy rojtosra harapdált zsebkendőt –, ahogy lassan fél-

rehajlik és álmot nyílik apró szája. Szőke haja, mint megbomló 

aranygombolyag. Láttak egy koldust is. Mocskos volt rajta az 

élet. Az élet! Odalépett, ahová más is lépett, odanézett, ahová 

más is nézhetett, és ott érinthetett, ahová mások, többen, sokan, 

mindenki. Mégis senki volt. A templom kapujában állt, nem 

messze a kereszttől. A legtisztább a műanyagpohár volt a kezé-

ben. Némán tartotta. Egy gyerek szaladt oda, és beleejtett va-

lamennyi pénzt. Anyja messziről figyelte. A napfelkeltét is lát-

ták egyszer. A hotelszoba ablaka egy vén házra nézett – nem 

volt több pénzük-, de az épület sarkánál egy cégértábla himbá-

lózott. Arra csillant meg a nap. Nekik akkor abban a kis alföldi 

városban imbolyogva kelt fel a nap, valami pirosan-kéken, egy 

fodrászkellékeket árusító üzlet réztányérján. Egyszer, igen egy-

szer még Istent is látták. A férfi akkor már negyedik hete feküdt 

a kórházban.  

C 
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Tudták a jövőt. Olykor belevörösödve felköhögött, majd vért 

köpött, nyirkos és savanyú volt a szoba. A nő megtörölte a férfi 

homlokát, lassan körbe az arcát. A fia! A fiának is pont ilyen kis 

göb van az állán! Akkor majdnem elsírta magát, pedig már rég 

nem tudott. Miért nem tudja a miértre a választ? Pedig kön--

nyebb lenne elviselni ezt az egészet! Látogatás után sokáig állt a 

zuhany alatt. De a szagok ott maradtak valahol belül. A lelké-

ben. Még ma is érzi. Azon a kora őszi napon a férfi egy picit 

elaludt. Az asszony néha arra vágyott, hogy bárcsak ne ébredne 

fel! Az utcán olyankor mindig keményen verte talpát a földhöz, 

hogy fájjon! Utált magában mindent, amit ez az állapot kihozott 

belőle. Utálta a gondolatait, a reménytelenségét, még a saját 

testét is undorral nézte. EGYSZER MEGROMLOK ÉN IS BE-

LÜL! Ő is elaludt. Arra riadt, hogy valaki megérinti a kezét. A 

férjére nézett, akinek nyitva volt a szeme, és mosolygott. Az ajtó 

felé nézett, melynek üvegtáblája mögött éppen eltűnt egy ár-

nyék. Reggel hívta az ügyeletes orvos, hogy nem kell bejönnie 

délután. Nincs kihez. Nem érzett semmit. A villamos ugyanúgy 

késett, a galambok ugyanúgy csipkedték a morzsákat, a tömeg is 

ugyanaz volt az aluljáróban. Hűvös és sötét volt az ősz. Arra 

gondolt, hogy ősz volt akkor is, amikor megismerkedtek. Baráti 

társaság, kis iszogatás, értelmiségi szócséplés, társasjáték, ami-

ben párba kerültek. Úgy is maradtak tizenhat évig. A férfi gyak-

ran mondogatta neki: „Asszonykám! A legtöbb ember a nyarat 

szereti, meg a tavaszt. Nekem az ősz a kedvencem! Nekem a te 

szemed az ősz ezerszínű csodája!” A kórteremben nyitva volt az 

ablak, az ágyban felállítva a matrac, a mosdó előtt a bőrönd. 

Papucs, pizsama, a szemüveg, és egy fénykép. A férfi, ahogy 

egyik karjával az ő vállát öleli, a másikkal a fiúkét. Mögöttük a 

komp, meg egy kiskocsma a parton.  

Azt a verstöredéket befejezte, de csak úgy magában. Soha-

sem írná hozzá, pedig lehet, hogy ő úgy szeretné!  
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Ahogy a mederből kiszakadni  
akaró megsötétült cédrusok.  
Az élet csodáját akarjuk túlharsogni,  
de egy dal, egy dal sohasem elég. 

 
(prózaverseny győztes) 

 

 

Konok megmaradás   

Rám hagyta a tegnap a holnapot. Most élem.  
Sosemvolt hiteket görget a jelen vihara, 
és széthinti a világ talpfái között, ahogy a 
többit. Majd csak elrohan felette!  Hiába!  
Holnap sem lesz édesebb a víz, tegnap sem 
volt puhább a kenyér, ma sem lett több   
imádság a Földön! Pedig viseli, verítékes  
hátán cipeli az Isten! (Ki vallja, botlását is érti!) 
Beléfáradt, de viszi. De nincs hegy, nincs liget! 

Megléptem ma is az utam.  Szóltam és szólítattam. 
Szótagokra törtem lelkem köveit. Ott jártam, 
hol vésett szó a közöny, és nyálkás levelekről  
verődnek vissza a harang lélek visszhangjai.  
Nem lett mégsem könnyebb. Gyűrődnek az 
ezüstszalagra rótt utolsó üzenetek, a szeretet 
csupán  faragott kisded,  ahogy anyja szürkére 
kopott karján nyugszik.  Cigarettacsikket pöcköl 
kereszt alá a jelent tékozló Barabást kiáltója. 

Látod, óh, Isten fia! Még ma is temetnek!  
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Utolsó percek (Rövidfilm)    
 

 
z első  

Gebe már ott állt a villamosmegállóban, és kicsit remegve a 

tavasz reggeli hűvösétől, toporogva szívta cigarettáját. El-

elnézegetett a közeli kisközért ajtaja felé, gondolta, hogy vesz 

reggelire abból a sült császárból, amit jó hete is vásárolt, de nem 

akart elidőzni a boltban. A főnök leordította a fejüket, ha késtek. 

A Professzort várta.  

(Talán majd egyszer megértem az Időt. Vagy nem is kell 

megértenem, csak befogadnom, ahogy nagyapám koporsóját a 

rögös föld. Elhinnem, hogy minden eltékozolt számolatlan pilla-

natunk valahol egybeér, összefonódik.)  

 

A második  

Tulajdonképpen bosszantotta a dolog. Mindig ő várt a brigád 

legidősebb tagjára. Professzort a fővárosba kerülése óta ismeri. 

Isteni gondviselésnek hiszi azt a találkozást, meglehet ezt a szót 

a Bibliában soha nem találta. Pedig nem múlt el nap gyermekko-

ra óta, hogy ne olvasna belőle. A már fényesre kopott fedelű 

könyven kívül csak egy családi fényképet hozott el a házból. 

Anyja ölében ül mezítláb, hosszú ingecskében. Lehet talán két 

éves. Anyja felett a falon Jézus kép, még valamennyi abból a 

régi ingás órából is látszik, amit nagyapja vett egy menekülő 

zsidó családtól a háború előtt. Minden mást szabolcsi kis falujá-

ban hagyott. Leginkább a padot sajnálta a tornácról. Szeretett ott 

üldögélni, amikor már elpihentek az állatok, béka szót hozott a 

határ felöl érkező langyos szél, olykor kutya vakkantott csak 

úgy kötelességtudatból.  

(Sohasem voltam boldog. Sohasem voltam egyedül. Azt mon-

dod, ez ellentmondás? Nem, ez az én életem. Tudod, minden 

apró ösvényünket egy cél vezérli. Ez pedig a Nagy Út ígérete. 

Na, nekem nem ígért senki, semmit még ebben a rohadt életben. 

Tegnap láttam egy síró asszonyt.)  

A 
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A harmadik  

Volt úgy, hogy valami hiány tört rá. Elképzelte, hogy gyer-

meket lovagoltat térdén, kisszekeret szögelget, tejjel teli bögrét 

nyújt egy kócos kislánynak. Amíg élt az anyja, hallotta eleget, 

hogy meg kellene nősülnie! Mi lesz vele, ha ő meghal? Ki lesz, 

majd, aki mossa a gatyáját, egy tál ételt, aki elé tesz? Csak 

hümmögött erre mindig, hogy egy valaki kellett neki eddig csak. 

Annak nem kellett. Ő meg másra már rá nem néz. A Tsz-ben, 

majd később, a helyette alakult Kft-ben dolgozott lakatosként. 

Megjavított ő mindent. Lehetett az a legrégebbi “ruszki” szi-

vattyúmotor, háború előtti Csepel váltója, vagy hegesztésre le-

adott bojler. Csak a saját lelkéhez nem talált odaillő darabot. Az 

anyja halála után nem volt maradása. Egy reggel átment a szom-

szédba, és csöndesen letette a ház kulcsait a nagyokat szuszogó 

cimborája elé, a légyköpésektől foltos asztalra. Nem szólt az 

semmit, csak töltött egy vizespohárnyi házi pálinkát, és egymás-

ra emelve, némán kiitták.  

(Egy dal. Az a zsoltár, amit nagyanyám énekelt. Vajon énekli 

ma még valaki? Sokszor látom őt. Mosolyog, én meg sírok. Na, 

ez vagyok én! Szerinted egy ilyen marha talál magához való 

jászolt?)  
 

A végső perc  

Az utolsó vonattal elindult. A falu templomának tornyát még 

sokáig látta. A megyeszékhelyre beért, de hajnalig ott ragadt. 

Lefeküdt az egyik padra, magára borította a kabátját. Elnézte a 

csillagokat, és megköszönte az elmúlt napot egy imával. Arra is 

gondolt, vajon mikor jön erre ismét! Szemébe húzta a kalapját, 

és elaludt. Álmában gyermekként állt egy nagy folyó partján. 

Arra ébredt, hogy egy kutya nyalja a kezét.  

(Minden idegen itt nekem. Idegen vagyok magamnak. Néha 

úgy érzem, csak egy percet éltem, néha úgy érzem életem végte-

len és nincs semmi, ami ezen változtatna. Akkor néha boldog 

vagyok.) 
 

(prózaverseny győztes) 
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28 (sor nélkülözés) 
 
Megfeküdt az ősz a télnek, megfeküdt minden a mának. 
A sarkon, hányavetin befordul az első lány, az utolsó asszony, 
– még nem tudják-, de árnymosolyt lehelt már szájukra a halál.  
Cseppenként fogy a tejfehér üvegű koktél, millió sápadt  
csecsemő ma is éhesen marja a levegőt. Szájuk öbléből hasadt 
gyémántot  zokog az örökkévalóság isteni anyakovácsa. 
A szél felől vemhes kutya barátkozik a semmi szagával, 
lovas nélküli paripák patái alól gömböket szakít ki a fájdalom, 
remegve tolja maga előtt a percet egy késői óra, küszöb nélküli 
vágyakat épít maga köré a gátlástalanság tündér-fátyol szerelme. 
Az égen csillagszórót próbálgat egy angyali helyzet, tétován 
lobbannak fel a lebegő csarnok hosszába épített fényszavak. 
Királyt fest a koldus felé ejtett aprópénzből a részeg látomás, 
sebektől mart testtel lép bírája elé a  bűzös semmittevés. 
 
Megfeküdt az ősz a télnek, megfeküdt minden a mának. 
Érdektelenséggel vádolt becézésekbe fullad a hites ölelés, 
nemtelen ivadékot csúfol fiának, nem féltett lányának az Idő. 
Csikorogva szorít helyet járda mellé magának az utolsó falevél, 
nyálkás szennyben fürdik a presszóból kipöckölt  cigaretta csikk. 
Üres dobozok gerincén fut végig egy kóbor dallam, bogarak lábain 
ízelt tudat a túlélés karma. Karma a túlélés tudat. Ízelt lábain bogarak 
futnak neki a megborzolt hajukkal is jólfésült rendnek. Milyen szép! 
Zsebeket kutat egy megviselt télikabát foltja, fércekkel kötődik 
dicső múltjához, selymén megkopott érintés a didergő vékonyság. 
Titkos rekeszekben bízik a szegénység állandósága, ruhástól dől 
új munkanapnak egy szürrealista rövidfilm: Ember mosollyal arcán. 
Melankóliába zavarodott szüzeket kerget a szatír, hol valaha vízhez  
tapadt kelméhez esengett, ma már erőszakot vesz ez a tébolyult világ. 
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Földi László  (Lacoba)    

 

Reggeli óda    
 
pár furcsa képként átfutom álmaim  
elringatom még lelkemen egy kicsit  
a Nap kegyére hált az éjjel  
s csillagok útja előtt térdelt  
 

***  
ködtől súlyos az ősz új nap a sors kegyén  
bár mély ráncai sírt ásnak a tegnapon  
még bírják a Mounth Athos előtt a fényt  
és nem kérdezik óh vajh' lesz-e holnapom  
 
sárgult csendes a tér hol kecses úrként matat egy cseléd  
léptén csak kacag a hajnali szél s ellepi sóhaját  
fésű ujjai közt elpereg egy pillanat és elég  
 
jót számoltam a rossznak tenyerén imént  
eltévedt a kedély s bár dacol egy sugár  
ám nincs óhaja több lenni csupán remény  
mit szétszórhat a tengernek a homlokán  
 
hé ott szemben a hegynek tetején most ide lent're is  
vethetnétek egy apró jelet örvények előtt s után  
hogy higgyem jön a bőség s ne keressem ma is estel'ig  
 
már kántál a harangszó a sziget felül  
pamlagján a fohász szótalan árnya múlt  
és távolt kutat énem vajon ő is ül  
csendes reggele épp tüske-hajába túr  
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még megfognak az első sugarak még sajog a sötét  
még reszket tehetetlen kezem irgalmat inogva kér  
esdeklem ha lehet rajta segíts óvd sete életét  
 

***  
pár csacska szóval ízlelem álmaim  
s míg ringatom még nyelvemen egy kicsit  
a Nap kegyére vár a reggel  
hol dala búzamezőre kel fel  
 

 
Astris, Görögország 2010. november 

 

 

Esti zsoltár    
 
szánján surran az est – ablak alá betér –  

s most asztalra vetít gyermeki pontokat  
hogy majd körben együtt üljön a nagy család  
mint álmunk szeme sarkára a pillanat  
 
múlandó a világ – mint a Karácsony éj –  
lassan pírt szül az alkony – keze balga szó –  
s megtűrt lett a kereszt súlya a vállamon  
csak sok már a hiányzó  
 

emlékszem mikor a gondviselés dalát  
még dúdolta fenyőfánk pihe illatán  
színtiszta selyemből  
s jó-éjt-csókot adott anyám  
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emlékszem mikor ágyaztam a zsenge fényt  
apró gyermekim ajkán – ragyogott az ég  
lelkünk fája alatt csillaga földet ért   
s mint zsoltár dala égre tért  
 
biz már megtöri hátam ma az ünnep is  
szétrebbent a család fájdalom és öröm  
akkord-dísz a ma fáján tovalibbenő  
gyertyák sóhaja száll ágain és köszön  
 
/ma még köszön még ismerősként üdvözöl  
de ne féld a holnapot sem  
mikor csendül majd a harang  
mert csak a test költözik el  
s mindünkben él tovább a lélek/ 

Zagyvaróna, 2010. december 

 

Lyuk a hídon 

agyon ködös késő őszi napra keltünk. Már nem járunk 

iskolába, illetve Karcsi, én és még néhányan mindennap 

bemegyünk, mert mi Olga tanítónénivel mégis tanulunk. Az is 

igaz, hogy csak 10-re megyünk és ebédre már haza is jöhetünk. 

Nagyon szeretek most iskolába menni. Kevesen vagyunk, így a 

tanító néni az én százasaimmal is tud számtanból foglalkozni, 

hiszen a többiek még csak 10 alatt tartanak. 

 

Korán keltem ma.  Apu és anyu fáért mentek a Rónai-

oldalba, Erzsi még alszik, Rozi mamám pedig Manci nénémhez 

ment. Csak kormi cicám, és én vagyunk ébren. No, ő is csak 

addig míg jól lakatom. Remélem nem éppen most jönnek a né-

N 
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metek vagy a muszkák, mert apu a nagy gumipuskát (csúzli) is 

magával vitte. Bár én nem tudom még kifeszíteni a gumiját, de 

az már mégiscsak komolyabb, egy igazi fegyver. Ezt már a ró-

nai bika is tudja. Nem baj, az én kis fegyverem idehaza van. 

Néhány formás csapágygolyóval a zsebembe rakom, majd a 

másikba egy almát és két kekszet, hiszen ez fontos manapság.  

 

Egyszer csak hatalmas robaj üti meg a fülem. Hangosabb 

mint a cséplőgép, és még attól is, amikor a fakarusznak lesza-

kadt a kipufogója. Rohanok. Az alvég felől jön. Leszaladok a 

sarokra... Semmi. Tanácstalan vagyok. A Rónai elágazó felől 

jön az éktelen robaj. Szerintem egyszerre szakadt le két teherau-

tó kipufogója. Az utcán egy lélek sincs, még kutyát sem látni. 

Morzsi is elténfergett valahová, pedig ő mindig az úton van. 

Már majdnem indulok tovább, amikor megpillantom. A lélegze-

tem is eláll: Egy igazi harckocsi. Piros zászlója van, tehát musz-

ka. Megbújok az árokban. Félek. Meg-megáll, majd csúnya fe-

kete füstöt fújva ismét jön vagy 30 métert. A szívem a torkom-

ban dobog. Valóságos harckocsi, katonazöld. Már a csillagot is 

látom az oldalán, amikor elfordítja a tetejét a csövével együtt. 

Szovjet harckocsi – a filmekből tudom. Jaj! Nem! Majdnem 

összetojom magam, mert egyenesen felém fordítja a csövét. 

Irtózatosan el kezdek futni. Teljes erőből. Már alig látok. Már 

szinte hallom a durranást. Nagyon futok, de a robaj is erősödik: 

„Csak nem utánam jön?” Irtózatos gyorsasággal nyitom a kaput, 

fel a lépcsőn, ugrás az ágyba. Fejemre húzom a dunnát. 

 

Csendesedik a moraj. Jól van. Megúsztam. Meleg helyzet 

volt, ezek ellenségnek néztek, még az a szerencse, hogy elég 

gyors a lábam, és nem tudtak lelőni. 

 

Ma nem mentem iskolába. Szerintem Karcsi sem. Azt hiszem 

őt sem engedték el. Én még a budira is futva mentem. Az állato-

kat is elfelejtettem megetetni félelmemben. Erzsi sütött egy kis 

krumplit a sparhéton, azt ettük a tegnapi leves után. Apuék csak 

késő este jöttek haza. Nagyon csendben voltam. Biztos kikap-
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nék, ha elmondanám mit láttam. Nem merem elmondani, bár 

hallom, hogy ők halkan valamit pusmorognak, lehet, hogy ép-

pen a szovjet harckocsikról. Nem tudom. Még a lefekvéskor is 

félek. Alig tudok elaludni. 

 

*** 

 

Néhány évvel később a tanácsház előtti híd alatt kukucskál-

tunk felfelé (a lányok, asszonyok lába közének feltérképezésé-

vel voltunk elfoglalva). Ekkor mesélte kosaras Laci, hogy az a 

lyuk, amin olyan jól fel lehet látni akkor került oda, mikor '56-

ban a ruszki harckocsi parancsnoka belelőtt a hídba, hogy átme-

hetnek-e rajta. Azt mondta, nem mentek tovább a felvégbe. 

Megfordultak a Kiskert előtt, és állítólag visszafelé már úgy 

mentek, hogy kint ültek a harckocsi tetején. Még jelvényt is 

osztogattak. Laci is kapott. Akkor már bántam, hogy bebújtam 

az ágyba, de tudjátok: 

Nagyon féltem. 

Zagyvaróna, 2010. október  

 
Szeretem  
 
Egy szó dallama cseng lelkemben – oly édesen árad –,  
kócos pillanat, egy kósza dalocska csupán,  
az mit kincsként itt édesgetek – épp – a kezem közt,  
hogy holnaptól hallhassa a hírt a világ:  

* Szeretem *  
 
Zagyvaróna, 1972. február 
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A ma tenyerén  
 

mosoly-meleg álmainkban  
hol újra merész a lélek  
képpé szövi vágyainkat  
és csak lebegünk a térben  
kedvünkre szaladhat a múlt  
emlékek ölén matatunk  
hisz nem poros arra az út  
és újra dalol madarunk  
 

Feladta hatalmát a tél, sűrű füstölgése  
most lett a múlté, mikor ibolyaillatot szőtt  
a reggel a holnapok hajába.  
Hat előtt hív a napfelkelte, és a "nyitni-kék"  
már az alkonyt is odébb terelte... S lám, a magam  
őszét a ma tenyerén feledte.  
Bár a kurta szél még a kerti csenddel kokettál,  
de ereje gyorsan inába száll a rügyektől  
roskadó ágon, s zöld gyepen kószál.  
Húsvét-harang bong a Zagyva-völgyben, visszhangját a  
lelkünk írja csengővé, s ujjaink közé reményt  
sző a példa... Szelek hava pirkad.  
Számolni a percet, órát - milyen jó is lenne -  
a csókok csókját, derűt festeni a borult ég  
homlokára, s pitypangernyőt fújni...  
Megrekedtek már a legszebb napok, valahol - úgy  
sebtiben - elrohant velük a vándor, amíg ezt  
a néhány percet szánta csupán rám...  
 

Azért, ha bárhol néhány kacagó pillanattal  
összefutsz - tudd, el ne feledd! -, hogy azok egyike  
még – álruhában – jómagam vagyok...  
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kósza pillanat  

kósza pillanat dorombol  
ujjaim között  
olykor pihe tollként  
markomhoz simul  
majd belém mar  
váratlan  
mint a kifogyott toll  
papíron tovasercen  
 
~~~~~~~~~~~~~ 
 
Ma kékellik a parti ég –  
Csupán sötétje mérges,  
S alant a fű kiégett.  
 
Ma oly szorgos a pillanat,  
Csupán tenyérnyi hossza,  
De széle már lelógna.  
 
Futnom kellene biz’ – talán -  
Miként rohant a gyermek,  
kit elvakít a tenger.  
 
Futnom féktelen –önfeledt –  
Miként a Nap rohan most,  
S lám, új lapot szakajtott.  
 
~~~~~~~~~~~~~~~ 
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nem könnyezem  
mosolyt sem adott a ma  
vagy mégis  
köszönöm Uram  
köszönöm  
hogy utamba küldted  
ezt a két cicát  
kiket gombócba gyúrt a játék  

 

Astris, Görögország, 2010. november 
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Geisz László  (venyige) 

 
Esti gondolatok  
 

Közeleg a naplemente, 
olyan jó, hogy jő az este. 
Égen csillagomat nézem, 
földi létem újra élem. 
 
Lesz tán holnap, van tán múltam, 
volt óhajom, volt mit untam. 
Idők titkát elfeledem, 
már csak ritkán lelkesedem. 
 
Ami izzott, lassan lehűl, 
már a szív is elcsendesül. 
Öröm, kétség, messze csengett, 
élvezem az esti csendet. 
 
Behunyt szemmel, elpihenve, 
életemmel számot vetve, 
pihekönnyű pilleszárnyon, 
halk léptekkel jő az álom. 
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Öregember botorkál a csendben  
 

Öregember botorkál a csendben, 
az idő oly' gyorsan elfutott. 
Kukákban turkálgat félszeg szemmel, 
pedig ő rég sok mindent tudott. 
 
Guberálással tengeti létét, 
szemeimből könnycsepp csorog már.  
Tőle tanultam meg az ábécét! 
Vén tanárom hova jutottál?! 
 
Tanár úr kérem, ez hogy lehet? 
Ön végig kísért sok életet. 
Hogy foglalhat el ilyen helyet, 
ki tanította a becsületet?! 
 
Rég ő volt nékem a példaképem, 
tőle tanulhattam oly sokat. 
Elhittem, hogy nem csak a pénz számít, 
a becsület sokkal fontosabb. 
 
Iskolák padját koptattam bőven, 
és elhittem, hogy majd a tudás, 
amit nem lehet elvenni tőlem, 
s attól függ majd a boldogulás. 
 
Tanár Úr kérem, én nem tudok kérni! 
Becsületből nem lehet megélni! 
Lopni nem tanított meg csupán. 
Meg kell osztoznunk, ezen a kukán! 
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Elmegyek    
 

Én úgy megyek el innét, 
csendben és észrevétlenül, 
mint ahogy a szellő, 
a fák között elül. 
 
Már nincs miért maradjak, 
csalódtam sokszor és nagyot. 
Nincs senki, ki vigasztal, 
reményem elhagyott. 
 

Szerettem volna adni, 
a silány életem alatt, 
valamit magamból, 
de semmim sem maradt. 
 
Elindult már én értem, 
jóakaróm, a vén halál. 
Síromat már ássák, 
koporsóm készen áll. 
 

 

 

 

Útravaló, unokámnak    
 

Sok éve már, e pillanatra várok, 
s gyakran hittem, nem érem meg talán. 
Most meghatottan, itt, előtted állok, 
hisz’ megszülettél első unokám! 
 
Az ősz fejemnek ajándék a léted, 
tudom, ma még ezt meg nem értheted. 
Tán nem leszek már mikorra megérted, 
ezért most mondom mindezt el neked. 
 
Ne szidd a sorsod, ha rosszabb a vártnál, 
s az élet gyakran nem kegyes veled. 
Ha gyémánt helyett csak szenet találtál, 
a boldogságod még meglelheted. 
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Ne tévesszen meg ékszer csillogása, 
a gyémánt csak egy rideg drágakő. 
A szeretetnek nincsen földi mása, 
s a szénnek hője szívmelengető. 
 
Vedd észre léted sok apró csodáját, 
ha vadvirágon pille megpihen, 
mikor tavasz felölti új ruháját, 
vagy szellő leng faágon szelíden. 
 
Sok mindent kell majd megtanulni néked, 
a szerzés mániája gyötrelem. 
Az aranyalmát is rághatják férgek, 
s a túlzott jólét ritkán bűntelen. 
 
Ne irigyeld a gazdagok világát, 
hisz’ árnyék nélkül fény meg nem terem. 
Én tudom, hogy sok szeretet, mi vár rád, 
a fő csak az, hogy egészség legyen. 
 
 

Viktória unokámnak, születése alkalmából 

Sopron, 2009. július 18. 
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Gligorics Teru  (Teru)   

 

Esti ima   
 

Adj, Uramisten, fényes csillagot,  
amely az éjben mindent beragyog.  

Hintse a tájat arany sugara,  
míg altatót fúj az ég madara.  

Adj, uram Isten, üde lombokat,  
szórd be virággal a zöld dombokat,  

ölelj magadhoz, ha sírva találsz,  
ringass, mint szellő a búzakalászt. 

  
Adj, Uramisten, meleg sugarat,  

a félhomályba szentjánosbogarat.  
Adjál a nyájnak gazdag legelőt,  

reménnyel tölts meg minden temetőt.  
Adj a vakoknak látó szemeket,  
édesapáknak dolgos kezeket,  
síró babának szerető anyát,  

s a fáradt testnek örök otthonát. 

  
Védd meg az árvát, védd a hontalant,  
ne terheld súllyal meg a gondtalant,  

vígasszal áldj meg minden szenvedőt,  
szeretteinkre ne tégy szemfedőt.  
Ne haljon gyermek soha éhhalált,  

adj hitet annak, ki még nem talált,  
ne tépjen otthont a vihar szele,  

s lélek, ha szenved, ne haljon bele.  
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Adj, Uramisten, boldog gyereket,  

hadd növekedjen szívükben szeretet,  
mezőt, hol mindig nyílik a virág,  

békében férjen össze a világ.  
Adj, Uramisten, meleg szíveket,  

oltárod elé igaz híveket,  
áld meg a testvért, áld meg az anyát,  

ültesd szívükbe szíved aranyát. 

 

Húzd rá, betyár...    
 

Húzd rá betyár vén barátom, csak azért is húzzad,  
Sem öröm, sem bánat engem ma össze nem zúzhat,  
Hadd halljam a kedvenc nótám legalább még egyszer,  
Ismered te jól azt a dalt, játszottad ezerszer...  
 
Nem sok kell a boldogsághoz, egy kis bor, egy nóta,  
S a tavaszi kéklő égen egy-két szalakóta,  
Búzakalász között pipacs, csók, mely ajkat éget,  
Jegenyefasor dajkálja, mint anya, a rétet...  
 
Sírjak-e a szarkalábon, mely arcomon nyílik?  
Miért? Ez a hű kis virág elkísér a sírig.  
Vagy talán az őszt sirassam, a távozó nyarat?  
Vagy a tavaszt, melyből csak egy néhány emlék maradt...  
 
Megvénültünk, kedves pajtás, bizony mind a ketten,  
Te, mert élni sosem mertél, s én amiért mertem...  
Fogd a vonót, te vén prímás, csak azért is húzzad,  
Ameddig a szarkalábra szemfödőt nem húznak... 
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Hajnalban   
 

Öt óra van. Felébredek.  
Takargat a szürkeség,  
csillagot egy sötét felhő,  
a napot még messzeség.  
Ébredező hajnal csendjét  
nem töri meg még a zaj,  
gyűrött vánkos ráncaiban  
álmodik a gond s a baj.  
Csak a falióra ketyeg,  
kacagva a perceken,  
lábnyomait otthagyva  
az arcokon, s az életen.  
Mély álomba burkolódva  
nyújtózik a napkelet,  
míg a sűrű sötétség  
pár forró könnyet eltemet.  
Itt ülök a szürkeségben,  
fájdalmaknak nincs híja,  
ám percenként közeleg  
a napi exisztencia.  
Ne dobj félre, én Istenem.  
Kérlek, hallgasd meg szavam,  
adj erőt a mai napon  
elviselni önmagam... 

 
 

(versverseny győztes) 
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Rémálom 
 

Rémálom, látomás, sötétség, éjfél… 
Megszokott árnyak, vak falon két fél… 
Hogy ver a szíved! Lesed az ablakod, 
lidércek, szellemek, tegnapok várnak ott, 
őrjítő vigyorba torzított arcok, 
menjetek, rám ilyen vigyort nem varrtok! 
Őrjöngök én is, bele az éjbe, 
kacajom éjfél vágja majd félbe, 
mert mosolyom őrület szülte ám! 
Lidércek fénye szállt reám… 
 

Ablakot nyitok, de vesztemre - Haha! 
Odakint vár - igen - az ördög maga! 
Táncol a tűzzel, s az ablakon néz be 
villával turkál a megbomlott észbe… 
Igérget hatalmat, ígérget kincset, 
mennybéli kastélyra aranykilincset, 
királyság, hatalom tiéd, ha kéred, 
s adna még többet is ha be nem éred, 
csak add a lelked egy percre bár,  
s ne törődj azzal, ki arra vár… 
 

Egy ideig jó lesz, nagy dínom-dánom, 
van aki éhezik? Azt én mit bánom! 
Húzza a cigány, Örökké élünk, 
Istentől, embertől sohasem félünk, 
csak szóljon a nóta, folyjon a szesz, 
míg vidám a kedvünk, vesz, ami vesz! 
Kábultak vagyunk, csak a ma számít, 
ölel a hajnal s a holdvilág csábít… 
S nem látod… Falon az óra jár… 
Életed? Nem jön az vissza már… 
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S majd ott ülsz kopottan, félvakon, némán, 
kezed majd véresen nyugszik a prédán, 
mikor már semmi sem maradt a nyárból, 
nem hagytál holnapra semmit a mából… 
Családod? Barátok? Ott hagytak régen, 
felakad szemed a szürkülő égen, 
rongyos az ég is, megtépett lobogó, 
s benned már semmi, csak szív, ami dobogó, 
az ami fáj még, az ami kérdez: 
Ember, a te szíved, mondd, miért vérez'? 
 
Lenne valaki, hogy magányod megossza, 
csillagos perceid, aki majd beossza, 
vagy halkan dúdolna egy régi dalt, 
melybe a szíved rég belehalt… 
Ráncos homlokod a övéhez pászolna, 
s huncutságodért valaki rádszólna, 
ő könnyít bánaton, fájdalmon, kínodon, 
s ő sír majd egykor bús könnyet sírodon.. 
Múltadba nézve mondhatnád: éltem, 
s ez a szív mellettem, ez meg énértem… 
 

   *** 
Mit tettem…Mit tettem! Hagytalak elmenni, 
Egyetlen lépés…és nem tudtam megtenni… 
 

   *** 
…s most őrjöngök tovább, bele az éjbe, 
kacajom halál vágja majd félbe, 
mert döntésem őrület szülte ám! 
S magányos holnapom vár reám… 
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Bubula 
 

Meggörnyedt a test, a lélek,  
A nyárból már mit sem érzek.  
Épp csak dobog, mi dobogott,  
Mikor még a tűz lobogott,  
S a forró csók, mely a nyáron  
Vágyat égetett a szádon,  
Kialudt az ősz szelével,  
Nem ölellek többé hévvel...  
 
Tavasszal még táncot jártam,  
Vén cseresznyefára másztam,  
Zorba voltál, tánc az élet,  
S az enyémmel pezsgett véred,  
És amikor ágynak estem,  
Érezted, hogy már elvesztem,  
Ám két karod mégis védett,  
Hessegetted el a véget...  
 
Mint Bubula a mesében,  
Beteg-szobám szegletében  
Rejtetted a félelmet el,  
Remélve hogy majd ott vesz el,  
Reményt adtál, mikor nem volt,  
S amikor megnyílt a mennybolt...  
S most síromon ott virul a  
Kövön, Álmodj, szép Bubula...  
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Lassan én is eltávozom,  
Szép Magyar Szó, hű támaszom,  
Temess el az anyaföldbe,  
Mint téli est a fát a ködbe,  
Ne legyen a nevem törve  
Ha bevésik a fejkőbe,  
Ez nem otthon, s ott sem lesz már,  
Sem itt, sem ott, senki sem vár...  
 
Csak egy rég szunnyadó szempár... 

 

 

 
 

 
 
Kékesi Katalin (Gajdzsin): Zebrák 
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Grigó Zoltán (Grigo)      

 

 

Messze vagy   
 

Egyedül fekszem az ágyamban,  
Hosszúak ezek az éjszakák,  

Néma csend van a szobámban,  
Csak a pók szövi fonalát.  

 
Most tőlem olyan messze vagy,  
Elválaszt minket száz határ,  
Nélküled telnek a nappalok,  
Sírnak utánad az éjszakák.  

 
De behunyt szemem simogat,  
És gondolatom úgy fon át,  

Gyengéden, de mégis erősen,  
Ahogy kéreg öleli a fát.  

 
Messze vagy, én mégis várok rád,  

Tudom nemsokára itt leszel,  
És szívemmel majd betakarlak,  

Ahogy földeket a hólepel. 
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Élsz bennem   

 

Itt élsz bennem, már nagyon régen,  
amióta utamat futom,  

őrizlek téged lent a mélyben,  
hogy mikor jöttél már nem tudom.  

 
Csak azt tudom, olyan vagy nekem  

mintha örökké lettél volna,  
azóta a szálló éveket,  

nem méri szívemben az óra.  
 

Tartasz engem, és én tartalak,  
átfonjuk egymást mint kötelek,  

viharban meghajló fák alatt  
búvó, láthatatlan gyökerek.  

 
Itt vagy az elmémben, véremben,  

az elmúlt, és eljövő napban,  
úgy élsz te bennem, és lélegzel,  

ahogyan a tégla a falban.  
 

Olyan vagy mint fénylő csillagok,  
a szemedben ragyog a világ  

szívemre minden nap úgy hajolsz,  
mint templom csendjére az imák. 

 
 

 

 

 



Fulltükör 5.                                                                                            110066  
 

 
 

Benned élek 
 
 

Amikor árnyamat felissza a nap,  
Keress meg engem a nagy fák alatt,  

A hulló levelek mesélnek neked,  
Amikor én már nem leszek.  

Látni fogsz és hallod a hangomat,  
Simogasd meg majd az arcomat,  

Mert általad, benned élek tovább,  
Én sem élhetnék ha te nem volnál.  
De amíg csak élsz, én is itt leszek,  

Mindent itt hagyok, semmit nem viszek,  
Tied marad az ölelés, tied a szívem,  

Ezt nem veheti el tőled már senki sem.  
És a szemedet majd bármikor behunyod,  
Ahogy a mesében, én azonnal itt vagyok,  
És vigyázok rád, amíg van benned élet,  

Mert amióta nem vagyok, már benned élek. 
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Engedd még nekem   

 
 

Néha megálltam, és néztem riadtan,  
ahogy szédülten rohan a világ,  

közben magamban csendesen sirattam,  
amikor kertünkben meghalt egy virág. 

A hó elolvadt, majd újra leesett,  
az elszáradt fű tavasszal kinőtt,  

hányszor akartam már mondani neked,  
de szavaim megrabolta az idő.  

Madarak jöttek, és ősszel elszálltak.  
sápadt napfény szántotta a ködöt,  
az évek némán gyűrődtek egymásra,  

sokszor hullott már lomb a fejünk fölött.  
Hányszor akartam már mondani neked,  
egy szívem legmélyén őrzött mondatot,  

elmondani, mit is jelentesz nekem,  
hogy aki voltam, még most is az vagyok. 

Engedd most meg, hogy a füledbe súgjam,  
mit jelent a szemed, a szád, a kezed,  
hogy elmondhassam újra, meg újra,  

milyen rossz lenne, ha nem lennél nekem. 
Megállítom, a nagy forgó kereket,  

ne szálljanak el hiába az évek,  
engedd még nekem, hogy szeresselek,  
jobban, mint ahogy szerethet az élet. 

 
 

 

 



Fulltükör 5.                                                                                            110088  
 

 

 
Ballada a majdnem katonáról 

 
 

Mint aki erős, konok ember,  
Úgy lépdelt csendesen magában,  
Ment előre leszegett fejjel,  
Belül síró néma magányban,  
Pedig alig élt meg húsz telet,  
Serken a bajusz szája körül,  
Elátkozott világ gyermeke,  
Egy a halálraszántak közül.  
 

Milyen hosszú az a pár méter,  
Amíg a kertkapuig elér,  
Visszanézne ő még, de szégyell,  
Mert csak elfogná a gyengeség,  
Egy szál virágért még lehajol,  
Görcsösen markolja a keze,  
A szívében még élet dalol,  
Feje felett a halál szele.  
 
 

Kertek alján már varjú kiált,  
Földre ájultak a levelek,  
Az ég fekete ködöt szitál,  
Meg jéghideg halott könnyeket,  
Átkozott világnak gyermeke,  
Nem lesz glória feje körül,  
Halott lesz ő majd, temetetlen,  
Csak egy a névtelenek közül.  
 
A teste alatt elég a hó,  
Nem ringatja többé anyaföld,  
Jegesen zúgva árad a Don,  
Mire halálhíre hazajön,  
A harctéren fekszik fagyottan,  
Egy szál virágot szorít a keze,  
Hős lett ő, és majdnem katona,  
Húsz éves volt, szinte még gye-
rek. 
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György Emőke (ekome)   
 

 

Hulló csillagok 
 
 

Fényesen ragyog az augusztusi este 
Hullnak az angyalok 
Csodaszép csillagok 

Boldogságot hozni bús lélekre, testre 
 

Minden év nyarán földre hullva másokért 
Ha tanúja leszel 

Való lesz, mit hiszel 
Éjbe szállnak álmokért, kívánságokért 

 
Ha, meghal, valaki lehullik egy csillag 

Ne félj most kívánni 
Nem kell, csak kivárni 

Helyét átadva ott fent ragyog új csillag 
 

Arany zuhanásban ezüst a csillogás 
Világítson bele 

Mélabús szívedbe 
Nyári égen üdvös a csillagragyogás… 
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Halk Károly (silentium)   

 

Cetli a hűtőn 
 

Van az a kor, amikor az ember annak is örül, 
hogy ami a száján be, az másnap a fenekén ki, 
két mankó kell, hogy kiegyenesedjen a fotelból, 
percekig vesz levegőt, hogy kiáltani tudjon: 
„Anyus, éhes vagyok, hol van a vacsora?” 
De nincs válasz, és remegve kibotorkál, 
hátha valami történt, a múltkor is elszédült, 
csak úgy, magától, egy perce még jól volt. 
A hálóban nincs senki, a WC-re is bekopogott, 
a konyha is üres, a hűtőn észrevesz egy cetlit, 
előkeresi a szemüvegét, és hangosan olvassa: 
„Apus, elmentem a kis Julcsira vigyázni, 
holnap jövök vissza, szendvics a hűtőben.” 
Kinyitja az ajtaját, és tényleg ott sorakoznak, 
az egész tele van velük tömve faltól falig. 
„Anyus hagyta itt” – lobogtatja a cetlit – 
„tudja jól, hogy mindent azonnal elfelejtek. 
Holnap majd hazajön, és főz valami finomat.” 
Megkönnyebbül, és egy szendviccsel a kezében 
a nappaliba csoszog, vissza a televízió elé. 
 
Pedig dehogy jön az haza, nem jön többé, 
vagy egy hónapja már kinn alszik a hidegben, 
csak a gyerekek rakják ki mindig a cetlit, 
mert attól apus megnyugszik, és a fotelbe ül. 
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Hardik László  (ho)   

 

 

Völgyi beszéd 
 

Elfertőződött az az átkozott régi seb a szívemen 
Vékony vörös vonal fut felfelé, karomban rángatózó idegen 
Tehetségem dallama utolsóként bárgyún elkenődik az államon 
Úton, útfélén összeszedett lábnyomok hűlt helyüket keresik a há-
tamon 
 
Üszkösödnek a hegyek 
levéltetveink köpik be várandós babámat 
Mint ejtőernyőst, döngő zöld legyek 
Kísértek, míg megleltem íme hazámat 
 
Lélekvesztőmet szomjasan nyeli a nádas 
Halálom hullám a feltámadott magyar tengeren 
Hiába esküdtem, soha nem voltam házas 
Süllyed a Globe színház hajó, merni nem merem 
 
Szigetjeim, illanó mennyországokba térnek 
Lottónyertesek vánkosára hajlik a rőt zenit 
Zsenik hegedülnek a szappanoperával mosdó istenadta népnek 
Milliárdos glóriát csiszol magának az uralkodó elit 
 
Hogy nem oktalan alakult így, elfogadtam 
Szélvészgyors paripák pofájába harap a zabla 
Irányultságról vallok absztrahált kárhozatban 
Utolsó szóra tárva másik orcám azt mondja, Blabla... 
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szólam Ról 
 
Láttam 
 a srácot ott a téren 
 üveggolyókkal zsebében 
 vakítóan fehér ingben 
 aztán láttam Őt 
 Sasként körözni hegyek fölött 
 méltósággal felhőket szaggatni 
 Felrepülni újból lezuhanni 
 Láttam a hullámokból 
 alakját kirajzolódni 
 a csillaghullatót a rügyfakasztót 
 felderengeni évszakokból 
 Láttam mikor megállította az időt 
 a Föld forgását 
 mikor kívülről "tenyerelt a térbe" 
 Láttam Őt 
 azóta láthatok 
 Vele 
 Örökre és végre 

 
 

– Kiss Andrea – 
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„L” lehet menni 
 

Mondok valamit te lény 
és ez nem szerény vélemény 
a hierarchiával szemben fütyül a szél... 
na, Gyere mesélj 
 
Pörög a buli 
Meglódult velünk a karma 
Nyájat csahol körbe puli 
kitörni a sötét oldal akarna 
 
De a lé zer gút 
n’ tágra nyílt szemeinkbe nem hazudozz 
(már nekem kellemetlen mennyi energia 
szükségeltetik egy rossz kamuhoz) 
 
Vérem nemes vonal 
véres meleg fonal 
fűzi sebeim kötetbe 
Mert 
herélt lövedékkel lőttél 
te kefélt barom 
bele a tömegbe 
 
Nevettél és bőgtél, cigánykerekeztél 
Mártírt is engem is simán letegeztél 
 
Új fent kardokon 
vér rokon haldokol  
Vágod mit nem beszélek...? 
Hogy az istennyila verné meg 
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Na mind 1 
Tajték pipán csibuk csicsám sallang 
Parádés kocsis katedrálisán kanyarint az altamira 
barlang 
Csak azért hogy ércsd 
Le vagy már tudva 
 
„Úrnak” születni kell  
a „paraszt” meg 
terem mint a dudva  

 
 

 
 

 
 

Gotthard Ernő (ernest):  Rose web 
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Hegedűs Csaba (Navarrista)   

 

Sz 

Szeretném arcodat tenyereim 
bölcsőjébe fogni, tartani, 
nézni a csillagszemeidet, 
Hüvelykujjam ujjbegyével 
szemhéjad gyöngéden simítani meg; 

Szeretném tartani meleg orcád, 
megvárni a rajta kivirágzó mosolyt 
s szeretném ha közben karon fognál 
visszasugallva, hogy fontos vagyok; 

Szeretném körbefonni a derekad, 
arcom átvetni vállad fölött, 
Nyakadhoz bújtatni nyakamat, 
Megpihenni selymes tiarád mögött; 

Szeretném ha fülembe sóhajtanál, 
mert nem akarnád hogy elengedjelek 
s mikor szétválnánk, mosolyognál 
visszarántva hogy még, még öleljelek! 
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Hepp Béla (a_leb)   

 

Elnök úr 
 

Elnök úr, ha a népe egyszer rájön,  
hogy az országban csak egy van, ami fáj, Ön,  
és felharsan a kérdés, hogy miért van ez?  
a válaszkeresés helye az utca lesz...  
 

Elnök úr, tudom, a marketing remek  
de hiteltelenné váltak már az ingerek,  
lehet, a küszöböm süllyedt a szint alá.  
Ön jól el van. A hangom miért is hallaná?  
 

Elnök úr, a kérdés mégis egyre több,  
múlt és jelen, soha-jövő is eltörött,  
így lettem bizonytalan és pillanatnyi.  
Csak elvenni tud, és nem tud semmit sem adni,  
 

Elnök úr, tudom, a játék arra ment,  
hogy egyszínű legyen a csipkés parlament,  
ügyes, de tudja jól, tudjuk mind a ketten,  
éhes maradtam... bár sok mindent megettem,  
 

és Elnök úr, a következő tavasznak  
úgy megyek neki, hogy nem kell már a maszlag...  
Nyakamra így ültetne átmosott fejet,  
víziót a jól bevált gondolkodás helyett?  
 

Elnök úr, ha a népe egy szép reggel  
kisemmizve ébred, éhesen, hideggel,  
s Önnek nincsen még kész sajátos rendje itt,  
kiszórja mókás-halálos kis játékait.  
 

(dátum nélkül) 
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Nekem még...   

Nekem még mindig az a csillogó szemű kamasz vagy, 
ahogy elém hozott az irhabundás február, 
szemed bennem még mindig harsogó tavaszt hagy, 
bár kertjeink alól már lassan szökni kész a nyár. 

Szívembe szúr, ahogy az éji csend finom vonással 
rajzolja körbe orrod, ajkad ívét, hunyt szemed, 
hajadba túr a hold ezüstje sápadt lángolással, 
levél rebben kicsit, lehull; szeret, vagy nem szeret? 

Hány nappalon és éjen át küzdöttünk váll a vállhoz, 
kapartuk sorról sorra ezt a fél-történetet... 
pár lapja áldja sorsunkat, pár mondatíve átkoz. 
Megíratott, benne az életem, s az életed. 

Most itt vagy nekem, a béke szétfeszíti mellkasom, 
csitítanom kell felrobbanni kész kamasz-szívem, 
ne ébresszen robajjal, pihenni tudj a vállamon, 
csak tartson még a perc tovább, tartson a végtelen... 
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Ha elmegyek   
 

Ha elmegyek, csak egy arcot viszek magammal, 
a Tiéd, ahogy csöndes lángra gyújt a hajnal,  
kedves orrod, ajkad, szelíd mosolyú szemed, 
ezt viszem magammal, ha egyszer majd elmegyek. 

Ha elmegyek, csak egy hangot viszek magammal, 
ahogy nevetsz, és mesélsz, és a dúdolós dal, 
és abban öröm, bánat, mind-mind benne lesznek, 
ezt viszem magammal, s benne lesz minden kezdet. 

Ha elmegyek, egy érintés jön majd énvelem, 
abban benne lesz a tiszta, hűvös végtelen 
minden mély bársonya, puhán simító ujjad; 
hogyha fázom, pille-érintésedbe bújjak. 

Ha elmegyek, a számban csak egy örök íz lesz  
legyőzve minden mást, a sóhajom, hogy ízlesz, 
újra él a gondolatra most is nyelvemen; 
ha elmegyek, ajkad íze ott lesz majd nekem. 

Ha elmegyek, magammal viszek egy illatot, 
a bőröd, s hajad, ahogy a sátra rám hajolt, 
parfümöd, tested... ős-álmom ez az egyveleg. 
Ezt elviszem magammal, ha egyszer elmegyek. 

Ha elmegyek, semmi mást, csak Téged vinnélek, 
lelked lelkembe oltva nincs fájó ítélet, 
sötét se rettent, sem léten túli képzetek. 
Csak Te leszel velem, ha egyszer majd elmegyek. 
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Április (inferno)   
 
Botjára támaszkodva áll a dél, 
nézi ahogy a friss rügyek között 
vidám tavaszt hirdetve jár a szél, 
s gondolkodik milyen lesz május öt? 

Majd szerda, éppen Györgyi napja lesz, 
tizenhárom nap múlik addig el, 
sóhajt (a szél), bizony, hát így van ez... 
Tulajdonképpen nem is érdekel. 

Most áprilist feszít föléd az ég, 
apró felhőkkel játszik fenn a nap, 
nyarat idéző kék a messzeség, 
és zöld a Föld a kéklő ég alatt, 

minden csodát, amit csak itt lehet 
megkaphatnál, tiéd a végtelen, 
jól érzi ezt tavaszt verő szíved... 
de visszahúz a józan értelem. 

Egy jó ebéd, kényelmes pár cipő, 
nem műanyag, jó lenne tiszta bőr, 
mert menni kell, tudod a pénz – idő, 
s ne halj bele, ha jön az ellenőr, 

ne félj attól, a postás mit hozott,  
(jó fej egyébként őt is kedveled), 
sárgán virágzó kertjét átkozod, 
nem mást idéz, csak sárga csekkeket, 
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fizess, vegyél, ne add fel elveid, 
próbálj magadnak élni egy napot... 
tudod, de fáj, nemléted gondjait 
veri szíved... és csak ezt hallgatod... 

Botjára támaszkodva áll a dél, 
sóhajt (a szél), úgy ballag lassan el, 
csak szánni tud esendőségedér’,  
szánni, ahogy a lelked térdepel. 

 
 

Táncok az éjben 

Varázsos táncok éjszakája volt. 
Harmattá dermedt páracseppeken 
lágy szél kúszott felém és átkarolt, 
csillag alá bódult az értelem, 
ezüstcseppekbe oldott szirmokon 
játszott a fény, és hangja körbefolyt 
azt súgva halkan, félni nincs okom. 
Varázsos táncok éjszakája volt. 

Varázsos táncok éjszakája volt, 
a nyári égre rajzolt pillanat 
ezer lámpása csendben rám hajolt,  
mint jól feszített tiszta színdarab 
egyszerre mozdult minden sejtnyi lét, 
fehér mosolyba olvadón a hold 
fogta ívbe világok énekét, 
varázsos táncok éjszakája volt. 
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Varázsos táncok éjszakája volt 
az őszi szélbe szórt szavak mögött, 
vihart kavart a suttogó kobold, 
nyárzöldből ősz-tarkába öltözött 
a dombok ívét megfestő ecset, 
itt-ott még bújt egy holdtenyérnyi folt, 
nem láttam mást, az eső úgy esett.. 
varázsos táncok éjszakája volt. 

Varázsos táncok éjszakája volt, 
s a szélben körbe forgó pelyheket 
űzve, akár a könnyű nyári port, 
rajzolt a földön, és a föld felett 
durva kézzel a metsző téli szél, 
gőzös bögrénkből Bacchus válaszolt, 
csöndben néztük, a hóvihar mesél... 
varázsos táncok éjszakája volt. 

S bár vége nincs, mert így forog az élet, 
táncolni még, és jó soká reméled, 
sóhajtsd, ha lelked majd a végtelenbe old; 
varázsos táncok éjszakája volt... 

 
 
 
 

Tőled szép 
 

Úgy töltöd meg csöndben és észrevétlen 
az életem, hogy el kell most meséljem, 
mitől más minden, ha itt vagy, itt, közel. 
Nem tudom még, hogy honnan kezdjem el... 
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Vasárnap van, és úgy érzem, bármi jó, 
ahogy zenével ébreszt a rádió, 
az ágyra gyűrve árva paplanod 
lehel felém még egy pajkos illatot.,  
a konyhaszekrény mágnes-zárja kattan... 
itt vagy, és ott is, Te, megfoghatatlan. 
 
Nyújtózom egyet, itt hagyom az álmom 
a kócos fénytől kesze-kusza ágyon, 
a reggel bennem épp csak sertepertél, 
de Te már a konyhában felsepertél, 
kávéillat csal, megcsörren egy csésze 
és a kiskanál, szertartásunk része, 
 
jövök. A kő őrzi nedves talpadat, 
lábnyomod, hogy biztos megtaláljalak,  
a háttámláról egy virgonc sapkabojt 
a minket váró székpárnára folyt, 
zenében oldott fény remeg a szőnyeg  
szálai közt, és aranysárgán, Tőled, 
 
csak lassan, legyen most végtelen a perc 
amíg összeérünk, jóreggelt-ölelsz, 
s magamba szívom e csöndes végtelent. 
Ha itt vagy mellettem, az mindent jelent. 
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Horváth Géza (hori)    

 

A Háromkirályok imádása 
 

alán sokan nem tudják, hogy a világ egyik legnagyobb és 

legszebb közkönyvtára a New York Public Library, évente 

több mint tízmillió látogatót fogad, könyvállománya meghaladja 

a tizenegymilliót. A könyvtár története 1848-tól kezdődik, és 

John Jacob Astor nevű úriember, Amerika akkori leggazdagabb 

polgárának nevéhez fűződik, aki négyszázezer dolláros adomá-

nyával járult hozzá a tervezéshez, építéshez. Az intézmény 

1911-ben nyílt meg, és azon nyomban óriási sikert aratott. A 

hatalmas faburkolatú olvasóterem két háztömböt foglal magába, 

és két belső udvarról kapja a természetes nappali fényt, patinás 

berendezése káprázatos, amely különböző filmek helyszínéül 

szolgált. Noha ez a könyvtár és olvasóterme, amelyben a férfi 

épp egy könyvet lapozgatva tölti idejét nem tartozik az említett 

legnagyobbak közé, de meghittségben semmivel sem marad el a 

New York-ihoz képest, mert az olvasóterem ablakain beszakadó 

szeptemberi fény odabent álmos homállyá szelídül, és rátelepe-

dik a polcokra, az asztalokra, a székekre, az olvasólámpák alatt 

kiterített diszciplínák könyveire, és valamiféle megnyugvással is 

szolgál az olvasni-tanulni vágyók számára, ahogy az a férfi ki-

mért mozdulataiból is látszik, ahogy a vaskos könyv oldalai 

szélén jobb kezének középső és mutatóujját fentről lefelé halad-

va kimérten végighúzza, majd az oldal aljára érve lapoz, aztán a 

kihajtott oldalt puha tenyerével végigsimítja, majd elmerül a 

tanulmányozásában. Talán épp az egyetemi értekezéséhez gyűjt 

anyagot, nem tudhatjuk, vagy csak visszajár az öreg olvasóte-

rembe, hogy újból érezhesse a megsárgult könyvlapok illatát, 

vagy felidézze a régmúlt diákévek hangulatát, és bizonyára en-

nek köszönhető, hogy elkerüli figyelmét a fiatal lány érkezése. 

Mindenki ismeri azt a hanyag mozdulatot és felületes nézést, 

T 
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amikor az ember rutinszerűen körbetekint, ami csak egy szem-

villanásnyi ideig tart; így tesz most a lány is, de a terem fényvi-

szonyainak köszönhetően szinte semmit nem lát, majd helyet 

foglal a férfival majdnem szemben. Kinyújtott kezük akár össze 

is érhetne, ha úgy döntenének, és ha ismernék egymást. De a 

férfi figyelmét elvonja az öreg könyvlapok illata és talán épp a 

platóni ideák tanulmányozása. Nem tudja tehát, hogy mikor ült 

le a lány vele majdnem szemben, de amikor felemeli tekintetét, 

és az olvasólámpa burája mellett elnéz, néhány másodperc eltel-

tével a lány sziluettje először óvatosabb kontúrrá, majd bájos 

arccá szelídül, és ez a kibontakozó arc pont olyan, mint egy lá-

tomás abban a bizonyos állapotban, amikor a költő számára 

minden olyan világossá válik és mégis minden olyan bizarr – 

legalábbis a férfi így véli –, mint ahogy a tó fölé csorgó Hold 

fénye belénk hasít Edvard Munch festményén, és különleges 

perspektívába helyezi a szemlélőt, úgy varázsolja el őt a lány, 

aki egyik kezének ujjait fésűként használva épp beletúr a sötét-

barna, kissé oldalt elválasztott hajába. Ekkor arra gondol a férfi, 

hogy talán csak egy anya tudja ily gyengéden megigazítani 

gyermekének frizuráját, és valóban, eszébe jut saját anyja, ami-

kor érettségi idején megsimogatta fiát a nagy nap reggelén, pont 

így, ilyen gyengéden, ahogy a lány tette az előbb, de a lánynak 

ebben a mozdulatában felfedezni vélt némi erotikát is, ami a 

férfi gondolatait természetes módon teljesen más irányba terelik. 

Talán csak Isten a megmondhatója, hogy mi az a mozdulat, illat, 

egy nézés, ami által kiválasztódunk más emberek közül. Ahogy 

ezek a hasonlatok kergetőznek gondolatában, mint egy kibug--

gyanó forrás egy hűs erdő közepén, egy másik emlék is feltör 

benne, egy lány arca az egyetemi tanulmányainak kezdetének 

idejéből. Az ő mozdulatai, igen, azok a mozdulatok voltak pon-

tosan olyanok, mint ezé a lányé, és talán ő is azon a helyen ült, 

mint most ez a lány, vagy talán kicsivel balra, de az idő elpor-

lasztja a konkrét megfigyeléseket, ezért fogadjuk el, hogy emlé-

keinek távlatából így képes felidézni a férfi. Akkoriban, a lány 

leült tehát, és lapozgatni kezdte a maga elé tett könyvet, néha 

jegyzetelt, majd állánál kitámasztva a gepárd kecsességével tar-
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totta nemes arcélű fejét, de kis idő után töprengő kifejezést öl-

tött, tétován körbepillantott, ki figyeli őt, vagy, hogy segítséget 

kérjen valakitől. Valóban ez volt a szándéka, és erre a fiút találta 

a legalkalmasabbnak, annál is inkább, mert a fiatal diák előtt 

kihajtott vaskos könyv erre adott okot, így megtörte az ámbrás 

félhomály lusta csendjét: „Ne haragudj, meg tudnád mondani… 

– kissé zavartan mosolygott, majd folytatta – meg tudnád mon-

dani, hogy Leonardo, amikor a Háromkirályok imádását festette, 

mire gondolhatott, miért nem fejezte be a képet?” „Igen, termé-

szetesen”, válaszolta a fiú, de az, hogy „természetesen”, men--

nyire abszurd!, mivel meglehetősen kevés az esélye annak, hogy 

aki leül velünk majdnem szemben egy olvasóteremben, pont 

olyan kérdést tesz fel, amihez értünk, vagy legalábbis konyítunk 

valamelyest. „Nem tudjuk biztosan, de…” – kezdte a fiú, nem 

késlekedve a válasszal, persze visszafogottan, hiszen mégis csak 

olvasóteremben vagyunk, ahol bizonyos illemszabályokat be 

kell tartanunk, még akkor is, ha fiatalos lelkesedésünkben pro-

dukálni akarjuk magunkat egy szép, ámbár talán valamivel idő-

sebb lány előtt. Sajnos, nem sikerült elég halkra a magyarázat, 

mert ebben a pillanatban megszólalt egy apró csengettyű, és e 

hasznos kis eszköz a morózus tekintetű könyvtáros kezében 

fenyegető eszköznek bizonyult, éles csilingelésével rendreutasí-

totta a beszélgetőket. A két fiatal felkapta fejét, majd cinkosan 

összenevetett, és mindez elég bátorságot adott az ifjú diáknak, 

hogy papír fecnit tépjen jegyzetfüzete sarkából, amire néhány 

sor üzenetet írva meghívja a lányt egy italra, ha majd befejezi a 

felkészülést, és estére is egy moziba, ha éppen ráér. Miért is ne?, 

válaszolta a lány hasonló módon, kiegészítve az előző üzenetet, 

és ezzel új fejezet kezdődött életükben. A meghívás néhány nap 

elteltével megismétlődött, majd séták következtek a Margitszi-

get fái alatt és Óbuda kacskaringós utcáin, lépteiket becéző sza-

vak és a szeptemberi fák lombsuhogása kísérte. A találkozások-

ból egy idő után összeköltözés lett. A lány ugyan magasabb év-

folyamra járt, de ez cseppet sem zavarta őket, mint ahogy az 

évfolyamtársak suttogása sem. A lány többnyire korábban kelt, 
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és a fiú ilyenkor ráérősen örült az életnek, a beteljesült pillana-

tok utózöngéi voltak ezek; a napnak e kellemes előjátékaként 

elnyújtózva feküdt az ágyon. A hálószoba kissé kinyíló ajtaja 

elegendő rést biztosított ahhoz, hogy a lány alakját szemlélje a 

tükör előtt, ahogy először egyik majd másik lábát bújtatta bele 

farmernadrágjába, ahogy felrántotta a cipzárt – elnézte a com-

bok, a tompor íves vonalát, a szeméremdombon feszülő nadrá-

got, az ekkor még szabadon ficánkoló mellet –, aztán ahogy a 

pólót kapta magára olyan mozdulatokkal, amire csak a nők ké-

pesek, és végül a haj következett, az a bizonyos mozdulat, 

ahogy beletúrt, és kezének ujjait fésűként használva igazgatta, 

de egy „áhh!”, aprócska és csalódott felkiáltást követően mégis 

csak előkerült a fésű, amelyet egyetlen nő sem nélkülözhet ké-

szülődés során. Hiába, a haj a nő ékessége a melle után, bár ez 

nézőpont kérdése, és embere válogatja, mindenesetre ebben a 

pillanatban a fiú úgy gondolta, hogy a lány nagyobb hangsúlyt 

helyez a frizurára, mint kellene, amennyiben komolyan veszi, 

hogy nem akar elkésni, mert az idő valóban fogyott, és a nyolc 

órás előadás kezdete vészesen közeledett. Így nézte a lányt, nem 

törve meg a másik gyors mozdulatainak ritmikáját, de kis idő 

után elhatározásra jutott, vagy inkább kényszert érzett, hogy egy 

próbát tegyen a lány marasztalására: „Nagyon rohansz?”, tette 

fel a kérdést a diák, bevetve hangjának legkellemesebb orgánu-

mát. Talán megrettent az egész nap rá váró egyedülléttől, a vá-

rakozástól, az idő múlásának lassúságától a kis padlástéri lakás-

ban (amely inkább már aprónak volt mondható a mosdó, a pi-

ciny háló, a nappali és a vele egybenyíló konyha miatt, viszont 

tökéletesen megfelelt a két fiatal igényeinek és nem utolsósor-

ban pénztárcájának). Bár a kérdés feltevésének pillanatában a 

fiú tisztában volt a válasszal, ami az egyetlen helyes és elfogad-

ható válasz volt: „Előadásom lesz, hisz tudod, majd találkozunk, 

addig is tanulj, használd ki a csendet!”, de a fiút mégis nyugta-

lanság töltötte el, mert a lány már az ajtón kívül volt, és csak az 

illatfelhő maradt utána meg a fiatalos lendülete. Ez után a diák 

még egy óráig is elábrándozott a szobába rekedt csendben – 

amennyiben az apró neszeket és talán a tetőszerkezetet módsze-
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resen pusztító szúk neszezését leszámítjuk. Így feküdt tehát a fiú 

a tetőablakon becsorgó reggeli naptól máris bemelegített szoba 

és az üres ágy magányában, és csak a gyűrött lepedők, a takarók 

és a párnák összevisszasága utalt arra, hogy az éjszaka folyamán 

itt ketten múlatták az időt. De aznap a lány későn érkezett haza 

– érdekes, hogy azt mondjuk haza, pedig tudjuk, hogy átmeneti 

szállásról van szó, amit a tanév végén rendszerint magára hagy-

nak lakóik. A kimaradások egyre ismétlődtek, amit a fiú szóvá 

is tett, de szemrehányáson kívül nem kapott mást, legfeljebb 

különböző, amúgy teljesen hihető kifogásokat, miszerint: „gya-

korlaton voltam” vagy „szemináriumon vettem részt”, amiket az 

ember többnyire kénytelen elfogadni, de beletörődni a legke-

vésbé képes, minekután az önemésztés majd a vádaskodás hibá-

jába esik. Valamivel több mint fél év után ennek talán még nem 

kellett volna bekövetkeznie, de ha a két fél kérlelhetetlen kíván-

csisággal kutatja a másikat, boncolgatja egymást, mint ahogy a 

békát szokták a biológushallgatók, vagy a pszichológusok a pa-

cienseiket kielemezni, akkor talán megértjük, hogy túl hamar 

jutottak el arra a pontra, ahonnan már csak lefelé ívelhetett kö-

zös pályájuk, és a már-már kegyetlenkedésbe hajló veszekedése-

ik addig fajultak, amíg be nem ismerték azt a tényt, hogy a világ 

folyásán semmit nem változtat, ha pontot tesznek az i-re, és át-

strukturálják életük további szakaszát. Az ember élete amúgy is 

több, hosszabb-rövidebb szakaszok sorozata, és e szakaszok 

vége, vagy ha úgy tetszik kezdete közeledtével sűrűsödnek ama 

jelek, amik a változásra utalnak, legyenek azok jók vagy kevés-

bé előnyösek, tehát rosszak, mint az ő esetükben is, így kettejük 

kapcsolata is eljutott erre a határvonalra. A fiú és a lány közül 

most a lány ismerte a titkot, a túlélés titkát, ami erőt kölcsönöz 

az alámerülés fájdalmas manőverében, a fiú pedig riadt angyal-

ként evickélt a túlélés partja felé... A szenvedélytelen csendben 

a szinte mozdulatlan, tétova idő néhány percre kizökkent ugyan, 

de az éhség, vagy a hát lassú, de biztos elgémberedése, ami eb-

ben a korban már előfordul, főleg a könyvek fölötti, sok évig 

tartó görnyedése után, a férfit visszavezeti a jelenbe a könyvhöz, 
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amit a lány érkezése előtt oly odafigyeléssel lapozott, de nincs 

ideje újból elmélyedni az olvasásban, mert a lány ekkor teljesen 

váratlanul feléje fordul, és bátorságát összegyűjtve megtöri az 

ámbrás félhomály lusta csendjét: „Ne haragudjon, meg tudná 

mondani, hogy Leonardo, amikor a Háromkirályok imádását 

festette, mire gondolhatott, miért nem fejezte be a képet?” A 

kérdés talán szokatlan lenne, teljesen meglepő, de a figyelmes 

szemlélő azonnal észreveszi, hogy a férfi előtt valójában Leo-

nardo, befejezetlen festményeit tartalmazó vaskos könyv fek-

szik. „Igen, természetesen”, válaszolja a férfi, és nem késlekedik 

a megnyugtató magyarázattal, de most már suttogva. 

 

 
Pécs, 2010. szeptember 18. 
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Joóné Soós Andrea  (anyatka)   

 

A harangok    
 

 folyó partján állt, a víz csillogó gyöngyeivel játszott a 

reggeli napsugár. A férfi még messze volt, felé sétált. A 

harangok játékán és a madarak csicsergésén átszűrődve hango-

kat hallott. Szólt valaki hozzá, de nem tudott válaszolni. Egy 

szúrást érzett az ujjában. Talán a rózsa tövise, amit a férfi ho-

zott. Valaki végigsimította az arcát, megemelte a fejét, s a szájá-

hoz tartott valamit. Mintha egy pohár lenne... 

Feri benézett a mamihoz, mert furcsálotta, hogy még nem 

kelt fel. Szólongatta, de nem válaszolt. Közelebb lépett, megsi-

mogatta a drága arcot, verítéket érzett a hideg bőrön. Tudta mit 

kell tennie. Már hozta is a cukros vizet, megemelte a fejét, és 

kérte, igyon belőle. Nehezen, de lecsúszott az első korty, majd a 

második is. 

– A harangok... Hallod te is? 

– Csend van mami. Igyál még. 

– Pedig gyönyörű. Nem vagyok szomjas, nem kell – tolta el a 

poharat a törékeny kéz. 

– De ezt mind meg kell inni! Muszáj! 

– Mennem kell. Hagyj békén! 

– Majd aztán, ha megittad!  

A férfi határozott hangja meggyőzte Julis mamát, engedel-

mesen megitta a felé nyújtott pohár tartalmát. Ancsa kukucskált 

be: 

– Apa, mi van megint a dédivel? 

– Nincs semmi baj már. Légyszíves szólj az anyunak, jöjjön 

be! A kertben találod. 

Szedte a lábait az apró kislány, hamarosan anyjával tért vis--

sza. 

– Nem reggelizett? – nézett Éva Ferire. 

A 
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– Valószínű. Nagyon alacsony a vércukor, megmértem.   

– Mindjárt jövök, megmosom a kezem.  

– Apa, most mi lesz? – perdült Feri elé a kislány. 

– Ancsám az lesz, hogy te meg én kimegyünk a konyhába és 

készítünk a  dédinek reggelit, míg anya segít neki átöltözni. 

– Oké, megyek, csak előbb adok egy puszit mamónak. Jól 

vagy már mamikám?  

– A te puszidtól sokkal jobban. 

Julis mama hagyta, hogy Éva megmérje a cukrát, aztán kive-

zesse a fürdőbe. Jól esett a zuhanyozás csatakosra izzadt bőré-

nek, és a friss ruha is, de nagyon fáradt volt, mint ilyenkor min-

dig. Persze tudta, hogy enni kell mielőtt visszafekszik az ágyba. 

– Dédikém! Ugye finomat készítettünk apával? 

– Nagyon finom, igazán! Meg is eszek mindent.  

Úgy is tett. Elfogyott az utolsó falatig a szalámis zsemle és a 

tej is, mire Éva friss ágyneműt húzott. 

– Most visszafeküdnék, ha nem baj. Tudjátok nagyon fáradt 

vagyok. 

– Persze, menjen csak - nézett rá aggódva unokamenye. 

Julis mama a konyhaajtóból visszafordult: 

– Ne haragudjatok rám! Nem akartam én ekkora felfordulást. 

Nem is tudom hogy történt. Elfelejthettem, hogy nem ettem, és 

az inzulint meg már beadtam. Csak gondotok van velem. 

– Dehogy! Majd eztán jobban figyelünk mi is. 

„Hát persze, hogy figyelni fognak, mást sem csinálnak.” Gon-

dolta magában, miután elhelyezkedett az ágyban. Tudja ő, hogy 

ez csak azért van, mert szeretik, de egyre gyakrabban tehernek 

érezte ezt az odafigyelést.  

Ez a Feri gyerek, az egyetlen unokája. Istenem! Mennyi min-

dent átéltek már együtt! Alig volt tíz éves, mikor a szülei autó-

jába rohant egy másik. Azt hitte belepusztul, hiszen az egyetlen 

gyerekét temette. De muszáj volt élni! Nélküle mi lett volna a 

fiúval? Nehéz volt, sokat harcoltak egymással, egymásért, de 

tisztességes, jóravaló férfi lett belőle. Évi is igazán rendes, a kis 

Ancsa meg egy tünemény. Gyönyörű család. Nem akarna nekik 

rosszat! 
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Először véletlen volt. Még tavaly tavasszal történt, akkor 

kapta az inzulint. Nagyon büszke volt magára, hogy milyen 

gyorsan beletanult, pedig nagyon félt tőle. Mindent elmondtak 

neki, mire ügyeljen, mik a veszélyek. Egyik reggel azt tervezte, 

ideje elvetni a zöldségfélét, eldugdosni a hagymát. Gyorsan be-

vette a gyógyszereket, beadta az inzulint és elindult a kertbe. 

Már vagy öt sorral végzett, amikor olyan furcsán kezdte magát 

érezni. Szédült, fáradt lett, kiszáradt a szája, remegett. Hogy, 

hogy került a kertből a konyhába arra nem emlékezett, csak a 

harangokra, azokra igen. És még valamire, amit nem is tudott 

igazán megfogalmazni. Valami puha, meleg, biztonságérzetre, 

és egy arcra.  

Már jócskán benne voltak a nyárban, amikor másodszorra is 

megtörtént, akkor hosszabb időszakra veszítette el az eszméle-

tét. Azt mondták, hogy állítani kell az inzulin mennyiségén, 

mert amiatt történt. Mit bánta ő! Nem mondta senkinek, de iga-

zából nagyon jó érzésekkel gondolt vissza erre az utazásra. Így 

nevezte el magában, bár a rosszullét elejét egy porcikája sem 

kívánta. Hányingerrel, remegéssel kezdődött, aztán szépen, lá-

gyan belesüppedt egy puha világba. Most már felismerte az ar-

cot is. Pali mosolygott rá, fiatalon, bajszosan, szerelmes fénnyel 

a szemében. A harangok meg vidáman játszottak. 

Sokat álmodott erről, s már szinte várta, hogy rosszul legyen, 

s tett is érte, "elfelejtett" enni az inzulinos injekció után, s kez-

dődhetett a titkos utazás. Mondták az orvosok, hogy nem lesz ez 

így jó, Feriék is aggódtak. Nem is akart ő végleg elmenni, csak 

visszakerülni oda, vissza az időben, Palihoz.  

Aztán egy reggel ránézett Ferire, s hirtelen meglátta a szemé-

ben a félelmet, amit akkor, a baleset után. Mélységesen szégyel-

te magát emiatt s attól kezdve igyekezett mindent pontosan be-

tartani, hogy ne okozzon több szomorúságot. Jött az ősz, majd a 

tél. A napok rövidültek, a hosszú éjszakák pedig bőven adtak 

álmokat, visszahozva valamit a régmúltból.  

Palival együtt gyerekeskedtek, együtt tanulták az egyszer-

egyet, együtt hordták a szénát, kapálták a kukoricát. Mindenki 
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tudta, egymásnak lettek teremtve. Össze is házasodtak annak 

rendje, s módja szerint. Már hatvan éve. Igen, pontosan május 

hatodikán fogadtak örök hűséget egymásnak a falu templomá-

ban. Akkor is épp ilyen gyönyörű napsütésre ébredtek, mint 

amilyen a mai. 

Pali az esküvő utáni nyáron el akarta vinni Budapestre, hogy 

lássa a Dunát, és el akarta vinni Esztergomba a Bazilikához. 

Egyszer járt ott, egy távoli rokonnál, még mikor gyerek volt. 

Mindig lelkesen mesélt arról, hogy élnek a nagy városban az 

emberek, hogy milyen gyönyörű ott minden, kéken, csillogóan 

kanyarog a vén folyó. De a háború nem engedte, Pali is megkap-

ta a behívót. Istenem! Julis sírva rimánkodott, szökjenek el, búj-

janak el! Pali nyugtatta: 

– Mennem kell, nem tehetek mást. Ne félj, visszajövök ha 

vége a háborúnak, s akkor elviszlek én oda, ahol a Duna kanya-

rog, ott állunk majd kéz a kézben, szólnak a Bazilika harangjai, 

mi meg csak nevetünk ezen az egészen.  

El akarta hinni, már csak azért is, mert pár hét múlva kide-

rült, gyermeküket hordja a szíve alatt. Meg is írta Palinak, de 

válasz helyett más érkezett. Értesítés arról, hogy Pali már soha 

nem ér haza, elesett harc közben. Húsz évesen özvegyen szülte 

meg Annát. Sokan tanácsolták, keressen maga mellé valakit, 

még fiatal, de neki nem kellett más. Történhetett volna másképp 

is, de már így is jó. Felnevelte a lányát, az unokáját, megismer-

hette a dédunokáját is. 

Hiába jött el megint a tavasz, hiába csiripeltek a madarak, Ju-

lis mama úgy érezte elfáradt, itt az út vége, teljesítette amit az 

élet megkívánt tőle, Feri boldogul már nélküle is.  

Hívták a harangok, a kanyargó vén Duna, és Pali. 

 

 
(prózaverseny győztes)  
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Csendes dal   
 
Kopasz fák közt szél süvít, 
fagyos éjben angyalt hív 
egy elfáradt, kósza lélek. 
Hogy pihenhessen, mást nem kér. 
Az angyal jön, nem ígér, 
de ad. Békét, és csöndet. 
Utána más nem marad 
csak fájdalom, és könnypatak, 
ölelő emlékek. 
Halkan szól egy tiszta dal, 
ennél többet nem akar, 
aztán, csorog tovább az élet. 

Útszéli kövek   

Indultál balra, én mentem jobbra. 
Isten hozzád! senki sem mondta. 
Némán figyeltek az útszéli kövek, 
torkomban keserű, megfagyott könnyek. 
Kerestem, s találtam gyönyörű álmot, 
hittem, hogy megkaptam a hétszín virágot. 
Óvtam kincsemet, hisz átölelt az élet, 
aztán egy nyári délután kicsúfolt a végzet. 
Ott álltál megint a hídon, mint rég, 
én már másnak fogtam a kezét. 
Mi mentünk balra, te pedig jobbra, 
Isten hozzád! senki sem mondta. 
Út szélén a kövek meséket súgtak, 
múltbéli könnyek szívembe haraptak. 
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Kajuk Gyula  (trendo)    

 

A füstölgő séf 
 
A sült galambra hiába vártam, 
sütöttem hát egy csirkét; 
de ablakom alatt egy gép kaszált, 
s a benzinszagtól étvágyam tovaszállt. 
Itt ülök, számból égő csikk lóg (egy Camel) 
és már nem csábít az aranyló csirkemell.  
 
Pedig van mellé sajtos krumpli feszt! 
Öntöttem rá tejszínt, a gombára szeszt… 
kék láng lobogott serpenyőmben (flambír) 
de ma a szakács valahogy enni nem bír… 
 
Étvágya elillant, tovaszállt, 
mialatt az a gép odalent kaszált. 
Hiába szól egy tüzes, erotikus tangó, 
kihűl  a Golden chicken (a la Durango) 
 
Pedig nem kísértettem meg a sorsot, 
nem használtam túl sok curryt, rózsaborsot; 
minden olyan lett, milyennek lenni kell… 
nézzétek, de szép e csirkemell!  
 
Az olajbogyó, a bab is gusztusosan roppan… 
máskor az ilyentől a jókedvem kirobban, 
most csak rágyújtok mélán, a napom tönkrement 
a Camel is elfogyott, bár itt van ez a  Kent… 
Keserű számban egy füstölgő csikkel 
a tévét bámulom (a Michael Jackson jiggel) 
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Ballagó folyó (full version) 
 
 
Csend  gomolyog ködként a víz felett 
cserfes száját befogja a hullám, 
nagy ritkán elhaló csobbanás hallik; 
csöndből gyúrt pamacsok serege hull rám. 
Vagy tán csak a fekete nyárfa  az, 
a ködben nyújtózó androgűn kamasz, 
ki vattába csomagolt magcsomókat 
ágáról tétován tovaereszt? 
A tövistől gyötört fejét félrehajtó Krisztus 
nem bólint;  némán áll az útmenti kereszt. 
Választ én senkitől, rég nem kapok… 
hallgat a part, a víz, én is hallgatok. 
 
Bakancsok cuppognak a partmenti sárban 
lemondó legyintés van az indulásban, 
meddőn telt a sokórás várakozás 
elmaradt a beígért halfogás; a horgász 
talpa alatt a kavics megcsikordul, 
hallani vélem, ahogy gyomra kordul. 
Otthon rántotta várja tán, forró tea, 
vagy ágyában fészkelődő asszonya. 
Engem sehol se vár megterített asztal, 
csak e fűzfatuskó, ami itt marasztal; 
meg a puha pára, mely felszakadni látszik… 
a hegy csúcsán már a Nap sugara játszik.  
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Az állomás falát éppen rózsaszínre 
pingálja  a tréfáskedvű nap. 
Két torzsalkodó hajnali rigó 
egy trilla plágiumán hajbakap…  
A nyárfa csúcsán ébredő  
örvösgalamb hangja búg, 
csitítaná jó szívvel ő 
e mihaszna testvérháborút. 
Tolóhajó messzehangzó kürtje harsan 
valahol a kavicsos kis sziget felett, 
hangját hátára veszi a zöldesbarna víz, 
jön északról megnyugtatón zengő felelet.   
 
Már hallom is a dízel dohogását, 
amint a vonta lassan elhalad; 
kékesszürke iszap kavarog a vízben, 
a hegy mögül piroslón felkelt már a nap. 
Alga szikkad a partmenti köveken, 
fény csillan maréknyi üvegcserepen. 
Szitakötő szárítgatja szárnyát 
az ágvégen ringó fűzfalevelen. 
A köd felszakadt ; tépett foszlányait  
friss tavaszi szél messzire sodorja… 
Bizony jólesne most egy kis leves, 
gulyás vagy tegnapi torról maradt orja… 
Hörögve feldübörög, büdös füstöt prüszköl 
egy ócska traktor  kiszolgált motorja. 
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Lassan kinyit a kocsma  és a bolt,  
a templomtoronyból bagoly rikolt, 
aztán a homályba visszabúvik 
a kondulástól megriadt kuvik. 
Kulcsával bajlódik a sekrestyés, 
még álmos, türelmetlen toporog 
az ősz hajú plébános. 
Előtte áll ma egy súlyos stáció; 
a püspök úrtól érkező delegáció. 
Deres fején még úgyis civil a kalap, 
hát fogja magát, egy serkentő felest 
a kocsmapult mögött gyorsan bekap. 
 
A csacsogó boltoslánytól megveszem 
cigarettám, söröm, napi kenyerem ; 
tüzes szemébe nézve elmerengek: 
milyen is volt régen az a szerelem? 
Aztán ballagok, visszafelé a kerékpárúton, 
hogy milyen látvány vár, már régóta tudom: 
csakúgy, mint ezer éve, ballag a kék folyó is, 
kezemből elgurult e vers, mint kék golyóbis. 
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Elvágyódás   
 

nem itt kéne állni 
a móló végén abban 
az idétlen turista 
szalmakalapban 
napszemüveggel 
a kézben üveggel 
melyben vigasz gyanánt 
csak keserű hab van. 
 
a látomásba kéne 
mélyen megmerülni 
hogy majd szárnyra kelni 
s az Égbe felrepülni 
földhözragadt létből 
messze menekülni 
lehet még és érdemes 
 
hátranyújtott lábbal 
kiterjesztett szárnnyal 
ringatózni szellők 
langy hullámain 
szinte máris érzem 
izmaim már készen 
elönti a vérem 
az adrenalin 
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Hajnali idill   
 

Valami illetlent suttoghattam  
s te nevetve befogtad a számat,  
bársonyos bőrű tenyeredben  
mosolyom alszik, nem a bánat.  
Szép tested, vágyam temploma  
most ágyamon hever elterülve,  
tekintetem néha megsimogatja;  
versemet írom az asztalnál ülve.  
Kék hajnal dereng a szobában,  
drága e perc míg hallgat a csend;  
lassú hullámai a boldog szerelemnek  
ringatnak szelíden. Rend van idebent.  
 
A redőnyünk ravasz résein át  
bevilágít egy csalfa kis sugár.  
A tapétán óvakodva arrébb kúszik,  
éber türelemmel már csak arra vár,  
hogy szép arcodat fényével felderítse  
és szemed (óh, tópartok nefelejcse!)  
dús pilláid mögül kéken felragyogjon,  
telt azúrral mint a szeptemberi ég...  
Van csodásabb, mint a kelő nap varázsa?!  
(Talán egy jó kávé… az jöhetne még) 

 

 

 
(versverseny győztes) 
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Otthon lenni valahol 
 

Levélzászlós ágát 
lengeti a kőris; 
elég egy pillantás 
és az ember máris 
a parton áll 
a hajóállomásnál… 
E reflex árulkodóbb 
minden vallomásnál; 
más és más jelekre 
mindig ugyanígy 
dobban meg a szív… 
ha a táj hazahív. 
 
Elég a kenyérillat, 
ha csobog a víz, 
ha számba olvad 
egy kanál szilvaíz; 
az érzés mindig ugyanaz; 
s az ember ismét  
a bűvölten szerelmes, 
hajdani kamasz. 
Csak egy ablakot figyel 
esténként makacsul… 
mindegy, ha sötétlik, 
vagy bent lámpa gyúl. 
 
 

Itt ismerős minden 
poros útkanyar, 
a nagyállomás tömbje, 
mely holdat is takar, 
csak mögüle sugárzik 
gyöngyházfény udvara. 
Öledként ölel a csend, 
a bársony éjszaka, 
csak nagysokára űzi el  
kakas berzenkedő szava 
hűs hajnalban is langymeleg 
a tócsák agyagos sara. 
 
Bogár mászik a meszelt falon. 
Nem vibrál bennem idegesség, 
felajzott, művi izgalom; 
a táj befogad, magába húz... 
én boldogan hagyom. 
Elönt az otthonosság, 
a biztos nyugalom; 
már magam vagyok a szél, 
a napsütés, a bogár a falon 
s míg írom egyszerű dalom 
dúdolásomat kintről, bentről 
egyszerre  hallgatom. 
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Vadszőlő a kerítésen    
 

Borvörös és rozsdaszín, 
vér- és napszínű narancs! 
Bámulatos, hogy mit kihoz 
a pusztulás-parancs 
a vadszőlő halódó leveléből; 
mind életért nyújt eres kezet, 
bár egyre lassabban pumpál 
éltető oldatot a lankadt erezet. 
 
Még zöldek az erek a leveleken, 
vénülő kezemen már lilásak, kékek. 
Sárgás-barna májfoltokkal jelzi 
jelenlétét a cinikus  enyészet, 
tudja, az Idő csak neki dolgozik, 
megcáfolhatatlan az örök képlet. 
Csak találgathatom, mi végez velem, 
szívleállás, vagy vírus-tenyészet. 
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Kamarás Klára  (Si)   
 

Elégia  
  
Ott ült az ablak mellett. 
Emlékszem, varrt szegény. 
A tű parányi sebet ejtett 
napbarnított kezén. 
  
Tizennyolc éves voltam, 
ki még semmit sem látott, 
s megváltani készültem 
gőgösen a világot. 
  
Ahogy anyámra néztem, 
egyszerre megviláglott: 
Nem csak kereszthalálért, 
szürke napok sodráért is  
lehet ember áldott. 

 

Végül 
 

Mondjátok: nem volt  jobb, se több... 
Lehet! 

Nem kell hullatni hazug könnyeket. 
Éppen csak ember, mint akárki más, 

nem vittem zászlót, és a rohanás 
fáklyát nem szúrt kezembe. 

Nem mentem semmi árral szembe. 
Itt jártam, erre, 

s nem mutatja semmi. 
Lépteimet, mint pille léptét, 

az útifű is elfelejti. 
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Kis éji zene 
(Kaskötő Istvánnak) 

 
 

Fülemben az esteli csendben, 
már nem hexameterben, 
dúdol a vér, 
lám hajam is beszitálta a dér, 
tán eljött az idő, 
az hozta elő 
szívemből az új muzsikát, 
szomorú muzsikát.  
 
Hogy cirpel a csend! 
Parányi  
cintányérok hada zeng, 
és semmi se köt már, 
semmi se old még, 
és ki elindult, 
lehet, hogy holt rég, 
úttalan úton, 
útfélre téve, 
már csak azt várom, 
mikor lesz vége, 
mert hajamat 
beszitálta a dér, 
elszállt az idő, 
lassul a vér… 
az hozza elő 
ezt az új muzsikát, 
szomorú muzsikát… 
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Jönnek a lányok   

Jönnek a lányok… mennek a lányok, 
könnyű virágok, rózsaszín  álmok, 
tüzek a napban, szikrák az éjben, 
szél tovafújja , felgyúlnak újra, 
azután csendben, egy őszi esten 
magányos lelkük kihamvad szépen.  

Arcom fa kérge, tövisek mérge 
kúszik az égre, s időmnek vége. 
Meddig van holnap? Új tüzek gyúlnak 
ifjú remények, régi emlékek 
szomorú halmán. Idő hatalmán 
elandalodnak, piros rózsából, 
tövises ágból koszorút fonnak. 
De szépek lesznek! De szépek voltak...  

 

Letenyei fák 

Ha átsuhansz a városon,  
mert várnak hegyek... tengerek,  
ha meg sem állsz, nem láthatod,  

milyenek itt az emberek.  
Milyen a táj, a kis patak...  
partján a fűz, milyen a tér?  

Az idegen továbbrohan,  
a vendég mindig visszatér.  

*  
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A templom előtt hársfa áll.  

Mókus, madár otthont talál,  
és bokrok árnya integet,  

úgy hívogat, mint csókliget. 
Letenye parkja és tere  

a Mura-völgy kis ékszere.  
Virágos utcák, ablakok,  

illatos kertek, balkonok... 

*  
Rákóczi fáját láttad-e?  

Ágai közt ezer mese,  
legenda kél. Élet... halál.  
Alatta sokszor állt a bál.  

Hölgyek és grófok, víg idők,  
később zászlókkal úttörők 

és ünnepek: az Új-Kenyér...  
a platán alá mind befér. 

Évszázadok. Múlt és Jelen.  
Jelkép e fa: történelem.  
Látott békét és háborút,  

arany nyarat, sötét borút.  
Nem hajlott meg vihar előtt,  

ahogy a város: egyre nőtt.  

*  
Hát állj meg itt és nézz körül,  
továbbrobogni, mondd, mit ér?  

Itt vendég légy, ne idegen...  
vendég, ki mindig visszatér! 
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Négyszemközt  

Tudod... Az élet így is, úgy is... 
Ki ne mondd...! 
Csak szép legyen az út, 
és mind bolond, 
aki előre kesereg 
s azt várja, mikor jön a förgeteg... 
mely végleg elsodor... 
Most kimondom: temet. 
Múlttá tesz minden küzdést, életet. 
Megyünk... Megyünk a közös cél felé, 
virágok, hantok, koszorúk közé...  
Addig talán még lesz néhány tavasz 
másnak... s nekünk is, majdnem az. 
Ezer göröngyben 
botlik meg a láb, 
de a kék madár dalol valahol... 
Te hallod még?  
 
– Tovább! Tovább!  
Remény? Hát persze: 
Mindig van remény, 
míg tart az út, 
pedig végül mindenki odajut... 
Tudjuk, hogy nem számít hova 
visz el a szent Mihály lova... 
Csak míg a saját lábunkon megyünk, 
addig fontos: hogyan 
botladozunk és vándorlunk tovább, 
egy kicsit sírva, kicsit boldogan... 
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Kardos Zsolt  (hoporty)   

 

Gizella 
 

óska nyolc éves volt, amikor az újszülött Gizellát már neki 

szánták feleségül. Mindkettőjük családja egyet értett ezzel a 

házassági tervvel és csendes várakozással teltek el az évek bízva 

abban, mihamarabb eljön az időt, amikor Gizella eladó sorba 

cseperedve vonulhat az oltár elé, hogy a két módos család va-

gyona a fiatalok frigye által egyesüljön.   

A szülők is hajdan ekképp házasodtak, senki nem vizsgálta 

akkor, de az után sem, hogy teljes volt-e az öröm és boldogság. 

Amikor babalátogatóba mentek Jóskáék – mert hát faluhelyen 

ez volt a szokás, újszülöttet megnézni, rá áldást mondani (no 

meg inni) – apja amint felhörpintette a pintet, közelebb hajolt 

fiához. 

– Jóska! Ez lesz majd a mátkád – súgta oda fiának s közben 

pökhendi elégedettség ült ki arcára, amint lelki szemei előtt meg-

jelent legénnyé cseperedett fia, aki kicsit megpendelygeti erről-

arról a leányt, vagy hát ki tudja milyenné lesz az, serdült korára, 

akkor meg mást. Mindegy. Csak úgy, ahogy Ő is tette legény 

korában. 

A gondolatokhoz társított hetyke mosolyt azért kellőképpen 

elrejtette arca vonásai alá, nehogy Gizike apja lekezelőnek lássa, 

aki ugyancsak kemény és határozott jellem volt.  

Lánya születése után még jobban kihúzta magát az utcán 

amint végig ment, mert ugye három éve már csak próbálkoztak, 

de nem jutottak előrébb, úgy hogy végül orvossal is megvizsgál-

tatták magukat, de az, semmi szervi baját nem találta miért nem 

fogan meg az asszony. Aztán végül is csak összejött az ősszel és 

ez boldoggá tette Őket. 

– Meglássátok, jól jár majd a lányotok a fiunkkal – lelkesedett 

Jóska apja. 

J 
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– A fiatoknak sem lesz rossz dolga, szorgos takaros lányt ne-

velünk neki – kontrázott rá Gizike apja és még egyszer töltött a 

borból, amit jókedvűen meg is ittak.  

Az asszonyok is úgy mutatták magukat, mintha minden a leg-

nagyobb rendben volna, de azért a lelkük leges legmélyén ott 

parázslott még az igaz szerelem utáni vágyakozás, melyről Ők 

maguk sem tudták, hogy parázslik, imájuk inkább ki-ki a maga 

gyermeke boldogsága iránt sóvárgott, pedig fiatal asszonyok 

voltak még akkor. 

Ezen frigynek a reményében teltek múltak az évek, melynek 

során a kis Jóskában töretlenül élt az elhatározás, hogy egy na-

pon feleségül vegye Gizikét.  

Ebben a szülei is erősítették, legfőképp az apja, aki gyakran 

emlegette:  

– Hej, milyen szép pár lesztek. Napról-napra szebb ez a lány, 

ugye fiam? 

Gizikét viszont nem kérdezte senki. Minek is kérdezte volna 

bárki is, hiszen még gyerek volt, mit tudhat a házasságról. An--

nyit érzékelt csak ebből az egészből, hogy a két család nagyon 

jóban volt egymással, sokat összejártak. 

Ennek ellenére nem nagyon látta jövendőbeli kedvesét Jóská-

ban, mi több, egy megmagyarázhatatlan érzés miatt kicsit tartott 

is tőle, mióta eszét tudta. 

Tudni levő ugyanis, hogy a testi öröklés révén eléggé meg-

termett alkat volt Józsika kicsi gyerek kora óta.  

Termetének erőbéli előnyeit aztán elég hamar fel is ismerte, 

ami kissé rakoncátlan viselkedésre kényeztette másokkal szem-

ben.  

Kisdiák korában sem tartott társaitól, még a tőle nagyobb fi-

úktól sem, aztán egyszer-kétszer azért alul maradt velük szem-

ben, de ez nem vette el a kedvét attól, hogy viselkedésével má-

sok tűrőképességét próbára ne tegye, amikor csak lehet.  

A lányokat viszont egyenesen az ujja köré csavarta nyájas, 

megnyerő viselkedésével, bár velük szemben is sokszor át akart 

lépni bizonyos határokat, melyeket életkora éppen megengedett, 

ezért a lányok nem csak kedvelték, de kissé tartottak is tőle.  
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Gizikével viszont másképp viselkedett, mint a többiekkel, Ő 

szent volt és sérthetetlen, mármint mások számára. Érte bármi-

kor, bárkivel kiállt, és ha alul is maradt, valami megmagyarázha-

tatlan dolog miatt még is Ő volt a sikeres, Őt sajnálta mindenki.  

Talán ezért az önfeláldozásért volt a lányok körében oly köz-

kedvelt, akik úgyszintén arra vártak, értük is kiálljon valaki.  

Szóval sok-sok emlékezetes dolog történt velük, melyeket ke-

vés lenne egy nap elmesélni, maradjunk csak annyiban, hogy 

láthatóan minden szépen alakult. A szülők, de még jobban a 

nagyszülők elégedett örömmel konstatálták a dolgok menetét.  

Pedig közel sem volt minden rendben és ezt valaki tudta, de 

ezt hagyjuk talán későbbre. 

Ahogy gurult az idő kereke, amint váltották az évszakok 

egymást, Józsikából huszonegy nyarat megélt legény, Gizikéből 

tizenhárom éves serdült lány vált.  

A fiú egyre hosszabbnak érezte az éveket, melyek arájától el-

választják, pedig a napok fogytak.  Jó esetben is még öt évet vár-

nia kell – gondolta, amíg – az ő szóhasználata szerint – Gizikével 

valamit is kezdeni lehet.  

Persze ez nem vetett elé gátat abban, hogy vele egykorú lá-

nyokkal édes illatos mezőkre ne tévedjen, hiszen nem született 

papnak, mondogatta mindig cimborái körében.  

Mégis hajtotta a türelmetlenség, meg a kíváncsiság Gizike 

irányába, mivel a lányon életkora ellenére szépen kezdtek elő-

tűnni a nőiesség lenyűgöző jegyei.  

Karcsú termetéhez és vállig érő szőkés barna hajához minde-

nek mellett okosság is társult, nem is tudni, miért nem sejtett 

semmit a szülők régi megállapodásából. Talán azért, mert a há-

zasság gondolata még csak távolról sem foglalkoztatta. Inkább 

titkos vágyával volt elfoglalva, hogy egyszer elkerüljön a falu-

ból. Egyetemre mehessen, ahol még többet tanulhat, ahol még 

okosabb lehet. Ez a terv viszont titok maradt mindenki előtt, a 

szülei, de még a legjobb barátnői sem tudtak felnőtt kori szándé-

káról.  
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Szavam ne feledve ott tartottam, hogy Jóska 21, Gizike 13 

volt már, amikor egy csendes május végi napon úgy hozta a sors, 

hogy a fiúnak valami dolga akadt Giziéknél.  

A lány egyedül volt otthon. Szülei a városban, a nagyszülők a 

hosszú porta végében a kertben kapáltak.  

Jóska végezvén az elvállalt munkával bement a házba, hogy 

kezét, arcát megmoshassa, ott Gizike vízzel is megkínálta, de a 

fiú inkább bort ivott volna, így hát a lány hozott, egy egész kan-

csóval.  

Egy-két óra is eltelt, amíg ott beszélgettek, persze Jóska kicsit 

kacérabbra, amúgy legényesre vette a figurát, de Gizike okossága 

révén pironkodás nélkül hárítani tudott.  

Aztán, hogy mitől? A bor, vagy a szellemi párbajban való 

alulmaradás izgatta a fiút, de szavait tettek követték, melyre a 

lány már nem volt felkészülve.  

Hosszú percek teltek el azzal, hogy a lány minden második 

szava a – Jóska hagyjál már – vagy – eressz el – szavak voltak, 

de Jóska nem tágított. Mígnem az ártalmatlannak tűnő próbálko-

zás komollyá vált, amint Gizike egy hirtelen felindulásból szél-

nek eresztett pofont csattintott a fiú arcán, hogy tolakodásából 

észhez térítse.  

Mégsem a megfelelő hatást váltotta ki, mert amaz inkább csak 

jobban bevadult ettől és szavai sértővé váltak.  

– Mit kelleted magad, TE? Azért, mert olyan okos vagy, már 

hozzád sem lehet nyúlni? – emelte fel a hangját Jóska, de azon-

nal folytatta is.  

– Azt hiszed, kezdenék veled valamit? Hát van nekem olyan, 

akivel kezdjek. – próbált felvágni kalandjaival.  - Úgyis az 

enyém leszel – húzta közelebb magához a lányt, amint erősen 

szorítva fogta két karját. – Akkor meg? Nem érhetek hozzád? – 

bámult kérdően a lányra.  

Gizike a fiú termete ellenére sem ijedt meg tőle és nem hagyta 

sokáig, hogy Jóska a karját szorongassa. Persze ettől amabban is 

egyre jobban nőtt a düh, meg a büszkeség, ezért kisebb csetepaté 

alakult ki a konyhában, ahol eddig üldögéltek. A makrancoskodó 
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lánynak végül lekevert Jóska egy pofont aztán a padlón kötöttek 

ki.  

Talán még tetszésére is volt a lány e fajta viselkedése és ez 

izgalomba hozta.  

Kitudja, milyen dolgok meg nem történtek volna a helyzet ál-

tal teremtődött tragikus légkörben, ha akkor meg nem szólal kint-

ről egy hang.  

– Szilaj! Jobbra már a keservit a dolgodnak! – süvöltötte Gi-

zike apja, aki éppen akkor irányította kapujukon befelé a kocsi 

elé fogott vad természetű lovát. – Elviszed a kaput! – tette még 

hozzá úgy utólag, de akkorra a szekér már nagy lendülettel befu-

tott az udvarra és a fékezés hatására megállt.  

– Na! Ne bőgj már! Nem történt semmi! – pattant fel, a lányt 

maga alatt szorongató fiú, s hangjában volt némi bizonytalanság 

mi fog történni, ha Gizike apja előtt világossá válik a házban 

történtek.  

– Hallod? – tette még hozzá félig kérlelve, félig utasítva, hogy 

tüntesse már el a könnyeit. 

– Ne szólj! – fogta meg most már csak úgy finoman a lány 

karját, hogy szemébe mondhassa kérését, melynek nézésével 

adott csak egy csöppnyi utasítás színezetet.  

A lány érezte, hogy ismét fölénybe került a fiúval szemben és 

röviden válaszolt.  

– Ne félj! – szipogta, de hangja gúnnyal, megvetéssel volt te-

le.  

Este mégsem tudta anyja elől eltitkolni, hogy napközben mi 

történt, amíg ők nem voltak otthon.  

Az unszolásra mindent elmesélt neki, azt is, hogy éppen idő-

ben érkeztek, mert majdnem az is megtörtént.  

– Jó, hogy haza értetek – ölelte át anyját végül és sírni kezdett 

újra.  

– Ne sírj, most már nincs semmi baj! – mondta az anya és 

hosszú percekig tartotta magához ölelten, míg alább nem hagyott 

a lány zokogása.  
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Végül így szenderült álomba ez a serdült gyerek, mint hajdan 

kislány korában, s az anyja éppúgy betakarta, ahogyan annakide-

jén.  

Lányról anyára szállt az idegesség, aki úgy érezte gyomra 

egyetlen sárgalacsinná állt össze. 

Az éjszaka hosszú és kíméletlen volt az asszonnyal szemben. 

Az ágyban csak forgolódott, aludni nem tudott, felkelt és a kony-

hában ücsörgött órákig. Imádkozott.  

Reggel aztán a fáradság összes ráncaival együtt ébredt az alig 

két óra nyomasztó alvás után.  

Sorsok, lehetőségek, vágyak, szerelmek, fiatalság, lemondás, 

beletörődés, mondhatjuk úgy, az egész élete lepergett rövid ál-

mában.  

A fáradság ellenére teljes bizonyossággal kezdett hozzá a 

naphoz, melyben egyetlen dolog akadt, Szűrös Lacival, Jóska 

apjával beszélni.  

 

Laci éppen az udvaron volt, amikor az asszony érkezett. A ré-

gi szokásokból csak az örökös magázódás látszott eltűnni, amint 

üdvözölte a férfi az utcában közeledő asszonyt.  

– Hej! Gyere csak nászasszony – tárta ki a kaput gyermeke 

jövendőbeli anyósa előtt. – Mi járatban? – érdeklődött csak úgy 

egyszerűen. 

Marcsa rögtön a tárgyra tért.  

– Olyan jól elterveztétek Te, meg Sanyi – utalt itt a saját urára 

– annak idején ezt a házasságot!  

– Ja – bólintott kissé málé szájjal értetlenkedve a férfi, mert 

nem tudta mit akar ebből kihozni Marcsa.  

– De nem lesz ebből semmi – folytatta a nő, és közben nyu-

godtságát is egyre jobban kezdte elveszíteni. – Nem lesz úgy, 

ahogy Ti ezt kigondoltátok – emelte meg hangját és fejét, hogy 

tekintetével egyenesen a férfi szemébe tudjon nézni.  

– A lányom tizenhárom! – mondta határozottan, de visszafo-

gott hangon, majdnem suttogva, mint ha titkot mondana el és 

nem akarná, hogy más is meghallja azt.  
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– Öhö – jött a kurta válasz, mivel nem lehetett tudni mit akar 

az asszony ebből kihozni.  

– A fiad tegnap kikezdett vele! – súgta tovább félhangosan – 

ha nem érünk időbe, akkor… – és itt elharapta a mondat végét.  

Jóska apja szemöldökét felhúzva kicsit meglepődött, bár ak-

kora tragédiának nem tartotta, mint az asszony, csak hát nem 

értette, hogy miért fanyalodik a fia siheder lányokra, mikor a 

maga korabeliek között is meg van a keletje.  

– Ej nászasszony, biztos nem úgy volt az – próbálta csitítani a 

termetes ember a feldúlt, törékeny asszonyt. – Nem?! – hárította 

el a csitítást, és közben egyet hátrébb lépett. 

Éppen belekezdett volna mondandójába a nő, de az utcán jöt-

tek, így mindketten mosolyogva nagyot köszöntek a kívül elha-

ladónak. Utána, hogy nyugodtabban tudjanak beszélni a porta 

vége felé indultak, egészen a kert végében lévő diófáig. 

Ott aztán az árnyékba álltak és az asszony folytatta.  

– Nem lesz itt semmiféle esküvő, meg vagyonházasság! – sut-

togta továbbra is félhangosan, de annál határozottabban.  

– Ugyan már! Majd megkapja tőlem a magáét a Jóska. – pró-

bálta kiengesztelni Marcsát az apa. – Jó gyerek Ő, dolgos, szor-

gos, nem is tudom mifene ette, hogy ilyet csinált?  

– Nem! Ez így nem lehet Laci… értsd meg!  

– Dehogy nem, a lányod sem fog rosszul járni!  

– Ő nem csak az én lányom… A Tied is! – tette még hozzá, 

olyan hangsúllyal és bizonyossággal, hogy a férfinak egy pillana-

tig sem jutott eszébe a szavak igazának kétségbevonása.  

Hosszú másodpercek múltak szótlanul. Az asszony elmondta, 

amit akart, a férfi, pedig nem tudott mit mondani. Mindkettőjük-

kel fordult a világ és azokban a pillanatokban egész további éle-

tüket befolyásoló érzések születtek meg bennük, ha ennek, akkor 

nem is voltak még tudatában. 

 

Marcsa könnyűnek és szabadnak érezte magát, hogy végre 

megszabadult több mint egy évtizedes gyötrő titkától.  
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A férfira ezzel szemben mázsás súly nehezedett, de annak 

okát és mibenlétét fel nem foghatta, csak úgy érezte valami iszo-

nyatosan a hasába ütött, de az is lehet, az asszony tegnapi sár-

gombóca került a gyomrába.  

Végül ő szólalt meg először, a dermesztő titok napvilágra ke-

rülése után, mert látta a nőnek nincs több mondanivalója.  

– Hogyan? – próbálta az okot megtudakolni. –Mit mondasz? – 

állt az asszony előtt esetlenül, mint egy kisgyerek, akit felelni hív 

a tanár olyan leckéből, melyről nem is tudta – persze figyelmet-

lensége miatt – , hogy aznapra kellett megtanulni.  

– Talán nem emlékszel már a tizennégy évvel ezelőtti arató 

bálra? – kezdte feleleveníteni a múltat Marcsa. - Harminc négy 

voltál, én meg huszonkettő, három éve a Sanyi felesége. – és az 

asszony mesélt.  

Elmesélte, hogy éppen aznap délelőtt járt a városban, ahová 

egyedül ment, mert Sanyi, aki mindig is aktív közösségi életet 

élt, a bál szervezésével volt elfoglalva. Az orvosnál járt, aki a 

vizsgálatot végezte, van e szervi oka annak, hogy nem születik 

gyerekük.  

Sándor teszt mintájában volt az ok, s ezt a szomorú tényt az 

orvos közölte Marcsával, aki ettől elkeseredve első kétségbeesé-

sében azt tervezte, elválik a férjétől, de nem olyan világot éltek 

még akkortájt faluhelyen, hogy ez olyan egyszerű lett volna. 

Nem lehetett ilyet tenni. Szégyen volt az mindenkinek, még a fel 

és lemenőknek is, hogy a többi következményekről ne is beszél-

jek.  

Búskomorságát viszont ura előtt leplezte, sőt azt mondta 

mindkettőjüknél rendben találtak mindent, így hát bajukon csak a 

házasélet és az Imádság segít.  

Aztán egész nap sok minden megfordult a fejében, még a leg-

rosszabb is, de annyi bátorsága nem volt, hogy kimenjen a falu 

határában lévő magas vízmosáshoz, ahol, ha nem vigyáz az em-

ber könnyen a nyaktörő mélységbe zuhanhat.  

Persze jól el volt kerítve, hogy „ne adj Isten” valamiféle pi-

tyókás ember, ha arra bóklászik bele ne bicskázzon, mert amíg 

nem volt ott palánk bizony történt ilyen eset.  
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A bálban sem tudta önfeledten jól érezni magát, s talán a ben-

ne lévő feszültség oldását remélte attól a majd egy kancsónyi 

bortól, amit egész este megivott. Viszont jobban megárt az ilyen 

ital annak, aki nem szokta azt és Ő biz ezek közé tartozott.  

Akik jól ismerték az asszonyt kissé rá is csodálkoztak - Minek 

örül ez ennyire? – de betudták annak, hogy jó híreket kapott az 

orvostól.  

– Emlékszel Szűrös Laci? – nevezte nevén az asszony, lánya 

apját – Emlékszel? – ismételte.  

– Te is mennyit ittál? Talán olyan sokat, hogy arra már nem 

emlékszel mi történt a Községháza udvarán hátul, ahonnan át-

másztunk Luca Pista kertjébe? – nézett kérdőn az asszony és 

várta, előjönnek-e az emlékek a frissen borotvált arcú ember agy-

tekervényeiből.  

– A Pista szalmaboglyájára sem emlékszel? – tette fel más-

képp a kérdést mivel a férfi szemében ürességet vélt felfedezni.  

– Valami rémlik… – kezdte összeszedni magát és gondolatait 

a férfi. – Sokat ittam… Jókedvem volt… – merengett a múltba. – 

Tudom, te is mulatós hangulatodban voltál – folytatta. – Az-

tán…! – gondolkodott – Igen, valahogyan a Pista kertjében talál-

tuk magunkat. Meg a szalmájában! – húzta mosolyra a száját, 

mert felidéződött benne a bál utáni nap, amikor Pista kemény 

káromkodások kíséretében vallatott mindenkit és próbálta kiderí-

teni ki túrta szét a boglyába rakott szalmát.  

A tettes mégsem lett meg. Mindenki tagadott.  

 Szegény Pista, mit össze nem káromkodott – futott végig is-

mét egy halvány mosoly az arcán.  

Aztán elkomorodott – De nem történt ott semmi, csak heccö-

lődtünk egymással. Nem? – nyíltak tágra a férfi szemei.  

– Én úgy gondoltam, csak álmodtam, amit Te most itt megtör-

téntnek mondasz Kerekes Marcsa! – próbálta megértetni az as--

szonnyal, hogy fogalma sem volt annak az éjszakának eme betel-

jesüléséről.  
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– Hajnalban, mikor ébredtem, már Pista mozgolódott az udva-

ron, így hátra az erdőnek ugrottam ki a kerítésen nehogy észre-

vegyen, de akkor Te már nem voltál ott!  

– Nem! – válaszolt egyszerűen az asszony – Miután együtt 

voltunk, visszamentem a bálba és az urammal hazamentem – 

tette még hozzá, hogy az álmélkodónak érthető legyen az egész 

történet.  

– Akkor ezek szerint…? – de a mondatot nem fejezte be a fér-

fi, csak elcsendesedett és a susogó levelű terebélyes diófa alá, 

direkt pihenési szándékkal begörgetett rönkre ült.  

Percekig tartó némaság következett, a nő kezét kötője előtt 

imába kulcsolva tartotta, s csak állt a levelek árnyékában, nézve 

a tönkön ülőt, míg az csendes merengéssel bámulta a fa alatti 

ritka fű közt futó hangyákat.  

Csönd volt.  

Bár a diófa megkísérelte suhogásával világgá kürtölni a hűvö-

sében időzők titkát, de szerencsére az emberek nem értenek a 

diófák nyelvén, így próbálkozása hasztalan maradt.  

– Nem házasodhatnak – törte meg végül az asszony a csendet, 

nyugodt, minden érzelmektől mentes hangon. Ezen kívül mást 

nem mondott, elfordult Lacitól, a diófától és hátra hagyta őket a 

kertben.  

Az udvaron összefutott Laci feleségével, de beszélgetésbe 

nem kezdett vele.  

– Szervusz, Sarolta – köszönt kedvesen és megállás nélkül to-

vább haladt a kiskapu irányába.  

– Szervusz – köszönt vissza amaz mosolyogva, mégis valami 

megmagyarázhatatlan borzongás futott végig rajta, amint Marcsa 

elhaladt mellette.  

– Kertben van Laci? – érdeklődött Sarolta az egyre távolodó-

tól.  

– Igen. – hangzott a válasz, amint Marcsa visszafordult, hogy 

becsukja maga után Szűrösék kapuját, bezárva ezzel addigi életét 

is.  
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Pár héttel később a falu kocsmájában Laci egy kitalált sére-

lemmel provokálta Sanyit veszekedésre, melyből a sokadik kan-

csó bor után verekedés is kerekedett.  

Ezen verekedés után esett meg, hogy a két család attól kezdve 

haragban állt egymással, így az áhított frigyből sem lett semmi.  

Gizike amint tehette elköltözött a háztól. A városba ment ta-

nulni, dolgozni.  

A faluban Jóska is megtalálta a magához valót, bár házasélete 

viharos volt.  

Sorsuk nem keresztezte egymást többé és a rokoni kapcsola-

tukról sem szereztek tudomást soha senki, kivéve engem. Sok év 

elteltével már csak én, és az öreg diófa tudjuk a titkot, valójában 

ki is volt a vérszerinti Nagyapám. 
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Káli László  (Captnemo)   

 
 

Magyarsirató   
 

Bizony mondom, túléled ezt is.  
Mint miképpen túléltél már  
megannyi hazugságot ezeddig.  
Amikor is ígérnek fűt, fát,  
és valami csodálatosan szép  
jövőképet festenek elébed.  
(A füvet, hogy legyen ebéded,  
– de legalábbis beleharapj –,  
s a fát, hogy legyen hová  
végül felkösd magad, ha már  
minden kötél szakad! A hitel,  
és kamat úgyis szorítja a nyakad.)  
Mondják, lesz majd hol laknod,  
(amekkora hely van az ég alatt!)  
lesz munkád is (majd egyszer).  
És megbecsülnek, mint embert.  
(Már ha hajlandó leszel  
nyugdíjazás előtt pár nappal  
feldobni… amit nem látsz többé.  
Te csak őrizd a hagyományokat:  
„Korgó gyomrú magyar paraszt”  
maradj, s húzd az igát, míg  
belé nem szakadsz.  
Csak hogy grófoknak, s egyéb  
kiskirályoknak (valamint  
a rokonoknak, továbbá  
ismerősüknek, meglegyen  
„Leánya, pénze, bora.”  
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Ez a hét szűk esztendő!  
Ami jó hétszáz éve már,  
hogy nyakunkba szakadt  
örökségül, még mindig  
új hajtások indáival  
szorítja a magyar nyakat.  
Néha, ha nemzeti öntudatra  
ébredsz mély álmodból,  
nyomban százak ugranak  
a szádra, mert nincs jogod  
hogy különbnek mondd  
magad annál, minél különb vagy.  
Bizony mondom, túléled  
még ezt a pár száz évet,  
míg elsiratják a magyar népet.  
Ma még ígérnek. Jót, szépet,  
különbet, mint volt. És te  
elhiszed megint, hogy érted  
bárki még képes tenni.  
Pedig nem nehéz kiszámolni,  
mikor élt Széchenyi, Károlyi..  
Mert azóta egyetlen egyszer nem  
tettek érted szalmaszálat keresztbe.  
(Persze, azt nem mondhatjuk rájuk,  
hogy csak lógatták a lábuk!  
Hiszen jól kitanulták a kufárságot,  
s eladták nemzetünkkel az országot…) 
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Őszi elégia    
 

Talán az a kései nyár (vagy korai ősz?), meg nem mondanám!  
Leginkább talán a levelek közt átszüremlett napsugár volt az,  
ami mosolyra húzta arcom redőit aznap délelőtt, mikor először  
jöttél szembe velem az autók között s mosolyod rám csókoltad.  
Mert azt már csak azért se vallanám be, hogy Te magad voltál,  
aki elvarázsolt, kinek ragyogása térdre kényszeríthette a Napot!  
És ahogy jöttél… mint egy angyal, mint egy tündér, amilyet  
az ember csupán ártatlan gyermekkorában, álmában láthatott…  
Ó, hányszor vártam e pillanatot! Mennyi reménytelen nappal,  
és éj telt el, amikor még magam sem tudtam, Te vagy talán,  
aki hiányzol, vártam, kerestem mindenhol. S e pillanat volt,  
mi kitörölhetetlen mély nyomot hagyott szívem belső falán.  
Hogy pillanat volt? Fel ne ródd! Hiszen Te is nagyon jól tudod,  
a lét, a mi létünk is ennyi csupán a végtelen térben és időben.  
A boldog percek, mint égen egy-egy csillag. És ettől oly szép  
a felhőtlen éj. Akár kora tavasszal, vagy a hirtelen jött őszben.  
Ó, sok ezer dalt hallottam már, és rengeteg éneket. És mégis!  
Hangod lágy zenéje a legszebb, mit ember valaha hallhatott.  
És amikor szerelmes szíved szelíden rám hajolt, magába zárt,  
mint magját gyümölcs, e dobbanás volt, mi álomba ringatott.  
Talán ez a kései nyár (vagy korai ősz), rágja mégis a lelkem.  
Mert tél jön megint, és a hideg távolság, mi köztünk zokog,  
eltakar napot és csillagot. De tudom én, új tavasz jön megint!  
Hajadba megannyi apró virágból angyalfényű koszorút fonok. 
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Utószó    
 

Látod? Amikor azt gondolod, már nincs is holnap,  
valaki mégis rád kiált valahonnan: rám figyelj már!  
Mert én megmutatom azt az utat, amely elfeledteti  
veled a múltat, ahol úgy igazán már senki nem jár.  
Bár néha tán, valahol egy fáradt kéz még tétován  
mozdul egy forró nyarat idéző kép után, s reméli:  
valamiképp mégiscsak túléli azt a régi pillanatot,  
mikor minden fénylő csillag fakón térdre rogyott.  
Ma már talán nem is fáj olyan nagyon ott legbelül  
az a mérhetetlen bánat, mi egy késő őszi reggelen  
tán beforratlan sebet ütött lelkeden. Mert bizony,  
valahogy mégis csak túl kell lépni, és túl kell élni  
még a lehetetlent is. Tudom, szobád félhomályában  
még elmerengsz néha-néha oly dolgokon is , hogy  
hol lehet vajon, ami elveszett, s az merre tűnhetett,  
elmaradt, ami sosem volt, és ami sosem lehetett?  
Látod? Az idő, hogy elszaladt! Túlélted mégiscsak  
a legádázabb napokat. És volt, aki a Napfény felé  
fordította arcodat. Halványulnak régmúlt érzések,  
s az a széjjeltépett, valószerűtlen álom is emlékké  
szelídült benned tavaly nyáron, egy új tavasz után.  
Ne bánd, én se bánom. Hiszen a természet rendje,  
hogy az élet virágot bont sírhalmok, halott világok  
felett. De az álmok sohasem halnak meg teljesen. 
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A tó tükrén… 
 

A tó tükrén úsznak a madarak,  
A tó tükrén felhők játszanak.  
A tó tükre egyszer összetörik,  
a madarakat ugye leköpik?  
Mert kinek szárnya van,  
tudja mi a szabadság!  
Akinek pedig álma van,  
övé a Mennyország!  
És kinek szárnya nincs,  
és kinek álma sincs,  
nem tűrheti, hogy bárki is  
tudjon szállni is!  
És a tó tükrén szállnak a halak,  
A tó tükrén hullámok játszanak.  
És a hullámmal játszik a tó!  
Repülni volna jó!  
Hetedhét határon túlra,  
hol a disznók se túrnak  
a más ételébe, levesébe  
köpve! Talapzaton, betonba  
kötve, ötvenhat tonna bomba  
emléke robban az arcokba.  
A tó! A tó fagyott tükre jég,  
hogy a hátán is repülj még  
mielőtt bedől minden hitelünk,  
mit a múltban keresünk.  
A tó tükrén felhőmadarak  
csúszkálnak és halat fognak  
álmukban. Szabadság testvérem!  
Test-vérem, véred, vérünk.  
Nem szolgálunk, csak védünk.  
És messziről úgy látszik: élünk. 
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Éjfél múlt...    
 

Tétova lassan mozdul a fali óra nagymutatója.  
Még öt perc, és véget ér a mai nap. Hogy aztán  
átvegye helyét a másnap, egy újabb vasárnap.  
De mit számít, milyen nap van, és jön éjfél után?  
Csak lehull egy lap, egy szám, egy nap a naptár  
oldalaiból. Az idő csupán arcomon szánt egyre  
mélyebb barázdákat. Milyen szép is tud lenni  
a tavaszi mezőt borító szarkaláb színes tengere!  
És mennyire bánt, mikor reggel, tükörképemen  
köszön szemem sarkából vissza. Hiúság lenne?  
Ó, nem hiszem. Inkább csak az, ahogyan az idő  
lassú folyását látom csak mindannyiszor benne.  
Úgy mondják, egy idő után megszépül minden.  
Ami fájt, eltompul, s a jótékony feledés takarja  
emlékeink között, mint lábnyomunkat az avar,  
mit az erdőben felejtettünk egy szép tavaszban.  
Már vasárnap van. A vén falióra megmutatja,  
az időt magán hogyan múlatja. Eltelt bizony  
jó hat év, hogy az első versem sokakhoz elért.  
És azóta mennyi bánat, öröm, szép, és iszony  
folyt soraim között. Vajon lesz még időm elég,  
hogy elmondjam teljesen mind, amit szeretnék?  
(És lesz-e rá elég szó, és betűkből festett kép)  
Mielőtt legfőbb művem után a pontot kitennék.  
Elmondani, hogy csak a szeretet, és csupán az  
lehet az egyetlen, ami bárkit igaz emberré tehet!  
Éjfél múlt, az óra körbe fut, mint bennem a kérdés:  
miért nem szeretitek egymást eléggé emberek? 
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Amikor jöttél... 
 
Amikor jöttél ( a semmiből persze), a Mindent ígérted egy este.  
– Mint maszatos gyermek, az ördögöt falra festve, várja a kísértés  
örömét szív repesve –, úgy vártam, hogy igévé legyen, mit ígértél-.  
Aztán szikrázva szálltak a szilánkok, önfeledten jártak násztáncot,  
s hitték, hogy égig érnek, mielőtt utolsót izzva, végleg kiégnek.  
Aztán… Aztán már nem volt Te, és nem volt én, és mi, csak a tény:  
az út véget ér egyszer. És a léptek nyomát betakarja az idő homok…  
Amikor jöttél, lobogó nyaram rőt hajába már hűvös szél szórt  
harmatcsillagot. S mióta nem vagy, sűrű köd takarja a Holnapot…  
 Ie. 08.01 
 
 

 

 



116655                                                                                      antológia 2010.  
 

 

Kántor B. Péter (kantor)     

 

 

Fejfák az erdőn 

Látjátok, feleim, ti néhanapján erre kószálók, mik vagyunk: jeltelen 
keresztek fölött madárdal. Fű, fa, virág. És méhecskezümmögés.  

Álljatok meg néhány percre, tarisznyás-kalapos vándor-feleim, állja-
tok meg e némaságból faragott fejfák előtt, s puha lélek-
mozdulatokkal írjatok rájuk egy-két betűt. Egy nevet. A bennünk 
élők nevét. A tovább élők nevét. 

… A faluból harangszót hoz hátán az erdőbe a szél. Szét-
ömlő harangszót, ráhintve a fejfákra. 

Húsvét vasárnapja van. 

Az erdőben, a jeltelen fejfák körül erősödik a madárdal s a 
méhecskezümmögés. 

 
Látjátok, feleim: nem csak por és hamu vagyunk. 
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Kelemen Zoltán (Aarnyek)   

 

Ősz lett  
 
Hűvös szellő borzol selyem-ködfátylat. 
Harmatos fű fakul töltés oldalán. Seregélyhad búcsúztat rövid nyarat, 
S szőlő érik természetnek asztalán.  
Fáradt pillangó keres még virágot. 
Tölgyfa sír smaragd kincsei után. Erdő ölt magára foltos kabátot, 
S elnyúlnak az árnyak házunk oldalán.  
Bősz felhők kergetik egymást az égen. 
Elrejtvén szem elől szomorú Napot, Melegét az, ontani ne tudja már. 
Harang kondul halkan a messzeségben. Keserűn búcsúztatja a tegna-
pot. 
Ősz lett megint. Elsuhant a forró nyár. 
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Kis-Mezei Katalin  (kismezei)   

 

 

Ahol ti vagytok 
 

Ahol ti vagytok, ott széles minden út, 
és gumiból vannak a fák, 
mi itt a hegyen emlékezünk rátok, 
kezünkben gyertya, virág. 
 
Összegyűlt újra ezernyi motor, 
egyedül tiétek e nyárvégi nap, 
csillog a sok króm, a gépünk dohog, 
s nehéz a szívünk, mint alattunk a vas. 
  
Itt fönn a csúcson közelebb az ég  
– idézünk sok új és régi nevet –  
gyertyát és szalagot lobogtat a szél, 
mi így őrizzük az emlékeket. 
  
Ti leszúrtátok végleg a vasat, 
de szívünkben mégis éltek tovább, 
ahol ti vagytok, széles minden út, 
és remélem, gumiból vannak a fák. 
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Menj át 
 
Menj át az út túloldalára, 
véletlen se hozzon utad elém, 
közömbös tömegből ha arcod kiválik, 
szilánkos jég lesz a nyár helyén, 
percekké válnak közénk állt évek, 
emléked újra megkötöz, 
menj át az út túloldalára, 
menj át, kérlek, ha én jövök.  

 

 

 
Lázár Mónika  (Csillagtalan): Rózsaablak 
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Kiss Péter  (kisssp)    

 

Alkonyat 

Mint az utolsó tétova gyűrű 
a pocsolyába dobott kő körül, 
melyet könnyű kéz pöccintett oda, 
halványul el egy árva gondolat. 

Az est kinéz a ház mögül, 
árnyékba lép a gyönge fagy, 
kémények füstje útra ül, 
szemem sarkában könnyet hagy. 

Tolvaj szél lebben, száz mogorva, 
éhes varjúnak hangját hozza. 
Bokoraljban feltúrt vizes hóban 
térdre hull a bíbor alkonyat. 

2010. január 9. 

Gyertyaláng  
 

 szálloda étterme csendes volt. Néhány asztalnál vendégek 

ültek, vacsoráztak. A pultnál két pincér állt szolgálatkészen. 

A bárból halk zene szűrődött a súlyos, függönnyel takart, széles 

ajtó nyílásán át.  

A férfi néhány lépés után körülnézett, megfelelő asztalt kere-

sett. Ritkán ült ugyanarra a helyre. Kétszemélyest választott.  

Ismerős, ősz hajú pincér lépett hozzá. Felvette a rendelést. A 

férfi intésére otthagyta a második terítéket, majd visszatért, fehér 

szegfűre cserélte a vázában lévő rózsaszín virágot, és meggyúj-

totta a gyertyát az asztalon.  

A 
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Rendkívüli volt, hogy vacsora előtt pezsgőt kért. Az alkalom 

is, amiért a gyöngyöző italt felemelte, a fény felé tartotta, és a 

pohár vékony falán át hagyta, hogy az emlékképek megjelenje-

nek. Sokáig nem engedte, erőszakkal próbálta magától távol tar-

tani azokat.  

Nem voltak igazán fiatalok, amikor évekkel ezelőtt itt talál-

koztak. Mindketten túl a nagy csalódásokon, alig gyógyult sebek 

forradásaival teletűzdelve, félve az újaktól, remélve a szép meg-

lelését.  

Amikor magára maradt a kihozott étellel, eszébe jutott, hogy 

annak idején ugyanezt kérték.  

Nehezen fogott hozzá. Csak nézte a megjelenő kedves, szelí-

den mosolygó arcot, a félénken felrebbenő pillákat, a szürkéskék 

szemeket. Néhány napot még a szállodában töltöttek. A férfi 

meghosszabbította szabadságát, hogy az asszonnyal együtt utaz-

zon el. Később sokat mulattak azon, hogy nem lettek ott egymá-

séi, pedig mindkét szoba adott volt. Később, otthon, annál in-

kább. Morzsolták az éveket, segítve megtalálni egymás boldog-

ságát, együtt eloszlatni a korábbi évek félelmeit, begyógyítani 

horzsolásait, kisimítani ráncait, megnyugtatni a másikat felriadva 

rossz álmaiból. Most gondolt először arra, hogy emlékképeiben 

mindig az első találkozáskori arca jelenik meg. Sosem a beteg-

ségtől meggyötört, sovány, sápadt arc.  

Szerettek volna gyereket. Nem sikerült. Végül belenyugodtak. 

Nem akarta a férfi kitenni az asszonyt szenvedéseknek. Egymás-

nak éltek. Csaknem minden évben jártak itt, egy-egy rövid hetet 

töltve tavasszal vagy ősszel, mikor csendesebb volt a környék. A 

vele egyidős ősz pincér megismerte őket. Most is, mikor egyedül 

jött. Látva a férfit, nem kérdezett semmit. Az örült a néma 

együttérzésnek.  

Végzett a vacsorával. Nem hagyott a tányéron semmit. Az 

asszony nem szerette. Most is arra gondolt. Az étterem csendes 

volt. Nem akart a bárba menni. Maradt a leszedett asztalnál a 

dupla konyak és gondolatai társaságában.  
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Az ital nem tompította, csak élesítette, fájdalmasabbá tette 

azokat az emlékeket, amelyek felidézték a betegséget, az asszony 

szenvedéseit, elvesztését, a hirtelen rászakadó, siralmas magányt.  

A szépre akart gondolni. Az együttes örömökre, a közös ün-

nepekre, utazásokra, a soha el nem szürkült, az egyre szenvedé-

lyesebb szeretkezésekre. Örült, hogy most mindennél jobban 

sikerült ezeket magában megjeleníteni.  

Egyedül volt a teremben. Az asztalok leszedve, a közelében 

világított a csillár. Az ősz pincér türelmesen támasztotta a pultot.  

A férfi, poharát a gyertyafénybe tartva, nézte a borostyánszín 

italt. Felhajtotta. Menet közben még visszanézett. A pincér le-

szedte asztalát, és két ujjával gondosan elcsippentette a gyertya-

lángot.  

 
2010. január 5.   (prózaverseny győztes)  
 

Hajnali hóesésben 

Kabátot gombol a ballagó éjszaka, 
ablakot nem nyit a hajnali kék, 
szürkeszín palástot szorít az ég alja, 
fagyhegyű ágakon bujkál a szél. 
 
Elfedi utamat, fehér a vattahát, 
léptemet puhítja lassú idő, 
a hajnali hóesés halk surrogását 
öleli által a vén didergő. 
 
Megbomlik felhőknek bús kupolája, 
hullanak zsákból, mint apró pihék, 
imbolygó lámpáknak fénysugarába 
ütközik árnyékom, tompul a fény.  

 

(versverseny győztes) 
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Kovács Barbara (Atlantiszi)  

 

Célegyenes 
 
Ez már itt a célegyenes. 
Lejtmenetben. 
Lassítanád a lépted, 
Ám fájó, hasogató, csikorgó ízületekkel, 
gravitációval szemben: 
lehetetlen. 
Így csak szaporázod, ahogy visz a lendület, 
fékeznél,  élvezni még az életet, 
Mondanád, messze még a cél, 
de látod, egyre közelebbre ér. 
 
Leülsz az út szélén, pihenni kicsit, 
a nap csendben süt rád, nem vakít, 
az őszben jár, 
a szél úgy ringat halkan,  
mint egy régmúlt nyár. 
 
Nézed a célt, mi már látszik, 
bár ragyogása még homályba vész, 
s mivel mást nem tehetsz, 
továbbindulsz felé, s csak mész, 
csak mész... 
 
Ott vár már Kháron, ki majd segít, 
a néma kalauz... 
akár lassan mész, akár futsz a célig: 
vele hazajutsz. 
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A sötétség érintése   
(Csak egy pillanatra) 
 
 
 

Időnként megérint a sötétség. 
Csak egy pillanatra, 
de megrémít. Elönt a félelem, 
mert billen egyet a világ 
és helyem nem lelem. 
A kívülről jövő érzet és észlelet 
más pályákon járja be a végtelent 
mire hozzám elér, már mást jelent, 
mint eddig, mintha álmodtam volna, 
és most ébrednék. Egy idegen valóra, 
mi taszít, és egyben megundorít 
egy pillanatra. 
Mintha  ott kint, vagy bennem?  
Minden megfordulna. 
Ami szép volt eddig és élvezet, 
most kimondhatatlan kínt jelent, 
a világ körülöttem kifakul, elszürkül, 
nyomasztóan fojtogat, amint rám települ, 
és nem értem, hogy tudtam örülni mindennek, 
zöld fűnek, kék égnek, izzó napsütésnek... 
Az eddig kellemes most viszolygást szül bennem, 
mintha másé volna összes érzékszervem, 
ilyenkor más valaki szemével nézek és  látok, 
nem értem és gyűlölöm az egész világot 
de csak egy pillanatra... 
aztán megrázkódom, menekülök  vissza 
az álomba? Magamba? 
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Magamhoz, a megszokott valóba. 
Míg rám nem tör  a sötétség újra, 
egy végtelen hosszú, gyötrő pillanatra. 
Csak egy pillanatra...  
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Kovács Daniela (vorosliliom)  

In memoriam (1953-2006) 

Október öt… sorsom naptárában 
örökkön, rőt betűkkel rikácsoló nap ez, 

melyben a halál által vert síneken 
örök sötétbe siklott kettőnk sorsa… 

Ma újra koszorúba fűzöm minden fájdalmam, 
és miközben a keresztre feszített 

tegnapok közt sétálok, 
figyelem, amint a hazug-arcú idő, 
fáradtan dől sírod éles sarkaira… 

Istenem, már négy éve fonja át 
jóságos szívedet ez a csönd! 
Hányszor álltam itt árván 

ez alatt a négy év alatt, 
hányszor szívtam itt magamba 

a szörnyű elmúlás szagát! 
Hányszor verejtékezett ki homlokomon 

az embertelen reménységem, 
és hányszor foszlott szét újra meg újra 

kongó-falú, Téged visszakönyörgő szavam! 
Te pedig némán figyelted 

szívem egyre fullasztóbb zuhanását… 

Neked is nehéz volt ez a négy év, ugye Apa? 

Téged is elfogott a kétségbeesés reszketése, 
amikor láttad, hogy itt, 

sírod szomorú árnyékában hűlnek ki rendre 
egykoron vidáman kidalolt, gyermeteg vágyaim… 
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Haza szeretnék menni! 

Négy éve gyötör ez az embertelen honvágy, 
azóta csak egyetlen keringő zuhanás van lelkem helyén. 

Szeretnék újra összekuporodni 
illatos, lágy és meleg ölelésedben, 

kisgyermekként hozzád bújva 
hallgatni szíved két dobbanása közt 

megbúvó bölcs, fehér csöndet. 
Úgy fáj a világ nélküled, Apa! 

Nem tudok több látomást, 
több drága eszmét igézni magamnak, 

valóságos hangod színére volna szükségem ahhoz, 
hogy emberré lelkesülhessek újra. 

Haza szeretnék menni! – mormolom 
beteg vággyal magamban, 
de csak a nagyra dagadt, 

keserű könnycsepp csurgat egy elkésett, 
utolsó csókot az érted átvirrasztott, 
fájdalmas éjjelek vigasztaló béreként, 

mielőtt ajkam szegletén lelné meg 
szomorú és értelmetlen halálát. 

Ma együtt-érzőn simogat érdes tenyerével a szél, 
és szelíd nyugalma, 

lánghajam hosszú fürtjeivel játszik 
úgy, mint ahogy ujjaid játszottak valaha rég 

a bennem, rajban tóduló emlékek 
elvegyülnek a száz titokkal terhes, temetői csönddel. 

Megcsobbanó, híg sárban gázoló gondolataim, 
a múlt rút romjai közt botorkálnak Téged keresve, 
s egyszer csak szívükhöz nyúlnak tétova kézzel… 

Hisz itthon vagyok! Sírod árnyölében 
mindig menedéket találok a balsorsú, 
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nehéz-sejtelmű, zord világ elől. 
Itthon vagyok! – hallik messziről, 

a távolban sorakozó rőt-rügyű, bús-szavú fák felől 
kiáltásom visszhangja. 

Tiszavirágú örömömet a zivatar zaja kergeti szét… 
Hiányzol Apa! Fájdalmas űröd zokog szüntelen 
a lelkem mélyén tátongó, sűrűsödő sötétségben, 

és így marad ez mindaddig, 
amíg lelkem föl nem ér a csillagok zord, 

nyirkos tüzeihez, hol két kitárt karod vár rám. 
Akkor, majd újra otthon leszek! 

 

 

Távolodó lépteid... 
 

Rémálom kínzott, könnyezés, és panasz, 
távolodó lépteid zaja meggyötört, 

gyász-zenévé váltak a búcsúzó szavak 
vágyad régi árja árnyba öltözött. 

Menni láttalak, menni hidegen, 
magaddal vitted ódád zengzetét, 

és úgy néztél vissza, mint egy idegen, 
ha csókunk emlékét letettem eléd. 
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Vigyázz a szóra! 
 

Vigyázz a szóra,  
mit ígérsz szerelmesen, 

melytől sír a tollad,  
amíg verset írsz, 

mely túlcsordul belőled  
egyre hevesebben, 

szívedben nincs jajszó,  
Te mégis egyre sírsz. 

Vigyázz a szóra,  
mely súlytalanul lebeg 

és ugyanúgy múlik,  
mint mi sosem volt, 

mely mint fájó búcsú  
könnyágyon remeg, 

majd emléke sem marad,  
hogy egykor ostromolt. 

Vigyázz a szóra,  
mit elhallgatsz előlem, 

hisz maradék szemérmed  
némasága ez, 

mely görcsös gomolyba  
hullámzik velődben 

és belülről rágva,  
mélyen megsebez. 
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Vigyázz a szóra,  
mit kimondasz félénken, 

könnyen eltévedhet,  
mint anyátlan kisgyermek, 

céltalanul bolyong,  
és elárvult féltében  
halk vágyába bújva  

tán Téged sem ismer meg. 

Vigyázz a szóra,  
mit könnyedén elejtesz, 

és mégis kong, mert üres,  
akár a csengő érc, 

mely hasztalan születik,  
s mit hamar elfelejtesz, 
de belém ontja mérgét  
mielőtt ködbe vész. 

 
 

Visszamegyek oda 

Szobámban ívlámpák izzása bágyad, 
minden sarokból a múlt fölsajog 

velem búsulnak a polcon álló tárgyak, 
s vad szél verdesi a párás ablakot. 

Itt gubbasztok; éjben, árnyban, gyászban, 
szomorú szívem is tetszhalottra fázott, 
csak Várad tornyainak aranyragyogása 

feledteti velem az átkozott világot. 
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Visszamegyek oda, hol eltűnt édenek 
és régi karácsonyok illata kering, 

hol örülni tudok az áldott ünnepeknek, 
hol még Édesapám büszkén felém int. 

Visszamegyek oda, hol dalolni késztet, 
hogy milliók szíve ugyanolyan boldog, 

hol szárnyalhat lelkem, melynek vágya éghet, 
hol gyertyák melege is rám mosolyog. 

Visszamegyek oda, hol semmibe tűnnek 
az olcsó morállal álcázott mesék, 

hol a karácsony még Szeretetünnep, 
s nem álcsillogással mázolt szürkeség! 
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Kovács Sándor (sandiert)   

 
 

 

Magam-Nélkül 
 

Mintha lakatlan, 
Csiga-Házakon, 
Lépkednék.  

Az emlékek, 
Így roppannak, 
A múlt súlya alatt. 

Talán soha, 
Sem voltam Az, 
Aki most vagyok. 
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Kővári Diana (sziromparduc)   

 

Holdvilág 
 

Múlt szobám kincseit feledem, 
az ajtót halkan beteszem, 
a retesz kettőt kattan, 
kulcsom a zárban hagytam; 
nincs zsákom, se tervem, 
az úton kimérten ballagok, 
véletlenek csöndjében végtelenül otthon vagyok... 
 

Pusztai farkas nyomán 
 

Sminkasztalom kacatjai között, 
púder s rúzsok meleg színei fölött, 
repedő tükörben ázik tekintetem. 
A pillanat vigyázz!-ban áll mögöttem, 
arcom ma újra kell festenem: 
 
Lelkem tükrét vastagon újra mázolom, 
könnyű por pírba bújtatott bőr-dombok felett 
áthalad egy feslett, ócska gondolat: 
"Holdkóros nézetem közé, 
ma új hitet veszek fel...": 
 
A magány marad.(Megtartom magamnak.) 
Termékeny magány s boldog boldogtalanság 
vesszőparipáján haladok előre a térben, 
mint ahogy sziklás erdőn farkas nyomok 
hullanak a szikrázóan friss hóesésre. 
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Kun Magdolna (lena1)    

 

 

Anyám keze 
 

Anyám egy tündér volt. Mesékbe ringatott. 
Lázzal telt éjszakákon, vigyázta az álmom.  
Két szemének tüzében örökégő mosoly ült, 
Mely ráncot simított a szikár arcvonáson. 
 
Anyám keze áldott volt. Puha és bársonyos. 
Simogató selyemszál a göndörfürtű hajon. 
Csitító kedves szó, mikor feleselt a kamasz 
És megbántást okozott a fellázadt napokon.  
 
Anyám szíve aranyból volt. Belülről fénylett. 
Nekem tartogatta benne az örök szeretetet. 
Anyám olyan asszony volt, aki sohasem sírt, 
A legszomorúbb percében is velem nevetett. 
 
Anyám sohasem ismerte a gazdagság örömét. 
Szegényen született és szegényen halt meg. 
De fehérgalamb lelke mindig úgy ragyogott, 
Mint a legszebben kicsiszolt gyémántékezet.  

 
 
2010. március 30.  
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Nem tudom. Nem tudom 
 

Nem tudom. Nem tudom. 
Miért ver szöget szívembe 

a fájdalom. 
Hová tűnik ilyenkor 

a tenyérbe zárt bizalom. 
Nem tudom. Nem tudom. 

Csak azt, hogy fáj itt belül 
- fáj nagyon- 

Tudom, lassan újra ősz lesz, 
hulló levelek sírnak, 

a földre hullt avaron. 
Kinn heves szél süvít majd, 

melynek fuvallata 
jégvirágot rajzol a rácsos 

ablakon 
S a téli magány körbezárja 

a lélek varázsát, 
mitől eltorzult vigyorok 

érlelik grimasszá, 
az élet arcmását.  

Nem tudom. Nem tudom. 
Élek-e, vagy haldoklom. 

Csak azt tudom. Csak azt tudom. 
Könny csordul az arcomon. 

Hiányzik, hiányzik...  
Hiányzik nagyon. 

Talán tovább álmodom, 
s ha álmaimban láthatom 

nem fáj oly nagyon. 
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Legszebb nap 
 

Szép nap volt az, fiam, 
akkor is, ha ősz volt 
és tomboló szél süvített 
a kiskertek alatt, 
mely halmokba gyűjtötte 
a hulló leveleket 
és esthavába bújtatta 
a száraz ágakat. 
Szép nap volt az, fiam, 
mikor ezüstmesét mesélt 
a jégkristályos est 
és bíbor égen halványult 
a tűz-láng alkonyat, 
melynek lemenő fényében 
varázstündér énekelte 
a lágy álmokban ringatózó 
bölcsődalokat. 

Szép nap volt az, fiam, 
mikor mellettem sírt fel, 
az a megszületett gyermek, 
kinek látványától 
nem volt nálam talán 
senki boldogabb, 
mert hiába fagytak arcomra 
télidő könnyei, 
a csillaggal telt hegytetőn, 
már pólyaillat lengte be, 
a babamosoly fényű 
gondolatokat. 
A legszebb nap volt, fiam, 
egész életemben, 
mikor vérünk eggyé válásából 
egy új éledt fakadt 

 

 

 

Egyszer megérted fiam 
 

Egyszer, ha már elérhetetlen 
távolságban leszek tőled fiam 

és vánszorgó lábnyomom is elfújja a szél, 
nem hagyva magad körül porszemnyi 

emléket sem, mi rólam mesél, 
jusson eszedbe gyermekkorod 

mosolygó napjai. 
Láss magad előtt egy képet, 
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ahol ketten állunk, te meg én… 
Talán hároméves lehettél, 

mikor határozott szavakkal mondtad 
– szeretlek- 

S abban a pillanatban 
valami leírhatatlanul jó érzés melengette 

lelkemet 
Hittem, hogy az életnek, 

ennél boldogabb percei nincsenek, 
nem lehetnek, 

mert, aki így szeret, az soha 
nem fájdíthat szíveket. 

Emlékszel arra, mikor sírós szemeiddel 
esdőn néztél rám 

s én féltő mozdulattal hajoltam hozzád, 
hogy karomba vegyelek, 

mert, ha ölelhettelek, 
felszáradtak arcunkról a könnyek 

s napfénnyé változtak 
az ereszekre lecsorgó, hulló esőcseppek. 

Emlékszel, elengedtelek, 
mikor szabadságra vágytál. 

Repülhettél, mint a szárnyait kitáró sas, 
mely, akkor is átszeli a tengert, 

ha tajtékzó hullám sodorja... 
De az a sas, az a sas, fiam, 

a végtelenbe szállva is tudja, 
honnan indult el, és hol van 

régi otthona... 
 

 

 

 

 



118877                                                                                      antológia 2010.  
 

 

Őszi merengés 
 

Mikor haldokló levelek várják 
a véges lombhullást 

és télre várva sírnak az egykor 
délceg fák, 

simíts meg kezeddel egy félig letört ágat, 
s éld át vele te is az őszi elmúlást. 
Mikor színtelen kép-emlékek lepik 

a rozsdásodó avart 
és megcsonkított gallyakból áll 

a havat hozó világ, 
keresd meg lelked tükörképén 
azt a magányba fúlt sóhajt, 

mely magáénak érzi, 
az őszi sorvadást. 

Ha már bús-téli érzés lesz az illanó álom 
s az egykori nyárvarázs 

tovasuhanó, 
ne feledd soha, szirmot bont a tavasz, 

de az ősz-virágtánca örök hervadó, 
melyben kérésznyi életünk is 

úgy sodródik el, 
mint a széllel szálló lélek, 

mikor menni kell, 
át az ismeretlen hídon, 

hol talán nincs tovább… 
Hisz, ami itt marad belőlünk 

az sem lehet más, 
mint bakancsokkal megtaposott 

levélroppanás. 
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Lakatos Jánosné (zsuka49)    

 

 

 

Megfáradt utazó 
 

Temetem a múltat, a fájó tegnapot, 
a soha vissza nem térő álmokat, 

temetem a megkopott tintát tollamon, 
az ifjúkort, s vele tűnt világomat. 
Temetem a kincseimet, a szerelmet, 

a régi szavakat, csengő rímeim, 
temetem lantomon az ékes igéket, 
az emlékeket, mi néha visszavitt. 

Így a semmivel egyedül, magam maradok, 
s miként száll az idő… nézem mereven, 

ha most megkérdeznéd tőlem, hogy ki vagyok? 
– azt mondanám – egy jégcsap, egy idegen; 

aztán, mint egy öreg, megfáradt utazó, 
ki a semminek végtelenébe néz, 

rebegnék néhány fájó, könnyes búcsúszót – 
de már az is az ajkamra fagyott rég. 
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Fáj, hogy…  
 
 
Fáj, hogy az évek gyorsan messze mennek…  
Hogy az élet nem vár, gyorsan elsiet,  
Fáj, hogy a percek búcsút énekelnek,  
S mint a fények, tovaszállnak szelíden.  
 
Fáj tudni, hogy lassan itt van már a vég,  
S angyalok szárnya suhog majd felettem,  
Fáj - hisz szállani, szárnyalni kéne még! -  
Könnyeket, bút és bánatot feledve.  
 
Fáj, hiszen élek, s még élni is vágyom,  
Tűnt percek méze ölel álmaimban,  
Fáj, hogy szép a lét… s míg hevít a mámor  
Néma éjeken, arcod meg-megvillan.  
 
Fáj, hogy az évek gyorsan messze mentek…  
Régi álmok, régi versek – mind vakok,  
S hogy ifjúságom búcsút énekelve,  
Esti unalommal ül a falakon. 

 
 
2010.december 02. 
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Ligeti Éva  (LEKA)    

 

Nyár hagyatéka 
 

tűzgolyót görget az égbolt 
fókuszban lankad a mersze 
egykori szép szeretőként 
csókolni nem merne persze 
 

út menti bokrok pirosban 
csipkebogyó színe sápad 
hajnali köd csecserészi 
gyöngyköpenyében a lábad 
 

kúszik a szőlőhegyekre 
lanyha meleg fuvolázva 
fürtönként gyűlik az újbor 
éretté válva parázna 
 

szél szalad lenge kabátban 
kerge vadóc ivadéka 
felkavar múlt remegése 
pilledő nyár hozadéka 
 

röppen a szarka merengve 
fénylik a szárny suhogása 
hullik fa lombja peregve 
hallik dió kopogása 
 

szürke dolmányos barázda 
szántja jelen hagyatékát 
fénybeszőtt végtelen álom 
átszeli vágy szakadékát 
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Ősszel újra  
 

Bohócruhába öltözik az erdő,  
harsány színekkel jókedvet varázsol,  
simlis tolvajként egyre csak harácsol,  
nyomában a szél szertelen tekergő.  
 

Járja az erdőt, lábánál száz bokor,  
dombra fut, lohol, míg levelet kerget,  
felhőt sodor, mint ki orsót tekerget,  
amíg az érzés szívemben bujdokol.  
 

Bíbor fuvallat színezi a lelkem,  
fátyolérintés bizsergeti bőröm,  
pataksodrású nyár emlékét őrzöm,  
bár itt van az ősz, őt sosem felejtem.  
 
 

Karácsony felé  
 

Fenyőfák nyakában zúzmaragallér  
Az idei tél igazi gavallér  
 

Az erdők hermelinbundában állnak  
Hó-pillangók mind, mind vállukra szállnak  
Kesztyűt a hideg dérszálakból horgol  
Lábukra csizmát húz hófehér hóból  
 

Kiszemelt fákról a havat lerázzák  
Hazaviszik, s otthon felcicomázzák  
 

Decemberben, mikor itt a karácsony  
Angyal suhan át a mézeskalácson  
Vár a szobában, míg fenyő öltözik  
Hol a szeretet szívünkbe költözik 
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Szél kísér 

Kóborló macskaként, szél szökik, elszalad, 
bokorban meglapul, lombokon áthalad, 

pitypangot ölelve  fátyolát repteti, 
azután fának dől, míg lábát megveti. 

 
Sétál a főúton, flangál a flaszteren, 
házakat megkerül, hirtelen itt terem, 

hajamba beletúr, szálait lengeti, 
földön is táncot jár, majd porát kergeti. 

 
Kísérget utamon, s hogyha majd csendesül, 
megpihen mellettem, mellkasa nem feszül, 
kézen fog, úgy vezet, karja közt elveszek, 

csendjében megbújva, ártatlan, halk neszek. 

 

2010. június 21. 

 

 

 
 



119933                                                                                      antológia 2010.  
 

 

Lőrinczi L. Anna  (Anna1955)  

 

 

A hó csendje 

Néma a táj, bár ezer pille tánca zeng 
s nézem, hogy földet ér e vidám fergeteg. 
A körforgás örök - részük a végtelen -, 
csillogásaikban szivárványt ölt a csend. 
  
Fehérbe öltözött a cifra, tarka lét. 
Egy gondolat röpít - hiába küzdenék -, 
monoton hangja suttogva űzött feléd 
hideg, alvó fényével fájón mély az éj. 
  
Majd a hajnal – várom... az ösztön még remél! 
Majd a holnap – hinnem kell, megtudni mit ér! 
Majd a kikelet – egy hulló csillag... Ne féld 
a végtelent – hogy a körforgás része légy! 
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Álmodj 

Belépve úgy érzed, ma múltba látsz talán: 
a nap romokba törte néma fényeit. 
Ha sorsod színes így is, nincs ború – habár 
süvöltő szél járja át bástyák bérceit. 
 

Titok, mi rejtve van: zord ódon vár falán 
halott, aprócska szív dobog - bevésve itt. 
Egy álom ez, mely régen kőbe zárt talány: 
idézi hős-szerelmes ifjú terveit. 
 

Jel ez! Tán’ időtlen végbe láncolt a lét! 
Mesélt egy ódon lant… Egyszer zenélt a nyár, 
s időnk bár véges itt, jó lenne hinni még, 

beteljesült találkozás ad új reményt.      
Világunk végtelen, csak álmaidra vár, 
aludj, és álmodj a mába még több erényt.  
 

éber kóma 

álom az éj 
ébred a vágy 
zenél a szél 
ringatón lágy 
röppen a szó 
pörget a tánc  
álarc mögött 
holt halovány 

festett élet 
lopott világ 
hazug szavak 
csalfa imák 
kormos létben 
órád megállt 
ébredj szellem 
időd lejárt 
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Tavaszi toccata 

Arcomra pírt rajzolt a viruló tavasz, 
sóhajba csengő dallamot sodort felém. 
Vágyott pillanatunk túl hamar elszaladt: 
bőrömön lágyan sikló érintésed él. 
  
Hajam tövén ujjaid játékát érzem, 
arcod felhők fodrára rajzolja az ég, 
hangod zúgását a szél zenélte. Értem 
éled a természet is - hallgatom  neszét. 
  
Új pillanat kell! Mely édes, vágyammal telt!  
Játssz álmot rejtő varázsdallamot bennem!  
Fogd a kezem! Lelkem ne lepje poros csend! 
…hangszer lehessek buja ölelésedben. 
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Lyza Zsolcai (Lyza1)   

 

 

Elhagyott táj a lelkem 
 
Elhagyott, kies táj a lelkem,  
nemrég még, vággyal voltam telten.  
Zörgő kórók, kopár ágú fák,  
bensőmben, hollók vernek tanyát.  
 
Marcangolnak, majd húsba vájnak,  
véres csőrükkel, lesben állnak.  
Zsibbadt vagyok, oly fáradt kezem,  
ha így megy nem lesz már életem.  
 
A vér édeskés szagát érzem,  
sok ezer nyitott sebtől vérzem.  
Elszáradt fű, cserepes patak,  
nyugvóhelyem ez, ami maradt.  
 
Elhagyott, kies táj a lelkem,  
nemrég még, vággyal voltam telten.  
Zörgő kórók, kopár ágú fák,  
bensőmben, hollók vernek tanyát. 

 
Az éj titka 
 
Nem tudott elaludni. Gondolatai régóta nála jártak.  
A vágy, mint egy éles penge, úgy kínozta. 
Az éj csöndjében csak egyre gyorsuló lélegzete  
hallatszott. Beleégett lelkébe, tudta nincs menekülés.  
Csöndesen kiosont a szobából és halkan behúzta az ajtót.  
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Az istálló felé vette az útját, ahol az izmos, kreol bőrű lovászlegény 
aludt.  
A távolban kis harang kondult, idézve az idő múlását.  
Talpán érezte a harmat érintését, és szíve hangosan dobogott.  
Óh, mennyi csillag hunyorgott rá, szítva szenvedélyét! 
  
A hold bársonyos fénye ragyogott fehér hálóingén. 
Benyitott, s akkor meglátta őt, úgy aludt akár egy Adonis, barna 
bőrén csillogott a holdfény. 
Fekete haja, mint egy keret, körül ölelte markáns vonásait és ek-
kor… felébredt. 
Észrevette a szemlélődő asszonyt. Éhes tekintete majdnem felfalta. 
Hívogatóan nézett rá. A szenvedély elszabadult.  
Letépte a nő hálóingét, s, mint egy fenevad ledöntötte a szénába. 
Csak vágytól felszakadt kis sikolyok, erős zihálás töltötte be az is-
tálló csendjét. 
Érezte, hogy a férfi izmos, izzadt teste vadul követeli jussát.  
Szinte elalélt a csodálatos érzéstől, rég vágyott rá, hormonjai neki is 
elszabadultak és eggyé olvadt testük.  
Érezte arca kipirult és szenvedéllyel húzta magára a férfit, mint aki 
nem akarja sohasem, hogy vége legyen.  
Minden kis sejtje beleolvadt ebbe a vad szeretkezésbe.  
Vágyukat csillapítva, kimerülten ölelték egymást, s jóleső érzés kerí-
tette hatalmába őket. 
Ismét csend lett úrrá az istállóban.  
A széna illata keveredett a szerelem illatával. 
A harang kongása jelezte, közeledik a hajnal. 
Nem maradhatott tovább, mert nem akarta, hogy a férje észrevegye 
félrelépését. 
Magára kapta szakadt hálóingét, még egy forró csókot váltottak és 
csendesen, mint ahogy jött kiosont az udvarra. 
Felnézett az égre és az elmúlt órák emlékei  
boldogsággal töltötték el. 
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Most jól esett a talpainak a harmat, mert  
hűtötte felhevült testét. 
Benyitott, a szekrényből kivett egy másik  
hálóinget és ezt kicserélve tért nyugovóra. Csak  
elégedett, boldog sóhaja törte meg a csendet. 
 
 

Bilincsbe vertél 

Bilincsbe verted a szívem, 
hosszú láncokon csörgetem. 
Hangját hozzád viszi a szél, 
könnyet sír a zord hideg tél. 

Bilincsbe verted a szívem, 
foglyul ejtetted a szemem. 
Lelkem tüzedtől fellobog, 
örömtől könnyem lecsorog. 

Fejemben egy gondolat sincs, 
te vagy nekem, legnagyobb kincs. 
Lelked csillagokba emel, 
vagy már végső búcsút lehel? 

A sötét-gyötrelmű estét, 
nyitják őrült vágyak, emlék. 
Virrasztok álmaid fölött, 
szorongok béklyóim között. 

Bilincsbe verted a szívem, 
hosszú láncokon csörgetem. 
Hangját hozzád viszi a szél, 
könnyet sír a zord hideg tél. 
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Fényt lopsz a szemembe 
 
Hallod a harsonák édes zenéjét?  
Vágyakozva száll most pilleként feléd.  
Ott belül egyre csak úgy, de úgy csobog,  
akár vízesés, ha lefelé zuhog.  
 
Hogy alvó lelkem gyorsan lángra kapjon,  
égő ajkad hozzám kell, hogy hajoljon.  
Ettől kapok erőt, az arcomra színt,  
megtört szívembe újult reményt megint.  
 
Dalolva, jól beléd zuhanva élek,  
az átélt idő lírai költészet.  
Vágyunk testünkön gyöngéden hatol át,  
mint a réten kinyíló ritka virág.  
 
Lenyűgözve még fényt lopsz a szemembe,  
bájt az arcomra, rózsát a kezembe.  
Gyönyört, káprázatos tébolyult vágyat,  
Tekintetemről letörölve árnyat.  
 
Olyan boldog vagy, lelked mámora száll,  
mint légben, picinyke csapongó madár.  
A szép virágok között bolyongsz egyre,  
lehelet rózsaszín ködben lebegve. 
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Maszong József  (Samway)  

  

Arannyal font selyem 
 
Kaptam egy fonalat,arannyal font selymet, 
szavaim neked erre gyöngyökként fűzöm fel, 
mert Te vagy a zúgó szél a távoli bérceken,vagy 
simogató lágy esti fuvallat a  virágos réteken. 
Szemed csillogása,mint megannyi gyémánt, 
mikor mosolyod átsuhan e szépséges orcán. 
Minden egyes gyöngyszem Te vagy,amelyet 
ezután zsinóromon egymásután felteszek, 
vallomásként szíved kapujába leteszek. 
 
Tudom Kedves, minden ember szeretetre vágyik, 
jó érzés, ha nem is több,- mint aminek látszik,  
mert ha szeretünk csak igazán szeressünk,  
hogy soha, – de soha többé hibát ne ejtsünk. 
Mikor az érzéseit a szív megosztja mással  
hibáit annak mélyébe kell, hogy elássa, 
minden titkát tárja fel, társának ölébe rejtse el, 
s álarca mögé egyedül csak őt eressze be. 
 
Lelked rejtett zugába oly jó megpihenni,  
mert ott megbújhatok s nem látja azt senki,  
és ha egyszer mégis,azt összetipornák a gazok,  
Én leszek az első, ki Téged vigasztalni fog,  
nem hagyom, hogy többé fájjon ez az élet,  
megvédelek , karom pajzsként tartom néked.  
Ha bűn szeretni, hát mind bűnösek vagyunk,  
de igaz érzéssel él a szív és nincsen álarcunk.  
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A könnyek patakként hol kívül,hol belül gördülnek,  
de most már van egy barát ki kezed megérintse, 
Szavaid,- mint hűs szellő, amely ringatva altat,  
nyomában fakad ezer szó, amely álmokra hallgat,  
mert szebb vagy, mint a rét ezerszínű virága, 
szemed csillogása a kék ég ragyogó lámpása, 
kis házad,amely olykor vadul dobol s nyugtalan 
megpihen a halmok alatt, ha barátod vigasztal. 
 
 Minden szó legyen egy szem a gyöngysorba,  
amelyet összegyűjtve teszem pitvarodba, 
hogy minden dobbanásánál csilingeljen neked,  
jelezze, hogy valaki a távolból szívével ölel,  
kezed, kezébe rejtsed sétálj vele az éterben, 
mintha mindig ott,- s csak veled így lenne, 
ajkadról inná szavaid, mint méh a nektárt, 
vagy,mint az ég kékjében lebegő pacsirtának 
énekes torkából hallgatná minden kedves dalát. 

 
 

Szeged, 2010.06.17. 

 
 
Ki állíthatja meg?   
 

Ki állíthatja meg? 
A haragosan tombolva zúgó a folyót, 
ha a léted követeli,  
gátat tör,partot rombol,  
s remegve várod mit hoz a holnapod. 
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Ki állíthatja meg? 
a kavarogva zúgó szélvihart, 
ha hideg eső-nyilaival arcodba csap 
s csak kezed az mit eléd védőn emelheted 
 
Ki állíthatja meg? 
A természet elemi erejét, 
ember ne kísértsd Isten kegyelmét, 
magadra hozod a pokol urának haragját. 
 
Ki állíthatja meg? 
A tejfehér nyálkás köpönyeget, 
ha az rád terül s nem látod ellenségedet 
ki ott lapul közöttetek piócaként szívja véredet. 
 
Ki állíthatja meg? 
A gonoszt,ha erőre kap, 
a gőgös hatalomvágya mutat irányt s utat, 
nem érdekli a sok nincstelen néma kiáltása. 
 
Nem állíthatja meg senki! 
Ha sercen a toll, 
és kiáltanak a szálkás betűk a papíron, 
lekerül a szemekről a hályog, 
kilép a papírról a betű, egyre hangosabb lesz a szó. 

 

Szeged, 2010.november,07. 
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Hozzád bújnék  

Hozzád bújnék érezni illatod, 
Hajadba túrni,  

csókkal csüggni ajkadon, 
táncot járni nyelveddel, 
érezni ízét az epernek. 

Nyakadnak ívét s édes pihéjét, 
végig csókolni s érinteni 

mellednek csöppnyi bibéjét. 
Szinte fáj, ahogy perzsel a vágy, 

minden éjszaka gyötrelem, 
nélküled  már. 

S mikor végre eljő a nap, 
és csak a szerelem lesz a tanú, 

nem kérek tőled túl sokat, 
csak nézz rám, 

és küld felém mosolyod, 
mikor kezem – kezedbe  

belesimul. 
Hadd gyönyörködjek benned, 

aki a legszebb vagy talán, 
mint a májusi orgonavirág, 

tavasz hajnalán. 
Borzongva várom  

a hajnal első napsugarát, 
az ablaktábla résein szűrten, 

megtörje a félhomályt,  
s játszon vidáman, 

mint egy pajkos gyermek. 
Az ódon szekrényen, az óra 

ütésére a szemed rebben, 
félkönyéken találsz,amint 
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csodálva kutatom arcod, 
– mit álmodhattál? 

s vajh’, 
mit rejt a rajta átsuhanó 

mosoly. 
Szemed tágra nyitod,majd 

hunyorogva rácsodálsz a reggelre, 
ajkad résnyire nyitod,  

a reggeli csókot keresve. 
Gyere kedves suttogod, 

borzongok,ha nem ölelsz át engem. 
Köszöntsük a hajnalt, 

tűzben égő tánccal 
legyen ruhánk csak a  

fény és árny váltakozása. 

Szeged, 2010.november,12. 

 

Mikor lehull (elégia) 
 
Hadd nézzelek most élvezzem a percet, 
mikor még blúzod s nadrágod mindent elfed, 
oly szép vagy mikor lassan leengeded, 
mint a napfény mikor átnéz a fellegek felett, 
nyak,váll s ami most majd előkerül, 
bűnös vágyam már vele repült. 
Most gombold lassan blúzod kedves, 
amit az rejt,– engedd át szememnek, 
hulljon földre,lassan ereszd le. 
Old meg csodás halmaid rejtő kapcsot, 
csókolhassam a két érett bimbót, 
Válj meg utolsó csipkédtől tárd fel magad, 
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mert vágyom rá,hogy kerted kutassam. 
Engedd,hogy szabadon fusson kezem, 
hadd érintsen hol a két comb egybe kel, 
az édent, amelyet bejárok csókjaimmal, 
Gyöngyök, parányi csillagok csillognak  
ez a legszebb ékszer,s ami ragyog rajta. 
Szemem már oly sokszor eltévedt s ott ragadt, 
meztelenséged újra s újra vágyra hajt, 
Ölelj át, simulj hozzám érezzem illatod, 
vonj magaddal az ágyra,legyél takaróm. 
Tárd fel magad, fond körém combodat, 
az ördög itt incselkedik a kertek alatt. 
Nem bűn az mire két szerető lélek vágyik, 
pörére vetkezve hófehér bőre világít, 
utat mutat a sötétben a szenvedélynek, 
a gyönyörök kezdetének és a beteljesülésnek. 

  
 

Szeged,2010.09.26. 

 

Az utcán   

essze még a reggel az ég alja sem vörös, mint máskor. 

Csak az utcai rács fölött melegedő alak moccan, csak óva-

tosan,mert minden piciny rés az életet jelenti. Álmában nyöszö-

rög, talán egy régi kép üldözi. A forró teás reggelek, a pattogó 

tűz a kiskályhában.  

Mindig a tetején főzte a teát magának, de az uzsorás ezt is el-

vitte.  

Maradt az utca, télen-nyáron. Szegényes bútorzatát is feltüzel-

te azon az utolsó télen.  

M 
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Fiókok tartalmát külön égette el,nincs ott szükség iratokra 

ahova ő készült. A nyomor végső stádiuma a teljes fizikai meg-

semmisülés előszobája.  

Újból mozdul,de most már érzi a reggel csípősségét,mert 

amikor a nap jön fel világítani, akkor sokkal hidegebb van, mint 

mikor a hold pislákol. Az ébredés előtt a legintenzívebb az álom. 

Újból felvillannak az  utolsó kockák az egyetlen kis vagyonkájá-

ról, a családi komódról és a „Jancsikályháról”.  

Legutoljára,ez a családi komód került a kiskályha mindig éhes 

gyomrába. Már nem tudni hány fiókja volt,de az biztos, hogy 

beosztással, minden este egy fiók volt,amely enyhíteni próbálta a 

minduntalan hívatlanul vendégségbe igyekvő hideget. A sok év a 

bejárati ajtót is megviselte, már nem zárt rá tokra s csak úgy sü-

vített rajta be a szél a huzattal versenyt futva,mint a gyerekek 

nyáron az utca porában mezítlábasan,mert ezek is kapkodták a 

nem létező lábaikat. Az ablakot is sokrétegű papír takarta, ami 

csak emlékeztetett régi funkciójára,mert kinézni rajta nem lehe-

tett, de nagyon nem is volt értelme. 

Csak a nyomort és szegénységet látta rajta keresztül,mintha 

kintről nézett volna be. Hiába járta az utcát,hol koldult,hol a há-

zak elé kitett hulladékot válogatta használható s netán ehető után. 

Az utóbbi időben már nem jött össze annyi sem,hogy a nyomo-

rúságos odúját fizetni tudja s a háziúr könyörtelen volt vele, így 

került az uzsorás csapdájába s innen már ismert a történet.  

Még az utolsó fiókot eltüzelte s a kályhával együtt elvitte az 

uzsorás a fedelet a feje fölül. 

Azon a reggelen nagy pelyhekben esett le a hó. Az utca meg-

telt emberekkel s mindenki sietett a maga dolga után. Egyszer 

egy gyerekhang csilingelt , anyu anyu nézd megmozdult a hóku-

pac. Egyszerre mindenki felkapta a fejét s a hókupac alól egy 

alig kivehetetlen alak került elő, ha nem lett volna annyira szívet 

tépő látvány akkor, még komikusnak is lehetett volna nevezni.  

A szurtos arcot amelyből két mélyen ülő szempár pislogott a 

világra a feje tetején hósüveg és a gyomra a közeli templom reg-

gel kondulását túl zengte.  



220077                                                                                      antológia 2010.  
 

 

Az asszony lehajolt s egy fémpénzt nyomott a kinyújtott rán-

cos tenyérbe s az arra igyekvők mind lehajoltak, talán a félbe-

szakadt álom folytatódik…legalább is a forró tea, mert a komód 

az utolsó fiókkal már a felhőkön túli világban őrzi a titkokat. 

Szeged 2010. november, 16. 

 
 

 
 

 

Gotthard Ernő (ernest):  Elisabeth Taylor  
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Mayer Edit Julianna (Julianna)  

 

 

Panka   
 

anka Klári nénire nézett, és az ő gyermeki lelke azonnal 

megérezte, hogy a néni szemei egyáltalán nem olyanok, 

mint anyuci szemei, amelyekből sugárzik a melegség, a szeretet. 

Klára néni szemeiben türelmetlenség, valamilyen ellenszenv 

rejtőzött. Mindez semmiképp nem egyezett az ő hízelgő szavai-

val.  

– Kislányom, kérlek, ne pityeregj, aludj szépen. Itthon vagy. 

Látod, milyen szép szobád van? Ugye, puha az ágyikód? Ez a 

sok játék csak a tiéd. Aludj szépen.  

Klára néni hangjában már nem kis türelmetlenség, izgatottság 

volt. Pankának eszébe jutott, hogy anyukája ilyenkor "jó éjt" 

puszit szokott adni, a gyerek maga előtt látta az anyai mosolyt, a 

gyönyörű szemeket. "Csak anyukámnak vannak ilyen szép sze-

mei". Eszébe jutott a Kata rongybabája is. A baba biztosan na-

gyon szomorú, mert Panka nem ölelheti meg.  

– Kislányom, itt van ez a szép baba, aludj vele és ne sírjál.  

– Nem, nem akarok sírni, - már hangosan zokogva ejtette ki a 

kislány.  

Sanyi bácsi beszólt:  

– Klárikám édes, várlak! Ne bíbelődj vele annyit. Kicsit sír, 

azután majd elalszik.  

– Megyek, Sanyikám. Egész nap szépen játszott a kislány. 

Nem értem, most miért sír.  

– Majd megszokik és elfelejti azt a nyomort, ahonnan elhoz-

tuk.  

– Igazad van édes.  

Mikor Klára néni kiment és becsukta maga után az ajtót, Pan-

ka félni kezdett. Itt a sok drága holmi között nagyon idegen volt 

minden. Most a csodaszép baba sem érdekelte. Neki anyukája 

P 
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kell, a Kata baba, a barátságos kis szoba, hol az anyucikájával élt 

kettesben, mert apu messze-messze van. Felkelt az ágyból a gye-

rek, kiment az előszobába, mert ott égett egy kis lámpa. Félt a 

nénitől és a bácsitól, de nem tudta abbahagyni a sírást:  

– Anyukámhoz akarok menni! Anyuci! Anyuci! Sanyi bácsi 

kijött a hálószobából és szigorúan a kislányra szólt.  

– Elég volt a színjátékból. Azonnal abbahagyod a kiabálást, 

feküdj le, aludj és bennünket is hagyjál aludni! De Panka nem 

akart szót fogadni. Állt és hangosan zokogott.  

– Ez már tűrhetetlen, – elégedetlenkedett Sanyi bácsi.  

Panka érezte, hogy haragszanak rá, nem szeretik, és ez bor-

zasztó!  

– Haza akarok menni! A házaspár kis ideig beszélgetett, az-

után mindketten kijöttek már felöltözve. Klára néni elővette a 

kislány szegényes ruházatát, levette Pankáról a szép csipkés há-

lóinget, felöltöztette.  

– Visszaviszünk anyádhoz, neveljen meg. Haszontalan, hálát-

lan kislány vagy! Ez idő alatt egy anya ült otthon az ágy szélén 

és törölgette könnyeit. Kopogtak. Az asszony kinyitotta az ajtót 

és sírva ölelte magához egyetlen kislányát.  

– Drága kicsikém, jó, hogy hazajöttél. Soha többé nem adlak 

senkinek! És mindketten boldogok voltak. A szegényes kis egy-

szobás lakásban, hol Pankára a Kata baba is rámosolygott, Panka 

szorosan átölelte őt. Miután anyukájától megkapta a "jó éjt" pu-

szit, elaludt és talán szépeket álmodott. 
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Harangszó 
 

z újraélesztés sikeres volt, Jutka kinyitotta szemeit és cso-

dálkozva körülnézett, mintha azt akarná kérdezni, hogyan is 

került ide.  

Még reggel elindultak otthonról Budapestre egy ifjúsági talál-

kozóra, azonban... letértek az útról...egy árokban kötöttek ki.  

Zoli kétségbeesetten figyelte, hogyan veszítette el kedvese az 

eszméletét, azután a fiú már nem is érezte a lány légzését, sem a 

szívverését. A félelem benne a tetőfokán volt. 

– Juditkám, ne halj meg, nem teheted! Jaj, istenem, segíts. 

Szerencsére Jutka füves helyre zuhant. A két fiú komolyabb 

sérülés nélkül megúszta az árokba borulást. Talán egy-két percig 

mozdulatlanok voltak, azután ijedten keresték tekintetükkel Jut-

kát. Megpillantották. Gyorsan kiszabadították magukat, a lány-

hoz kúsztak. Zoli erőltette az emlékezetét, hiszen az elsősegély-

nyújtó tanfolyamon tanulta az újraélesztést, de most nem tudott 

gondolkodni. Gyuri barátja is, aki vezette a kocsit, remegett, 

mint egy nyárfa levél. Egy megcsúszás következtében borultak 

árokba. Zoli torokszakadtából ráordított Gyurira:  

– Hívd gyorsan a mentőket! Ő maga letérdepelt Jutka mellé és 

gépiesen két kézzel gyorsan elkezdte nyomkodni Jutka mellka-

sát, egy átlátszó sálon keresztül pedig sok levegőt fújt a lány or-

rába, ismét szívmasszázs, befújás, és így felváltva, nem is tudta 

érzékelni, mennyi idő telt el. Iszonyatosan elfáradt, de nem hagy-

ta abba. Nem akarta elveszíteni a szerelmét , és ez erőt adott ne-

ki, hogy folytassa az életmentést. Szerencsére a mentők megér-

keztek, és az élesztés már szakszerűen folytatódott. A kórházban 

Jutka már jó kezekben volt. Mikor magához tért, többen voltak 

körülötte. Végre hosszú hallgatás után halkan megszólalt: - Vis--

szajöttem? Fényben voltam! És mindenfelől harangszó! Csodála-

tos volt! Zolikám, emlékszel a Bazilika harangjátékára? Elvará-

zsoltak akkor a harangok, mind a hat szólt egyszerre! Leírhatat-

lanul szép volt! De még varázslatosabb volt az, amit akkor a fü-

lembe súgtál. Végre kimondtad azt, hogy szeretsz.  

A 
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Zoli hallgatta, és boldogan bólogatott.  

Később informálódott és megtudta, hogy a Bazilika harangjai 

tényleg szóltak pár perccel azelőtt, mielőtt Jutka visszatért e vi-

lágba. Hogy hogyan is érzékelhette Jutka a harangok zenéjét tá-

volságról, miközben klinikai halálban volt, a fiú még mindig 

nem jött rá erre. 
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Márffyné Horváth Henrietta (Amarilla) 

 
 

Ködben  
 

Sűrű, tejfehéren fojtó pára 
szememet folyton próbára 

tevő, káprázatos őszi 
tünemény, mely legyőzi 

érzékszervemet. Alig látok. 
Lassítok autómmal, mert ha hibázok 

a vizsgabiztos nem lesz lusta, 
megvág, mert ha egy szőke fruska 

lámpalázas agyára köd ül 
semmiképp nem mentesül 

a tézis alól, miszerint 
ha sűrű köd szitál odakint 
is, s a gyalogos az útra lép, 

hogy ne legyen belőle szentkép 
az oktató tövig nyomja a féket. 

Tekintetem a sárga csekkre réved, 
mit a biztos kezembe nyom. 

Legközelebb csak nyáron próbálkozom! 
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Máté László  (winner)    

 

A fotel titka    
 

vatosan azokkal a bútorokkal, meg ne sérüljenek! Ide a 

kisszalonba hozzák! Az asztalt és a vitrines szekrényt te-

gyék oda! A kanapét a fal mellé, vele szembe a két fotelt! – adta 

az instrukciókat az asztalos mester. Elégedetten szemlélte mun-

kája gyümölcsét, a szépen berendezett szalont. A bútorok a kor 

szellemének és divatjának jegyében, a legmodernebb kivitelben 

készültek. A fa részek mesterien lettek megmunkálva, a két fotelt 

egészen újszerű csavart karfája tette egyedivé. A fotelok, a kana-

pé és a székek kárpitja aranyszínű selyemből készült. A mester 

még egyszer terepszemlét tartott, majd jelezte a komornyiknak, 

hogy valóban minden a helyén van. Az megszemlélte a vég-

eredményt majd lekezelő hangnemben közölte, hogy nem feltét-

lenül szükséges, hogy a lord személyesen vegye át a bútorokat. 

Az asztalosmester azonban hajthatatlan volt, így hát a komornyik 

utasította, hogy várjon a konyhában. Visszatérve közölte, hogy 

lord Hide holnap tíz órakor fogadja, addigra legyen itt.  

 

– Látom kiváló munkát végzett! – közölte finomkodóan a 

lord. 

– Igyekeztem sir.  

– A fotelt úgy készítette el, ahogy megbeszéltük? 

– Természetesen! Méltóztassék megtekinteni.  

– Nagyszerű! – a lord csengetett és a belépő komornyikhoz 

fordult. – Intézkedjen, hogy a mester megkapja a bérét.  
 

* * * 
 

– Sir, kérem, jöjjön! Menekülni kell, a köztársaságiak körül 

vették a házat. Ezek fejezték le a királyt! 

– Vigye a feleségemet és a gyerekeket, Leopold! 

-Ó 
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– De sir! És az ön biztonsága? 

– Tegye, amit mondtam! – Azzal a lord sarkon fordult és be-

sietett a kisszalonba. Nem sokkal később a köztársaságiak betör-

ték az ajtót és szobáról szobára jártak. Úgy tűnt, egy teremtett 

lelket nem találnak a kastélyban. 

– Valami titkos kijáraton keresztül megszöktek! – üvöltötte az 

egyik katona. 

– Hahó! Ide hamar, megtaláltam lord Hide-ot!  

A köztársasági sereg egy csoportja a kisszalonba rontott. A 

lord ugyan egy párbajtőrrel próbált védekezni, de pillanatok alatt 

lefegyverezték és elvezették. A dühöngő lázadok törtek, zúztak 

és a kisszalon csakhamar romokban hevert. Az apróra zúzott 

bútorokat a kandallóba vetették. 

– Mi folyik itt? Meg vannak maguk őrülve? Mit csináltak a 

bútorokkal? – kérdezte egy magas rangú tiszt. – Tudni akarom ki 

a felelős ezért a vandalizmusért! Követni fogja a lordot, aki már 

ott hintázik a kötél végén!  

– Bocsánat kapitány úr! 

– Erre a vandalizmusra nincs bocsánat! Ez nem méltó a köz-

társaság eszméjéhez! Derítse ki, kik voltak, és egy hét fogságot 

szabjon ki nekik! Továbbá hozasson másik bútort. Itt lesz a fő-

hadiszállás. Azt az egy szem fotelt, ha már a sors megkímélte 

tegyék oda középre.  
 

* * * 
 

– Bocsásson meg sir, hogy zavarom. Berendeztük a kissza-

lont, de ez az öreg fotel nagyon nem illik oda.  

– Vigyék a dolgozó szobámba! Ez az egyetlen megmaradt 

emlék szegény nagyapámtól. Már csak az iránta érzett tisztelet-

ből sem dobhatom ki.  

– Ha óhajtja sir, felújíttatom! 

– Nem! Nem akarom! Mikor kisfiú voltam is ilyen volt. Em-

lékszem a nagyapám mennyire szeretett benne pihenni.  
 

* * * 
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– Uram! Minden kész a holnapi megnyitóra!  

– A személyzet a helyén?  

– Igen uram!  

– Nagyszerű! Az volna a kérésem, hogy ezt az öreg fotelt vi-

gyék le a földszintre, és a recepcióval szemben az oszlop elé te-

gyék. Kerítsék körbe! Ne ülhessen bele senki, de közelről meg 

lehessen szemlélni!  

– Természetesen sir! Intézkedem! 

Az öreg fotel így került az újonnan megnyíló hotel előcsarno-

kába, amolyan családi ereklyeként.  
 

* * * 
 

– Szabadjon megkérdeznem mi a szándéka a kastéllyal? 

– Nem tudom! A hotel évek óta veszteséges! Sajnos a háború 

alaposan itt hagyta a nyomát, és megvallom nincs pénzem a fel-

újításra. Ha találnék vevőt, nyomban eladnám! 

– Őszintén sajnálom! Majd negyven évig szolgáltam az édes-

apát!  

– Tudom, és higgye el Philip a szívem szakad belé, de nem 

tudom rendbe hozatni a családi kastélyt. 
 

* * * 
 

– Jó napot kívánok! 

– Parancsoljon fiatalember! Mivel szolgálhatok? 

– Műbútorasztalos vagyok, és a faluba mondták, hogy önnek 

van egy több száz éves fotelje. Szeretném megnézni, és ha meg 

tudunk alkudni, megvenném.  

– Sajnálom! Valóban van egy közel háromszáz éves fotel, me-

lyet a családom legrégebben ismert őse csináltatott, de nem óhaj-

tom eladni. Akkor rendelte, amikor őfelsége I. Károly király a 

nemesi címet adományozta neki. Megértheti hát, hogy nem aka-

rok megválni a foteltől. 

– Akkor legalább engedje meg, hogy megnézzem. 
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– Nos, fiatal barátom ennek talán nincs akadálya. Itt van a 

kisszalonban, jöjjön, megmutatom – azzal a lord bevezette az 

érdeklődő asztalost. A férfi lassan körbe járta és értő szemek-

kel nézte az öreg, kopott bútordarabot. Szerette a mesterségét, 

amit apjától örökölt, aki azt, az ő apjától tanulta. Híres asztalos 

dinasztia voltak. Nézte a fotelt és nem akart hinni a szemének. 

A fa karfának a jellegzetes csavart formája nagyon ismerősnek 

tűnt. Erre a jellegzetes kialakításra az apja tanította meg, és 

elmondása szerint ennek a technikája apáról fiúra szállt. Az 

ódon bútor karfája e szerint a technika szerint készült. 

„De hiszen akkor ezt a bútort valamelyik ősöm készítette!” 

– gondolta, majd a lordhoz fordult.  

– Uram! Kérem, engedje meg, hogy rendbe hozzam a fo-

telt. Ingyen megcsinálom. 

– Ugyan miért tenné? 

– Meggyőződésem, hogy ezt a bútort az egyik ősöm készí-

tette. Ha megengedi, hogy rendbe hozzam, egyúttal tudnék egy 

ugyanilyen fotelt készíteni magamnak. 

– Nem igazán értem miért jó ez önnek. 

– Az apám mesélt erről a fotelről, és a karfa jellegzetes csa-

vart formájáról. Továbbá arról, hogy van egy titkos rekesze, 

melyet az ön őse kérésére alakított ki az én egyik ősöm, aki 

szintén bútorasztalos volt. 

– Valóban? És hol az a titkos rekesz, ifjú barátom? 

Az asztalos a fotelhez lépett és kihúzott két fa szegecset, 

majd elfordította a csavart karfákat egy mozdulattal, ezáltal 

felpattintotta a háttámlát. A titkos rekeszből egy fa ládika esett 

ki.  

 

* * * 

 

A lord nézte a ládikát és a benne lévő ősi családi ékszereket. 

Felbecsülhetetlen értékük lehet, hiszen I. Károly király adomá-

nyozta a lord legrégibb ismert ősének, amikor lovaggá ütötte. A 

családi krónikában többször említést tettek az ékszerekről, amit 

feltételezhetően a köztársaságiak raboltak el. Bár a család sok 
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viszontagságon ment keresztül az évszázadok során, mostanra 

újra felszálló ágban volt a csillaga. Nem kínozták anyagi gondok, 

mint az elmúlt háromszáz évben jó párszor. Átnézte az ékszere-

ket, legvégül egy megsárgult levelet talált.  

Felbontotta és nem akart hinni a szemének. Lassan nehézke-

sen olvasta a régies nyelvezettel írt levelet. 

 

Drága Fiam! 

 

Tudom, hogy édesanyád, akit én őszintén és tiszta szívvel sze-

rettem, a halálos ágyán elmondta neked az igazságot. Kérlek, 

bocsáss meg nekem, amiért titokban tartottuk a kilétedet. Most, 

hogy édesanyád meghalt szükségét érzem, hogy a továbbiakban 

téged segítselek. Azonban azt meg kell értened, hogy a nyilvá-

nosság előtt nem vállalhatom fel az apaságot. Amennyiben ezt 

megtenném, azt gondolom, nagyon gyorsan elérne téged egy 

gyilkos tőr. 

Te az én első szülött fiam vagy, de mivel balkézről születtél, 

soha nem viselheted a Stuart nevet és nem örökölheted a trónt. A 

legtöbb, amit tehetek érted, hogy nemesi címet adományozok 

neked. Természetesen az ehhez szükséges birtokokkal, valamint 

egy kastéllyal.  

 

Lord Hide remegő kézzel olvasta a levelet.  

– Ha ez igaz, márpedig miért ne lenne igaz… – mormolta ma-

gában. Nem folytatta a mondatot, nem merte folytatni. Csak néz-

te a levél végén a dátumot, a királyi pecsétet és aláírást. 

 

Hereford, az úr 1647. esztendejében, február havának 15-ik 

napján 

Vérszerinti apád: I. Károly  

Anglia királya 

 
Hide (angol) = eltitkolt   

(prózaverseny győztes)  
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E-mail szerelem    
 

Tudod, az bántja a lelkemet,  
hogy nem hallhatod a versemet.  
Hiába mondom el nap, mint nap,  
a szél elfújja a hangomat.  
 

Gondoltam lejegyzem estére,  
és ez lesz a lelkem zenéje.  
Igen, de nem leltem ceruzát,  
sem pennát, sem pedig tustintát.  
 

Nem baj, mert itt van a lap-topom,  
beírom, s az entert lenyomom.  
Rögzítem a merevlemezre,  
s elmentem egy titkos rekeszbe.  
 

Pendrive-ra másolom versemet,  
egy net kávézóba bemegyek.  
Elküldöm neked most kedvesem,  
ha látnád azt, hogy mily’ lelkesen.  
 

Tudod, már csak az fáj énnekem,  
mikor megkapod, nem leshetem,  
mosoly az arcodra hogy’ ül ki.  
Nem látlak őszintén örülni.  
 

Ám ha választ írsz majd kedvesem,  
e-mailem izgulva meglesem.   
Hogy nem vagy velem még fáj kicsit,  
de tudom, a válaszod felvidít. 

 

 
Budapest, 2010. december 12. 
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Vadászkaland    
 
 férfi elbúcsúzott társaitól, beült a kocsiba, és lassan kihajtott 

a kapun. Az óramutató közeledett az éjfélhez, mikor végre 

hazaindult. A hétvégét barátaival töltötte. Mivel meglehetősen 

ritkán tudtak összejönni, ezért ezeknek a találkozóknak egy idő 

óta különös rituáléja alakult ki. Mindig másnál rendezték az ös--

szejövetelt, és a rendező feladata volt, hogy kitaláljon valami 

egyedi programot. A mostani találkozót a vadászat tette különle-

gessé.  
 

~~~ 
 

A rosszul kivilágított, hepehupás úton csak lassan tudott ha-

ladni, gondolati elkalandoztak. A tegnapi vadászat eseményeit 

idézte fel. Tudta, hogy barátja tagja egy vadásztársaságnak, mert 

sokat dicsekedett vele, de hogy ezúttal szervez egy vadászatot, 

azt nem gondolta volna. Ennek komoly kockázata volt, hiszen a 

legtöbben gyakorlatlanok voltak, és engedéllyel sem rendelkez-

tek.  

A férfi viszont jó céllövő volt, fiatal korában az MHSZ-nél 

versenyzett. És ha kicsit kitartóbb, ki tudja mire vihette volna. 

Éles szeme, nagyon jó látása volt. A katonaságnál mindig ő volt 

a legjobb céllövő, gyakran részesült dicséretben. A tegnapi vadá-

szat felvillanyozta, és elhatározta, hogy megújítja rég lejárt fegy-

verviselési engedélyét és csatlakozik egy vadásztársasághoz. A 

barátja biztos támogatná. 
 

~~~ 
 

Ahogy az várható volt, a vadászaton a társasság többsége nem 

lőtt semmit. A férfi barátja fél tucat apróvadat, két másik férfi 

egy-egy nyulat. Ő viszont a számtalan apróvad mellett egy 

szarvasgidát is elejtett, ezzel kivívva a társaság elismerését. 

Még most is felgyorsult a pulzusa, ahogy visszaemlékezett a 

történtekre. Kilépett a tisztásra és megpillantotta a szarvastehe-

A 
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net, amint óvatosan a folyó felé lépdel, nyomában egy pár hetes 

gidával.  

„Ez lenne az igazi zsákmány” – gondolta magában. – „Vis--

szahúzódom az erdőbe, megkerülöm a tisztást és pont oldalba 

fogom”. 

Így is tett, lassan, óvatosan haladt nehogy zajt csapjon és 

megriassza a vadat. Jó tíz percig tartott, míg sikerült a kívánt 

helyre érnie. Újból kilépett a tisztásra, de nem látta sem a 

szarvastehenet, sem a borját. Csalódottság fogta el. Már éppen 

visszafordult, hogy elinduljon megkeresni társait, amikor tőle 

jobbra, alig száz méterre kilépett a tisztásra a borjú. A férfit elra-

gadta a vadászösztön, érezte, hogy adrenalin szintje emelkedni 

kezd. Óvatosan emelte célzásra a fegyvert, hosszan célzott. Han-

gos durranás verte fel az erdő békés csendjét. A borjú felbukott 

és rúgkapálva, kétségbeesetten sírni kezdett. A panaszos sírásra 

kilépett a tisztásra a borjú anyja és riadtan nézte kicsinyét. Ösz-

tönösen a vérző sebet nyalogatva próbált segíteni rajta.  

– Mégis csak megvagy – gondolta a férfi és újra gondosan 

célzott. Meghúzta a ravaszt, de a vad megérezhetett valamit, mert 

az utolsó pillanatában megugrott. A lövés célt tévesztett, a golyó 

csak súrolta az állatot, amely riadtan megiramodott. Mielőtt el-

tűnt volna a sűrűben, megtorpant és a férfira bámult, majd egyet-

len szökkenéssel bevetette magát a fák közé.  
 

~~~ 
 

A gépkocsi kiért az országútra és a férfi beletaposott a gázba.  

– Egy óra múlva otthon leszek – mormogta magának. – Kel-

lene valami zene – azzal bekapcsolta a rádiót és keresgélni kez-

dett az állomások között. Hirtelen felkapta a fejét és a fékbe ta-

posott. Az úton egy kifejlett szarvas állt mozdulatlanul, és a kö-

zeledő autót bámulta. A férfi egy szempillantás alatt felmérte, 

hogy nem fog tudni megállni. Ösztönösen rántotta félre a kor-

mányt, és ahogy elrobogott a megmerevedett vad mellett, a tuda-

tába hasított a felismerés: az én szarvastehenem.  
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A kocsi széles ívben lerepült a jó két méter magas töltésről a 

mélybe. Hatalmas csattanással ért földet, és bukdácsolva tovább 

pörgött. Végre megállt az autó, sötétség és csönd borult minden-

re. A férfi az összepréselődött kocsiban ült, mindenhol üvegszi-

lánk. Pokoli fájdalmat érzett, többre nem emlékezett, mert elve-

szítette az eszméletét. 
 

~~~ 
 

Tudatához tért, de ahogy megmozdult, érezte, hogy mindene 

fáj. Visszagondolt a balesetre, ahogy elszáguld a bénultan álló 

szarvastehén mellett. Mintha az állat szemrehányóan nézett volna 

rá. A sötétben megpróbálta kitapogatni kezét, lábát és megnyu-

godva konstatálta, hogy bár rendkívül fáj minden porcikája, leg-

alább épségben van.  

– Majd holnap az orvos tájékoztat hány bordám van eltörve – 

gondolta. – Világos lesz, megnyugtató orvosi ellátás, csak idő 

kérdése és rendbe fogok jönni. 

A gondolatai kuszán kavarogtak és lassan újra álomba zuhant.  

 

Hallgatta a főorvost és üvölteni lett volna kedve, de csak fe-

küdt mozdulatlanul és érezte, hogy könny szökik a szemébe.  

– Felfogta amit mondtam? – kérdezte az orvos.  

– Igen! Felfogtam! Kérem, most hagyjanak magamra.  

Hallotta az orvos és a nővér lépteit, majd kisvártatva az ajtó 

csukódását. Kinyitotta a szemét és a semmibe bámult, agyában 

az orvos szavai dübörögtek. Majd a szarvastehenet látta, amint 

elrobog mellette, és végül a végtelen sötétséget.  

Nem tudta meddig feküdt így, végül felült és megnyomta a 

nővérhívót.  

– Segíthetek valamiben? – kérdezte a belépő nővér.  

– Szeretnék kimenni – felelte a megvakult férfi. 

 

 
Budapest, 2010. június 26. 

(prózaverseny győztes)  
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Tiszavirág   
 
Víz felett lebeg s az ég alatt talán, 
egy parányi lét az élte, villanás. 
Szárnya hajtja, bár nem érti, hogy miért, 
szép a léte, s ő lebeg, de ó kiért? 
 
Nem lehet szegény, kinek, ha van csupán, 
kéjes óra nász a léte, úgy biz’ ám. 
Élte báb, s halála már a lepke lét, 
násza: éltet adni percnyi életért. 

 
 
Budapest, 2010. augusztus 3. 

 

 

A hiányzó lépés 
 

 

 nő magányosan ült a szobában. Hallgatta a falióra monoton 

ketyegését és belül valami végtelen fájdalom mardosta a 

lelkét. Úgy érezte, hogy az egész világ ellene fordult. Meg volt 

győződve igazáról, és arról, hogy akit szeretett az becsapta. Rég-

óta ezzel a gondolattal élt, de a mai nap után tudta, hogy ez nem 

képzelgés… Meg volt győződve, hogy igaza van. Meg volt győ-

ződve, hogy a férfi évek óta becsapja. 

 

 A férfi tehetetlenül rótta az utcákat. Az eső nem kímélte, de 

most a testi fájdalom eltompult a lelki fájdalom mellett. Küzdött! 

Próbált megfelelni az elvárásoknak, de mindig kudarcot vallott. 

Maga sem tudta megmondani miért, de képtelen volt olyat tenni, 

amibe nem talált volna a nő hibát. A nő, akit annyira szeretett, 

akiért tűzbe ment volna, nem volt könyörületes hozzá. A jó, az 

természetes és elvárt velejáró volt tetteinek, de a hiba, a legki-

A 
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sebb hiba is megbocsáthatatlan bűn volt. Nem tudta miért. Nem 

tudta és most már valószínűleg soha nem is fogja tudni.  

 

* * * 

 

A nő nézte a falon a képet és könnye kibuggyant. A képen a 

férfi mosolygott. Az a férfi, akit egyszerre imádott és gyűlölt. A 

férfi, akitől oly sokat kapott, és aki miatt olyan sokat szenvedett. 

Dühödten felkapta a hamutartót és a falon lévő képhez vágta. Az 

üvegszilánkok hangos csörömpöléssel hullottak a földre. Meg-

dermedt. 

– Mit tettem? – kérdezte magától és a képhez szaladt. Lekapta 

a falról és sírva próbálta kiszabadítani a maradék szilánkok kö-

zül.  

 

A férfi az esőtől tocsogó padon ült, de nem érdekelte. Nézte az 

ólmos szürke felhőket, melyek szinte beleolvadtak a sötétedő 

égboltba. Miért gondolja, hogy az én lelkem is ilyen ólomszür-

ke? Miért gondolja, hogy gonosz vagyok, amikor ismer és tudja, 

hogy ez nem igaz. Megcsörrent a mobilja, amire összerezzent. 

Előkotorta, de nem a nő hívta. A tudat, hogy nem a szeretett nő 

hívja olyan dühöt váltott ki belőle, hogy földhöz vágta a készülé-

ket. 

 

* * * 

 

A nő az ágyon feküdt és újra csak a falióra ketyegését hallgat-

ta. Gondolatai kavarogtak és lecsukódó pillái lassan egy másik 

dimenzióba vitték. Nyílt az ajtó és a férfi lépett be. Egy óriási 

csokor virággal, egy tábla csokival. Hozzá lépett és csókot lehelt 

a szájára. Majd egy szál vörös virágot tűzött a nő hajába.  

Megkondult a falióra és a nő felriadt. Kábán nézte az órát, 

majd a törött képet. Csalódott volt az álom miatt. Amiatt, hogy 

csak álom volt és nem valóság. Hirtelen a hajához kapott, de a 

virág nem volt odatűzve.  
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A férfi arra riadt fel, hogy nagyon fázik. Magában próbálta 

memorizálni az előbbi álmát. A nő kérően hívta, ő pedig mint 

egy őrült rohant hozzá. Virággal, csokival lépett a szobába és 

lágyan megcsókolta. Majd hirtelen ötlettel egy szál vörös virágot 

tűzött a hajába. Mondani akart valamit, de ekkor felriadt. Szomo-

rúan állt fel a padról és dideregve megindult hazafelé. Eközben 

magában azt gondolta: „Csak egyféle igazság létezik. Van aki így 

látja, és van aki másképpen, de ez akkor is csak egyféle igazság. 

Még akkor is, ha soha, senki nem tudja meg az igazat. Nem kö-

vettem el semmit, amivel vádolt. Ha csak azt nem, hogy szeret-

tem.” 

 

* * * 

 

A nő felkapcsolta a villanyt és keserűen motyogta:  

– Ha semmit nem követtél el, akkor miért hagytál itt. Jó, tu-

dom kíméletlen voltam, de hiszen ismersz, nem gondolom én azt 

komolyan. „Felhívom!” gondolta és már tárcsázta is a férfi szá-

mát. A telefon kicsengett. Majd a géphang kegyetlen hidegséggel 

közölte: az előfizető pillanatnyilag nem kapcsolható. 

 – Kikapcsolta! – sziszegte a nő. – Kikapcsolta, hogy ne tud-

jam elérni – azzal mérgesen a földhöz vágta a készüléket. 

 

 
Budapest, 2010. június 21. 
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Molnár József (farao)    

 

 

Oltsátok dühöm!  
 

Álmom lovon tart, 
fogságától szenvedek. 
Gúzsba kötötten verset írok. 
Hajózom a nyíló tengert. 
Viharokba fúlok. 
Hatalom-madárként menekülök. 
Beszélgetek a szavakkal. 
Delejes harangokat hallok. 
Süketen, némán per-beszélek. 
Fázom. 
Magammal takarózok. 
Szomjazom. 
Látomások jönnek: 
"Oltsátok dühöm!" 
Felbosszantanak kedvességükkel. 
Elterülök a végtelen szárnya alatt. 
Félénken elnézést kérek. 
Megadják magukat a titkok. 
Az elmosodó szelek énekét hallom. 
Kések alatt fekszem. 
Jóleső kínok kövesednek. 
Sárkányok üvöltenek tűz nélkül. 
Egy tollpihe vág pofon. 
Csókok emléke hó-ízű arcomon... 
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Felszáradok, 
de addig még 
könnyelmű zivatar vagyok. 
Szétszakadó napban hízok. 
Vöröset s iszaposat mondok. 
Elindulok. 
Százhússzal körülnézek. 
Fáknak világítok. 
Házakat viszek. 
Néma csendet vetek. 
Átkokat cipelek. 
Árkokat temetek. 
A felhők szeretkező varjak. 
Legyintek öreget, fiatalt. 
Dühöm felszárad, 
homokká válik, 
sivataggá szelidül. 
Egy gitáron játszik 
a teliholddal. 
 
Robbanó rózsákat figyelek. 

 

Őszi hexameter   
 

Futnak a vágányok, tűz vibrál ősz levelekben, 
hajlik a fűz, szomorúan fekszik a földön az erdő. 
Reggeli ködből nincstelen élet nézi tarisznyám. 
Koldulok én is: "Néma melegség, süss az Időn át!" 
Sóhajtás hallatszik, távoli füst a hegyekből... 
Haj, zakatolj vonatom, legalább te repíts fel a Múltig! 
Édesapám már vár a kanyarban - látom az arcát. 
Most nevetőn fellángol a tenger az égi szemében. 
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Molnár Szilvia (aphrodite)  

 

 

Lelkiismeret  

hegyek magasán 
pásztáz láthatatlanul 
hószemű madár 

igaz menedék 
tudom, sosincs előle - 
kötél a hóban 

vijjogó napok 
jege csíp cserzett arcba - 
év az év után 

2010. január,17. 

 

Vakondok    
 
Vénember botorkál meg nem állva, 
Alakja néma gnóm - fekete torzó; 
Kacsos orrán bojtot billegtetve, 
Ormótlan karmokkal alagutat túr. 
Nappal a fák alatt kaparászik, 
Délutánra friss halom díszeleg  
Ott, éjjel a szomszédig elér, hol 
Kapanyél strázsál a fa árnyán. 

2010. augusztus, 25. 
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Évszakjáték  /három gondolat/ 
 

 
Köd 
 
opál-kocsonyában 
fák ere csorog, 
komótos hangrengés 
 

Lepel 
 

Március-Dértől  
hintőport kapott a fű - 
fagy ki ne csípje 

Csillagos dér 
 
Rothadt citromból  
lé pettyez az égre. Ma  
keserű a dér? 
 
 

2010. október, 22. – 2011. október 10. 

 

 

Ablaküvegen 
 
Sorsot választhat 
aláhulló esőcsepp?  
Jégpáncél koppan. 

 
2010. december 07. 
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Nagy Csaba Attila (Attila61)     

 

 

Rossz vagyok    
 

Kísért a múltam, szellemekkel harcolok, 
előkerülnek réges-rég írt dallamok. 
Ebben a darabban csak zsellér lehetek, 
láthatod porban, holtan fekvő lelkemet. 
Ronggyá nyűtt elvasalt ruhák, szakadt cipők, 
látod zavart szememben az eltelt időt. 
Átázva, fagytól és tűző naptól bántva, 
ott a jel mezítelen testemre vágva, 
nálam mindig jobb mindenki ... 
 
 

Önző fohász    
 
Uram! Élni nem mindig szép és jó, 
lehet elment az utolsó hajó. 
Az ember már csak ilyen, a sors is, 
minden rosszban van valami jó is. 
Mindig újabb, még kínzóbb pofonok, 
nagyon nehéz, de látom mosolyod. 
Gyalázat, itt a becsület kevés, 
ölik belőlem a hitet, s reményt. 
Jól tudod, tamáskodni nem fogok, 
kitartó vagyok, erős és konok. 
Kérlek vágj eret a sötét erőn, 
tisztítsd meg utam, legyen még jövőm! 
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Legyen becsületed...   
 

Hitem benned már szerény, 
nem is hit, inkább csak remény. 
Történelmi falak közé betérve, 
jusson eszedbe honfitársad érve. 
Gyászold a múltat feketében, 
esküdj a jövőért fehérben. 
Majd ha kezedet felemeled, 
a másikat szívedre teszed, 
ne köpd szemen nemzetedet. 
Hisz itt születtél Te is, 
szenvedtél, vigadtál tengernyit. 
A föld majd itt fogad magába, 
ne emlékezzenek rád hiába. 
Gyermekeink jövője a tét, 
számunkra elég a puszta lét. 
Tőled csak annyit kérhetek, 
Hazád legyen első, s becsületed! 
 
 
 

Görbe tükör 
 
Görbe tükörben állandó szigor, 
hígított aggyal létező vigyor. 
Lopott erényben fürdőző gazság, 
tömött tárcában saját igazság. 
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Vén szerelmes bolond   

Valamit tennem kellene még, 
virágba borítani …. lelkét, 
tavaszt hozni, zöld mezőt, 
gyönyörű jövendőt... 
Mosolyt simítva arcára, 
lelkén új kaput nyitva, 
fürdeni tengerkék szemében, 
látni a sziklákat tükrében. 
Én vén szerelmes bolond, 
szívem Ámornál tolong, 
arcom boldogságtól ragyog, 
amikor Veled vagyok. 
Köszönöm Neked, újra élek... 

 

Ha én leszek 
 
Ha én leszek az ősz, aranyat fonok bronz hajadba, 
télként rózsát festek angyali, mosolygós arcodra, 
tavasszal lágyan ölellek, mint a májusi szellő, 
nyáron boldoggá szeretlek, míg az ősz újra eljő. 
 

Néma percek 
 
Aranyló napunktól ezüstösen mosolyog ránk a hold, 
fénynél összefonódó testünk árnyjátékát láthatod. 
Bőrünkön gyöngyöző boldogság jelei, gyémánt cseppek, 
beteljesülő álmaink, gyönyörrel telt néma percek. 
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Nagy Edit (Bodza)   

 

 

Szülői ház    
 

Hazatérek. Szemem beissza a 
kert ezernyi ősz-színét. 
A kutyák csaholva üdvözölnek, 
némi simogatást dobok alamizsnaként. 
A lugason áthaladva  
Beleszippantok a levegőbe, 
édes szőlőillat ölel körül… 
Kezem a kilincsen. Mielőtt 
belépnék, egy pillanatra  
behunyom szemem; 
s a ház meleg szeretet-karját  
érzem magam körül. 
 
 
Jó hazajönni. Tudom, 
itt minden értem létezik. 
Nekem nyílik az orgona,  
nekem terem a szilva, a barack, 
az illatos alma.  
Nekem érik a füge, s nekem folyatja  
édes mustját a lugas.  
Izabella nekem illatozik,  
dió, mogyoró nekem csörög. 
Nekem süt nyáron a Nap, s ad árnyékot a fa. 
Nekem leng a hinta, nekem csúszik a szán. 
Nekem, s értem él ez a Ház. 
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Benyitok, s hangosan kiáltok: Megjöttem! 
Anyukám a konyhából,  
Apukám a kazánházból bukkan elő. 
Őszinte öröm az arcukon,  
karjuk ölelésre tárul. 
Mindig meghatódom, 
mikor hazatérve először  
megpillantom Őket. 
Egymás szavába vágva 
kérdezgetnek, és mesélik  
az itthon történteket. 
Szívem megtelik szeretettel. 
 
 
Az egész élet kevés, 
hogy hálám kifejezzem, 
s a töredéke gondoskodást 
viszonozzam. 
Szeretetük, mi élhetővé teszi 
számomra a világot, 
beburkol, melegít és erőt ad. 
Nekik lettem jó kislányból jobb emberré.  
Értük váltam hű társsá, gondos anyává. 
Sikereim nekik köszönhetem. 
Nekik rovom a sorokat, értük énekelek. 
Miattuk lettem az, aki ma vagyok. 
 
Isten áldását kérem e Házra. 

 
 
2009. november, 16. 
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Fekete világ   
 

Fekete égen fekete felhők, 
fekete házra pereg az eső. 
Fekete utca, fekete város, 
fekete varjú rekedten károg. 
 
Fekete úton fekete szekér, 
hat fekete pejjel mendegél. 
Fekete kocsis fekete bakon, 
fekete kézben fekete ostor. 
 
Fekete rakomány, fekete láda 
nehéz fájdalom, fekete bánat. 
Mögötte a fekete sereg  
fejét lehajtva kesereg.  
 
Fekete képsorok peregnek 
a fejekben, s merengnek  
a fekete emlékeken… 
 
Fekete özvegy, fekete gyermek 
fekete szívvel menetelnek. 
Fekete arcról fekete könnyek 
csordulnak a fekete földre. 
 
Fekete eső, fekete könnyek 
öntözik meg a fekete földet.  
Fekete hanton fekete kála, 
nyugalmat lel a fekete láda. 

 
2010. január 20. 
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Nagy Elek  (elek99)   

 

békaképű lány 
 
békaképű lány 
 liliomlevél-széken 
 a mocsár terített asztalánál 
 fognék én szúnyogot neked 
 
 vékony alakod nádként ringatózik 
 hangod a szél susogása 
 hosszú combjaid ennivalóak 
 vágyom békaságod minden aspektusát 
 
 szederjes ajkaid úgy kívánom 
 (működik a kétéltű-kémia?) 
 csak egyszer hallhatnám felzendülni róluk 
 a kéj kvarattyolását 
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Nagy Gabriella  (blue)    

 

 

 

Mikor úgy mehet 
 

Mikor a termő nyár 
barackillatba fordult 
s a lehelet páracseppjére 
mandulaméz csordult 
akkor is úgy vártalak, 
mint forró napsütést 
a daloló madarak. 

Mikor a levelek 
rozsdaszínben hulltak 
szürke betonra 
esőcseppek simultak 
akkor is úgy vártalak, 
mint dérgyűrűk 
a hamvadó ág alatt. 

 

 

Mikor hó borította 
a vén fákat 
és sötét cipőket 
húzott az ég 
akkor is úgy vártalak, 
mint csillagokat 
a fekete éj. 

Mikor a fűszálak hegye 
titkokat susog 
s a remény szövi 
kék bársonyszőnyegét 
akkor is úgy várlak, 
mint nyíló százszorszépet 
a harmatos rét. 
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Néha félek...   

Néha félek, hogy köd leszek, 
s platánfa-ligetében elveszek 
a Nap nem szór rám sugarat 
sem csókolni vágyó szirmokat. 

Néha félek, hogy jég leszek, 
s zord hegyek közé tévedek 
kristályba borult tájon 
reményt sző megdermedt álmon. 

Néha félek, hogy tűz leszek, 
s izzó parázsként éghetek 
szenvedély köpenye él bennem 
míg szunnyadó pernye lesz testem. 

Néha félek, hogy emlék leszek 
boldog, s boldogtalan képzelet 
tenger morajától szem se rebben 
csak az eső hull, nagy cseppekben. 

 

 

 



Fulltükör 5.                                                                                            223388  
 

Nagy Ilona (pirospipacs)    

 

Szorosan összebújva  
 

 magas fák csúcsára ébenfekete varjak ültek ki, már kora  

délelőtt. Nagy hó lesz, jegyezték meg többen is. Késő esté-

re járt az idő, s a város népe már nyugovóra tért, mikor munkából 

hazafelé indultam.  

 

Szeretem az éjszaka fényeit, szinte szikrázik ilyenkor a város. 

Fények cikáznak, sejtelmesen megvilágítva a tereket, utcákat és a 

templomtornyokat, s olyan mély a csend, hogy hallható válik a 

macskaköveken koppanó léptek zaja.  

 

Felettem csillagnélküli... sejtelmes homály. Lassan megnyílik 

az égbolt... Sűrűcsipkés hófüggönyét gyengéden a városra eresz-

ti. Milliónyi hópihe szállingózik alá, s tétova keringőt jár az éjjeli 

csendben. Szénfekete bakancsom is pomponos báli cipellővé 

változik örömében. A város karácsonyfáján széncinegék ugrán-

doznak, s vidáman villogtatják pitypangsárga begyüket. Az ódon 

várost pillanatok alatt takarja be, a tollfehér, puha hópaplan. 

Mindössze húsz perc, s megváltozik körülöttem a világ, kristály-

tiszta és szűzies lesz. Csak a fehér egyszerű szépsége, és a mély-

séges nyugalom. Lassan lépdelek, hogy élvezzem a hó puha bár-

sonyát... És ne törjem meg a csodát. A kopár fák gyapotfehér 

prémruhába öltöztetik elgémberedett ágaikat, s a fűszálak meg-

adóan tűnnek el a hó alatt. Az ünnepi pávazöld fényárban, némán 

táncolnak a hópelyhek. Hangtalanul huppannak a földre, s válo-

gatás nélkül borítanak be mindent, hatalmas vattatakarót képezve 

a tájon. A végeláthatatlan fehérlepel lassacskán mindent befed.  

 

A Tél ilyenkor olyan, mint egy tiszta szerelem, mert egyetlen 

paplan alatt fekszik az egész világ... Szorosan összebújva... 
 

A 
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Evezz csak tovább!  
 

áttad már ahogyan a köd messzire viszi a közelséget és el-

nyeli a tájat...? Vagy miként megcsillan a hó a napsütötte 

hegyek kéklő ormán? Ott voltál amikor a völgy kivirágzott...? 

esetleg emlékszel a napkeltére a tengernél, midőn a vízből lassan 

kiemelkedett mint egy izzó gömb. S a napnyugtára a dombok 

között, emlékszel hogyan tűnt el a fénye egy teljes éjszakára? 

Tetszett ahogyan a szivárvány átölelte a láthatárt, vagy mikor 

megcsillantak a tó vizén a napsugarak? Hallottad már a nádas 

susogását, vagy láttál vízimadarakat egyszerre felrepülni?  

 

Megfogtad már szemeddel a teliholdat a folyó felett ezüst pa-

lástjában, vagy a milliónyi csillag vakító fényét? Érezted a forró-

ságot mezítelen talpaddal a homokon, és arcodon a Nap gyengéd 

simogatását? Hallgattad a madarak énekét, vagy az esőcseppek 

koppanását az ablakpárkányon...? A vízesés moraját, meg a fo-

lyók zúgását? Álltál már szakadó esőben arcodat az ég felé for-

dítva, s hallottad a szél suhogását amikor a fák lombjait összekó-

colja? 

 

Ijedtél már meg a jég rianásától, és csodáltad a jégvirág csil-

logását az éjszakában? Sétáltál világító lampionok alatt a városi 

forgatagban, és a neonfények áradatában? Gyalogoltál sötét erdei 

utakon, amikor csak a szentjánosbogarak világítottak? Süppedtél 

már térdig érő ropogós hóba, és siklottál valaha is a hűs havon? 

Vagy izzadtál rekkenő melegben a betonjárdán, s mentél végte-

len utakon? Hűsöltél-e forró nyári napon a fák lomjai alatt, szed-

tél-e hatalmas csokor mezei virágot? Féltél-e az ég dörejétől, és a 

villámok cikázásától, és estél-e ámulatba félelmetesen szép vi-

harfelhőktől? 

 

Megcsodáltad már a táncoló északi fényt a hófödte táj felett? 

...s figyelted ahogyan a szél felborzolta a víz felszínét? Hagytad 

már hogy lágyan elringasson egy folyó? Láttad a homokdűnéket 

L 



Fulltükör 5.                                                                                            224400  
 

a sivatagban, és a korallok vakító fehér csipkeruháját az óceán-

ban? Érezted orrodban a fű finom illatát, figyelted a lassan ki-

bomló virágszirmokat? Fényképeztél le szemeddel egyetlen eső-

cseppet, vagy állítottál meg pillanatot azért, hogy tovább élhess a 

csodában? Szerettél volna szállni a sasokkal...? S néztél magas 

hegytetőről szakadékba...? És féltél már rettenetesen félhomály-

ban? Száguldoztál-e végtelen utakon...? Másztál-e meredek szik-

lafalra? Indultál-e el valaha világgá, hogy elmenj oda, ahol már 

semmi nincs...? Azért hogy megnézd a világszélét és lelógasd a 

lábad a semmibe? Vagy szerettél volna egyszer is a fecskékkel 

délre szállni, és sajnáltad-e a kóbor kutyát, esetleg féltetted-e a 

macskát a háztetőn...? Netán engedtél szabadon kalitkába zárt 

madarat ?  

 

Engedted valaha is, hogy igazán szeressenek, s szerettél már 

úgy, ahogyan szeretnél ? 

 

Ugye életedben, vagy gondolataidban, mindezt megtetted 

már...? És pontosan emlékszel mindenre. Mennyi szép emlék, és 

még mennyi lesz, ha nem csukod be a szemedet, és nem zárod be 

a szívedet, vagyis, ha nem húzod be az evezőket.  

 

Evezz csak tovább bártan...! Végtelen vizeken... 
 

 

 

Álmodni szeretnék    
 

lmodni szeretnék én is...! Mint ahogy más ember álmodik, 

kergetni színes pillangókat, s hagyni, hogy ringasson egy 

ladik. Vagy üveggolyókkal játszani, s hajtogatni papírhajót, ha-

nyatt feküdni künn a réten, s hallgatni, hogy mit súg a Hold. El-

aludni erdők rejtekében...! Barlangok titkával, s álmodni...! Soha 

meg nem lelt, mézédes csodákkal. 

 

Á 
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Benne lennél az álmomban...! S nem tehetnél ellene, mert 

nem árulnám el sosem, csak magammal vinnélek messzire. Át 

tarka, virágzó réteken, s a suttogó erdők felett, hol a csergedező 

kispatakban tisztára mosnám szívemet. Hallgatnám mesédet, s 

csak nézném kristályként csillogó szemed, megfognám két ke-

zed, s azzal cirógatnám, megtépázott lelkemet. 

 

De mindhiába...! Álmodni én már nem tudok, csak kutatok a 

sok kacat között, amit az életem rám rakott. Találok sok színes, 

tarka rongyot, s poros, vacak emlékeket, keresem, de nem lelem 

meg azt,... amit szeretek. Ki tudna reám álmot szórni...? Hinteni 

sok színes csodát...? Vagy csillagporral elvarázsolni...? Minden 

egyes éjszakát. Ki tud összefogni szétesett szárnyat...? Amit a 

vihar szertevitt, s összecsomózni aranyfonállal...? Egy széthullott 

élet romjait. Megfoltozni egy olyan kabátot...? Mely toprongyos-

ra elszakadt, s újra kergetni azt az álmot...? Amit az éjjel elragad. 

 

Megint csak rám köszönt a reggel, s halványan szórja fényeit, 

becsukom ismét a ládikát, mert nem leltem meg kincseit... 
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Nyolcas József  (estelente)     

 

 

Ragyogó láznak...   
 

Már hogy vár ez a nyár! Álom ring a fakó  
felhők napsugaras tükrén, s vágyat adó  
ábránd csillan az ég kékjét átölelő  
szellők selymein át. Mint tűzláng tör elő. 
 
Szűz lombok levelén lágyan leng a kacér 
árny, s villant remegő, bársony csendet a tér. 
Ágán gerlemadár búg új, bús-szomorú 
dalt, és fut a kopott múltján egy poros út. 
 
Kéklő búzamezőn áll meg gyorsvonatunk. 
Szemedben, mosolyod pírján bújik a fény. 
Rám nézel. Ragyogó láznak bűvöletén 
 
csókkal font ölelés csókizzása vagyunk. 
Lobban most az idő - sorsát tűrve kihagy, 
és combodra feszül szoknyádról a pipacs. 

 
 
(versverseny győztes) 
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Fehérre csillanó 
 
Rongyos ősz ez. Ázva, hantra hullva múl itt 
szirma közt a nyár, s az est világnyi árny. 
 Űrüres terén a Hold kiált hiányt: 
csillagarmadája őrhelyén köd úszik. 
 
Álmodom? Valódi álom ez, vagy újra, 
s újra tört tükörben újra duzzadó 
csend? A párnamélybe hullva árva szó? 
Sóhaj áradása – hátha nyílik útja? 
 
Nem nehéz. A lét csak elszakadt sugárba 
bújt falaknak odva, álomissza márga, 
lassuló időbe gyúrt egyetlen éj. 
 
Lesz napod ragyogta szent varázsa majd a 
nyárnak? Oly fehérre csillanó – ha harmat 
frisse rezdül a fény e bársonyán? Remény. 
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Oláh Adrienn  (Rien25)   

 

Vak bizalom    
 

 lány szégyenlősen fordította el a fejét. Nem, ez nem lehet. 

Ilyen jóképű fiú biztos nem érkezett egyedül a tánctanfo-

lyamra. Főként, hogy haladó szinten már senki nem egyedül, 

hanem a jól bevált párjával érkezik…  

Tévedett. Felállt a női és férfi sor egymással szemben, ő, mint 

pár nélküli a sor végére került.  

Ahogyan a jóképű magas srác, és a kopasz, kissé tanyasi ki-

nézetű másik is, akit már ismert a lány előző tanfolyamokról – a 

fiú táncát egy robot kecsessége jellemezte…  

Teltek a percek, kecses női és határozott férfilábak gyakorol-

ták az alaplépéseket, és akkor a tánctanár kiadta a vezényszót:  

– Minden Úr kerítsen magának egy Hölgyet!  

A lány nem volt vallásos, de imádkozott. Két fiú mozdult felé, 

jaj istenem, csak ne a robot legyen a gyorsabb, csak ne ő…  

És imái meghallgattattak. A jóképű magas udvarias fejhajtás-

sal kérdezte:  

– Szabad?  

Úgy elegyedtek szóba, mintha régóta ismerték volna egymást. 

Téma téma után röppent fel a levegőbe, egy pörgés, egy átfordí-

tás, nevetés, szerénykedő mentegetőzés: én nem tudok igazából 

táncolni… sebaj, én sem…  

Szinte egymás szájába adták a szavakat ahogy meséltek, úgy 

etették a másikat a magukról szóló apró titkokkal, mint szerelme-

sek egymást a süteménnyel.  

A táncórának hamar vége lett, a fiú kikísérte a lányt az autó-

hoz. Eközben kiderül az is, hogy közös szenvedélyük a futás, és 

olyan rövid volt az együtt töltött idő… még akartak belőle.  

Az aznap este hét óra már együtt találta őket a tó partján ahol 

futók tömkelege edzette magát. A néptelenebb erdős részen, ahol 

igencsak távol voltak a többi embertől eszébe sem jutott a lány-

A 
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nak, hogy egy csaknem idegennel fut egy eldugott ösvényen. 

Valahogy bízott benne.  

A fiú hazakísérte. Furcsa volt. Nem tudja miért, hiszen ez tu-

lajdonképp így illik. De mégis az volt.  

Aznap a lány nem aludt. Régóta nem mert bízni a férfiakban, 

olyannyira nem, hogy egyet sem engedett közel magához még 

egy csók erejéig sem. Évek óta. Természetesen magában már 

elképzelte, milyen lehet a tökéletes társ számára, és egyvalami 

nem hagyta nyugodni: ez a fiú pontosan olyan volt. Éppen olyan. 

A megvalósult álom felbukkanása mindig gyanús: túl szép, hogy 

igaz legyen. Biztosan csak a sors öltögeti rá a nyelvét.  

Az első igazi randin az üdítő után sétálni indultak a tó partján. 

Este volt már, sötét. A lány imádta a sötét helyeket, a sötét erdő-

ket még jobban. Gondolkodás nélkül vágott neki az útról letérő 

apró ösvénynek be a bokrok közé. Ő arra akart menni. A kivilá-

gított, széles betonút unalmas… A fiú megadóan baktatott utána.  

– Tudod merre megyünk?  

– Nem, de majdcsak kilyukadunk valahol...  

A lány az eszével érezte, hogy butaságot csinál, de a szíve 

más mondott. Túl sokat hallgatott már az eszére. És eleget hasz-

nálta. Hadd kapjon most szót a szív is… ő annyira el volt nyom-

va ezidáig…  

Akkor sem torpant meg a lány, amikor a következő találkán 

egy még sötétebb park még sötétebb ösvényein sétált a fiúval. A 

park bejáratánál polgárőrök hajtottak ki autójukkal és megpró-

bálták őket lebeszélni róla, hogy ilyenkor ott kószáljanak… nem 

törődtek a figyelmeztetéssel. A lány kezét a fiú derekára fonta, 

hogy átölelje és valami kemény tárgyba ütközött. Elkapta onnan 

a kezét. Fegyvere van…  

– Általában magamnál hordom… – magyarázta amaz szé-

gyenlősen.  

A lány megvidámodott a gondolatra, amikor az jutott eszébe, 

hogy ő minden elővigyázatosság nélkül megy a legsötétebb he-

lyekre is, a fiúnál pedig fegyver van… furcsa. Talán tőle fél?  
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– Én az ökölben jobban bízom –jelentette ki a lány megfel-

lebbezhetetlenül, akár egy női Piedone.  

Folytatták útjukat a sötétben. A lány tudta, hogy ez nem más, 

mint vak bizalom.  

Vakon bízott a fiúban, akkor is, amikor a fény nélküli szabad-

téri színpadon állva csak a csillagok világítottak neki.  

Amikor a fiú átölelte és az első csókjukat követelte.  

Vakon bízott akkor is, amikor néhány nap múlva felment a fiú 

lakására. És a szívére hallgatva odaadta magát neki. Az addigi 

tartózkodást egyetlen mondat is képes volt semmivé tenni, hogy 

ismét a bizalom nyomjon el mindent. A józan észt is.  

A lány akkor is bízott, amikor néhány nap múlva elváltak – 

több hétre.  

Akkor is bízott, amikor nem sokkal ezután fél évre váltak el.  

– Ugye megvársz? – kérdezte a fiú.  

– Ezt sem kérdezted komolyan, ugye?  

Akkor is bízott a lány, amikor szépen lassan eltünedeztek 

holmijai a szülői házból és átvándoroltak egy egyszobás albérlet-

be.  

Akkor is, amikor ismét el kellett válniuk egymástól.  

Amikor sorra hallott a válásokról és a missziók alatti tönkre-

ment kapcsolatokról.  

Amikor megkapták és berendezték az első közös lakást.  

Amikor jött a harmadik hosszú távollét.  

Amikor a hazaérkezés után a nyaralás alatt a szabadsághívő 

lány engedte, hogy a fiú gyűrűt húzzon az ujjára.  

Amikor örök kapocsként néhány hónappal később megfogant 

szerelmük gyümölcse.  

Amikor a féléves gyermekkel a karjukon egy szűk szertartás 

keretében végre kimondták az igent.  

Amikor két héttel később egymásba kapaszkodva búcsúztak 

egy veszélyes kiküldetés előtt.  

 

És az egykori lány kutatva nézi magát a tükörben, amikor ér-

zi, hogy megmoccan hasában a második baba. A búcsúölelés 

ajándéka… keresi a régi vonásokat, de nem azt a régi lányt, sok-
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kal inkább egy másik nőt lát. Mi változott meg? Hiszen mindig 

nehezen bízott. Olyan nagyon nehezen. És rájön, hogy már régen 

nem a párja az akiben újra és újra kell bízzon. Ez a férfi már ki-

érdemelte a bizalmát.  

Amikor néha kinéz az ablakon és nézi a csillagokat, akkor tu-

datosul benne, ő már csak sorsban kell bízzon, mégpedig vakon. 

Könnyű pihetollként rá kell dobnia magát a szél hátára, és hagy-

ni, hogy sodorja, amerre csak vinni akarja. Ez a bizalom maga. 

Bizalom a sorsban, aki talán cserébe hagyja majd, hogy ez a soha 

el nem hitt tündérmese – amit még kislánykorában álmodott meg 

– folytatódhasson. 

 

 
(prózaverseny győztes)  

 

 

 

 
 



Fulltükör 5.                                                                                            224488  
 

Pécsi Marcell   (czyi)   

 

 

a holt Duna partján  
 
 
öreg vagyok én, no de jó a fülem 
meghallom a pók neszezését ujjaimon 
fölfele törekszik mint minden jó bogár 
katica krumpli rózsa s a többi 
 
ülök a stégen a holt Duna partján 
lábammal a vízben pocskolászom 
esznek a kishalak vagy megpróbálnak 
erősen süti arcom a nyár közepi napfény 
 
úgy mondanám hogy ura vagyok a csöndnek 
legjobb barátom akár a szellő a délelőtt 
vagy a soha meg nem érkező eső 
 
írjak verset míg a lányok a táncot tanulják 
hadd mondjam magamnak a túlsó partra úszva 
tiéd az itt és most - maradj felelőtlen! 
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egy régi vicc újabb feldolgozása  
 
hé, abbé, szerinted szebb a? 
nem, szerintem szebb bé; 
hadd ne mondjam többé! 
miért ne mondjad, abbé; 
ha szerinted szebb bé? 
miért, szerinted, Béla, 
én tehetném szebbé? 
azt nem tudom, abbé, 
de szerintem a bé 
nem annyira szép betű... 
 
kar a karé, abbé. 
láb a lábé, Béla. 
akkor ebbe, abbé, 
megegyezhetünk? 
meg, Béla, de tudnod kell, 
hogy olykor láb a karé, 
és kar a lábé. 
igazad van, abbé. kábé. 
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Péter Erika  (Eroica)   

 

Most és halálod óráján...    
 

Eljön majd a nap,  
mikor senki nem köszön, 
nézed, ahogy feléd  
kocog a közöny, 
alattomos módon közelít, 
majdnem beléd botlik, 
rád sem hederít, 
 

aztán göröngy koppan,  
múlik öled zsibogása,  
lárma veri fel az éjszakát, 
verejtékszag,  
visszafojtott  
félelem ölel.  
 

Összegömbölyödsz. 
 

Felnyögsz, leguggolnak  
magas háztetők, 
felhők hemperegnek 
odalenn a porban, 
ellobban egy gyertya, 
a kripta fölött denevér visít, 
irigy hangok kiabálnak, 
 

s kik nemrégen még 
rohantak feléd  
már nem köszönnek,  
– elnyelt a sötét. 
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Félbehagyott dallam 
 
Mottó: 
„Mikor a harang szól, s hangja égig hatol, hittel és áhítattal sóhajts 
fel Istenhez!” 
( A békéscsabai evangélikus templom nagyharangjának felirata) 

 

 

Feledni : könnyű szó, 
már értem, már tudom, 
emlékeim felét  
csaknem elvesztettem,  
keservesen kondul  
bennem egy harang, 
 
életed dallam volt, 
pár tétova nóta, 
szürkületbe tűnő 
sóhajtás csupán, 
felvillan néhány kép,  
néhány metafora, 
melódia, amit én is 
lassan itt hagyok,  
 
bronzhangod édesbús 
emlékeket ébreszt; 
félig megírt ódát, 
álmot járt mesét,  
zenét, amit sokkal 
később értettem meg, 
így még inkább szebb, 
mert benne szól a múlt. 
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Stáció   
 

A buszmegálló megtelt, 
– mennyit vártam ott –  

láttam színváltó falán át, 
sátoroznak évszakok, 

vagy összebújva fáznak, 
láttam jó pár nyárnak  

verítéknyomát, 
aszályos napoknak 

fullasztó porát,  
bottal sántikáló srácot, 
babát babusgató nőket,  
s retkes rongyokba bújt 
részeg csikkszedőket… 

 

Most fázom. 
Hideglelős lett a reggel, 
s bennem is a gondolat; 

hol a hangos szavú asszony, 
autót vett talán, s a lány, 

ki folyton banánt majszolt, 
vagy a napi sajtót lapozgató úr? 

Reménykedem, 
hogy csak nyugdíjba vonult… 

 

Nemsoká megtelik 
az összes temető is,  
egyenként elhagyjuk 

ezt a padot,  
hatalmas lépéssel 

gurul felénk a busz, 
– egy kis virágcsokrot 

valaki itt hagyott. 
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Olykor elmerengünk...  
 
Olykor seregestől 
zuhan ránk az emlék, 
legendává duzzad 
az elmúlt pillanat, 
olykor egy hunyorgó,  
méla délutánon 
magába néz az ember, 
s  megriad, 
 

a kedvenc kis hídról  
lepattogott a festék, 
verőfény térdepel  
nedves avaron,  
és mi gyalogosok  
kerülgetjük egymást, 
s olykor elmerengünk  
komoly szavakon. 

 
 

Itt feledve   
 

Rám zárta a kaput.  
Itt hagyott 
egy csipetke hamut 
alpakkakanálban, 
régi rozsdás 
krajcárt kártyaasztalon, 
harsány hangok közé  
simult dallamot, 
fagyos arcok mögé 
rejtőzött reményt,  
makacs falevelet 
advent peremén… 
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Piró M. Péter (piroman)  

 

 

Eső után  
 
Őszi esőben csend a világom,  
s míg az utam tisztul szemetétől,  
bennem a múltról szólna az álom,  
csak születésről, csak születésről.  
 
Víz kavarog lassan, lefelé visz,  
volna csak egy csepp, volna a jóból...  
Céltalanul sétálni veled, hisz  
jó a vigasz, független a kortól. 
 
Cél az időnek sincs, neki sincsen,  
és ha megállok, mint az eső, most,  
fénybe veszek, mint szép szemeidben  
álmodozóan vesztem el egykor. 
 
Tartom a halvány illatodat még,  
alszik az érintésed a kézben,  
nézem az égen múlt mosolyod rég,  
nyár a hajad, hullámzik a réten. 
 
Jelben a jel, hogy még ma jelen vagy,  
halni se tudsz így, bennem a szíved,  
dobban a hang és ez nem a tegnap,  
máig e vérben fáj a te véred. 

 
(versverseny győztes) 
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Búza és pipacs   
 

S ha majd aratni jő a végidő 
talán a sok piros mosolyt fakaszt, 
de haszna nincs, a kéve úgyse nő, 
levágva egybe: búza és pipacs. 
 
 
 

Hajózni kell...   
 
 

Szavára szólt a láng, tekintetén a vágy,  
hiszen ma indulásra kész! Övé a kéz,  
kitűzve már az égi cél, s ha arra tér,  
– nyugat felé talán – kivárja majd a lány.  
 
Hajózni kell... kanyart kanyarra húz a sors.  
Vagy ő szerethetett, vagy őt szerette más,  
s elég kevés időt kapott a messzi társ,  
derűs nyaruk lehűlt, s a dráma vége gyors.  
 
A bárka nem repíti már, kikötve rég.  
A férfi néz, s a part szokott kövére ül,  
hajára bús szonettet ír az esti szél,  
 
megint eső szitál, akár a tört ezüst,  
kezével óvja csikkje árva kis tüzét,  
szemébe' víz, a szája széle görbe füst. 

 
(versverseny győztes) 
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Jégre szőttél napsugarat   
 

Jégre szőttél napsugarat virágom,  
s míg a sok szín játszik a hóka tájon,  
sorsomat lágyan leveledbe zárom,  
...hisz csak egy álom.  
 
Végtelen tisztán, ahogy egy gyereknek  
tiszta és békés, ahogyan szerethet,  
hagyd meg úgy bennem ma is azt a percet,  
...tartsd meg a csendet.  
 
S míg te tartod lágyan a szép időket,  
nézem elmúlón a havas tetőket,  
mert az emlék már ide is szegődhet,  
...sornyi belőled.  
 
Még maradnék, ám a világ ma elhagy,  
hát figyelj most egy kicsit, így enyém vagy,  
mert ez is múló, ez a tél, s a hűs nap,  
...cseppen a jégcsap. 

 
 
(versverseny győztes) 
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Fehéren/feketén 

 
Hófehér ruhában áll, 
rőt hajába túr a napsugár, 
rózsa tartja két kezét, 
csillogó szemén az ég. 
 
(Jaj, ne menj még!) 
 
Fátyla, mint a pókfonál, 
arra leng a szél: amerre száll, 
ennyi még amit ma kér 
templom oldalán a tér. 
 
(Jaj, ne menj még!) 
 
Újra csókra áll a száj, 
csak ma mást, örökre mást talál. 
Szinte táncol, – oh, de szép! –, 
gyenge szirmokon, ha lép. 
 
(Jaj, ne menj még!) 
 
      *** 
És milyen kemény a foltos út, 
mert a gázkaron szorít a kéz, 
furcsa mód a fellegekre fut, 
s ott a benzin énekelni kész, 
míg a szó... a néma földre hull. 
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Néhány kilobájt angyal 
 
Ezer éved élted el már 
rövid napok hevében, 
virulens kis istened jár 
konok fejedbe régen. 
 
Levadászva mind a szépet, 
de elfogyott a zsákmány, 
ami megmaradt: a szégyen, 
s ma gyermekedre ez vár. 
 
Szemetébe fúlt a múltad, 
pedig milyen sokat várt, 
lobogód a Holdba szúrtad, 
s nyomodba senki sem járt. 
 
Ember! 
 
Rendezd hát a hibáidat 
ördögi aggyal, 
mert néhány kilobájtnyi csak 
benne az angyal! 
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Csendesen 
 
Simítja csöndem a dal, 
mi sóhajtva kering tovább, 
lehet, velem van a baj, 
de még érzem a ritmusát. 
Szememre alkonyatot, 
papíromra betűt szitál, 
ütemre karcolatot, 
ha szívünk helye újra fáj. 
Susogsz belül, valahol..., 
csak én múlok el így tovább, 
elejtve koppan a toll, 
de még tudja a két sorát: 
 
dallam nélküli ének 
hangod nélkül az élet. 
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Ricza István  (tavinarcisz)     

 

 

Már csak az fáj     
 

Hajnalórán még felidézi álmom, 
hogy milyen jó volt megölelni téged, 
bár a sok-sok csók tüze már a számon 
régen elégett. 
 
Hajdan azt súgtad, te nekem születtél, 
mégis eltűntél idegenbe, távol. 
Már csak az fáj, hogy sohasem szerettél 
úgy, igazából 
 
 

Válaszra várva   
 

Kétezer tízben kijutott a jóból. 
Volt eső, árvíz, iszap és maró por… 
Fognak itt ismét mosolyogni orcák? 
Mondd, Magyarország! 
 
 

Kis kavicsok    
 

Rég láttam, de azért el nem feledem soha bíz’ én,  
még szeleburdi korom ködbevesző tavaszán,  
kis kavicsok hogy futnak végig a nagy Duna vízén,  
míg be nem esteledik, mert hazahív az anyám. 

 
(versverseny győztes) 
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Vadszeder íze    
 
Vadszeder érik a dombon, 
ott szedegettem az ősszel. 
Arrafelé valahányszor 
elmegyek én, sose jössz el. 
 
Bent a bozót közepén van 
mindig a legfeketébbje. 
Hogy tudom azt is elérni? - 
Ostoba, nyúlj ide, tépj le! 
 
Most, hogy a tél beköszöntött, 
este, ha fekszem az ágyon, 
szinte a nyelvemen érzem, 
pont ez az íz, mire vágyom. 
 
Majd az a sok keserédes, 
hajdani csók jut eszembe. 
Éppen ezért ma a számba 
gyógyszeremet se veszem be. 
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S. Farkas Zsuzsanna (naiva)  

 

A tóparti pad  
 

ivi hanyagul a sáros fűbe dobta az iskolatáskáját, és    

feltelepedett a tóparton álló régi pad támlájára. Zsófi egy 

pillanatig tétovázott, majd felült ő is barátnője mellé. A két tini 

lány nyalókát cuppogtatva csacsogni kezdett. Gyengén sütött a 

gyérülő lombokon át a szeptemberi nap, a félreeső padon kupor-

gó fiatalokra.  

– Megint suli! Hogy én ezt mennyire utálom! Kati néni ma 

tiszta hülye volt. Első nap feladott egy csomó leckét.  

– Én nem bánom, hogy újra szeptember van. Így megint 

együtt lóghatok veled az órák után.  

– Na ja… És tanulhatunk ezerrel, mert anyám nem enged el 

hétvégén sehova, ha rossz jegyet kapok! Jaj, Zsófi! Meséltem 

már Norbiról?  

Zsófi lebiggyesztette a száját.  

– Nem, nem meséltél. Bepasiztál a nyáron?  

– Így is lehet mondani – mosolygott sejtelmesen a szőke, hun-

cut szemű lány. – Csak néhányszor találkoztunk, de istenien 

smárol! Állandóan smároltunk!  

– És jó volt?  

– Jó-e? Fenomenális! Még a blúzom alá is benyúlt… Basszus, 

majdnem Az is megtörtént!  

– Az? – nézett rá tágranyílt szemekkel Zsófi.  

– Az! Igen, Az! De elutazott, ő itt csak nyaraló vendég volt. 

Vivi vidáman nyalogatta tovább a nyalókát.  

– Ma a Petyával szemeztem egész föci órán. És te? Neked 

semmi nem jött össze a nyáron? – nézett barátnőjére.  

– Nem igazán… – nyögte ki a lány. – Tudod, nekem még 

mindig a Tomi tetszik.  

– Basszus, akkor te még mindig nem csókolóztál?  

Zsófi mélyen elpirult. Lehajtotta a fejét.  

V 
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– Nem. Talán soha nem is fogok… Ki a fene akarna megcsó-

kolni engem?  

– Előbb-utóbb te is fogsz. Olyan nincs, hogy valaki egyszer 

sem csókolózzon életében.  

Hirtelen leugrott a padtámláról.  

– Itt az alkalom! Jön a Tomi!  

Zsófi, ha lehet, még pirosabb lett, és egész picire szeretett 

volna összezsugorodni, láthatatlanná válni. Ám barátnője már 

ráncigálta is a fiút a padjuk felé.  

– Tomikám, Zsófi nagy bajban van! Nem érti a matek házit. 

Ugye segítesz neki? Kérlek, kérlek, kérlek! – esdekelt ártatlanul 

a fiúra emelve nagy szemeit. Tomi és Zsófi zavartan nézték 

egymást, majd Tomi félszegen bólintott.  

– Bocsi, nekem mennem kell zongoraórára. Holnap a suliban 

talizunk! Császtok!  

Tomi esetlenül huppant le Zsófi mellé, hosszú lábait nem tud-

ta hova tegye.  

– Nálad van a matek füzet? Szívesen segítek. Mit nem értesz? 

– kérdezte végül kedvesen. Zsófi össze volt zavarodva. „Ez a 

Vivi teljesen hülye! Hiszen értem a matekot, semmi bajom vele, 

és most idecitálta Tomit. Mi lesz ebből?” 

– Értem a matekot… – mondta végül csendesen. – Vivi ös--

szevissza beszélt. Csak azért rángatott téged ide, hogy… mert… 

Mert én még sosem csókolóztam, és… – Zsófi nem tudta hogyan 

folytassa tovább mondandóját. Rákvörös lett. Zavartan lesütötte 

a szemét, cipőjével kis köröket rajzolt a fehér murvával felszórt 

földre.  

Tomi meghökkenve pillantott rá. Nem tudott hirtelen mit kez-

deni a lány őszinteségével. Nézte a tóra hajló fűzfák közt átszű-

rődő őszi napfényt, a tavon úszkáló vadkacsákat, a felhőtlen kék 

eget. Régóta tetszett neki Zsófi. Buta lenne, ha most kihagyná ezt 

a helyzetet. De hiszen még ő sem… Soha nem csókolózott. 

Megköszörülte a torkát, frappáns megjegyzésen törte a fejét. 

– Ez nem probléma! Abból is korrepetálhatlak!  
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Zsófi felugrott a padról, de a fiú visszarántotta. „Most vagy 

soha!” – gondolta és magához szorította a reszkető lányt. Szájuk 

lassan egymásra talált, testükben a feszültség felengedett, és a 

sokat látott tóparti pad újabb első csóknak lett a tanúja.  

 

* * * 

 

Zsófi és Tomi már a tó másik partján sétáltak kéz a kézben, 

mikor a megüresedett padra egy fiatal férfi telepedett le. Arca 

nyugalmat, derűt árasztott, alig észrevehető mosoly bujkált a 

szája sarkában. Nem tudott a rendelő elé menni, ezért itt beszél-

ték meg Rékával a találkozót. Réka a felesége, és leendő gyer-

mekük anyja. Ma volt vizsgálaton, talán kiderül milyen nemű 

lesz a gyermek.  Izgatottan várakozott, hisz az örömébe egy kis 

félelem is vegyült: vajon minden rendben van-e a babával. 

Hamarosan feltűnt a kavicsos úton a fiatal nő. Pocakja még 

alig látszott, de már kismamaruhát vett fel. Szerette volna min-

denki tudtára adni boldogságát, azt, hogy gyermeket vár. Kön--

nyed léptekkel haladt az úton, arcán azzal a belülről fakadó nyu-

galommal és bájjal, ami csak a kismamáknál figyelhető meg.  

– Szia kispapa! – mosolygott a férjére, majd szájon csókolta 

és lehuppant mellé a padra.   

– Szia, te világ legszebb nője! – nézte csodálattal a férfi. – 

Mesélj! Mi volt az ultrahangon? 

– Kíváncsi vagy, igaz? Én már tudom – nyújtotta a nyelvét 

kislányosan a párjára. 

–  Ne csináld ezt Réka! Most elmondod, vagy nem? – a férfi 

sértődött pillantást küldött feléje. 

A nő keresgélni kezdett a táskájában, egy borítékot vett elő, és 

pajkos mosollyal a háta mögé dugta.  

– Nos, kedves Feri! Szeretnéd látni ifjabb Somogyi Ferenc 

legelső fényképét? – kérdezte ünnepélyesen csillogó szemekkel. 

Feri a nő hátradugott kezéhez kapott. 

– Mutasd már! Feri? Ezek szerint fiú. De nem lesz Feri! 

Megmondtam, nem tetszik a nevem, legyen Gergő! Naaa, mu-

tasd már! Réka, ne szórakozz velem! 
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A nő, mintha a világ legértékesebb gyémántját rejtegetné, úgy 

húzta elő a borítékból a fekete-fehér képet. Örömtől és büszke-

ségtől sugárzó arccal, lassan átnyújtotta a férjének. Együtt nézték 

a felvételen kirajzolódó tökéletes kis koponyát, a szépen ívelt 

gerincoszlopot.  

– Nézd! Itt a karja. A doki azt mondta, éppen az ujját szopja. 

Ha jobban megnézed, te is láthatod! Minden rendben van a mi 

kis Ferinkkel, már ami az ultrahanggal kideríthető. 

– Nem Feri! Gergő… – dörmögte a férfi, míg elmélyülten ta-

nulmányozta a képet. – A világ legcsodálatosabb fotója – suttog-

ta. 

– Szerintem is. De nem Gergő! Micsoda név ez? Örökölje 

csak az apja nevét! Jaj Feri, én olyan nagyon boldog vagyok! És 

annyira szeretlek! – ölelte át élete párját. 

– Fura, hogy szülők leszünk… – mélázott el a férfi. 

– Szép lesz minden – komolyodott el Réka. – Bár azt mond-

ják, egy gyerek gyökeresen megváltoztatja az ember életét. Nem 

félek tőle, nagyon várom! Igazi család leszünk.  

Feri elgondolkodva nézett rá. Kezét gyengéden a nő enyhén 

domborodó hasára tette. 

– Bizony, igazi család… Aztán majd jöhet a többi is… Évike, 

Robika, Annácska…  

Egyszerre nevették el magukat. 

– Ígérd meg, hogy mi örökké boldogok leszünk! Annyi rossz 

házasság és válás van körülöttünk. Legyünk mi a kivételek! Kér-

lek Feri, ígérd meg! 

– Mindkettőnkön múlik kicsim. De én tudom, hogy mi le-

szünk a kivételek – kacsintott a nőre. Átölelte a vállát, Réka hoz-

zábújt, mint egy kiscica. 

– Van egy ötletem! Sorsoljuk ki! Beledobjuk a neveket egy 

sapkába, és te húzhatsz. 

Feri elmosolyodott. 

– Oké szívem! Még ma kisorsoljuk.  

– Készült film is a kis Ferikéről – ugrott fel Réka. – Gyerünk 

haza, nézzük meg hogyan ficánkol!  
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– Gergő – helyesbített Feri és ő is felállt.  

– Az majd hamarosan kiderül a sorsolásnál. Ne veszekedjünk 

ezen! Tudod: mi leszünk a kivételek!  

– Persze, igazad van. Menjünk, látni szeretném a fiamat a té-

vében!  

Kézen fogva indultak el a tó partján, az őszi fény bearanyozta 

alakjukat. 

– És ha jönnek a szürke hétköznapok? – aggályoskodott Réka. 

– Nem lesznek szürke hétköznapok – jelentette ki Feri határo-

zottan. Hirtelen elengedte felesége kezét, szája elé emelte a te-

nyerét, mint valami tölcsért, és boldogan belekiáltott a napsütötte 

délutánba: 

– Fiam lesz! Halljátok? Apa leszek! 

A hátuk mögött hagyott öreg padra teljes erejéből ráragyogott 

az aranyló nap… 

 

* * * 

 

Késő délután volt, mikor középkorú, jóképű férfi ült le az üre-

sen álló, eldugott padra.  

Aktatáskáját maga mellé tette. Felváltva nézegette az óráját, 

és a pad felé vezető kis ösvényt. Hamarosan feltűnt egy elegáns 

nő a fehér murvával felszórt úton. Sietett, és időnként zavartan 

körbenézett. „Mint egy riadt őzike” – gondolta a férfi miközben 

ellágyult tekintettel figyelte a nő közeledtét. Felállt.  

– Szia drága kincsem! – suttogta, és önkéntelenül át akarta 

ölelni. A nő ellökte magától.  

– Ne bomolj! Megláthatnak! – szemeiben idegesség bujkált, 

mozdulatai riadtak voltak.  

A férfi felsóhajtott.  

– Kevés az esély, hogy ekkora városban éppen erre sétál egy 

ismerősöd, és pont ezt az eldugott padot lesegeti. Nagyon kíván-

lak kicsim!  

A nő halványan elmosolyodott.  

– Tudod, hogy én is. Nagyon! De nem szeretem a veszélyes 

szitukat… Ha a férjem megtudja…  
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– Nem lesz semmi baj! Ülj mellém, hogy érezzem a tested 

melegét… Csak egy kicsit!  

Leültek egymás mellé, amilyen közel csak tudtak és mertek.  

– Muszáj volt találkoznom veled. Nem bírnám ki péntekig. 

Úgy örülök, hogy eljöttél! Milyen napod volt?  

– Szokásos idegbaj az irodában… De amikor eszembe jutot-

tál, mindig mosolyognom kellett. Szeretnék mindig, minden pil-

lanatot veled tölteni! Nem szeretek hazamenni… Miért nem le-

hetünk mindig együtt? – a nő hangja keserűen csengett, érezte, 

hogy kérdése költői.  

A férfi átölelte a vállát, és ő már nem tiltakozott. Sok éve tar-

tott titkos viszonyuk, de még mindig feltámadt bennük a vágy 

egymás közelségétől. Csillogó tekintetük összefonódott, meg-

szűnt körülöttük a világ. Az elsárgult levelek lassan peregtek a 

csupaszodó fákról, a lemenő nap ezer színben ragyogtatta fel az 

őszi tájat. Ám ők ebből semmit nem láttak. Kezük egymásba 

kulcsolódott. A nő már nem bánta, hogy a férfi megcsókolja. 

Szenvedélyesen viszonozta, az sem érdekelte, ha valaki meglátja 

őket.  

– Szeretlek! – hajtotta fejét a férfi széles mellkasára.  

– Én jobban! – vágta rá a férfi.  

– Nem, nem! Én jobban!  

Nevettek, majd csend telepedett köréjük. Szavak nélkül élvez-

ték egymás közelségét. A férfi gyengéden simogatta a nő haját. 

Valahonnan füst szagot hozott a feltámadó, enyhe szél. Égetik az 

avart. A szomorúfűzek a tó felszínét borzolták, finoman hajla-

doztak a szélben.  

A férfi és a nő fázósan még közelebb húzódott egymáshoz.  

– Menjünk! Vár ránk a kis szobánk a panzióban – suttogta a 

férfi.  

A nő bólintott. Nem tudta mit fog majd mondani a férjének, 

de a sürgető vágy erősebbnek bizonyult félelménél. Elindultak 

egymás mellett, mintha semmi közük nem lenne egymáshoz, 

hogy aztán pár órára övék legyen a boldogság, és a tudat, hogy 

bár sorsuk nem engedi, ők mégis összetartoznak. Örökre.  
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Az öreg pad árván maradt a lassan leszálló, hűvös, őszi alko-

nyatban.  

* * * 

 

– Józsikám, óvatosan lépjél! Olyan egyenetlen ez a murvás út! 

Vigyázz, nehogy megcsússzon a botod a köveken!  

Az idős asszony gyengéden fogta férje könyökét, irányította 

tétova lépteit. Mióta agyvérzése volt az öregnek, a jobb lábát 

nagyon húzta, és bizony az emlékezete is akadozott. Nem volt 

könnyű mostanában az életük, de Irén hálás volt, hogy legalább 

megmaradt neki a párja.  

– Mindjárt ott leszünk. Kicsit lepihenhetsz – nógatta az öreg-

embert.  

Őszi délelőtt volt, a reggeli köd már felszállt, de a fű még 

harmattól csillogott a tóparton. A nap sugarai melengetőn simo-

gatták a lassan lépkedő öregeket.  

– Leülnék… – szólalt meg Józsi bácsi  

– Megérkeztünk kedvesem. Tedd le a botodat és már le is 

csücsülhetsz!  

Az öreg nehézkesen ereszkedett le a padra, és úgy nézett kö-

rül, mint aki soha nem járt errefelé.  

– Hova hoztál te asszony? És hol van a mi Erzsink?  

Az öregasszony testtartása görnyedtté vált.  

– Most jövünk tőle Józsim. Erzsikénk már a temetőben pihen. 

Nem emlékszel? Három éve elvitte a rák…  

Zsebkendőt vett elő és megtörölte a szemét.  

Józsi bácsi nézte a tóparti fűzfákat, arcát elöntötte a mosoly.  

– Beszélsz butaságot! – mordult az asszonyra. – Nemrég még 

itt tologatta a babakocsiját a kis cserfes, mi meg büszkén sétál-

tunk mögötte.  

– Józsim, az már legalább ötven éve volt… Régi szép idők! 

Minden vasárnap eljöttünk ide mise után. Emlékszel? Ez a pad 

már akkor is itt állt. Leültünk, és gyönyörködtünk a szöszi kis 

Erzsikénkben… Játszott a virágokkal, köveket dobált a tóba, 

kergette a galambokat…– Irén mosolyogva nézett a múltba.  
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– A kék pöttyös ruhád volt rajtad – szólt rekedten a férje.  

Az öregasszony meglepetten felkapta a fejét.  

– Te emlékszel a kék pöttyös ruhámra? Ó, az volt a kedven-

cem!  

– Tudom. Abban voltál Prágában is – mélázott el az öreg.  

Irén megint magába roskadt.  

– Mi sosem voltunk Prágában Józsim… – suttogta inkább 

csak magának.  

 

Örege már szinte semmire nem emlékszik, időnként vannak 

csak tiszta gondolatai. Most is mereven ül, és kifejezéstelen arc-

cal néz maga elé. Megsimogatta a mozdulatlan, eres kezet.  

– Sokat ültünk itt Józsim… Mikor udvaroltál, ide jártunk ti-

tokban randevúzni. Ezen a padon csókoltál meg először – kun-

cogta el magát az öregasszony. – Később a pici lányunkkal jár-

tunk itt. Azóta megváltozott  minden, csak a pad a régi… A föl-

des utat felszórták fehér murvával, és nézd, mennyi-mennyi vi-

rágágyást ültettek! Az a szobor is új! És a környező házakat is 

felújították. Van egy játszótér is, ami a mi időnkben még nem 

volt itt…  

– Éhes vagyok – motyogta Józsi bácsi.  

Irén felsóhajtott. Szeretett volna még egy picit itt üldögélni. 

Emlékezni arra az időre, mikor még mindketten egészségesek és 

boldogok voltak. Mikor még élt Erzsikéjük… Mikor itt csóko-

lóztak Józsival a padon, fiatalon, szerelmesen.  

– Segítek felkelni, induljunk Józsim! Tegnapról maradt még 

töltött káposzta. Tudod, a kedvenced!  

Nehézkesen felsegítette élete párját, és elindultak egymást 

támogatva a délelőtti gyenge fényben.  

 

Az öreg pad támlájáról könnyként hullt alá egy reggelről ott-

maradt harmatcsepp… 

 
2010. szeptember 

(prózaverseny győztes)  
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Ködben járok...   
 
Ködben járok, jaj úgy fázom! 
Légy Te nékem nagykabátom! 
Eső esik, meg is ázom, 
Te légy felettem a sátor! 
 
Úgy fúj a szél, ölelj hát át! 
Melegíts… Ne férjen hozzám 
sem a hideg, sem az eső!  
Adj magadból! Adjál erőt!  
 
S ha belül, a lelkem reszket, 
csókod legyen, mi dédelget! 
Vágyad gyújtsa fel a vérem, 
légy a télben menedékem! 
 
Légy a házam, légy oltalmam, 
fogd a kezem minden bajban! 
Paplanom légy, betakargass, 
űzd el kínzó álmaimat! 

2010. október 01. 

 

Szegény királynők    
 

zilvia belépett az étterem ajtaján. A helyiségben zajló vidám 

beszélgetés moraja azonnal elhalkult, majd szinte teljes csend 

lett. Minden szempár rászegeződött. Ettől zavarba jött, és pár 

pillanatig tanácstalanul álldogált. „Lehet, hogy kicsit túlöltözött 

vagyok?” – gondolta, és önkéntelenül végigsimított földig érő 

nercbundáján. Dús, természetes szőke haját apró aranycsatok 

S 
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segítségével magas kontyba tűzte. A bunda alól kivillanó méreg-

zöld, testére feszülő, rafinált dekoltázsú ruha vonzotta a tekinte-

teket. Körülnézett, kereste az ismerős arcokat. Huszonöt éve nem 

volt érettségi találkozón. Az elsőre ment csak el. Akkor még csó-

ró egyetemista volt, kölcsönkért ruhában, lófarokba kötött hajjal. 

Mélyet sóhajtott. 

„De rég is volt! És milyen fiatal voltam… Persze egy tízest 

most is simán letagadhatok! Ha nem többet!” 

 

* * * 

 

Tétován ácsorgott a terem bejáratánál, mikor egy mosolygós 

arcú nő megindult feléje. 

– Szilviám! De régen láttalak! Alig ismertelek fel! – ölelte 

magához a kissé duci, egyszerűen öltözött nő. 

– Edina! – villant a felismerés Szilvia szemében. Legjobb ba-

rátnője volt a gimnáziumban. Huszonöt éve semmit nem tudott 

róla. Lassan köréje gyűltek a többiek is. Sorban ismerte fel a rég 

nem látott arcokat. „Hogy megöregedtek” – suhant át az agyán a 

gondolat.  

 

Érezte, hogy kirí a csapatból. Nemrég varratta fel a ráncait, 

kozmetikusa a legmodernebb technikákkal tartja fiatalon bőrét. 

Személyre szabott edzéstervének köszönhetően sehol egy fölös-

leges zsírpárna a testén: lapos has, kemény, izmos popsi és com-

bok, formás mellek. A többiek úgy járták körbe, mint egy kiállí-

tási tárgyat. 

– Szilvi, mi történt veled? Ittál az örök ifjúság vízéből? 

– Biztos a Szilvi lánya vagy. A Bartos Szilvi nem lehet ennyi-

re fiatal! 

– Mutasd a nerced! És ezek a gyűrűk! Csodálatos vagy! 

– Akár egy királynő – mondta csendes mosollyal egy mellette 

álló férfi, akibe szerelmes volt diákéveik alatt. Szilvia felnézett 

rá hatalmas zöld szemeivel, de nem szólt. Állt a társaság gyűrű-

jében és sejtelmesen mosolygott. Végül Edina rángatta el, és 
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ültette az asztalukhoz. A nerc a fogason lógó dzsekik, szövetka-

bátok mellé került, és a nő méltóságteljesen helyet foglalt a szé-

pen megterített asztalnál. 

– Mesélj! – kérlelte Edina. – Tényleg újságíró lettél? 

– Igen! Kemény másfél évig – nevetett Szilvia cinikusan. 

– Beleszerettem az interjúalanyomba, és feleségül mentem 

hozzá. Az ország egyik leggazdagabb embere – mondta egyked-

vűen, mintha ez lenne a világ legtermészetesebb dolga. 

– És Gábor? Azt hittem ő vesz feleségül? 

Szilvia arca elkomorult. Szemében kemény fény villant. 

– Nem jött el az esküvőnkre… Belehabarodott egy évfolyam-

társunkba, és míg én vártam a templom előtt, ő már a nászútjukra 

repült Mallorcára. 

– Jesszus! – szörnyülködött Edina. – Ez igaz? Olyan, mint 

egy… Egy ponyvaregény. 

– Inkább, mint egy tragikomédia. Fél év múlva férjhez men-

tem én is – folytatta Szilvia. – És mint látjátok, lehet jobban jár-

tam, mintha Gáborhoz megyek. 

– Gábor féléve meghalt egy autóbalesetben – jegyezte meg 

csendesen Tóth Klári, Szilvia mellett ülő volt osztálytárs. A nő 

meglepődött. Régóta nem érzett semmiféle érzelmet, de most 

szomorúság szorította össze a szívét. „Mennyire szerettem! Ott 

hordtam a gyermekét a szívem alatt, mikor elhagyott… Az eskü-

vőnk napján. Nem tartottam meg a babát, az abortusz után pedig 

többé nem lehetett gyermekem…” 

 

* * * 

 

– Két fiam és egy lányom van – zökkentette vissza a valóság-

ba Edina hangja. – Útban az első unokám is! Mutatok képeket! 

Klári is matatni kezdett a táskájában. 

– Nekem ikerlányaim vannak. Egyik orvos, a másik angol ta-

nár lett. Gyönyörűek és okosak! 

Az asztalnál sorban kerültek elő a táskákból a fotóalbumok, 

családi képekkel, gyerekekkel, unokákkal. Élénk társalgás indult 

meg, csak Szilvia ült csendesen, egyenes derékkal. Már a harma-
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dik whiskyt hozatta magának. Neki nincs gyermeke! Ha azt ves--

szük férje sincs, hisz elfoglalt „élete párját” szinte sosem látja. 

Tudta, hogy vannak szeretői, hisz hozzá már évek óta nem nyúlt. 

A fiatal fiúkat is szereti, erre a titkára nemrég jött rá. „Akárcsak 

én!” – vigyorgott magában. „Fiatal szeretőt tartani, a hosszú 

élet egyik titka!” 

 

* * * 

 

Nézegette a kezébe nyomott családi fotókat. Mosolygós 

gyermekek, meghitten ölelkező szülők, ballagási, születésnapi, 

esküvői képek. „Boldog családok” – sóhajtott magában. Eszébe 

jutottak üres napjai a hatalmas, kastélyszerű házban, ahol élnek. 

Unalmas ébredések a baldachinos ágyban, aztán a szigorú beosz-

tás: manikűr, pedikűr, fodrász, kozmetikus, szolárium, edzőte-

rem. Néha egy kis flört, szeretkezés, persze a teljes diszkréció 

jegyében. Érzelmek nélkül, csak a test gyönyörei miatt. Hirtelen 

nagyon értéktelennek látta az életét. A fogadások az unalmas, 

sznob társaságban, a nevetés nélküli bálok, gyermeki kacaj nél-

küli ház… 

– Én szegény maradtam, mindig is az voltam – mondta szinte 

vidáman Edina. – Vannak anyagi gondjaink, de szerencsére bol-

dog vagyok, és azt hiszem ez a lényeg. 

– Nos, engem sem vet fel a pénz – ingatta a fejét Klári. 

– De azért mindenünk megvan, ami kell, kis lakás, gyerekek 

szépen tanulnak az egyetemen, néha nyaralni is eljutunk a ten-

gerhez. 

– Nehéz a mai világban boldogulni! Szerencsés vagy Szilvi-

kém, hogy gazdag férfihoz mentél feleségül. 

Szilvia kényszeredetten elmosolyodott, és intett a pincérnek. 

Újabb whiskyt kért. 

 

A vacsora egyszerű volt, de ízletes. A volt osztálytársak fo-

lyamatosan fecsegtek, érettségiről, meg a drága taníttatásról, 

emelkedő gázárakról, munkanélküliségről. Szilvia csak tologatta 
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a tányérján az ételt, inkább ivott, mint evett. Az utóbbi időben 

gyakran nyúlt a pohár után, amit a férje szóvá is tett. Megvonta a 

vállát, és kért még egy italt.  

 

* * * 

 

Vacsora után úgy érezte nincs itt több keresnivalója. Már sen-

ki nem törődött vele, hisz nem az ő világukat éli, nem értheti 

meg gondjaikat. Megkérte Edinát, hozza a kabátját, hív egy taxit 

és hazamegy. Hiába kérlelték a lányok, hajthatatlan maradt. Edi-

na kikísérte a kissé labilisan lépkedő nőt. 

– Megvárom, míg jön a taxi – mosolygott egykori barátnőjére. 

– Olyan szép vagy Szilvi! Szinte hihetetlen! Mint egy királynő! – 

folytatta áhítattal, míg elnézte a másik nő ránc nélküli arcát, 

aranyló ékszereit, hatalmas zöld szemét, a körút sárga fényében. 

– Köszönöm drága Edinám! Mindjárt itt a taxi, menj vissza, 

meg ne fázz – azzal melegen átölelte volt barátnőjét. 

Edina magához szorította. 

– Remélem, ezentúl sűrűbben találkozunk. Felírtam a telefon-

számodat. 

– Ó igen… Keressük majd egymást! Szaladj! – intett a dider-

gő nő után Szilvia. 

 

Mosolytalan arccal, dülöngélve sétálgatott a járdán, míg a ta-

xira várt. Egy régi operett sláger sorai jutottak eszébe. Halkan, 

majd egyre hangosabban, szaggatott, elcsukló hangon énekelni 

kezdte: 

„És mégis, mégis… furcsa egy… dolog… Szegény király-

nők… mégsem boldogok…” 

 

Megállt, felnézett a sötét, csillagtalan égre, és lassan hullani 

kezdtek a könnyei. 

 
2010. április 

(prózaverseny győztes)  
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Jégszobor 

 
Fáztam az északi szélben. 
Szavak hűltek ki bennem. 
Nehéz volt télikabátom, 
szívem is tavaszra vágyott. 
 
Dermedt föld enged a fagynak. 
Csupasz fán rügyek pattannak. 
Hol van az érzés, mit vártam? 
Hol vagytok álmok és vágyak? 
 
Nincs semmi… Utam beszűkült. 
Lelkemnek testem a börtön. 
Rózsaszín hajnal, madárdal; 
hallgatom, nézem: hiába… 
 
Hol van a régi, ki voltam? 
Mért nem küld mosolyt a holnap? 
Mért lettem közönyöm rabja? 
Jégszobor egy új tavaszban... 

 

2010. március 18. 
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Kibontott hajjal sosem láttam… 
 
Kibontott hajjal őt sosem láttam. 
Reggelente félálomban, az ágyban, 
dunnám alól bűvölten figyeltem, 
tágra nyílt, szelíd gyermek-szemekkel 
hogy fonja hosszú, ősz haját… 
 
A kályhából lassan bújt elő a meleg. 
Korán kelt, befűtött, hogy mire felkelek 
ne fázzak, ha takaróm alól kimerészkedek. 
Majd az ágyam szélére ült egyenes derékkal, 
s fonni kezdte hosszú, ősz haját… 
 
Fürgén járt dolgos, reumától bütykös ujja, 
szemem szinte követni sem tudta. 
Vajon a gondolata merre, kihez szállt, 
míg összeállt szigorú varkoccsá 
ritkuló hófehér haja… 
 
Szoros fonatát kis kontyba fogta, 
majd kendőjével is eltakarta 
kész frizuráját…Minden hajnalban… 
Fenn az Égben tán szabadon hordja 
felhőkkel libbenő ősz haját… 

 
...a nagymamám 
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Salati Ferenc (almajanos)   

 

Bogárfalvi csendélet    

Táj, nyugalom, csend és béke. Bogárfalvi csendélet. 
Idegölő zajok után csemegézzük a csendet. 
Természethű, emberibb és őszintébb itt az élet. 
 
Háziállat hangoskodik, kéri jussát, ételét, 
míg a díszes sárgarigó csend-be szövi énekét, 
s dísztrillával ékesíti a falu tiszta, kék egét. 
 
Kertvégében csobolypatak, kövek között csörgedez, 
nem látni, de emlék őrzi, a régi árvíz-félelmet, 
de most nyugodt, csendes vize Szentlélekre evezget. 
 
Egyszer szilaj, máskor tunya, esőfüggő kis patak, 
jobbra-balra kanyarogva kerülgeti a házakat, 
s fűzfavesszős diadúton Agyagoson lebaktat. 
 
Bogár-patak csendes vizén levélhajók sodródnak, 
kevés vizű, de annál gyorsabb ez a kedves kis patak, 
Nyikóba lép, azt itatja, s tovább együtt haladnak. 
 
A falu legjobb mélykútvize udvarunkon bújocskáz, 
jönnek érte kicsik, nagyok, mindig nyitva áll a ház,  
legdrágább kincs – a tiszta víz – egészséget hoz, s megáld. 
 
Forró, nyári tűző napon harmathideg csobogás 
hűsíti a testet, lelket, s e nyugtató dalolás 
megpihentet, új erőt ad, s jön a pezsgő folytatás.  
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Térdig ér a fűzöld sarjú, virágokkal tarkítva, 
virágillat örvénylik a citromlepkék szárnyára, 
s méhecskéknek zümmögése ringat édes álomba. 
 
Kacsafarkú szender repked, mint egy lepkekolibri, 
színvirágról gyűjtöget, mert nektármézét szereti, 
s jóllakottan, tavasztűzben édes párját keresi.  
 
Friss szénára puha pokróc, kell-e ennél égibb ágy? 
Tiszta égbolt árasztja a széna kékes illatát, 
s elmerengve elnyerjük az álmok boldog világát. 
 
Székelyföldön Udvarhelyszék egyik legszebb temploma 
Bogárfalvi kicsi templom, szent freskóval megáldva, 
Védőszentje, példaképe a Fatimai Szűzanya. 
 
Katolikus gyülekezet őrzi büszkén a hitét, 
minden évben, Búcsú napján, ünnepli a Szentmisét, 
s augusztusban a Magyarság Nemzetünnep emlékét. 
 
Nyugalmat üvölt a térbe - a mindent átitató Csend, 
elhallszik a messzeségbe, s mindent magáévá tesz, 
felemésztve az ősi káoszt, s így lesz egyensúly és rend. 
 
Magból rügyek és termések, s mi is újra születünk, 
porból lettünk, s porrá válunk, ez az örök létrendünk, 
Csendből jöttünk, Csenddé válunk, ez az Ős-Csendéletünk. 

 
Bogárfalva, 2010. 
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Egy költő valóra vált álma   
 
 

Bozontos jelzőtüskék pergő záporában 
sunyít a dicső művész-alkotó. 
Áhitattal vár, s les, minden új csillagra, 
mely oly nagyon ritka, és alig látható.  

Sikerszikrákat csiholó vágyálom ez csupán,  
mely ott szunnyad minden kisköltő lelkében. 
Elképzelhetetlen mélységekben lapul, 
de van, és mindig lesz, az Ego tükrében. 

Hívatlanul is jön, újra, s újra, a Múzsa. 
Szó nélkül itt terem. Csendben meglátogat.  
Új ideát sugalmaz. Millió gondolat… 
Ihletvillanásokkal játszogat, gyújtogat.  

Ha sikerül néha -  a jövő számára 
létrehozni egy-egy új sikercsillagot, 
én kérkedés nélkül szerényen meghajlok, 
mert egy művész álma - ott - valóra válott.  

 

 
Marosvásárhely 2010. 
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Jó tett helyébe jót várj!   

Rossz időben borús kedvem  
nyomasztó és szomorú,  
jó időben, napsütésben,  
elkerül a mélabú. 
 
Így van ezzel minden ember,  
hol jobb, hol bal lábbal kel,  
néha - semmi nem jön össze, 
máskor - minden remekel. 
 
Múlt időben volt a  – Kezdet –,  
jelenben van épp a – Most –, 
jövő idő újat hozhat, 
élettársat és anyóst. 
 
S ha már megvan, üsse bánat, 
örüljünk a jelennek, 
próbáljuk meg: szeretetben  
éljük le az életet.  
 
Sok boldog perc, meghitt órák, 
örömfűzért pergetnek, 
(s ha) minden rendben, előbb utóbb,  
jöhetnek a gyermekek. 
 
Visítozás, gyermekzsivaj 
zajló időszaka jön,  
(de) elviseljük, sőt, szeretjük,  
(mert) nekünk ez egy nagy öröm. 
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Idő halad, emlék marad,  
felnőnek a gyerekek,  
szülők lesznek, és öregek,  
ilyenek az életek.  
 

Hogy valaki rejtett álma 
végre beteljesedjen, 
nem elég, ha vár, és csak vár,  
(mert) érte valamit kell tegyen. 
 

Soha semmi nem véletlen,  
mindent csak mi okozunk, 
bármit teszünk, minden iránt  
felelősként tartozunk. 
 

Soha senki saját sorsát 
elkerülni nem tudja, 
de mindenki saját útját 
önmaga irányítja.  
 

Minden tettünk, gondolatunk, 
(mely)jóból fakad, s jókat ád, 
megérdemelt karmaútként 
elnyeri a jutalmát. 
 

De ha néha félrelépünk, 
mert túl nagy a kisértés, 
ne csodálkozzunk, ha méltón 
utolér a büntetés. 
 

Jó tett helyébe jót várj! – mondjuk, 
fogadjuk meg, s jók legyünk! 
Jó lenne, ha megtanulnánk, 
hogy rosszat ne, csak jót tegyünk!!! 
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Őszi tél    

Pergő levelek naptüzében 
hálóköntöst  ölt az ősz, 
s a lemenő nap bíborfénybe 
vonja be az ősz mezőt. 

Mint megannyi hajaszála, 
a sok fűszál hervadoz, 
elkopott a díszes festék, 
melyet a tél eltapos. 

Reátapos jó keményen, 
kőkeménnyé fagyasztja, 
dideregve sír a talaj, 
hiába  van ám bundája. 

Pihe puha hópelyhekből 
fehér bundát terít rá, 
csak van szíve a természetnek, 
mert elveszni nem hagyá.  

Téli álmok mámorában  
vegetál a természet,  
megpihen és álmodozik,  
s átalussza a telet. 
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Sillingi Julianna (vigi)   

 

A Forrás 

Álmaimban gyakran látok  
csodás zöld mezőket sok szép virágot,  
s felettük azúrkék felhőket.  
S ahogy lassan szertefoszlik az álmom  
illúziók színtelen útjait tovább járom ...  
 
Szenvedély nem hajt, sem lobogó láng,  
sem értéktelen hívságok utáni vágyódásom.  
Gyöngyöző forrás hűs vízében csobbanó  
álmom szivárvány koszorúját kirajzolódni látom ...  

S amikor titkok útján érkezik az éjjel,  
ezeregy arc néz újra kérdőn csillagfénnyel.  
A sápadt holdsugár a hegytetőről integet,  
sejtelmes árnyak vonnak köré köd-felleget 
 
Fényoszlop mögül csodás fények sejlenek,  
csillogó fénylények táplálják testemet.  
Szeretet ragyog hold-csillag arcukon,  
– „sötétemből” dicső Fényhazámba utazom. 
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Egy másik világ 
 
 

Álmosan szendereg a világ világa 
a nap sejtelmes, mézédes fényében, 
s amikor te ébredsz, születik egy hajnal…. 
Mégis látod arcom a szürkületi fényben 
Az égboltot egy égi festő feketére festi, 
De neked ragyog még a délutáni nap 
Mégis látom arcod fürödni e fényben 
Holdsugár járja táncát az enyémen 
Majd elsimulnak a vizek hullámai, a 
tavak, a vízmosások, folyók vizei ..., 
álmosan alszik bennük a holdsugár.  
Már a szavak is álmodni térnek 
lelkemben készítettem helyet néked … 
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Soltész Tamás (t-soltesz)   

 

 

Kései vallomás 
 
 

Emlékszem, rám néztél akkor húszévesen 
Társak mellett magányosan éltünk 
Nem hittem, te leszel egyszer a kedvesem 
Szerelmet akkor még nem reméltünk 
 
Nap közben oly sokszor elnéztelek hosszan 
Míg rájöttem: mindig akartalak 
Együtt jöttél velem jóban, s többször rosszban 
Sosem felhőzte arcodat harag 
 
Mint mikor a madár fészket akar rakni 
Úgy kerestük együtt a helyünket 
Olyan sok lakásban próbáltunk meg lakni 
De a szerencse elkerült minket 
 
Végül megtaláltuk, s gyermekünk is felnő 
Nemsokára elhagy minket lassan 
Sorsunk is változó, napsütés és felhő 
Nem számít, csak a kezed foghassam 
 
A tenyered lágy és forró, szinte éget 
Talán Prométeusz öröksége 
Érintésedről is felismerlek téged 
S azt kívánom, sose’ legyen vége 
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Az együtt átélt percek, a sok szép emlék 
Mely hídként ível át teret, időt 
Lehet, még ősidőkben történt, vagy nem rég 
Benned testesít meg szerelmet, nőt 
 
Utánad számomra nem jöhetne semmi 
Szinte beivódtál a vérembe 
Tudom, ennél többet úgysem adhat senki 
Kevesebbel pedig nem érem be 

 
 

Két anyám 
 
Öt sem voltam, mikor az anyám itt hagyott 
Nem magától ment, az Úr magához kérte 
Siettették útját kórházi orvosok 
Ám de egyiket sem büntették meg érte 
 
- Baba lesz, anyuka, nincs itt baj - ezt mondták 
És a kongresszuson tapsoltak tenyerek 
Állva ünnepelték akkor Ratkó Annát 
Közben daganatban meghaltak emberek 
 
Anyám elvesztettem, apám meg a párját 
Így hát együtt lettünk árvák mind a ketten 
Dolgoznia kellett, hogy meg tudjunk élni 
Ezért egy időre nagymamámhoz mentem 
 
Drága nagyi este mesélt és megcsókolt 
Szerető kezével terített rám paplant 
Sosem felejtem el, hozzám milyen jó volt 
Próbálta pótolni a pótolhatatlant 
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Talán két év múlva, egyik vasárnapon 
Nem egyedül jött el látogatni apám 
Azt mondta, nagymamát most már itt hagyhatom 
Otthon új asszonya lesz majd az anyukám 
 
Mennyire gyűlöltem, jajj akkor mindenkit 
Gyűlöltem anyámat, mert árván elhagyott 
És az Istent is, mert ő vette el tőlem 
Meg az új mostohát, kit helyette adott 
 
Pedig az új anyám, dehogy volt mostoha! 
Mintha ő szült volna, úgy szeretett engem 
Ha rossz voltam vele, nem árult el soha 
Mint egy édesanya, úgy tűrt mindent csendben 
 
Másképp látom már, hogy közeleg a hatvan 
Gyerekfejjel mindent nagyon rosszul hittem 
Haragudtam, pedig mindent tőlük kaptam 
Bocsássa meg mindkét anyám, meg az Isten. 
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Somogyi Ottó  (soman)    

 

Fogadó a magányhoz 
 
Az éjjel meghívott magához, 
felnéztem, míg bűnbánón mentem; 
megkopott felirat: „Fogadó a Magányhoz”. 
Ó, hát ez meg miféle teremtett isten? 
Majdnem megfordultam menten, 
de dacos lábam vitt előre tehetetlen. 
 
Neszezte az erdő a mennybolt azúr dalát, 
én megrészegülten botorkáltam tovább, 
mint sebesült lovag, ki megjárt sok csatát, 
sötét lidércek hajoltak rám idébb-odább. 
Éreztem; hogy nem adhatom már alább, 
ez, ez... az úr nem lehet annyira galád. 
 
Talán megint a sors keze vezérel, 
utam át- átfonja ezerévnyi éji álom, 
míg küzdök az ébrenlét vezércselével, 
e táblán kell a jó lépést megtalálnom. 
Az ösvényen temérdek az ál-nyom, 
máskor keresztutaknál kell megállnom. 
 
Nyughatatlanul nyomtam le a kilincset, 
mint akinek már minden mindegy, 
és dühe jelenti a legnagyobb kincset. 
Holdkórosként bolyongva, mint egy 
lélek vesztett, kire utolsó áldást hintett 
az ég. Ó, tisztító esőben ázni kín tett! 
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Odabent csend, áttetsző félhomály, 
két faragott szék övezve kerek asztalt, 
rajta a csonkig égett gyertya fénye opál, 
még az árnyak lebbenése is vigasztalt. 
Szívem ritmusa nyugvást tapasztalt, 
kiéhezett szemem mohón látványt falt. 
 

Míg önnön marcangolásom ellobbant, 
a semmiből előtermett egy krisztusi alak, 
lépte hangtalan, hangja öblösen csobbant, 
– mint hűs csermelyben lubickoló halak -; 
„Ülj le fiam!” Tapsára megnyíltak a falak, 
gyönyörű nimfa csókjától duzzadt az ajak. 
 

„Tudom, nem ez kell!” Hessentve elküldte, 
bort és kenyeret varázsolt tálcán elém, 
ittam és ettem, az iménti élménytől elhűlve, 
– ő sejtelmesen, tűnődve nézett felém –, 
mintha töprengene, mekkora bennem az erény, 
vagy csak vágyaim önző zakatolása serény. 
 

Ó ne, ezer isten se láthat igazán belém, 
míg pőrére vetkőzve kardommal térdre dőlök, 
és kezem néma imára kulcsolja a remény! 
Mindegy, hogy életet csiholok, vagy döfök, 
ha lelkem megszállták kínpadra vonó ördögök! 
Bőröm alatt lapulnak bűneim óvó őr-dögök! 
 

„Tudom, miért vagy itt, és merre visz utad, 
de míg magányod bástyáját csak építed, 
ne kérdezz, ne várd a megváltó nagyurat, 
önmagadban ott rejlik mélyen ép hited, 
gondolattal néha már meg- megérinted, 
oly közel vagy hozzá, ahogy eddig nem hitted. 
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Tudd meg, hogy senki sincs soha egyedül, 
ne félj, apró félelmed a lélek hártya váza, 
még a legősibb csendnek is a tücsök hegedül, 
szabadságod határát csak saját gátad vigyázza! 
Most menj, szilárdabb legyen alélásod máza, 
vígabb kedvvel kelj fel, ennyi elég volt mára.” 
 
Aztán huss!, szétfoszlott minden, de előbb, 
még futó pillantást vethettem tűnő arcára, 
mely átalakult, először gyermek, aztán felnőtt 
vonások, de mint egy tükör! Hát ez az ára! 
Önmagam láttam, s verejtékes álmom dacára 
felkészültem a rideg valóság újabb harcára. 
 
Édes volt az ébredés első fodrozó hulláma, 
mikor két világ határán mos tisztára tenger, 
pillám még kómásan rebbent; lám, hull rám a 
menny, de sebezve megérinteni nem mer. 
Barátom lett a földdel együtt; megismer. 
Talán társsá szelídül a halandó vadember. 

 
 
Aurach, 2010. július, 18. 
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Monológon lógok 

Néha néma csókos Múzsám húsán rosszcsont írói vénám tán bénán 
hever 

– bár e komor kór olykor agyamban-magamban keverve hever -, 
elvégre esküdhetek akár ma már az égre hetet-havat, 

sarji titok be nem avat, 
fojtogat az újabb tovaszállt pillanat, 

csak úgy félve suttogva suttyomban, mily derék ember lettem, hmm... 
mint talán 

– ez talány - 
miből ered meredve elő a tegnap mája, 

és miként mászik ki más, sík, másik korból egy ottfelejtett színpadi 
kellék háromdimenziós, irreverzibilis materiája 

– mindegy, csak olajozottan és taposott úton gördüljön a kerék, 
és persze fontos; övön alul ne legyen fájós derék 

(elég ott a bal-jobb herék) 
a baljós aljavég inkább üssön arcba, 

ne alattomban rúgjon farba, 
hol kéj-gáztól betép a delphi jósnő, 

ki másodállásban tegnap debütált demagóg, de mára gőgös górcső -, 
evégett eléget rettenetes tettem; az ontott monoton robot! 

– hol ott 
tettre kész az egész ész, és a test 

réveteg-beteg sejtmozdulatokat fest, 
holott mindez egy cseppet sem fess 

a sunyi univerzumban 
(hihi, nincs pihi!), 

kitömött figurák se leszünk a homo sapiens múzeumban, 
és mégis, 

én is 
(könyörgöm önnön gyönyöröm; csak azt ne mondd: látens műpénisz) 

– a nagy magyar agyarról csorgó vicsorgó banális 
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ugar ősöktől örökölt mentálisan fukar anális 
pesszimista kanális 

alapból merítve – hol az apró, kicsi, vákuum szítta rombusztérben 
afrodiziákum győzelemittasként megáll a hermafrodita kanál is 

(óh, most mintha drága anyám is 
forogna sírjában, gyermeki erény-merénylet, renitens retinába ivódott 
gének fals éneke, pedig az atyák örök vadászmezejéről rég felszáradt 

az utolsó ökörnyál is, 
csak a fiúk mentek a kocsmába, 
a szentlélek meg a korcs mába), 

és nem kérdés az „eszi-nem eszi”; ez van Pista, 
nyitva az esti testi resti, hol a kor showja, 
hogy csendül az utolsó sor kör sör korsója, 

mielőtt végleg zárul koporsója, 
messzi perspektíva 'nyista, 

no meg lyukas a legszűzibb trapista 
– szóval, mindezt leöntöm szó-szósszal, és ettől lesz mottó, 

mit monológ-izál-izél most a mesemondó Ottó 
(aztán lehet közém lövetni, 

ha nem sikerült kellőképp követni): 
Az idealizált Nirvána sem tudta, 

mitől boldog és békés Buddha, 
így hát somolygó Somogyin osonó mosolyom: Haha!, 

ha 
néha léha fricska bicska módján is nyílik 

– és nem érdekel, hogy épp mi illik és dívik 
– a debil-nihil-rém-lét képlet képbe, 
úgy e konvenciót is elszabom félbe! 

(ide kell a löveg: „Nézd tömeg; mily édi 'a!” 
- dögöljön a butító média! 

- persze az istenadta nép hálát nem rebeg, 
ezért testem-lelkem továbbra is ég és föld (menny és pokol?) között 

lebeg) 
-, akkor is addig ontom az igát vesztett igét néha vadul, 
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ha nem is vagyok fülbemászó, se lázadó Vazul 
– e békétlenül mohó világgal, 

míg örömöm lelem (bármily profán, most is röhög a vakbelem) és sze-
retteim szerethetem, és e monotonul toluló monológon pro-fán lógva 
az ártatlan pofa – néha naivnak tűnő – csodájával nézhetek szembe 

tótükrömben az utolsó szirmát bontó bohó virággal. 

 

Lambach, 2010. február 07. 

És mégis... 
 
Néha úgy érzed, senkit sem érdekel, 
hogy léted szárnnyal, vagy éppen térdepel, 
no nem csak azért, mert önző a világ, 
és önmagát csodálja minden virág. 
 
Véled, tán így teremtett a természet, 
kis részekből alkotjuk az egészet, 
mi neked fontos, rá más vállát vonja, 
pont elég neki a temérdek gondja. 
 
És mégis; érdemes nyitottnak lenned, 
hogy mások is hinni tudjanak benned, 
mindenkinek megvan a gyenge pontja, 
hol leggyönyörűbb, titkos fényét ontja.  
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Vágysóhaj 
 
Dübörgő szívem lüktetőn repdes,  
bőrömön tombol forrongó vágy,  
ágyékban éget vad szerelemláng,  
érzékeny bibéd csókomtól nedves!  
 
Lelked már enyém, most tűz öled tárd,  
buja nőstény légy, rossz nő, ne rendes,  
halálig ölelő szerető kedves,  
míg mennybe omlik alattunk az ágy!  
 
Csillagrobbanás, ziháló űrcsend,  
becéző kezek, aléló sóhaj,  
fonódó testek, kusza világrend,  
 
szempillába szőtt szusszanó óhaj,  
mint mozivásznon végső happy end,  
ennyi kellene, csak ennyi... Ó, jaj! 

 

Mesél a szél 
 
Zenére jár, beszél, ha száll,  
mesél a szél, na mit mesél? 
Talán a lány, talány, habár, 
vagány a szép, ha már becéz. 
 
De most a csend rendet teremt, 
konok remény; hölgyem meg én, 
felhang eseng, tegnap mereng, 
sorom csekély, tor-költemény. 
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Havas orom, avas korom,  
javamra vall, szaval a dal, 
hamvas borom panaszkodom, 
ma vast' ragad, szabad szalad. 
 
Talány a szív, talán ha hív, 
hol Nap lebeg, holnap remeg, 
magánya szít, magán taszít, 
sorsnak remek kora temet. 
 

Grossengottem, 2010. szeptember 18. 

 

Az utolsó szó jógán 
 

Sebes bugyrokban rekedt 
hangon tátog a múlt; 

majdnem feledett 
kamasz háború dúlt 

pépes harcmezőn 
népes ikonok 

fekszenek védelmezőn, 
hamvukban konok 

szemek delejes 
fénye vakít, 

a régi rend anyatejes, 
megsavanyodott íze még tanít, 

de az idea had, 
ahogy a holtak szaporulnak, 

egyre apad... 
 

Hallod, hogy zabálnak 
ott lent, a mélyben a férgek? 
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Mások nyomorúságukért sorban állnak, 
hiába vetkőznek, jönnek újabb lehántásra váró kérgek, 

lelkük pőreségének az ára, 
mentális homályfüggönyként 

vetül az opál retinára, 
szidhatod a mesés-meszet szóró önkényt, 

nem az uralom kényszerít latrinára, 
mindenki – ha nem is dalol, de önként 

van ott, és ahol. 
 

Kinek marad dicsfény himnusza, 
veszett kutyaként csahol 

önámító nimbusza, 
a menekülők valahol 
defektes drogbusza 

jótékony alkohol 
tengerbe merül, 

a száz százalék tiszta esszencia 
sokba nem kerül, 

az oldat arany uncia 
soha nem avuló értéke, 

hogy végre tovább nem félhet, 
e medálion éke 
csak egy élet. 

 
A felszakadó emlékfoszlányok 

árva, kövér könnyét 
lenyalták rég az arcról a rossz lányok, 

a zárkózottak közönyét 
őrzi a befelé fordulás, 

bódít az önlét, 
és megannyi más, 

csak a pillanatra ösztönző, 
analóg testekből kipárolgó hasonmás, 
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céltalan, hedonista, önző, 
bűzös obszcén vágyakon hízó 

gyűrött lepedők 
gerincvelőkínzó 

rituális mozdulatára epedők 
hosszú sora 

menetel összekötve, 
ez a tétovák kora 

egy nászba karöltve. 
 

A lázadó jajong, 
holmi szabadságvágy 

homloktól ágyékig forrva csapong, 
nappal álma az ágy, 

éjjel az újabb elodázó holnap, 
remeg a nyomtalanságot okádó hétvége, 
a hétköznapok némán simára kopnak. 

Vajon csírájában a félelem ég-e, 
vagy csak az ígéretek kusza halmai fogynak? 

 
Előre megszabott tehetsége 

árnyára hull reményt rejtő fátyol, 
szemellenző mező 

tartja közel és távol, 
apró mosolyok gyöngyét permetező 

harmatával elszállni volt bátor. 
 

Törött tükörbe lassú a pillantás, 
hasít a tömegben szenvedő magány, 
reflexképbe meredt pillangóhatás, 

terjedő kór, dagály-ragály, 
kezet fog az agyatlan, hangyás hantás, 

és a szívtelen, talán-vagány. 
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Az örök kérdés előre furakodik, 
a kérő hiába próbál időt nyerni, 
leosztott napok lapja uralkodik, 

csak lábnyomba lehet esettként beletenyerelni. 
 

Óh, hát van-e még értelme e kutakodásnak, 
mikor az uniformisként kiosztott öltöny-lét 

zakói feszes gödröt ásnak, 
hogy épp beleférj, a sors közönyét 
fogyasztva használja férj, feleség, 

jól megnevelt gyermek, 
és kiknek kevés ez az eleség, 

őket várják az ablaktalan, földalatti termek. 
 

*** 
 

Bár szólhatna akár utolsót hozzám, 
ki e földre nem várt gyermekként nemzett, 
hisz ő, ki létem angyal palástján hoz rám 

még ma is örömet, bút, nem ez az istenverte nemzet! 
 

Párszor próbáltam eljutni lelke peremére, 
legalább egy sarjvillanást ott elcsüngeni, 

úgy vetni pillantást távoli szemére, 
hogy belekapaszkodva tudjak rajt' függeni. 

 
Már csak az fáj, hogy ott lent; a hamva, 

vajon őriz-e ki nem mondott választ? 
Vagy mint a sors örökre elvetett magva, 

békében nyugszik, mint kit e föld súlya már nem fáraszt. 
 
D-Kammerstein, 2010.december 19. 
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Standovár Ágota (stando)   

 

 

Farsangoló 
   (Nyulász Péternek) 

 
 
Jön a farsang, mi is legyek, 
tavaly voltam pöttyös gomba. 
Mérges lettem, mikor Peti 
ráfirkált a kalapomra. 
 
Hogyha idén tündér leszek, 
anya készít csipkés szárnyat, 
jöhet Peti dirrel-dúrral, 
megvédem majd a ruhámat! 
 
Kezemben a varázspálca, 
épp csak picit meglegyintem, 
lehet Peti kalóz vezér, 
jól herceggé szelídítem. 
 

 
2010. február 10. 
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Bűvölet helyett 
   (Kun Magdolnának) 

 
 
lassan közeledj úgy hajolj  kö- 
zelebb mint szellő a virágszir- 
mokat olyan lágyan érints csak 
és ha már a bőröm a bőröddel 
összeért korbácsold vágyamat 
így gyávaságomat mint méte- 
res hullámok a parti szemetet 
elsöpri a magasba felcsapó él- 
vezet ha a két combom  satu- 
ba zárja a derekad hajótörött- 
ként vergődve követeld az éle- 
tet vagy szívd el belőlem hogy 
én is fuldokoljak ne jusson e- 
szembe mi lesz majd  holnap 
engedd hadd találjak kapasz- 
kodót rajtad foggal körömmel 
válladba marjak és  higgyem 
biztonsággal sodródunk neki 
a partnak miután apró csókja- 
iddal lecsendesítetted a vihart 
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Ing 
 
 
Vajon emlékszel-e még a zöld ingre?  
A fiam szekrényéből kotortam elő, és  
abban ültél a fotelomban, mert a saját- 
jaid frissen vasalva maradtak otthon, a  
szobaajtó kilincsére akasztva. Te vasal- 
tad ki őket, vagy a nejed, arra már nem  
emlékszem, de azt a képet őrzöm, ahol  
a felső két gomb nem zárta el cirógatás- 
ra vágyó tenyerem elől a mellkasod.  
Azon a napon nagyon meleg volt. A pa- 
mut szálai közé bújtatta a verejtékcsep- 
peket. Tudtad, hogy két évig mosatlan  
őriztem illatod? Most ismét itthon van  
a gyerek. Kinőtte már az inget. Vajon  
azt a másikat, amit együtt vettünk neked,  
megkoptatták az évek, vagy még a zakó  
alatt olykor viseled? Illett a szemed színé- 
hez. És itt egy újabb ing. Leszakadt man- 
dzsettájáról a gomb. Csak forgatom, úgy 
gondolkodom, miért is varrom vissza azt  
az aprócska gombot, hisz aki az inget fel- 
veszi, az ujját amúgy is könyékig tekeri. 

 
 

 

 

 



Fulltükör 5.                                                                                            330022  
 

 

 
 

 
Pulóver 
 
Mintha egy kinyúlott pulóver  
lenne a kapcsolatunk.  
Azt hiszem norvégmintás,  
de ez csak annyiból érdekes,  
hogy amikor bontani kezdem  
a hozzád fűződő érzelmeimet,  
a többféle színt  
gombolyagonként válasszam el.  
Most bontok és tekerek.  
Bevallom, magam is unom.  
Igaz, fejtegetni a szálakat könnyebb,  
mint az egyszer már volt pulóvert  
újrakötni szépre a bontott fonalból.  
Egyelőre nem gondolkodom  
a monoton munka közben azon,  
megéri-e újra bíbelődni a mintákkal, 
vagy egyszerűen legyen csak bordás 
pulóver, két sima, két fordított. 
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ifj. Strobek László  (Nyughatatlan)   

 

 

Az Utolsó Futás 
 
Eljöttek a démonok, eljöttek újra. 
Káoszból törnek be tudatomba. 
Vad táncot lejtenek éjjel-nappal, 
aztán vadul támadnak portyázó hadaikkal. 
Zsákmányukból mohón zabálnak,  
halálomig tivornyáznak. 
Menekülni már réges-rég kár előlük, 
életem alkonyáig szenvedni fogok tőlük?! 
 
Szaladj! Fuss! Menekülj! 
Rohanj hogy innen messzebb kerülj. 
Ne engem nézz! Ne ácsorogj! Menj már! 
Messze van még innen a kétszínű határ. 
Ne sírj kérlek, ne zokogj! Indulj el! 
Feltartom őket még megmaradt erőmmel. 
 
De most már menj mert nem sokáig bírom, 
elhagy lassan az erőm, utolsó soraimat írom. 
Utad végén, elérted a kétszínű határt, 
hunyd be a szemed, és lépj át. 
Lépj be a fehér végtelenbe, és mondj el egy imát. 
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Szabóné Horváth Anna  (szavathna)  

 

 

A nyitott fiók  
 

nya hirtelen halála után – aki varrónő volt – nem maradt 

senkink. Julcsi nővéremmel nem akartuk, hogy szétválas--

szanak minket, hisz csak mi maradtunk egymásnak. Apánk hollé-

téről hosszas keresés után sem sikerült megtudnunk semmit.  

Találtunk betétkönyvet és némi készpénzt is, de a temetés 

után csak pár havi számlára és megélhetésre volt csak elegendő. 

Julcsi 19 évesen felsőfokú iskoláit végezte volna, én éppen a 

nyolcadikat fejeztem be.  

– Otthonba fognak vinni, még csak 14 múltam! – Siránkoztam 

Julcsinak.  

– Dehogy hugicám! Abbahagyom az iskolát és elmegyek dol-

gozni. Senki nem vehet el tőlem! – válaszolta, s úgy is tett. De 

nem volt egyszerű munkát találni, a maradék pénz – pedig egyre 

jobban spóroltunk – csak fogyott. Én már kezdtem depresszióba 

esni. Aztán hamar pánikbeteg lettem. Pszichiáterhez kellett jár-

nom. Eleinte csak beszélgettünk. Aztán a negyedik alkalommal 

közölte: – Ma hipnózisba foglak ejteni, hogy belelássak gondola-

taid titkos fiókjába!  

Ez a „titkos fiók” szöget ütött a fejemben…  

A vizsgálat sikerült. Tudta, hogy néhány nap múlva elfogy a 

pénzünk, hogy rettenetesen dühít, ami anyával történt, hogy ha-

ragszom az Istenre és rettegek, hogy elszakítanak Julcsitól…  

Nyitott könyvnek éreztem magam, talán azért is kérdezett.  

– Nem volt beteges az édesanyjuk?  

– Nem.  

– Soha nem panaszkodott, hogy nincs kuncsaft, kevesebb a 

pénz?  

– Soha…  

A 
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Hazamentem. Újra és újra lejátszódott bennem minden, ami 

az orvosnál történt. Elmeséltem Julcsinak…  

– Hátha még van egy titkos fiók, amit még nem találtunk 

meg! Hátha még van eldugva egy kevés pénz…  

Egymásra néztünk és lázas kutatásba kezdtünk. Sokkal alapo-

sabban tettük, mint azelőtt. Én a falat kopogtattam, ő a padlót…  

– Találtál valamit? – Kérdeztem, mikor zokogását véltem hal-

lani.  

– A szülinapomra kiszabott ruhát, olyat, amilyet szerettem 

volna… – Ölelt át és együtt sírtunk.  

Nem adtuk fel, kerestünk tovább…  

– Nézd! A számlái…  

– Ezek elég jó bevételt mutatnak! Nem volt költekező. Se-

hogy sem értem… – Roskadt le Julcsi kimerülten.  

– Holnap szombat, majd folytatjuk a keresést. Most már alud-

junk! – Javasoltam…  

Reggelit sem ettünk, csak pakoltuk az ágyban eszünkbe jutott 

lehetséges helyeket. Nem találtunk sem drága ékszert, sem banki 

kivonatot, sem pénzt…  

Poros varrógépére pillantva eszembe jutott, hogy elég jó kéz-

ügyességem van.  

– Mi lenne, ha megtanulnék varrni és néhány ismerősnek 

számla nélkül dolgoznék?  

– Maradék anyag van itt elég. Próbáld meg, nem olyan egy-

szerű ám! – Felelte Julcsi.  

– Varrok egy babaruhát!  

– Jó! Ügyesen! Itt a kréta…  

Nekiláttam. Mértem, rajzoltam, kiszabtam, férceltem, de a 

varrásnál eltörött a tű.  

– Ügyetlen vagyok! Azt hiszem túl gyorsan szerettem volna, 

hogy elkészüljön.  

– Keress másikat! Biztosan találsz.  

Kihúztam a varrógép kopott fiókját és keresgélni kezdtem…  

A kezem egy malac formájú porcelánperselyre akadt.  

– Nézd mit találtam!  
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– Mutasd, zörög?  

– Nem. Azt hiszem, papírpénzek vannak beletömve, ha jól lá-

tom…  

Már ahogy látni lehetett könnyes szemmel, mert addigra 

mindkettőnkké sós patakot eregetett… Ez volt anya „titkos fiók-

ja”, mely megoldott minden gondot.  

Követtem példáját. Varrónő lettem és a fiókom mindig nyitva 

áll, így nem is sejti senki hol tartom a titkaimat… 

 
(prózaverseny győztes)  

 

 

 

Szeretethiány  
 
 

A kór lassan kiöli minden fájdalmam.  
Fölfalja szerveim, nincs minek fájni…  
Buta halál, talán várod szánalmam?  
Kérlek! Irgalmazz, s jer kegyesen kaszálni!  
 

Nyisszantsd le vajúdó gondolataim  
néha felszisszenő zegzugos tárházát!  
Hisz előtte nem lehetnek titkaim.  
Soha nem láthattam anyai arcát…  
 

Már csak az fáj, hogy soha nem keresett,  
eldobott, mint egy élettelen bábot,  
ölében nem ringatott, nem becézett…  
Magához ölelte a nagyvilágot…  
 

Mégsem érzek iránta gyűlöletet,  
csak egy űrt, mely mellett eltörpül minden…  
Nem feltétlen kérek körém szenteket…  
Tudom, van egy hely, messze-messze innen,  
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ahová egyszer ő is elbandukol…  
Ott szeretném várni a találkozást,  
legyen az a menny, vagy akár a pokol,  
hogy hiánya megszüntesse a fájást…  
 

Már csak az fáj, hogy soha nem keresett,  
eldobott, mint egy élettelen bábot,  
ölében nem ringatott, nem becézett…  
Magához ölelte a nagyvilágot… 
 
 

(versverseny győztes) 
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Szalay Sándor  (felix)    

 

 

Jégcsap 

Hideg van. Süvítve ébred fel a szél. 
Botorkál egy férfi, magában beszél. 
Nincs tető felettem, elfogyott borom, 
Fagyban meleg ágyról ébren álmodom. 

Megpihenni végleg; tán az volna jó. 
Ám ha most lefekszem, betakar a hó. 
Állandó mozgásban. Most csak ez segít 
Életben maradni holnap reggelig. 

Eresz alján felfagy cseppekben a víz, 
A jégcsapok gyűlnek, egymás mellett tíz. 
Mikor a nap rásüt, csillog valahány, 
Szemet gyönyörködtet, hízik is talán. 

Már görbül az eresz, csikorog a kín, 
Húzza fűrészfogú gyilkos guillotine. 
S míg az egyre csak nő, s éjszaka recseg, 
Ő a kabátjában egyre kevesebb. 

Nem ment tíz utcánál messzebbre soha, 
Magányos hősként az utca harcosa 
Legyőzte a telet; hideg volt nagyon, 
S most tesz egy sétát a napos oldalon. 

 



330099                                                                                      antológia 2010.  
 

 

Óva intem. Látja, és felém nevet, 
Hunyorog, mosolyog, visszainteget. 
Egy szó sem kél ajkán, azt se mondja, jaj! 
Amikor a jégcsap lecsap, s vele hal. 

(versverseny győztes) 

 

Ofélia 
 
 
Kibontott hajjal jár a patakparton, 
Könnyű szoknyáját fodrozza a szél, 
Fürge lábon szökken, kecsesen hajlón 
Virágokat szed, s magában beszél. 

Árva vagyok. 
Eltávozott 
Közülünk jó apám. 
Bár úgy hiszem, 
Ma bús szívem 
Elé borítanám. 

 
Kibontott hajjal senki sem láthatott. 
Híven követtem atyám bölcs szavát; 
Szűzi fejemre koronát álmodott -  
Az illem őriz, a legjobb barát. 

Ó, balga hit, 
Kitudni, mit 
Szívében rejteget! 
Kimondanám; 
Örök talány, 
Engem is eltemet. 
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Kibontott hajjal, sírva menekültem, 
Jaj, de már késve; rég szíven talált! 
Csak azt akarta! Nyíltan és derűsen 
Ágyasházába, hálni invitált. 

Míg ott vagyok, 
Vidul, ragyog, 
De szíve nem remeg, 
Szemembe néz, 
Simít a kéz, 
Mely apám ölte meg. 

 
Kibontott hajjal, vígat és szomorút 
Zengve dalolok, virágot szedek, 
Magamnak kötök halotti koszorút, 
Apám is mondta: szép angyal leszek. 

Megyek, ha hív, 
Üres a szív, 
Szégyen tép szerteszét, 
Az is lehet, 
Rajtam nevet 
Mind, az udvari nép. 

 
Kibontott hajjal sodródik a vízen.  
Nyugodt. Ki látja, kitöri a frász; 
Halálba indul, túlvilágról üzen, 
Viszi a víz, s ő csendben dudorász: 

Bement a lány, 
De mint leány 
Többé nem jöve ki. 
Talpán göröngy, 
Orcáin gyöngy: 
Egy asszony könnyei. 

(versverseny győztes) 
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Özönvíz  
 
Frissítő eső mire a föld vár,  
A tél alig hozott egy kis havat,  
Kiszáradhat minden, ha így marad;  
Elmarad végleg idén a zöldár,  
S majd megfulladnak a halak.  
 
És megnyílnak az ég csatornái,  
És leszakadnak a fenti vizek.  
Jó hír: a köles, meglásd, jól fizet,  
Az aratást kell már csak kivárni,  
Alhatunk rá még száztizet.  
 
Befogadják a rejtelmes hegyek,  
Az avar beissza; szomjas szivacs.  
Felhő borzolt ághegy int: Állj, ki vagy?  
S indulnak apró, ám gyors vízerek,  
Rossz idő búsít, rossz ripacs.  
 
S fut a hegyről sok nevesincs patak,  
Iszapot sodor, görget sok követ,  
Már a látvány is gyilkos bűvölet,  
Ahogy ott lenn egymásba omlanak:  
Iszonyú, sodró víztömeg.  
 
A vízözön, lám, csak megérkezett,  
És lenn a völgyben telik az árok,  
A töltés oldalán víz szivárog,  
Hiába zsákolnak szorgos kezek,  
Feltörnek buzgó buzgárok.  
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Elsodor az ár hidat, és utat,  
És térdre rogynak átázott házak,  
Szőnyeg s bútorok is mind eláznak,  
És megfertőződnek mind a kutak.  
Állsz, mint akit porig aláztak.  
 
Amit látsz, őrülettel határos;  
Menekül már a gyermek s a felnőtt,  
A vizet ontják a párás erdők,  
Zavaros vízben úszik a város,  
És az égen baljós felhők. 

 
(versverseny győztes) 

 

Triológia  
 
Szikla  
 
A hegyen fenséges szikla trónol,  
A világot nézi mozdulatlan,  
Mely végtelen, örök, változatlan.  
Jó ez a nyugalom; sok a jóból.  
Vágya repeszti, végül leszakad,  
Hiszen csak pusztul, ki helyben marad,  
Pattogva ugrál, érzi az erőt,  
S már nem érdekli, hogy mi volt előbb,  
Életuntság, vagy menni akarás;  
A szemlélődést csak csinálja más!  
Fák derekát törve rohan tova.  
Gúnyosan kiált utána a hegy:  
A sorsod, bármit is teszel, csak egy;  
Gördülő kövön nem terem moha.  
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Lejtőn  
 
Gurul a súlyos kő, szent szörnyeteg,  
Mint börtönéből szabadult szellem.  
- Utam járom, nem állhattok ellen!  
Vele tart sok más, egész görgeteg,  
Gyilkos áramlat hideg nap alatt,  
Amerre futnak, pusztaság marad.  
- Haladjunk tovább – kiáltják bölcsen.  
S hogy beugranak, a víz kifröccsen  
Bővizű tiszta hegyi patakból.  
- Most lazíthatunk, utazzunk akkor.  
És csak sodorja sebes vízözön,  
Egymást csiszolja sok kövér kavics,  
Énekelnek is, nótájuk hamis:  
Nem terem moha gördülő kövön.  
 
Sodródás  
 
Kövek a vízben, már nem remélnek,  
Futják a versenyt; végleg lemarad  
Lusta, túlsúlyos, iszapba ragad,  
Minden koccanás diadalének.  
Bővizű, széles folyó visz tovább,  
Kanyar ejt foglyul néhány ostobát;  
Kifogják, áthull egy rosta-lyukon,  
Szava sincs több, s lesz kavicsos beton.  
S kiket végül még a partra dobott,  
Egymásba ragadt szemcsékké kopott  
Vízparton álló homokkő tetem;  
A széltől is fél, szétnézni sem mer,  
Egyre zúg csak közel a tenger:  
Gördülő kövön moha nem terem. 
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Völgymenet  
 

Fentről szemlélem a völgyet;  
Utam már lefelé vezet.  
Hívogatnak a vén tölgyek,  
Mind integet.  
 

Sűrű köd üli a tájat,  
Elindulok, tudom, mi vár.  
A napsugár tompa, bágyadt,  
Nyugodna már.  
 

Közelben száraz gally ropog –  
Más is cipel súlyos batyut –  
Markolom a vándorbotot,  
Még vár az út.  
 

Ballagok csak elmerülten.  
Szomorú dalt fütyül a szél,  
Zúgása megül a fülben,  
Végig kísér.  
 

Hideg pára ül a fákon.  
Egyedül ösztönöm vezet,  
Már az orromat se látom;  
Ködbe veszett.  
 

Sötét kámzsájából kivont  
Csontkézzel int szembejövő:  
Menj csak tovább, és sose mondd,  
Nincs itt jövő. 
 

(versverseny győztes) 

 

 



331155                                                                                      antológia 2010.  
 

 

 Szemendei Ágnes  (agnes)   

 

 

Bennem élsz 
 
Szél szőtte hangod  
dallamán, mesél az éj. 
Ezernyi emléket, mit 
ahogy lehull a levél. 
 
Néha lassan libben, 
szellő szárnyára ülve, 
vagy pörögve táncol, 
légörvénybe kerülve. 
 
Féltékenyen vigyázom, 
könnyesen, csodálva, 
szívem mélyébe zárva. 
 
Emlékek őrzik életem,  
ha felejtem a múltam,  
a jövőm veszíthetem. 
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Egy nap halhatatlanság 
 
Ez a nap már a tied.  
Fájdalom volt látni, 
ahogy elveszed.  
Meggyötört tested  
könnyebb lett benne.  
Megszűnt a léted 
lelked mennybe szállt,  
ott az új hazád. 
Emlékké születtél,  
ringat a bánat, 
a tested maradt a halálnak. 
De azóta is velünk vagy,  
nem feledünk soha. 
Úgy világítasz lelkünkben,  
mint sírodon a gyertyák,  
és mécsesek sora.  
A szellő megsimítja arcunk,  
mint régen a kezed, 
letörölné a csorgó könnyeket. 
 
Nem felejtünk Apa,  
emléked bennünk él,  
és mindig velünk marad.  
Mosolyodban szeretett volt,  
hangodban vigasz,  
és ha daloltál, táncolt a tavasz. 
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Elbocsátó üzenet 
 
Fuss tél, rohanj, küldelek! 
Bár élvezem még veled a perceket, 
de bejárja lelkemet, 
mint illat a levegőt,  
valami édesen furcsa,  
új utáni vágy, 
konok akaratossággal járja át. 
Szeretlek! De menned kell. 
Tudod?! 
Hiányzik, hogy lássam a holnapot. 
Szélhárfád hangját hallgatva, 
szívesen táncolok veled.. 
De látod? 
Mint egy szűzi álom, 
egyre fehérebb leszek, 
hóvakság gyötri arcomon a hajnalt, 
sokáig nem élhetek veled. 
Talán csapodár vagyok nagyon, 
de akkor is, 
kívánom a tavaszt, akarom, 
és bocsánat, de téged felejteni. 
Ne sírj! 
Csak néhány hónapig... 
Ő is hiányzik nagyon, 
szellő ujjával életre kelti arcom, 
majd a nyár hevét, 
az ősz zamatos melegét is 
elcsábíthatom. 
Mire lehullanak a levelek, 
és a fák aludni térnek, 
a vágyam a tied. 
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S ha majd,  
hóillatú széllel zörgeted az ablakom, 
boldogan hagyom, 
hogy ezenyi csókod arcomra hullva, 
végig guruljon ajkamon. 
 
 

Lélekharang 

Egy lélekharang szólal 
templom rejtekén 
Oltáron a kereszt 
az áldás már tiéd. 
Feloldoztattál,  
bűntelen leszel 
mire indulni kell. 

Szemedbe nézek 
rám nevet az éj. 
Karjaidba veszel, 
hangod elkísér. 
- Indulok hozzád! 
Lelkem csak a tied, 
föld őrzi testemet. 
 
A sötétség óvón átölel, 
testetlen létem 
lassan útra kell. 
A nyíló sugárban, 
mikor indulok, 
boldog a lelkem, 
Fényedben vagyok.  
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Egy lélekharang szólal 
templom rejtekén, 
oltáron a kereszt, 
áldása már enyém 
Feloldoztak engem. 
Bűntelen vagyok, 
már indulhatok... 

 

 
 

 
 

Gotthard Ernő (ernest): Colombo  
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Szélesi Velina (velina)   

 

Teremtve 

Véráztatott rongyfolyók, 
halványan pislogó végzett, 
gömb fényű szép napok 
nem látott remények. 
Fogadd el tegnapod, 
szebb már úgy sem lesz, 
legyen kéznél kardod 
és néz előre a jövőbe. 

Nem mondom, hogy jobb lesz, 
mert nem tudom. 
Nem mondom, hogy boldog leszel, 
mert ilyen még nem volt. 
De nem állhatsz öröké tükör előtt, 
a csillagok sem válaszolnak, 
lehet, nem találod meg a nagy Őt 
és sosem látod magad boldognak. 

Viszont menned kell, 
mást úgy sem tehetsz. 
Nincs előre megírva életed, 
de halált még nem lelsz. 
Ne is várd, felesleges, 
senki sem hiszi el, hogy roncs vagy, 
fásultságod röhejes, 
így lépj előre csak nyugodtan. 
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Szilágyi József  (Árvai, Emil)   

 

Lázár, jöjj ki! 
 

... S jön ki a sírból Lázár. 
Hagyja, hogy reszkető kézzel 
balzsamos leplét vegyék el, 
s bámulják, ahogy járkál. 

 
Van, aki sír örömében. 

Egy nyugodt szempárt lát ott: 
Ő szólította, az áldott; 

boldog, hisz nem látta régen. 
 

Kérdik most: hogy van? mit kér? 
Kőre leültetik, nézze, 

mennyire ámulnak: ím' él! 
 

Fáradtság lepi meg. Nénje 
már fut kenyérér', vízér', 

folyvást az Eget dicsérve... 

 
(olv.: János ev. 11. r.) 
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Az Út 

 
"Vak voltam, most látok. Vak voltam, most látok!" 

- így bizonygatja egy vakon született. 
Hallottak gyógyulni sántát, süketet, 
ám ekkora csodát még senki se látott. 

 
Kérdezik szüleit... tanácstalanok: 

szenzáció... jó, de pont szombatnapon?! 
El kéne dönteni, miféle hatalom, 
ami e reformer rabbinak adatott. 

 
Törvény vagy kegyelem? 
Szabály vagy szeretet? 

Idegtépő tusa tudós fejekben... 
 

Ő megy tovább, míg vitáznak benn; 
várják sokan még betegek... 
vár rá egy hóhér a Hegyen... 

 
(olv.: János ev. 9. r.) 
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Szöllősi Zoltán (Borian)   

 

Csábítás 
 

Lét 
Örvények 
Tépázzák 

Lelkem  
Nyugalmát. 

Közelít 
Felém 

A sötétség 
hercege... 
Csábítón 
Nyújtja 
Karját, 

S mutatja 
Kínokból 

Épült 
Felhőtlen 
Boldogság 
Kerteket, 
S nekem 

Csak 
Könnycseppek  

Gördülnek 
Végig 

Arcomon. 
 

2010. február 24. 

Halloween haiku 
 

Gyertyák tüzében 
Megjelenve emlékek 
Simulnak hozzánk. 
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Szukics Zsolt (szukicszs)  

 

 

Most ez vagyok én 
 
Rezgő szikla peremén vertem tanyát, 
Elhívtam ide minden banyát, s anyát. 
Elhívtam lelketlen rabokat, királyokat, 
Had lássák ők is sorsukat, sorsomat. 
 
Néha tündöklő lelkem pillanatai ölelnek, 
Máskor görcsös egóm bérencei köveznek… 
 
…Életem vad poklán át vonszolom magam, 
Tajtékzó, tomboló őrültként keresem utam… 
 
…Vagy szívem lágy érintése élteti a Földet, 
S csókjaim tüze, lelkem fényes, tiszta tükre. 
 
Vajon hol vagyok én a hullámok között? 
Hol van alázatom önmagam előtt? 
 
Mint tanuló tanár, és tanító diák. 
Hát most ez vagyok én. 
Mindenütt, mindenben, mi az enyém. 
Mert megyek tovább. 
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Harmatcsepp 
 
Táncol a holdfény a tenger hullámain, 
Feléd hívnak tomboló vágyaim. 
Megfeneklett hajóm roncsai szárnyán, 
Szállok feléd, mint tékozló szivárvány. 
 
Nélküled nem folyik folyó, nem nyílik virág. 
Nem nyugszik a nap, nem váltja az éjszakát. 
A sűrű erdőt napfény ragyogja át, 
Mikor látom lelked tiszta mosolyát. 
 
A világ száz csodája közül az egyetlen Te vagy. 
Te, a harmatcsepp, ki szívemnek életet ad. 
Mikor a zöld lámpást meggyújtom minden este, 
Mindig visszatérsz, belépsz jámbor életembe. 
 
Letisztult lelkünk gyermeki hangja szól hozzánk, 
Vigyük a fényt, együtt egyre tovább. 
S ahogy a diófán ülő bagoly megsúgta a próféciát, 
Megértettem a lélek mennyei dalát. 
 
Hát együtt járjuk most a táncot, 
Együtt éljük át az igaz álmot. 
S szerelmes szívem megfejtett rébuszát, 
Viszlek magammal világokon át. 
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Szűcs Gyuláné (doszke)    

 

Törött szárnyú lélek…! 
 
 
Pertuba vagyok magammal, 
pedig magázhatnám is magam, 
maga, a törött szárnyú lélek? 
még, hogy törött szárnyú, 
hisz nincs is szárnya, 
és lelke van? csak van, 

 biztosan van... 
nem látom se szárnyát, se lelkét, 
pedig már röpült, 
azt láttam, bement az ajtón, 
s kirepült ugyanott, 
úgy tizenhat éve, történt ez vele… 
 
Nem tizenhat évesen... 
hiszen akkor szárnya, lelke volt, 
s röpült, dalolt, a lelke szólt, 
mint trillázó madár úgy dalolt 
töretlen lélekkel  
Ma, mint egy törött szárnyú 

kis madár, aki a földre hullt, 
madárlélek, kimúlt… 
mért tört össze a szíved? 
dehogy a szíved, a lelked, a szárnyad! 
hol a szárnyad? „erdőrengetegben” 
a fák közt elhagytad,  
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Esztelen kis állat, 
repülnél, lelkesednél,  

szárnyakat növesztenél 
hányszor tizenhat évesen kellene,  

madárrá válnod…. 
magának, maga esztelen, 
fellegekben járó, tollatlan kis „állat”! 
Szárnyát csapkodja a madár, 
s fölrepül, lelke a magasba, 
de, maga nem lesz madár soha! 
óh, te boldogtalan  
törött szárnyú lélek, 
miért is nem szeretnek már téged.? 
szeretnek, odaát, hol a madár se jár, 
maga? is talán elrepül majd oda, 
hogy ne legyen, törött szárnyú lélek  

ezentúl soha….! 
 

 

 
2010. augusztus, 31. 
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Tóth János  (janus)   

 

Sorokba zárva 
 

Sorokba zárva 
lelked száll 

egy csoda világba, 
hol csendül a hang 

eleven a kép 
elül a vihar 

csitul, mint harang, 
ha elmúlik a dél 

mikor a nyelv épphogy 
a bronzfalhoz ér. 

Sorokba zárva 
az örökkön 

szavakon hintázva, 
mámor hangulat 

festi lényed, 

tán a halál is 
mulat, 

te Istent kéred, 
ujjaidat imára fűzve 

nézel a lobbanó 
fiatal tűzbe, 

mi sorokba zárva 
végtelenbe indul, 

akár lobogó 
fáklya, és ég 

még akkor is, ha 
nem lesz, 

ki sorokba zárta. 

 

Dobj el 
 

Dobj el magadtól, 
hogy újra rám találhass, 
mint elveszett 
kedvenc játékodra. 
Dobj el! 
Le a mélybe 
vagy föl magasra. 
Essek bárhogy, 
talpra vagy törjek 

ezer darabra, 
bármit teszel velem, 
én úgy nézek majd, 
rám omló hajadra, 
– ha lehajolsz értem –, 
mint ahogy ima közben 
a fűzfa alatt  
az Istenre néztem 
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Lélekrengések 1. 
 

Néha elhiszem, 
hogy egy ellobbant gyertyaláng 

valahol égni kezd újra, 
de van, hogy hitem 

akár villanó  pisztráng 
átsuhan a semmin túlra, 

ilyenkor minden oly sötét, 
belső világom oszló tetem, 

falánk keselyűként az  idő tépi, marja 
és közben köp rám egy nagyot 

a jelen. 
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Tóth Zsigmond (Zsigmond)  

 

 

 

Porlad kezedben... 
 
Mikor  hited csak erőtlen kapocs  
a megrázó pofont kétoldalt kapod 
porlad kezedben az utolsó szalmaszál 
a remény kútja befedve megtalál 
 
Mély szakadék fedi utam feléd 
mélyére nézve, tudom nincs remény 
a bátorság erőtlen, a vágy már halott 
kettőnk életútján álomkép vagyok 
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Török József  (Benjoe)   

 

Esőtánc 
 
Hallom, amint rámkoppan az éj 
esőáldó hangja, 
elzúg felettem a csend, 
pengeként zizzen a Holdra, 
az álmos város vére hull, 
monoton dobokkal 
tart ritmust egy letűnt sámán, 
valahol... 
 
...ha tudnád mennyire vártalak 
keréknyomok közé tört utak 
kiszikkadt zátonyán, 
sikátorokban bujkáló halál elől 
menekültem, édes öled medréből 
telítődtem, s költöttem életem 
e szajha világon át. 
 
Az égből madarak szakadtak fel, 
mint keserű sorsból a káromkodás, 
lepattant zománc rekedt hangjával 
vertelek félre, jajfám barnuló kérgére 
kovácsolt szavakkal sebeztelek, 
és dicsben röhögtek a nevetlenek. 
 
Ha eljönnél, dobolnék néked 
feszített bőrömön világ-csodát, 
de gyulladt ízület gátlása szédít 
és félek, hogy nem hallják odaát. 



Fulltükör 5.                                                                                            333322  
 

 

Folt 
 
Látod!? Megint elszállt egy pillanat. 
A vértes beszédek csenddé szelídültek, 
kibontott hajú lángok fényeznek kicsit, 
pókháló mögötti homályba repülnek. 
 
Részeg mámor után, kétségek közt indul 
párás szemű kínnal sebzett madár napom, 
kihűlt lepény haja karcolja a kezem, 
illúzióm zsebét magamra foltozom. 
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 Urbán Annamária  (Anne20)  

 

A múlt fiókja 
 

 fésülködőasztal legalsó fiókja mindig zárva volt. 

 A nő munka után fáradtan hazaért, és leült a kis foteljébe az 

asztal elé. Tudta, hogy senki nincs itthon, elővette a kistáskájából 

az aprócska kulcsot és kinyitotta a fiókot. 

Fekete-fehér fényképek hevertek a papírkupac tetején. Egy fi-

atal pár esküvői képe, a hetvenes évekből. A szülei. És aztán egy 

még régebbi, megsárgult kép a nagyszüleiről, egy ház előtt áll-

tak, pólyás csecsemővel a karjukban. 

A nő tovább túrt a fiókban, egyre több fényképet vett elő, és 

kipakolta az asztalra. Most nem ezeket akarta látni. Hanem azt az 

egyet.  

Természetesen legalul volt. Egy borítékban, fóliázva, nehogy 

kikezdje majd az idő. 

Óvatosan kihajtotta a borítékból, és megcsodálta. Egy szőke 

srác kék szemekkel, borzas hajjal, és egy lány, aki valaha ő volt. 

Sosem felejti el a pillanatot, amikor a kép készült... Akkor 

még hullámos, barna haját kibontva hordta, mert a fiú imádta 

nézni, ahogy lobogtatja hajzuhatagát a szél. 

Egy magas hegytetőn álltak, a hegy legmagasabb pontján, a 

kilátóban. A többi kiránduló mind csodáló pillantásokat vetett 

rájuk, annyira nevették és látszott, hogy nagyon boldogok. Éle-

tük csúcspontjára értek, ezzel viccelődtek, amikor lefotózták 

őket. Háttérben a környező hegyek, szikrázó napsütés, ők pedig 

fáradtak voltak és porosak. De megcsinálták, amit elterveztek. 

Az egyik közös álmuk teljesült: együtt megmászták az ezerötszáz 

méteres hegyet. 

Fiatalok voltak, és azt hitték, előttük az élet. Mekkorát téved-

tek! 

 

A 
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Amikor a nyár véget ért, visszamentek az egyetemre. A fiút 

egyik szombaton a barátai bulizni hívták, a lány viszont nagy-

vizsgára készült, ezért nem tartott velük. Visszafelé jöttek már 

hajnaltájban, amikor egy kereszteződésben egy őrült gyorshajtó 

belerohant az autójukba. A fiú az anyósülésen meghalt, mire a 

mentő megérkezett. 

A lány a temetés előtt egy nappal levágatta a haját, és az ös--

szefont tincseket elhelyezte a koporsón a ravatalozóban. Ez volt 

az utolsó ajándéka a fiúnak. 

Sorban megbukott a vizsgáin, és inkább otthagyta az egyete-

met.  

Egy évig teljes letargiában volt, és soha többé nem növesztet-

te hosszúra a haját. Azóta nem is talált senkit, akivel olyan bol-

dog lett volna. Igaz, nem is keresgélt. De kompromisszumot kö-

tött az élettel: még az egyetemi évek alatt az egyik osztálytársa 

üldözte a szerelmével, később találkozgatni kezdett vele, és tud-

ta, hogy a fiú a csillagokat is lehozná az égről. De hát a lány nem 

volt belé szerelmes. Hozzáment, vidékre költöztek és született 

egy kislányuk, de a lány szíve már a fővárosban volt eltemetve. 

Ez az egy fénykép maradt a múltról, amit azóta a fiók őriz ne-

ki. Néha előveszi, nézegeti, de ilyenkor mindig elszomorodik. 

Még most, jó néhány évvel később is nehéz elfogadni a sors dön-

tését. 
 

A másik szobában hangosan kakukkolt az óra, és a nő tudta, 

hogy a család mindjárt hazaér. 

Gyorsan még egy pillantást vetett a képre, visszacsomagolta, 

és elrakta a fiókba. Sorban visszahelyezte a többi fotót is. Itt volt 

mindenki, aki valaha kedves volt számára, és már nem élnek. De 

szeretettel gondol rájuk, amíg csak él. Mind hatással voltak rá, és 

a múltjához tartoztak. 

Percek múlva ismét kulcsra zárta a múlt fiókját. 
 

(prózaverseny győztes)  
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Urbán-Szabó Béla (adalbert)    
 

Nem mese ez… 
 

zt a történetet körülbelül egy-másfél évvel ezelőtt hallot-

tam. Egy kis faluban élt a Doktor úr a feleségével. Minden-

ki ismerte, pedig már évek óta nyugdíjas volt, és ő is ismerte a 

falu apraját-nagyját. Aztán meghalt a felesége, aki több mint 

hatvan évig élt vele, társa és segítője volt. A felesége biztosította 

azt a hátteret, ami ahhoz kellett, hogy a Doktor úr a gyógyításnak 

szentelhesse az életét. Egy alkalommal meglátogatta régi ismerő-

se, betege az egyedül élő Doktor urat. Áldatlan állapotokat talált 

a köztiszteletben álló embernél, aki teljesen alkalmatlan volt a 

háztartási munkára. A régi ismerős megkereste a falu elöljáróit, 

illetékeseit, hogy valamit tenni kellene. Gyorsan kiderült, hogy a 

lehetséges legjobb megoldás – a Doktor úr életkorára, egészségi 

állapotára tekintettel –, ha a szomszédos település szociális ott-

honába költözne. Ezt a megoldást ő is elfogadta. Azonban adó-

dott egy újabb probléma. A szociális otthonba a beugró másfél-

millió forint volt. A Doktor úrnak nem volt megtakarított pénze, 

gyermektelenek voltak, szolgálati lakásban éltek…, nem volt 

miért vagyont gyűjteniük. Megmozdult a falu apraja-nagyja. Egy 

takarékszövetkezet helyi fiókjánál számlaszámot nyitottak egy 

hétfői napon. Még azon a héten szerdáig a falubeliek – ki men--

nyit tudott – összeadták a Doktor úr beugró pénzét az otthonba. 

Azóta is sokszor gondoltam erre az esetre. Dobálózhatunk a 

szavakkal az élet értelméről, a szolidaritásról. Előadásokat is 

hallhatunk, könyveket is olvashatunk ezekben a témákban. 

Mind-mind csak szó, szó… Amióta ezt az esetet ismerem, az élet 

értelméről a Doktor úr élete jut az eszembe, a szolidaritásról pe-

dig a falubeliek magatartása. Azért ilyen kis csodák is vannak 

nálunk, Magyarországon. 

 

E 
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dr. Varga Imre (Emericus)   

 
 

Tegnapok a mélyben 
 
Öreg este jön már 
Ezernyi lámpa gyúl 
Olyan hamar tör rám 
Oly láthatatlanul  
 
Alig csak, hogy érzem 
Mily hűvösen ölel 
Gyorsan és merészen 
Álomhozón jön el.  
 
Kioldja mind sorban 
Amit csomót kötött 
Sűrű nappalokban  

Serény órák között 
Mert sűrű gondolat 
Mint tevékeny élet 
Űz még holnapokat 
Avagy semmivé lett? 
 
Csillagom az égen 
Rámköszön egy holnap 
Tegnapok a mélyben 
Zúgva zakatolnak. 

 
 
 

 
 

Minden, amit ember tud 
 
 
Minden, amit ember tud, egyszer elenyészik 
A résznek részét hiába hajtod, sosem elég a készig. 
Karod hiába erős, eszed is hiába vág 
Mi az életre készít, úgysem lelsz oly iskolát.  
 
Azt hiszed, két lábon állsz, de padlóra küld egy botlás 
Ha egyszer záptojáson ülsz, hiába minden kotlás 
Hiába várod izgalommal, hogy szerény műved kikel 
S bolondnak hisznek, mert nevetsz, amikor zokogni kell.  
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Minden, amit ingyen kapsz, a drágánál is drágább 
Az ellenséged megsegít, a jóbarát meg átvág 
Megerősít, mi meg nem öl, legyen az bármi kórság 
Mégiscsak Nietzsche tudta jól – bár ő se tudta sorsát. 
 
Hiába gyötörnek éjszakák, hiába fáradt tested 
Az álmot és a pihenést megint rosszul kerested 
Hiába vágysz elmédbe fogadni a nagy Mindenséget 
Végül mégis ő lesz az, ki magába fogad Téged  

 

Én is eltűnök 

Kerestem, amíg keresni volt mit 
S találtam is én, nem keveset 
Találtam kincset és ócska holmit  
Összeszedtem mind, amit lehetett. 

Az évek eltűntek, összecsúsztak 
Elcsendesült az ifjak dala 
Jön az öregség, s itt fogott túsznak 
A hétköznapok zordon hada 

Színes arcok, tükör-vízcseppek 
Illatok a forró nyári mezőn 
Íze a távoli vad szerelmeknek 
Régvolt mesékre emlékezőn 

Én is eltűnök, mint kósza felleg 
Égre simulva alkonyi szélben 
Apró porszemeként a végtelennek 
Az elillant idő nyomába léptem. 
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Amerre én járok 
 

Amerre én járok, szétsimulnak az árnyak. 
Szétrebbennek az elémhajló ágak, s szüntelen 
Mint őrzői egy elmúlt, mesés nyárnak 
Vörös szirmok incselkednek velem.  
 
Amerre én járok, kiürült az út előttem 
Léptem zaját a végtelen csend issza 
S a folyton kísérő szürkületben 
Csak egy szempár tekint időnként vissza.  
 
Amerre én járok, vigyázva, botorkálva 
Sokan kutattak arra jobb utat 
Hiába, mert az a kidőlt, régi, árva 
Útitábla már semerre sem mutat.  
 
Amerre én járok, sokan jöttek arra 
Vidáman, keresve szebbnél szebb virágot 
Nem jutva sosem nagyobb diadalra 
De őrizve-védve a szent ifjúi lángot.  
 
Amerre én járok, szétsimulnak az árnyak 
Jótékonyan, hisz mindnyájan jóbarátok 
Csak fogd a kezem, mert hűvös szelek járnak 
S a sötétben – hisz tudod – rosszul látok.   
 
Amerre nem jártam, most arra visz az út. 
Nincs félelmem, és vágyam is szerény 
Nem vágyom kincset, babérkoszorút, 
S tudom, ki magányos, csak az igazán szegény.  
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Vas Lajos  (Freewolf)   

 

A félisten 
 

 félisten a kocsmában üldögélt. Nem volt jövője, a múltja 

egy felest ért és a jelene, nos a jelene egy katasztrófa volt. 

Történetei a soha nem volt világokat idézte, lehetetlen, megfog-

hatatlan csöndes elmúlást. Ködös szemekkel nézte a semmit, 

kihívta a sorsot maga ellen, így nem volt senkije. Véreres szemét 

magába mélyesztette, de nem látott semmit. Utálta a méltatlan 

létet, maga ellen fordult, küzdött és koszos, kolduló kezeit zse-

bébe mélyesztette. 

Nem volt már hova visszavonulni, mindent felégetett. A sors 

megtagadta tőle a buta, kába, növényi létet, fájt, de gondolkodott. 

Ült, az alkohol ködén át nézte a világot ami megvetette és amit 

megvetett. Lassan, mint a reggeli napfény, úgy jött az érzés, még 

inni kéne. Mossa át a lelkét a tiszta szesz, hibát, erényt össze-

mosva egyaránt. Így, mint egy gondtalan nagyúr, kicsoszogott az 

utcára és a járdára ült. Furcsán nézték, akik nem tudták, hogy ő a 

világok ura. Kezét kinyújtotta és várt.  

Hirtelen ötlettől vezérelve, mikor a keze már pénzzel volt tele, 

feldobta a magasba az aprót és a csillogó érmék zuhatagában az 

úttestre lépett az örökkévalóság felé.  

 

 
 

A 
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Vaszkó Márta  (eprecske)  

 

 

Ölelj hát 

  
Koppan a léptem 
arcom eső mossa, 
dobban a szívem,  
lüktet a ritmus, 
a szél kísér, s 

dúdolom dallamát, 
táncra perdül minden érzés, 
vágyaimmal száll hozzád. 
Sírj szél,veled könnyezem, 

mert szólni alig merek. 
Mond hát miért,van ez? 
- a nyár is őszbe fordul 
mégis itt vagyok,s egyre 

csak halkan szól a dalom. 
Ölelj hát még egyszer, 
verjen ritmusra a szív, 

lassul a tánc, 
a boldogság magához húz,  

így ölel át a dallam, 
füledbe súgom halkan, 

gyere,tarts erősen, 
míg a szív dobban 
mert gyengülök. 
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Sodrás 

Hallgatsz és én hallgatok, 
csend s benne mély nyomok. 
Érzések és vágyak váltva, 
remény, hogy rád találjak. 

Félelmeinkkel átszőtt képzelet, 
– kérdés – mit lehet? 
Engedni a vágynak? 

– pedig holnap nagyon fájhat. 
Sokszor elsuttogott fájdalom, 

mégis hagyom. 
Sodródok az árral, 

ma még szép a képzelet, 
a jövőt nem kérdezem. 
Csak itt veled, mert ez 

így lesz jó,– nekem és neked. 

 

Békéscsaba, 2010. június 21. 
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Dallam 

Virág az asztalon  
egy palack a zongorán,  

tüzes bor, lágy futamok,  
kezem a billentyűkön 
játszik egy dallamot. 
Kint a táj hófehér,  
belepi a csipkés dér.  

szeretném ha itt lennél..  
Borzongok, 

kezemben a pohár megremeg,  
pára csepp siklik,  

gyöngyként hullik alá.  
Jöjj éji varázs!  

Kandalló tüze pattogj,  
halk zene szólj,  

simogassatok dallamok.  
Az ég kékjében felragyog  

az est hajnal csillag,  
s a szív érzi új irányt mutat.  

Lesz egyszer az asztalon két pohár,  
a boldogság gyöngyökként fut majd alá.  

Lehunyom szemem s repít a képzelet,  
oly szép ez a pillanat nekem.  
Hallom még a halkuló zenét,  

s látom,– kint mindent belep a dér.  
 

Békéscsaba, 2010. július, 8. 
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Vágy 

 
Egy csendes estén 

szólt a lány, 
– de jó is lenne már. 

A fiú újságot olvasott 
s halkan csak ennyit mormogott, 

– talán. 
Sóhajtott a lány, 

– de jó is lenne már, 
s a fiú 

úgy ám,– talán. 
Térült fordult a lány, 

s valami koppant, 
a fiú félre hajtotta az újságot, 

s mosolyogva így szólt, 
úgy ám, 

– jó is egy hideg sör az asztalon. 

 

Békéscsaba, 2010, december, 03. 
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Végh Sándor  (Véghs)    

 

Mamika 

Dolgos keze csak lóg a levegőben, 
ám a múlt könnyeit még ringatja a szél. 
A hittel vett időről már nem sző újabb álmot, 
csak meséket múltról, a máról, 
vagy a jövőről, és egy szép világról, 
melyet még hív, megalkot, vagy taszít, 
és időnként asztalmorzsákról beszél. 
Kincsként hitt életekről szól, 
az édenkert foszlott gyümölcséről, 
mely egy éjszaka  alatt szült igazgyöngyöket, 
miközben törött cserepeit 
tartja titokban párnája alatt!  

Súlyos feje még viszi előre. 
Dülöngélő léptei útján 
árnyékokat idéz. 
Maroknyi esze már nem küzd, 
de mégis fátylat lebbent 
fényről-éjszakáról, 
falevélről - napsugárról, 
és igaz szeretetről beszél.  
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Temetőben 
 
Csak az imára emlékszik a harangszó, 
kongatja az utolsó pillanatot, 
zengi, hogy csak hittel lehet szándékolt  
világot tanulni, a szédelgők reményei 
pénzért vett örömök között, 
életükben satnyulnak semmivé! 
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Wendler Mária (zafir)  

 

 

Csillaggyermekek 
 
Van egy sziget a Kozmosz tengerén, 
csodás világ, nem rég láttam meg én. 
Buja növény és állatok hada, 
regényes táj, fényár, színes csoda. 
 
Játékosak az Isten-gyermekek, 
erejüktől a bolygó megremeg, 
energia-labdát dobálnak ők, 
és babrálják a rugalmas időt... 
 
Képzelettel alkottak filmeket, 
mit sok kicsi ámulva nézhetett, 
s szereplőkként játszhatták majd tovább 
a mesehőst, királyt, koldust; s csatát, 
 
és játszották a sírva küszködőt, 
szerelmeset, mogorva börtönőrt, 
gyilkost, parasztot és AIDS-es babát,  
papot; s vezért, ki védi a hazát, 
 
tudóst, pop-sztárt és bölcsen gyógyítót, 
kötéltáncost, megszállott hódítót... 
A sok szerep elfeledtette rég, 
kik ők, s mit ér e sok elavult kép. 
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Kezük-lábuk már szinte béna volt, 
fülükben csak a film-zene dalolt, 
hiába hívták őket társaik 
erő-labdát dobálni, mert a hit 
 
mélyen aludt szívükben csendesen, 
csak ültek ők, s nem mozdultak sosem... 
 
 

Székesfehérvár, 2010. 04.19. 

 

 

Utad 
 
Mikor úgy érzed, minden elveszett,  
mély kátyúban kínlódik életed: 
nincs társ, otthon, csak kóros indulat, 
lazíts, s szüld meg valódi önmagad! 
 
Bizonytalan látszatok hűs ködén 
csak réveteg szűrődik át a fény,  
tépd le szemednek csalfa fátyolát: 
az út eléd tárul, hát menj tovább! 
 
Ha „kígyóbőröd” rád sok bajt idéz, 
vesd le! Ne hátra, csak előre nézz! 
Könnyed nyugalmad vidáman kísér, 
s a múlt jaja előled, lásd, kitér... 
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Wendler Zoltán (Artur-Brun)   

 

Melósok 
 

 hatalmas gyár szerelőcsarnokának legvégében volt a do-

hányzó hely. Mindenhonnan rá lehetett látni, és ha valaki 

leült ott egy cigarettára, az is belátta az egész műhelyt. Csak úgy 

lehetett odajutni, ha az ember végig ment az egész üzemen. Sen-

ki sem közelíthette meg észrevétlenül, éppen ezért a melósok oda 

tették le batyuikat, táskáikat, sokszor még a munkáskabátjukat is. 

Itt működtették a kávéfőzőt is. Sanyika, a segédmunkás főzte. Jó 

érzéke volt ahhoz, hogy mindig időben legyen forró fekete. Sze-

rették a munkások, mert sosem panaszkodott, mindent időben 

elvégzett, és ha ugratták, sem sértődött meg soha. Igaz, kevés 

ésszel áldotta meg a mindenható. 

Éppen levette a hatalmas kotyogót a villanyrezsóról, amikor 

hallotta, hogy léptek koppannak mögötte. 

– Megéreztem a kávé jó illatát! - szólalt meg Imre. 

– Már öntöm is a poharakba – vigyorgott Sanyika. – Látom, 

jönnek a többiek is. 

– Nekem most duplát adj, mert álmos vagyok – kiáltott Béla 

már messziről. 

– Fenét vagy álmos! – lökte oldalba Bélát a barátja, Tamás. – 

Másnapos vagy! 

– Hozzam a szondát? – lépett oda az egyik munkapad mellől a 

műszakvezető. 

– Inkább egy kispárnát neki! – dörmögte Imre, miközben töb-

ben is nevetni kezdtek. 

Árpád, a művezető ismerte az embereit. Tudta, műszak után 

előfordult, hogy nem mentek mind egyenesen haza, és azt is, 

hogy egyszer-egyszer tovább beszélgetnek a közeli kocsmában. 

Azt is tudta, mikor kell, és mikor nem kell szigorúnak lennie. 

Most is tisztában volt vele, hogy nincs nagy baj. Béla el fogja 

látni a munkáját rendesen. Amikor csipkelődésről volt szó, ami-

A 



334499                                                                                      antológia 2010.  
 

 

nek a középpontjában Sanyika állt, mindenki el szokott hallgatni, 

mert nagyon szerették, ha csak a műszakvezető és a segédmun-

kás beszélgettek. Árpád többek között ennek is köszönhette a 

népszerűségét. Sosem volt durva. Most is érezni lehetett a leve-

gőben, hogy ez következik. 

– Mondd csak, Sanyika! – kezdte Árpád. – Nem akarsz in-

kább az igazgató úr irodájában dolgozni? 

– Mit csinálnék én ott? - méltatlankodott a fiú. 

– Kávét főznél. Mert, hogy olyan finom kávét főzöl. 

– Vigyek fel neki kávét? 

– Hát vigyél, bár a titkárnője is szokott főzni. 

– Akkor most mi legyen? Menjek, vagy ne? 

– Menj, de azért vigyázz, nehogy összekeverjen a titkárnővel 

és esetleg megfogdosson. 

– Jaj, főnök úr! Én a lányokat szeretem! 

– Az igazgató úr is! 

– Akkor miért fogdosna engem? 

– Mert a te kávéd finomabb. 

– Akkor nem viszek neki! Nem bizony! 

A hangos nevetésre a műszakvezető felkapta a fejét, és körül-

nézett. Majdnem mindenki ott volt körülöttük. A cigarettafüst is 

sűrűn gomolygott. 

– Na, emberek! Irány a munka, mert ebből nem élünk meg! – 

nevette el magát ő is, és a többiekkel együtt elindult a dolgára. 

Még hallották, ahogy Sanyika félhangosan morgolódott, miköz-

ben a maradék kávét a termoszba töltötte. 

– No hiszen! Igyon inkább teát az igazgató úr, de én nem fő-

zök azért finom kávét, hogy utána … 

Elérkezett a munkaidő vége. A csengő ugyan nem szólalt még 

meg, de a melósok még összegyűltek a dohányzó helyen. Volt, 

aki még kért egy kávét, volt, aki csak egy cigaretta miatt ült le a 

nagy asztal mellé. 

– Jöttök a „csöcsösbe”? – kérdezte Imre a cimboráit. Így ne-

vezték a közeli csapszéket. A pultosnőről kapta a nevét, mivel a 
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hölgy igen dús keblű teremtés volt. Többen is bólintottak, ezért 

aztán hamar megindultak kifelé a csarnokból. 

– Sanyika! Te nem jössz? – kérdezte tőle Béla. 

– Nem, nem. Még letakarítok itt, és kimosom a főzőt, meg a 

termoszt – jött a válasz. 

Többen csóválták a fejüket. Nem értették, hogy az utóbbi idő-

ben miért marad el a társaságtól kedvenc segédmunkásuk. El-

hangzott az is, hogy sokkal többet látják dohányozni. Legalábbis, 

szinte állandóan lóg a szájában egy csikk. 

Amikor a csapat felsorakozott a pultnál, Imre legelőször is rá-

kacsintott a csapos nőre, majd körülnézett, és megszámolta, há-

nyan vannak. 

– Aranyom! Csapolj nekünk hat korsó sört! 

Mosolyogva nyúlt közben a zsebébe, de egyszer csak meg-

dermedt és az arca is elkomorult. 

– Állj! - kiáltott a nőre. – Ne tovább! 

– Mi a baj, Imre? – kérdezték hirtelen többen is. 

– Esküszöm, hogy reggel még tele volt a kabátom zsebe apró-

pénzzel. Most meg nincs sehol! 

– Én is így szoktam magam meghívatni, ha nincs pénzem – 

vigyorgott Béla, mert azt hitte, most is valami tréfa következik, 

de Imre továbbra is komoran nézett a többiekre. 

Hamar felismerték, hogy ez nem vicc. Jó csapathoz illően ös--

szedobták gyorsan a pénzt, és kikérték a söröket. Imre is kapott, 

de ma valahogy nem ízlett neki a komló. Sokat beszélgettek. 

Találgatták azt is, hogy mi történhetett Imre aprópénzével. Töb-

ben felhozták a témát, hogy Sanyika mostanában nem tart velük, 

és sokkal többet sepreget, takarítgat a dohányzó hely körül, mint 

annak idején. Talán az alkohol is tehet róla, elhatározták, hogy 

holnap pontot tesznek az ügy végére. 

Reggel, amikor beléptek a csarnokba, az a jól ismert, kellemes 

kávéillat fogadta őket, mint mindig. Ez az illat volt az egyetlen, 

ami nap, mint nap áttörte az olajjal keveredett fémek szagát. Egy 

pillanatra mindenki megfeledkezett a tegnapi elhatározásról. Oda 

tódultak a nagy asztalhoz és kortyolták a kávét. Sanyika egyfoly-

tában vigyorgott, de néha körbe-körbe nézett a többieken. Vala-
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mit megérzett egyszerű természete. Mintha ma nem lenne min-

den a megszokott mederben. 

– Hol van Imre? - kérdezte, amikor rájött, hogy hiányzik. 

– Benn beszélget a főnökkel – válaszolta Tamás. 

Amikor kiürültek a poharak, ment mindenki a dolgára. Nap 

közben, sokszor felpillantottak a munkájuk mellől. Számolták, 

hogy Sanyika legalább tízszer tevékenykedett a dohányzó he-

lyen. Igaz, a legtöbbet akkor, miután eljöttek a kávé mellől. Ez 

érthető volt, mert a poharakat is ő tartotta rendben. Na, de a többi 

alkalom megmagyarázhatatlan volt. Lassan közeledett a műszak 

vége. Már mindenki tudott a tervről. Körbeállták a segédmun-

kást. Ekkor megjelent a műszakvezető is. 

– Sanyika! Ürítsd ki az asztalra a zsebeidet! – szólt Árpád. 

Most kicsit másképpen csengett a hangja, mint amikor élcelődni 

szokott. 

– De főnök! Miért! - nézett megszeppenve Sanyika. 

– Csak tedd, amit kértem. 

– Muszáj? – görbült lefelé Sanyika szája széle. 

– Igen. 

Lassú mozdulatokkal bele nyúlt a zsebeibe, és elkezdte ki-

szórni a tartalmát az asztal sarkára. A melósok nem hittek a sze-

müknek, mi került elő! Rengeteg félig szívott cigaretta, némelyik 

már majdnem csak egy darabka csikk volt. Szóval, ezért lógott 

állandóan a szájában egy! 

– Ez minden? – nézett Sanyikára a művezető. 

– Igen! - szipogott a fiú. 

– Nincs pénzed cigire? Mire költöd el? Hiszen egyedül élsz! 

– Biciklire gyűjtök főnök! Spórolok! Messze lakom, és olyan 

jó lenne azzal járni. Hazafelé láttam a bolt kirakatában. Gyönyö-

rű kék bicikli, de nagyon drága! 

– Ezeket innen az asztalról dobd ki a kukába! – szólt Árpád, 

és a felső zsebébe nyúlt, majd átadott a segédmunkásnak egy 

pakli cigarettát. 
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A melósok zavartan néztek egymásra. Szégyellték magukat, 

hogy egy régi társukról tételezték fel a lopást. Igaz, nem derült ki 

egyelőre, hogy ki a tolvaj, de már maguk is nevetségesnek tartot-

ták, hogy pont Sanyikára gyanakodtak. Mindenki eloldalgott a 

munkája mellé. Aznap nem nagyon fogyott a kávé, és a fiú is 

szomorúan sepregette a csarnok betontalaját. 

A műszak végén Imre az öltözőben vetkőzés közben forgatta 

a ruháit. 

– A jó életbe! – kiáltott fel hirtelen. 

– Mi van? - rohantak oda többen is. 

– Ennek a kabátnak lyukas a zsebe! – mutatta nekik, átdugva 

a lyukon az egyik ujját. 

A melósok összenéztek, majd lassan bólintottak. A gyárkapu 

előtt megvárták egymást mind. 

 

Reggel Sanyika szipogva készítette a kávét. Nem aludt valami 

jól az éjjel, de azért igyekezett, hogy finom kávét készítsen a 

többieknek. Ahogy ott tevékenykedett, hallotta a lépteket. Töb-

ben is közeledtek a nagy asztalhoz. Megfordult és látta, hogy 

mindenki ott van. Nézte a jól ismert arcokat. 

– Sanyika! – kezdte Imre. Gyere ki a csarnok elé. 

– Miért menjek? – kérdezte félve a fiú. 

– A főnök akar neked mondani valamit. 

– Kint? 

– Kint. 

Sanyika elindult, nyomában a többiekkel. Ahogy kitárta az 

üzem ajtaját ott állt vele szemben a műszakvezető. 

– Használd egészséggel! – dobott a nyakába egy láncos bicik-

lizárat Árpád. 

Sanyika először nem értette a dolgot, de amikor a főnök oldal-

ra lépett, meglátta a letámasztott vadonatúj kék kerékpárt. 
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W. Kovács Krisztina (Welentze)   

 

Szinonimás haragvás 

Méltatlankodásom  
elért szívedig? 
Te  fortyogó! 
Zúgolódom érted, 
mert úgy érzem: 
egyre  felejtődök  
emlékeidben. 

Mormogásomra 
nincs ellenérved, 
csak haragszol,  
te is oly óg-móg vagy, 
mint én. 

Tudod mit? Ezután 
morogj nyugodtan!  
Hagyj engem füstölögni, 
míg kidohogok magamból!  
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Körforgás 
 
 

Ó Jégcsap!  
Te csélcsap  
vándorlegény!  
Te ég és föld között  
vándorló szeszély!  
Folytonosan átvedlő  
pára, víz, jég!  
Te örökké liftező  
csapadékfolyam!  
 

Fent az égen felhő cipel,  
ha már nem bír,  
cseppenként leejt.  
Házak sipkája felfog,  
vízből jéggé dermed izmod,  
lógsz az ereszeken.  
 
 

Ha rád süt a nap,  
gyöngyházfényben izzadsz.  
Elolvad vastag tested,  
halmazállapotod ismét  
tündöklő víz lesz.  
Elolvadva, lecsöpögve,  
barna talaj szív be.  
 

Onnét a Nap felszippant  
a kéklő fényes égre,  
pára leszel, légnemű,  
ismét a fehér felhőkön csü-
csülsz.  
Te csalfa, kóborló változó! 
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Képek 
 

 

 
 

Bujdosó Baranyi Krisztina (celokrax): Önarckép 
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Csizmadia Krisztina (cocko23):  Mediterrán hangulat 
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Csizmadia Krisztina (cocko23): Havas út 
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Deák Attila  (attila63): Szeptemberi emlék 
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Deák Attila (Attila 63): Sikondai erdő 
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Kamarás Klára (si): Olajbányász emlékmű Budafán  
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Kékesi Katalin (Gajdzsin): Görög táj 
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Kocsis Ágnes (kocsisagi): Tisza  
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Kocsis Ágnes (kocsisagi): Fény  
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Kovács Barbara (Atlantiszi): Villa reggel 
 

 
 
 

Kovács Barbara (Atlantiszi): Az elveszett titkok elfeledett  
kapuja 
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Kovács Barbara (Atlantiszi): Malom  
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Varga László (valo): Sárszentmiklósi templom 
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Varga László (valo): Elhagyatva 
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W. Kovács Kriszta (Welenzte): János 
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Urbán-Szabó Béla / Adalbert:  Nem mese ez... 335 

dr. Varga Imre /Emericus:  Tegnapok a mélyben 336 

dr. Varga Imre /Emericus:  Minden, amit ember tud 336 

dr. Varga Imre /Emericus:  Én is eltűnök 337 

dr. Varga Imre /Emericus:  Amerre én járok 338 

Vas Lajos / Freewolf:  A Félisten 339 

Vaszkó Márta/eprecske:  Ölelj hát 340 

Vaszkó Márta/eprecske:  Sodrás 341 

Vaszkó Márta/eprecske:  Dallam 342 

Vaszkó Márta/eprecske:  Vágy 343 

Végh Sándor / VeghS:  Mamika 344 

Végh Sándor / VeghS:  Temetőben 345 

Wendler Mária / Zafir:  Csillaggyermekek 346 

Wendler Mária / Zafir:  Utad 347 

Wendler Zoltán / Artur-Brun:  Melósok 348 

W. Kovács Krisztina / Welentze: Szinonimás haragvás 353 

W. Kovács Krisztina / Welentze: Körforgás 354 
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Képek 
  

Gotthard Ernő /ernest  borító  

Gotthard Ernő /ernest : Öreg arc 38 

Kékesi Katalin /Gajdzsin :Zebrák 103 

Gotthard Ernő /ernest : Rore web 114 

Lázár Mónika /csillagtalan : Rózsaablak 168 

Gotthard Ernő /ernest : Elisabeth Taylor  207 

Gotthard Ernő /ernest : Colombo 319 

Bujdosó Baranyi Krisztina /celokrax :Önarckép  357 

Csizmadia Krisztina /cocko23 : Mediterrán hangulat 358 

Csizmadia Krisztina /cocko23 : Havas út 359 

Deák Attila /Attila 63 :Szeptemberi emlék 360 

Deák Attila /Attila 63 : Sikondai erdő 361 

Kamarás Klára /Si : Olajbányász emlékmű Budafán 362 

Kékesi Katalin /Gajdzsin :Görög táj 363 

Kocsis Ágnes /kocsisagi :Tisza 364 

Kocsis Ágnes /kocsisagi : Fény 365 

Kovács Barbara /Atlantiszi : Villa reggel 366 

Kovács Barbara /Atlantiszi : Az elveszett titkok elfele-
dett kapuja 

 
366 

Kovács Barbara /Atlantiszi : Malom 367 

Varga László /valo : Sárszentmiklósi templom 368 

Varga László /valo : Elhagyatva 369 

W. Kovács Krisztina /Welentze : János 370 
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