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Úton Előszó

Úton

Hadd kezdjem azzal a régi mondással, amit a 2017-es Változás cft. an-
tológiában is idéztem: Úton lenni az Élet, megérkezni a Halálft. 

Mindannyian és mindig úton vagyunkft. Mennyi út és mennyi felé
visznekk

Úton vagyunk elindulástól, megérkezésig: születéstől a halálig, egy
kapcsolat kezdetétől a lezárásáig, a változás vágyától a változás befeje-
ződéséig és azután megint kezdődhet egy másik útk

Gyakran az „útonlevés” az egyetlen lehetőség arra, hogy új dolgok
kerüljenek az életünkbe, új ismeretségek szülessenek, új kapcsolatok
épüljenek, új ismereteket, új tapasztalatokat szerezzünkft. Éppen ilyen
lehetőségeket ad egy ilyen antológia is, akár szerzőként, akár olvasó-
ként, sőt akár szerkesztőként kerülünk kapcsolatba veleft.

ft.ft.ft.és csak az Úton járva találhatjuk meg azt (azokat), akivel (akikkel)
megoszthatjuk az „útonlevés” minden örömét és nehézségétft.

 Minden pillanat elindulás és megérkezés isft. Ha nyitot szívvel és lé-
lekkel járunk az úton, akkor folyton új dolgokat hoz elénk és folyton új
utakra is találhatunkft. A mi döntésünk melyiken haladunk továbbft.

Úton járni természetesen kockázatokat is jelent, de az egyetlen le-
hetőség arra, hogy megtaláljuk Önmagunkatft. Az Úton nem lehet „fé-
lig” járni meg kell tanulnunk, hogy mindig egész lényünk legyen ve-
lünkft. Ismerjük meg és fogadjuk el egész valónkatft. Ennek egy nagysze-
rű módja, ha alkotunk, írunk, festünk, rajzolunk és már az is, ha olva-
sunk, könyvet (mondjuk ezt az antológiát) lapozgatunk és elidőzünk az
alkotások fölöt, hagyjuk hatni magunkra mások műveitft.

Hogy az utunk hasznos lesz-e, hogy örömteli változásokat hoz-e, az
csak rajtunk múlikft. Éppen úgy mint ahogy az is, hogy találunk-e a kö-
tetben kedvünkre való írást, lesz-e amelyik megszólít és hat az életünk-
reft.

Mindenkinek jó szórakozást, hasznos Úton-járást kívánunk!

Juhász Krisztina és Komáromi János (koma)
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Úton Akai Katalin

Akai Katalin

Nagyné Akai Katalin vagyok, férjemmel Tatán élekft. 
Akai Katalin néven diákkoromtól írok, 2017-től publikálokft. Az

Irodalmi Rádió és több irodalmi magazin és folyóirat szerzője va-
gyok,  számos  irodalmi  közösség megtisztelt  azzal,  hogy  tagjai
közé fogadotft. Tizennégy hazai és nemzetközi pályázaton irodal-
mi díjat, vagy helyezést kaptam, és eddig tizennyolc antológiába
válogaták be verseimet és prózáimatft. Napút nívó díjjal jutalmaz-
tak, a „Szárnypróbálgatók” és az „Életmesék” kötetekben is szere-
pelekft. Az Országos Mécs László Irodalmi Társaság 2018-as pályá-
zatán elnyertem a Nemzetközi Mécs László Irodalmi Díjatft. Több
könyvem vár kiadásraft. 

Szeretnék  írásaimmal  szórakoztatni,  szeretetet,  vidámságot,
reményt adnift.
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Úton Akai Katalin

Autoimmun

Bárki bántot bénán tűrtemft.
Engedtem!
Soha vissza nem ütötemft.
Szenvedtem!
Könnyeimet némán nyeltemft.
Gyötrődtem!
Fájó lelkem álarc fedteft.
Szüntelen!

Féltem magam megmutatnift.
Nevetem!
Haragomat mosoly fedteft.
Kelletlen!
Dühömet is mélyre nyeltemft.
Sérteten!
Bánatomat eltitkoltamft.
Viseltem!

Elegem let, fellázadtamft.
Védekezz!
Magam ellen vívok harcotft.
Szüntelen!
Ordítanék fájdalmambanft.
Csendesen!

Megírnám a véleményemft.
Nem lehet!
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Úton Akai Katalin

Megfékezni nem akaromft.
Nyelvemet!
Kezemben a toll fcánkolft.
Megteszem!
Napról-napra jobban vagyokft.
Elhiszem!
Félelmemet sutba dobomft.
Dühösen!

Álarcomat földhöz vágomft.
Repedjen!
Haragomat kimutatomft.
Engedem!
Életemért megharcolokft.
Lelkesen!
Szavaimból kovácsolomft.
Fegyverem!

Repülünk

Ördögszekér kórójaként,
Repültem a széllel büszkénft.
Dideregve, szerelmedért, 
Önként szórtam el a tüskémft. 
Gondos karod felmelegít,
Szívemben már fényes tűz égft.
Elrejtőzve vállad mélyén,       
Kék virág nyílt tüském helyénft.
Életünk, bár nagyon nehéz, 
Repülünk a széllel büszkénft.
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Úton Akai Katalin

Börtönbe zárva

Testem fájdalmas börtönében élek
Öklömmel verem! Jobbat remélekft.
Hiszem és tudom, eljön majd az idő,
Kiszabadulok! S gyönyörű szárnyam nőft.
Könnyedén cikázok, szivárvánnyal játszom,
Felhőkről lábamat, napsugárba mártomft.

Repülök a fénylő végtelen kék égben,
Nem akadályoz már elhasznált testemft.
Levetetem! S vele a gondokatft.
Egy kupacba raktam, így letem boldogabbft.
Könnyedén cikázok, szivárványt ugrálokft.,
Égi ugrókötél, angyalokkal játszomft.

Sok földi bajomat, sikerült ledobnom,
Gyarló életemből végre szabadulnomft.
It már nincs irigység, rosszindulat, átok,
Csak jóakaratot, boldogságot látokft.
Könnyedén cikázok, szivárványból fonok
Csodaszép sálakat, majd neked is adokft.

It már más világ van, erre vágytam régen,
Őszinte szeretet mindenki szemébenft.
Nem fáj már testem, lelkem sem szenved,
Az, aki rossz ember, ide már nem jöhetft.
Könnyedén cikázok, szivárvánnyal játszom,
Ha jó ember voltál, leszel majd pajtásomft.
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Úton Bajzikné Panni

Bajzikné Panni

Költeményeim megírására egy-egy alkalom, élmény, történés
bontja ki az írás kényszerét, melyet empatikus ráhangolódással
formálok  megft.  Mindig  rátalálok  olyan  élményekre,  értékekre,
amelyeket  szeretnék  megmutatni,  megosztani,  mint  ahogy  az
„Úton” cft. nyári antológia témája isft.

Elmémben rögződnek és találnak ritmust, rímeket a gondola-
tok és formálódnak versekkéft. 
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Úton Bajzikné Panni

A város nesztelen 

Az utca hideg és dermedt,
a lámpák halovány fénye 

megnyúlt körft.
Puhán takarja a föld

fagyos hátát
 hópelyhek dunyhájaft.
A fák meztelen ágán

fázón kucorognak a kányákft. 
A város nesztelen,

egy-egy villamos zörren a sínekenft.

Hazahúz a szívem 

Hazahúz a szívem,
onnan, ahol a Kárpátok
kápráztaták szemem,

s kinyílt Erdély-kapuja nekem,
 ahol Székely-föld tündérszép 
vidéke röpke idejű vendége 

lehetemft.
Hazahúz a szívem!

Pár óra, s othon leszek,
ahol nem szöknek égbe a hegyekft.

Közepesekft.
Karéjuk öleli a Dunántúl

világszép tavátft.
Az én szívem hazahúz! 
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Úton Bajzikné Panni

Mélázó

Dalolgatva, dúdolgatva

rakosgatom lábamatft.

Keresem a, keresem a

nekem tetsző utakatft.

Egyre jobban, egyre többet

mélázok a sors felet,

hová vetet, merre sodort

vak szerencse engemetft.

Vigyázva és óvatosan

igyekeztem haladni,

tornyosuló gondfelhőket

minél előbb elhagynift.

Ezer vészen, vad viharon

repítet a csillagomft.

Eddig mindig megsegítet

társam s a jó alkalomft.

Bizakodva szerencsében

fürge, apró léptekkel

kaptatok a magam útján, 

ősz hajamban fényekkelft. 
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Úton Bajzikné Panni

Téli magány

Zakatol a vonat,
 változik a tájft.

A távoli hegyormon 
 magányos templom állft.

Tornyát lándzsa-fény szúrja átft.
Köröte apró ház-nyáj

hódolva állft.
Csatáknak tanúja, 

védelemnek oltalma
szilárdan magaslik, 
harangját kongatjaft.

Állandóság

A vértelen nap tétován
araszol az égbolt magasábanft.
Szellő rebben, álmos a csendft.

Egy korán kelő 
a Balaton

szél söpörte partjánál
gyönyörködik a víz
csipkés hullámábanft.

Megvirradtft.
Hajnal és napnyugta közé
az állandóság költözötft.
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Úton Bakos Bianka

Bakos Bianka

"Fénynek tiszta csobogásán
lelkek örök mosolygásán
színzáporok hajnalhídján
csillagterek megírt útján

holdvacsorák angyalhangján
felhőmezők légi partján
emberkezek aranytollán

napragyogás – Isten szárnyánft."
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Úton Bakos Bianka

Nyitás

Örvénylik szolgalelkem,
szétárad vihara
Nem osztom keté létem,
repítsen madara
Határtalan országomban
ég kísérje lépteim
Vértócsákat szárítsák fel
hullámtörő kezeim
Kidobom szellememből
roskadó énemet
Felfeszítem minden nap
szunnyadó fényemet
Zendüljön a csillagtérkép,
totemekkel álmodom
Hímezz szívemnek új ruhát
– régi testem elhagyom!

Nyárbársony

Történeteink bársonyán,
sejtelmesen csillog a nyár
Tenger-mosta hullámzaján
csendben úszik a fényoltár
Reggeli mosoly ajakán,
szíve huncut mézkosár
Delelő Napunk jót kíván,
Holdudvarban csillag várft.
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Úton Bakos Bianka

Körbeölelő fák

Körbeölelő fák hangját hallom,
szellemek suhannak végig a tájon
Velük repülök csillagokon át,
elcsendesedik a szív – küldi az imát
ft.ft.ft.

Egykoron karjaikba
fogadtak az évszakok
Együt éltem mindazzal, mit
a természet ereje adhatot

Emberi sorsom egy
pillanat alat ketétört
Fájdalom-nyilaival
sokadszorra belém lőt

Kőporos életemet
nem áldota senki fa
Hasonszőrű sem kívánt
jót, szavát nem pazarolta

Ajándékként kacsintot
a Halhatatlan fénye
Szívizmaimat rángata,
hogy emlékezzek végre

Most it vagyok e napon,
rémálmaimmal tűzdelve
De a Mindenség szoknyája
alat élek – újra lélegezveft.
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Úton Bakos Bianka

Lélektér

Lélektérben repülnek
a napfény-áldot angyalok,
köztük minden csillagban
mosolybékés dallamok

Testet öltöt bolygóritmus
elhozza az életet,
örök-lüktet szívekben
az egyetemes világrend

Földi porban szemet szúr
létünk véres törvénye,
halhatatlan utakon
megszűnik a miértje

Aranysugár öblíti
a szűkölködő ereket,
bennünk élő Istennel
kerek lesz a Végtelenft. 

Meztelen jelen

Feltámad a reggeli napfénykása,
zamatán érezni: Isten áldása
Csókot lehel a pimasz esőcsepp,
dallamával sugallja: Szeresd az életet!
Elhajlik a tér, időtlen a jelen,
cipőm talpán föld – oly meztelen
S mikor köszön az éjjeli csillag-pislogás,
felfedezem újra: Lelkem egy ragyogás!
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Úton Bakos Bianka

Imamalom

Zakatoló imamalom
– gyűjtötem szóban
Nem töltöm időmet
felesleges harcban

Áldással füstölög
megannyi csavar
Szívembe pumpál
a kegyelem-radar

Kioldja rémálmát
az aorta-kanyar
Kezembe ragadó
szent könyv hadar

Torkomat kínzó
csomó már apad
Villogó neuron
agyvelőmbe harap

Szemfüggöny árnya
lassan leszakad
Fejtetőn gyülekező
csillagösvény marad

Lábaimból oldódó
iszapos utam
– nem épít várat,
csak temeti múltamft.
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Úton Balogh Bea Heaven

Balogh Bea Heaven

Mátranovákon nőtem felft. Angol tagozatos gimnáziumi tanul-
mányaim után kereskedelmi, marketing, jogi és gyermekgondo-
zói vonalon szereztem képesítéseket Salgótarjánban és Budapes-
tenft.  Zömében optikai  és  gyermekgondozói  területeken dolgoz-
tamft. Több helyre sodort az élet, éltem külföldön, a fővárosban,
jelenleg Balassagyarmatól nem messze lakomft.

A művészeteket  mindig is  kedveltemft. Verseimet  többek kö-
zöt a lélek rezdülései, a történelem korszakai, a földrajz témái
ihletik, sokakat misztikus légkör lebeg körülft.  Internetes művé-
szeti oldalakon tíz éve publikálokft. Tizennyolc antológiában kap-
tam lehetőséget megjelenésreft. 2016-ban harmadik helyezést ér-
tem el Nyáresti merengés című versemmel a Toll és Ecset Alapít-
vány Szülőfalum, szülővárosom című versíró pályázatánft. Hálával
tartozom mindenkinek,  aki  szeretetével  támogatot eddigi  uta -
monft.

Irodalmi blogjaim: heavenversekft.blogspotft.hu, 
tengerekuraift.blogspotft.hu és 
haikusbyheavenft.blogspotft.hu címen találhatóakft. 

21



Úton Balogh Bea Heaven

Örök vadászmezők dala

Szellemvárosok porhanyós homokján
ébred a bősz szél,

emlékké let napok márvány-fejkövére
rózsa-csipkét horgolft.

Nem is oly messze, a Nap lebukó pírja mögöt,
a préri könnyel öntözöt zöldjén

farkasok táncolnakft.
Meghit közelségben faik nyugosznak,

míg el-elhaló vonyításuk 
dicső indiánok letűnt életéről mesélft.

Osonnak tova a hatalmas évek,
harmatos hajnalok esszenciájába visszhangzó

musztáng nyerítése csendül,
s szerelme lankadatlan tüze életet lehel

a vidék kietlen nyugalmábaft.

Önmagam keresve

Letűnt emlékek ösvényén bolyongok,
eső cseppje koppan magányom ablakán,
boldogság tünékeny leplében haldokló
pillanatok tompítják szívem dallamátft.
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Úton Balogh Bea Heaven

Száműz a végtelen tengerek kékje,
hajótöröt letem századok alkonyán,

illékony köd csupán, mi emel csillagfénybe,
nem találom múltam szikrázó parazsátft.

Ezüst könny-zuhatag márványarcom mossa,
öröklétbe vésve kihunyt tegnapjaim,

szilánkokká tört, szomjas tükörképem
talán újjáéled világunk romjainft.

Szerelmed keresem

Hópihe szállingózik, csak némán sírdogálk
Csillagok csókjában fürdő lelkem

vágytalan messzesége újra éhesen pihegft.
Szerelmed sóvárgom,

boldogság zamata kong üres perceimbe,
álmokkal tűzdelt szívem bársonyát most nem érintedft.

Mégis tudom – hozzám tartozol,
lelked lelkemben alszik örökre,

éjjelek holdfény-karjába bújva csak együt létezhetünkft.
Emlékkép-mosolyod szegletében merengve álmodok,

– oly gyermekien, távolban összefonódva veledft.
Betakarlak, mint partot a tenger, s

talán sorsunk rögös útjain,
kacagó harmatcseppek táncába 

új remények élednekft.
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Úton Balogh Bea Heaven

Elveszet századok

Tegnapok homályába veszet
civilizációk csendjét

búsongó csillag
megfakult fénye őrzi,

szürkületben rejlő,
misztikus világba

vetíti nosztalgia-árnyaitft.
Nyugalom-öle a végtelenben

honol, hajdani századok
felhők trónjára súgot,

káprázatos voltát derengift.
Sejtelemben kuporgó

pergamenek cserzet margóján
a múlt hírnökének ujja cikázft.

Óidő langy leheletében álmodó,
gazdagságban fogant,

archaikus büszt
a feledések kalendáriumában

veszteglő néhai kultúrák
impozáns fénykorának

elmúlását siratjaft.
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Úton Berze Tünde

Berze Tünde

1968-ban születem Gödöllőnft. Már gyermekkoromban elvará-
zsoltak a könyvekft. Mindent olvastam, szinte faltam a betűketft.

Gyenge próbálkozásaim versírás terén fatalon is voltak, de az-
tán lefoglaltak az  élet  dolgai,  család és  a  munkaft.  Néhány éve
azonban olyan dolgok történtek, hogy a mindennapok túléléshez
írni kezdtemft. Bármi történik körülötem erős késztetést érezek,
hogy azt papírra vessem és tudassam gondolataim, érzéseim má-
sokkal isft. 2007ft.-nem tagja letem a LIM-nek, ahol kaptam két Iro-
dalmi Emlékdíjat isft. Írásaim több Antológiában is olvashatóak, de
saját kötetem még nincsft. Nagy kedvencem és példaképem a ver-
sek terén, József Atilaft. Persze más költők köteteit is szívesen for-
gatom, köztük a kortársakétft.

„Nem szükséges, hogy én írjak verset,
de úgy látszik, szükséges, hogy vers írassék,

különben meggörbülne a világ gyémántengelyeft.”
József Atila
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Úton Berze Tünde

Benned élek

Mond, hol lakik az Isten?
Benned és bennem kellene, hogy éljen,
ahogyan másokban isk
– hisz vagyunk, mint Istenség-
k hiába keresem, valahol a ködbe veszetk

Nincs nyugalom ezen a Planétán,
maga az Ember is elveszetft.
Mindenkit hajt a vágy,
melyben néha megbújik,
de Othonát nem leli,
– zavarba ejtő kuszaság –
de ennyi csak az életft.

Néha rám tör az elégedetlenség,
és elindulok megkeresni Istenem,
bőszen nyitogatva az erkölcsösség
titkos ajtóit, hol nem vár más,
csak ezerszer olvasot közhely,
légből kapot bölcsességek hada,
s tudjuk jól, nem élhető,
ahogyan a mindennapok sem testvágyódás nélkülft.

Fogaim közt tartom lényed ízeit,
– hisz mindig éhes vagyok –
pedig nincs szerelemk 
k az csak szivárvány-illúziók
s veled élem a „természet törvényeit”ft.
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k mert szemeidben látom, ahogyan
a pókháló-erek szerte futnak,
hogy izzó gondolatokká érjenek,
a mögötük megbújó agytekervényeken,
gyönyört élni, ahogyan mással nem lehetft.

Kezdetben a vég
 
Állandóságban nyüzsgő változás,
s benne élni néha kín, reménytelen,
álló térben vajúdó idő-háborgás,
– ünneplő ruháját így ölti fel lényedft.
 
Megint csak emésztem magam,
körülötünk nőnek a szürke köd-falak,
– elmúlásba futó homokszemek, árnyékunk elhordják –
Te pedig csak ülsz tovább oly hangtalanft.
 
Nézem, ahogyan vihar-fodrok habján,
tova úszik, a bennünk elcsendesült vágy,
s fognám még hosszan reszkető kezed,
de szétválaszt a bennünk élő ár-apályft.
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Voltál

Szerteszét gurultak a csillagok,
fenn a fekete ég görbülő boltján,
hirdetik a Végtelen bús dalátft.

Elmémbe költözöl így éjjelente,
s őrzöm ízed, mint fnom süteményt
melyet magába fogad az ínyft.

Arcod idézi a párnámra futó,
velem incselkedő Holdfény-árny,
kacéran oromba hintve tested illatátft.

Összekuszált gondolatok szálai
terülnek fölém, – magány karok –
s érzem, neved sikoltani akaromft.

Bűntelen

Nem ismerhet senki igazán engemk
k még magam is elcsodálkozom néha,
milyen kergekór szülte ide lényem,
mely konok forogni világ tengelyénft.

Ellenszegül, lázad, s ha kell, kitér,
de magába fordult magányom nem fél,
bűntelen Tündért képzel minden éjjel,
pőre testén jégvirágot bont a kéjft.

Minden nap játszom a boldog bolondot,
kielégítve eltorzult világot,
hisz ki bántana egy kedves bohócot?
k újra festem elkenődöt mosolyomk
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Borsos Irén

„A könyv csodálatos utazás
a múltba, és a jövőbe”

(Jókai Mór)

1945-ben  születem  Ceglédenft.  Nyug-
díjba menetelem óta egy Pásztó közeli ta-
nyán élek,  és  azóta  foglalkozom írássalft.
Lelkemben  rengeteg  dal  születettt; vidá -
mak, és kesergők, boldogok és lázadók, és
dicsőségesek, egész élet élményeift.

Szeretem a szép magyar beszédet, a tartalmas mondanivalótft.
Töltelékszavakat nem használokft. Manapság, amikor mindennap-
jainkat ellepi az éneklő beszéd, a hangsúlyok nélküli hadarás, és
a felkapot idegen szavak sokaságatt; én maradok az örökérvényű
szép magyar beszédnél! 

Eddig hat önálló kötetem jelent meg: Tavaszi tüzek 2006ft., Új-
raélt  tavasz  2009ft.,  Együt a  szívemben  2012ft.,  Útjelző  fényeim
2014ft., Védjük magunkat 2015ft., Mennyei üzenet 2017ft., ezen kívül
Hetvenöt különféle irodalmi antológiában olvashatók írásaimft. 

Munkásságomért, és Újraélt tavasz című könyvemért, „Arany
oroszlán” írói díjat kaptam 2010-ben, 2013-ban pedig az Igazság
kerestetik című írásomért a Humorfesztivál külön díjával jutal-
maztakft.

Elérhetőségeim:
bft.irenke@invitelft.hu
htp://wwwft.humoreszkft.blogspotft.hu
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Buszos kaland

Felszálltunk kedvenc autóbuszunkraft. Jobb kezemben a pólyás
csecsemő,  bal  kezemben  a  lyukasztandó  buszjegyft.  Férjem  a
sportáskával  türelmesen álldogál  odalent,  mindenkit  előre  en-
gedvett; hadd siessen, aki ülni szeretnek

Idősebb úr, mint egy diszkoszvető, – hajítja kalapját az ülésreft.
A kalap vízszintesen úszik a levegőben, s éppen a megfelelő ülés-
re huppanft. Micsoda rutin! Mire végeztem a jegykezeléssel, már
minden hely foglaltft. Kivéve azt, amelyen a kalap ülft. Odamentem,
megfordultam, látszot, hogy egy másodperc múlva leülökft. Az úr
odaugrot és kirántota a kalapotft.

Miklós távolabbról láta az esetetk 
– Ráültél volna? Biztos, hogy ráültél volna? 
– Igen, természetesen! – válaszoltamft.
A tömeg nagy voltft. Mikor megérkezünk, a végállomáson ne-

hezen vergődtem le a csecsemővelft. Látom ám, hogy Miklós már
amot megyk 

Miért siet ennyire? Szedem a lábam, trappolok utána, ahogy
enged a tömegft. Végre utoléremft. Jobb kezemben a csecsemő, bal
kezemmel belekarolokft. Vagyis csak karolnék, mert nem engedi,
hiába próbálkozom újraft. Szinte odébb ugrik, s azt mondja: 

 – Na, nak!
Idegen hang, idegen arck 
– Jaj, bocsánat! – mondomft. 
Visszafordul és szembenéz velemtt; egy idegen embertt; lesújtó,

megvetésselk 
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– Elnézést kérek, összetévesztetem, bocsánat! – Lángvörös az
arcomk  

A sötétbarna crombi kabát az okak Hiába volt drága, senki
nem garantálta, hogy holnap nem jön szembe az utcán egy másik
A Május1ft. Ruhagyár százával ontota típusfazonjaitk

Már nemcsak az arcom, a nyakam is lángvörösk

Hol lehet Miklós? Miért nem fgyelt ránk? Nézek visszafelék 
Szép lassan caplat utánunk a csomaggalft. Csodálkozot is, hová

sietünk? 
Mindaddig, míg ezt a jelenetet meg nem látak 
S ahelyet, hogy mellém áll, vagy a védelmemre kelne, mások

füle hallatára azt mondja:
– Hölgyem! Gyerekkel a karján ismerkedik, it a Borároson?

Hazavárlak

Jötek, mentek a levelekk Várlak nagyonk hányszor írtam, ki
tudja márft.

Ez a hosszú „kiküldetés” csak nem akart véget érnift. A szere-
tet személy levelei egyszer csak elmaradtakk

Arra gondoltam egyáltalán nem jön hazak volt már ilyenk
Odakint gondolta meg magát valaki, s hátat fordítot hazának,
othonnak, családnakft.

Nálunk ez nem fordulhat elő – gondoltam, – a mi szeretetünk
és bizalmunk erősebbft. A levelek mégis elmaradtakk Hosszú idő
telt  csendes  várakozásbank Ha nem ír,  ne  várd,  úgy sem jön

31



Úton Borsos Irén

haza! – vigasztaltak a kolléganőimft.

Egyszer csak néhány soros bocsánatkérés jöttt;
– Sajnos baleset történt, de már rendbe jötek a dolgok, pedig

kinek keze, kinek arca vagy lába bántak – Nem volt részletezve,
azt is csak én gondoltam, hogy lőszer hatástalanítása közben tör-
téntft.

–  Mindenki  rendbejöt nagyjából,  –  írta  Miklós,  –  az  élet
megy továbbk

Tudjuk, hogy a háborúk után komplet aknamezők maradtak
it, otft. Manapság is így volt ez a délszláv háború után, akkor a
békefenntartók keresgélték ezeketft.

A következő levél azt mondja: haza megyek! Na végre! Bol-
dog izgalom, várakozás, készülődésk

Eljöt a gyönyörű nap is, de bizony hiába vártam, Miklós csak
nem jötft. 

Mindjárt esteledik, vajon hol lehet? Tekintetem az előszobai
asztalon heverő kis láncra esik, melyet a kapuzárásnál haszná-
lunkk

– Megjöt Miklós! Megjöt! De hol lehet? Miklós! – mondom
hangosan, – It vagy?

Az ajtó mögül kilépet valakik egy idegen arca nézet rám,
egy torzók 

A sebhelyes arcban szemhéj, szemöldök nélkül, kis lyukakból
néz ki a szemgolyóft. Az összhatás ijesztők

Azt hite, iszonyodva hátrálok, vagy elszaladok félelmemben?
    – Miklós te vagy?
    – Igenft.
Előbbre lépek, átölelem a törzsetft. Fejem a szíve fölötk Rete-

netes zakatolásk Majd kiugrik a helyérőlk 
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– Ne féljk! Ne féljft.ft. ! Én szeretlekk!

Szívszaggató zokogásomra a  férjem is  felébredtft.  Alig tudot
megvigasztalni 

– It vagyok! Nincs semmi baj!

Csak később jutot tudomásomra egy „Látó” által, hogy ez a
szörnyűség egyik előző életünk drámája voltft. 

Utazás Pestre

Éva,  Juli,  Öcsi  meg  én,  négyen  főztük  a  tejbegríztft.  Mint  a
„Miska kását főz” mesébenft. Hol túl sűrű let, hol pedig túl hígk
Öcsi megkóstolta, de visszadobtaft. Olyan arcot vágot, hogy ne -
künk eszünkbe sem jutot megkóstolnift.

– Hogy mersz dobálódzni? Megetetem veled, amit ledobtál! –
A barátnőimet sem kellet biztatnik 

Futkározás, hajigálás, birkózás, egymás megetetése nagyon jó
játék voltft. Amúgy betyárul odakozmáltft. Önfeledt játékunk med-
dig tarthatot? Megijedtem, amikor körülnéztemft. 

– Gyerekek, szedjük le a falról,  meg a szekrényről!  Mit fog
szólni Anyukám!

Vekker csörögk Nem tízéves vagyok, hanem hatvan! 
Reumás derékfájás kínoz, és rosszul alszomft. Felülök az ágy-

ban, reggel van? A szemem bedagadvaft. Borogatnám, – mi a csu-
dát csináljak, – Budapestre kell utaznom!
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Férjem vigasztal, mindjárt kivisz kocsival a buszhozft. Nagyon
kedvesft. Beülök hátra a csomaggalft. Megbeszéltük, hogy zsemlét is
veszünkft. Hideg szél fújk Már it is az üzlet, kiszállokft. A hátam,
derekam csupa vízft. A kabátom is átvizesedet, a nadrágom is csu-
pa víz! Férjem csodálkozik, valóban? Tegnap lemosta a kocsit, de
hogy kerülhetet víz az ülésre?

A sírás kerülgetft., most mit csináljak? Ha hazamegyek átöltöz-
ni, lekésem a busztft. Ha így szállok buszra, megszáradok Pestig?

Az ablak mellé ülök, a fűtés kedvezőft. A zsemlét eszegetem, az-
után a tej  következikft.  Az út összevissza kanyarogft. Megvárom,
amíg egyenesen megyünkft. Egy nagy zökkenőnél kiömlik a tejft.
Törölgetem, de ragad az arcom, a ruhámft. Mindjárt megőrülök!
Ez már sok nekem! Hisztériás kacajban török kik 

A busz utasai megrovó tekintetel fordulnak felémft. Mindenki
engem nézft. Egyik arcról a másikra nézek: mindenki ismer? 

Kollégáim, rokonaim, ismerőseim néznek szótlanul, és megro-
vóank It állok porig sújtvak

– Irénke, Irénke! – ráz a férjem – kelj már fel, mert lekésed a
buszt!
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Fazekas Margit Szomorúfűz

Egymás szívébe …

Mondd, érzed-e,
hogy szeretetem mily végtelenft.

Eget, – földet egymás szívébe zártuk,
Te messzi útra mentél,

az örök végtelenbe:
Nem pótol többé senki sem
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Egy éve annak

A hegyek ragyogtak a verőfénybenft.
A fák közöt játszot az átsütő napsugárft.

Út – utak! A csoda!
Ad még szívember az élet új tavaszt?

Élni akarok!
Ha szívem fájdalommal teli is,

ha bukdácsolok is, de élnift.
Újra élni és újra szeretnift.

És örülni minden szépnek,
és megtalálni újra az életemetft.

Te már régen nem engem szeretsz,
vagy talán nem is szeretélft.

Egy éve annak, hogy tovaléptélk
Kerestél valakit, akiben remélted, -

megtalálod a szerelmetft.
Hazudtál nekem, igen, Te hazudtál,

nem én Neked!
Tudtad jól, hogy csak árulás az egészft.

De féltél!
Féltél az őszinteségtőlft.
Gyaláztál, megtagadtálft.

Pedig hidd el, az idő mindent igazolft.
Az idő, ami késve rendezi az érzéseketft.

Akkor, mikor már nincs visszaútft.
Eláraszt, – beivódik a lélekbe,

rászáll a lélekre,
terjed egész valónkraft.

Végre meg kellene tanulnom élnift.
Meggyűlölni is tanulni kellene,

de vajon szabad -e?
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Naponta kellene mindent újra tanulnom,
a fájdalommal együt élni,

boldognak vagy boldogtalannak lennift.
Felejteni és újra felejtenift.

Főleg a szerelmet – végleg felednift.ft.
Egy éve annak, hogy nem tudsz szeretnift.ft.

Igazgyöngyök

A levelek, a virágok csupa gyöngyként csillognak a zápor miatft.
Sír az ablak, csorog a könnyeft. Ráfújja a szél, – keresi az eső útját

az üvegenft. Lassan elcsöndesedik, elül a szél, – eláll az esőft.
Kibújik a Nap a lágy sugárban, éled a világft. Nyújtózkodnak a

bokrok, a fák, viruló azúrkék az égboltft. Ölelkező ágak a fényben
ragyogó kertbenft. A pillangók szálldosnak virágról virágraft.

A nyári holdsugár szikrázó, izzó lángft. A hajnali napsugár csupa
fénynyalábft. A fák közöt ragyognak a fények, a sötétlő égbolt

csillagok ezreit szórja szerte széjjel, mint az igazgyöngy-
szemeketft. A csillagok gyönyörűen ragyogva világítanak a

szerelmesek andalgásainft. Egymás karjaiban – szeretnift. Tündöklő
fények és a nap vörös alkonya hozza el az égboltra szálló ezüst

Hold tündöklésétft. Alszanak a virágok és a fákft.
A csendes éjszakában szellemként jár a lenge szellőft. A bezárt lili-
omkehely illatárját mélyen magába ölelift. A mélységes gyönyört

és szerelmet szívünkbe lopja a júniusi mesés éjszakaft.

Szívem lüktet, – követi az emlékeketft. Nélküled olyan üres min-
denft. Mennék hozzád, – hazaft. Mindig feléd visz az utamft.
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Útalan utak… 

Fátyolos a szemem,
Könnyek ülnek szempillámon
Fájdalmasan ölel az emlékezet

Fésüli arcom a csípős szél
Homály mögé bújik a fény
Gyógyulni sem tudok már,

Szerelem csillaga nem az enyém
Alkonyodik, leszáll a napom,

Szememet lassan lezárom,
Partot nem ér már csónakom,

Száll az ég felé fohászom
Minden a csöndbe dermed,

Örökre it vagy mélyen a szívemben
Életem körülölelte életed,

Fényt árasztotál ősz fejemre
De kialudt reményed lángja

Elsodródtál messze a végtelenbe
Útalan utakon, a felhőkön túlra,

Szívem helyén most kődarab,
Két szemem síró könnyfolyam

Lélekcsöndem messzire szárnyal
Emlék vihara útra indul

A távolságot hidakkal összeköti
Árvává letem nálad nélkül

Még csillannak it-ot a fények,
Közeleg az ősz: súgják a szelek

Csend mindenüt – halkan ringatva
Árnyak osonnak tova az elmúlásba
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Lelkünk hangjai…

Az életünk nem tart örökkéft. A csend, a békesség, a boldogság, az
érzéseink – a lelkünk hangjaift. Tiszta fény, titok – maga a végte-
lenségft. Lelkünk is fagyos a lélekvesztő hidegben, a fájdalomban,

a szomorúságbanft. Éjszaka, a sötétben, a csendben fényesen
suhanóft. Ha álomra zárulnak szemeink, lelkünk is útra kelft.

Szívünk tele félelemmel, ürességgel, de a lelkünk az érzésekbe
belesajogft. Siratjuk szereteinket, akiknek lelke már a mennyben

szárnyalft. Az érzések erősek – a lélek és a szív együt zenél,
muzsikál forró vágyaink közötft. Vergődünk álomba merülő

lélekkel, szívdobbanásainkban is a lelkünk vezetft.
Azt mondják – a szem lélek tükre, – akkor a lélek a szem tükreft.

Hozzánk ér egy sugár, bennünk a szeretet a lelkünkbenft.
Ha mosolygunk, a lelkünk csillog, ragyogft.

Hangok, fények, színek, lassulva dobbanó szívekft.
Csend, nyugalom, béke – a lélek a végtelenben lebegft.

Ha belenézünk egy tükörbe – megláthatjuk a lelkünketft. Ha bele-
nézünk egy szeretet szembe – megláthatjuk a lelkét, ugyanakkor
saját lelkünket is, hisz benne pihenünk és bennünk pihen a lélekft.

A lelkek ölelő szeretetében

Árnyak suhannak a kert felet
Az alkony ránk borul szelíden
Lelkeink vándorútra kelnek

A titkok csendje fnoman átölel
A szívekben rügyeznek az érzések

Barátságban, szerelemben
A lelkek ölelő szeretetében
Az elmúlás szálló zenéjében
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Csendemben (Az én csendem…)

Az úton bogáncsbokorft. Sodorja, fújja a szélft.
Bármerre indulok, emlékek kísérnek, szomorúsággal szívembenft.

Gyermekkorom varázslatos világaft.
Összekuszálódot életemft.

Szél voltam valamikor, végigjártam ösvényeimetft.
Szelíd tekintetel borul rám az est, nyugalommal ölelft.

Az éjszakai égbolton ezüstlik a Holdft.
Újra élem csendemben, hogy ki voltam, kivé letemft.

Az emlékek árnyai lebegnek feletem,
már vigaszt nem nyújtanakft.

A dallamok is elhalkulnak, egyre távolodnakft.
Isten kegyelme – a szunnyadó gondokkal áldást hint rám olykorft.

A sors sötét tavain úszkálok,
felhőkön ülök és árnyak vetülnek álmaimraft.

Az életünk – mozaikkép

Az életünk olyan, mint egy mozaikképft. Sok-sok apró képből,
kockából áll összeft. Van, amikor könnyen illeszkednek egymáshoz

a darabok, de van, hogy nem tudjuk összeilleszteni a kockákatft.
Varázslatok, csodák, szépségek és mindennek az árnyoldala:

elviselhetetlenségek, eltévelyedésekft. Sokszor hiába lévő akarat
bennünk, hogy segíthessünk, hogy megtalálhassuk a visszautatft.
Az útelágazásoknál rossz irányt választunk, ami sajnos, a végte-

lenbe vezethetft. Vannak dolgok, amire magyarázatot soha nem ta-
lálunkft. Legalábbis nem tudjuk szavakkal kifejezni,
csak az érzéseinkben vannak, csakis a lelkünkbenft.

Gyertyákat, mécseseket gyújtunk, lámpát oltunk és
ünnepélyesen, fájóan emlékezünk, a visszatükröződő fényekben,

békességgel a lelkünkben, életünk árnyékképeivé válvaft.

40



Úton Fazekas Margit Szomorúfűz

Szívemben élsz 

… Édesanyámnak…

Szeretném látni mosolyodatft.
Fáradt, dolgos kezedet kis kezembe fogni, – megsimogatnift.

Meg-megállni pillanatokraft.
Úgy, mint rég: 

Veled együt csodálni a természetet,
 Hallgatni az éneklő madarakat, az erdő susogásátft. 

A csörgedező patak hangjátft.
Ülni a tóparton, a vízre hajló szomorúfűz alatft.
Arany szemed csillogását fgyelni, örülni Veled

Ha könnyed kiserken, szeretően letörölnift. 
Figyelni a felhőket, a virágokat csodálni, pillangókkal együtft.

Gondjaidat átvállalni, fájdalmaidat gyógyítanift.
Szelíd öleléssel karjaimban tartanift.

Fényben repülni Veled, örömet adni, szeretetetft. 
A sors elvet tőlemft. Álmaimban ma is velem vagyft.

Fogjuk egymás kezét, együt az úton, minden bánatban,
örömbenft. Élsz a szívemben, lelkemben örökkön örökké 

drága ÉDESANYÁMft.

A szélben, virágok közöt, a csend nyugalmában – félelem nélkülft.
Dallamok szólnak hangok nélkül,

de szívemben zengnek és kísérnek utamonft. 
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Álom az álomban

Lassan menekül az éjszaka a tágas végtelenbeft.
Csend és némaság borul ránkft. Homályos, vagy nagyon is éles

emlékek közt bolyongunkft. Egy másik világban élünk,
átélünk újra minden régi pillanatotft.

Elfeledet szavak közöt járunk az álomvilágban beszívjuk
az éjszaka áradatát, a holdvilág fényeitft.

Harmónia száll szívünkre, lépteinket árnyak kísérikft.
A sötétség megüli lelkünketft.

Felhők az álmok homályában, a legszebb hangok dallamábanft.
A fájdalmak is álmokká szunnyadnakft.

Pillánkra múlékony éjszaka terül,
szelíd bánat szívünkre a mélyült éjszaka rezgéseibenft.

Öröm, sírás életünk homályában,
mely vissza-visszatér álmunkbanft.

Megleljük a titkokat, fürdünk a fényben,
vagy belebújunk az árnyakbaft.

Álmodunk arról, akit szeretünkft.
Angyalok közöt – angyalokkal lebegünk,

dallamok szárnyán utazunk a tündérek világábanft.
Jó lenne, ha életem örök álom lenneft. Ha újra átélném gyerekko-

rom szép álmaitft. Szívem maradhatna azokkal, akiket nagyon
szeretem, akikkel varázslat volt az életem, bűvös fények

ölelésébenft. Talán hamar feledjük a múló időt, lelkünk mégis az
emlékek útján bolyongft. Az álmok ringanak, ringatnak, – minden
rosszat elűznek és reményt adnakft. Muzsikálnak a Mindenségbenft.

Az angyalok átölelnek, egy másik világba visznekft.
Emlékezetünk mély kútjában le-föl szállunk, zaklatotan, vagy

örömtől mámorosan, lágyan ringatózva,
míg az ébredéssel elköszön az álomft.
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Az élet iskolája …

ft.ft.ft. Van, amikor szégyellünk kérdeznift.
Van, amikor az érzéseinket nem merjük kimutatnift.
Van, amikor azt érezzük: legjobb, ha hallgatunkft.

Van, amikor a szavak helyet a csend többet mond,
mint bármi másft.

Van, amikor az út végére érve már azt érezzük:
nincs senkinek szüksége ránk, a kérdéseinkre,

és legfőképpen a válaszainkraft.
A megkezdet történeteknek mindig van folytatása,

ha e világban nem is, de az elkövetkezendőben igen k
és nagyon nagy igazság:

butábban halunk meg, mint megszületünkft. 
Az élet iskolája a legnehezebb – és azt hiszem,
mindannyian elbuknánk valamilyen pontonk 

Mindig mások elvárásainak élünk,
nem úgy, ahogy nekünk megfelelk 

Ha mégis fellázadunk a konvenciók ellen,
magunkra zúdítjuk a világ haragjátk
De vajon miért kell ennek így lennie?

Miért? Miért nem szerethetünk
nyíltan és őszinte szívvel, – akit szeretnénkk
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Fekete József

Fekete József vagyok, nyugdíjasft.
1948-ban Győrben születemft. Van 
egy Napom, egy Földem, szeretet
feleségem, két funk, két hercegnő
unokánk és két özvegyasszony 
testvéremft.
Négy szakma, két diploma, meg
a Magyar Logikai Intézet emléke,
no és a Teokratikus Magyar 
Királyság reményeft.
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Szeretlek

Szólok hozzád Ember,
a világ egésszel!
Születél királynaktt;
szegődtél szolgánakft.
Példának adtam
Néked a Napot,
Ki fényes melegen
életet ragyog!

 

Szülöteim
 
Rímbe szedve születetek,
Égi fényt, hogy követetekft.
Szülöteim vagytok nékem,
Hitem, sorsom, véremft.

 

Napsugár
 
Még ragyogj rám drága napsugár
A nemlét végtelenjén át,
Életet lehelsz kihűlt poromba,
S én égek újra lobogva!
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Hősök és szentek

Ők nem születnek,
De egyszer azzá lesznek!
Szent cél van előtük 
És hosszú út mögötükft.
 
Nekünk hitet, példát adnak,
Szívünkben örökre megmaradnakft.
A teteik voltak nagyok,
E bátrak szónoka vagyokft.
 
Jézus Krisztus vezessen minket!
Ő az Út, az Igazság és az Életft.
Ég és Föld elmúlnak,
De az Ő igéi el nem múlnak!

Ősz

Színes let a fámnak lombja,
Leveleknek let most gondjaft.
Sárgák, vörösek, búsak, szépek,
Földre hulló reménységekft.
 
Könnycsepp ül a levél-végen,
Szikrázik az őszi fénybenft.
Avar lesz a nyári lombból,
Télnek szele máris tombolft.
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Karácsony
 

Azért, hogy Te öröklétre juss,
Isten ember-arca Jézusft.
Fényesség a megtévedt sötétben,
Jelen van mindnyájunk szívébenft.
 
Egyszer eljötéltt;
Egyszer születél,
Egyszer meghaltál,
Mindörökre feltámadtál!
 
Várjuk már újra-jötödet,
Áldó és ítélő kezedet,
Mennyei dicsőségedet,
Örömtől ujjongó népedetft.
 
Fenyőillat és gyertyaláng,
Gyermek-öröm, tiszta láng
Ég szívünkben szaporán,
Szent-családos éjszakánft.
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Magyarok

Ősi nyelven szól a magyar, 
Isten népe mit is akar?
Földet, folyót, erdőt, mezőt,
Havas bércet, hitet termőt!
 
Békét s lovat mivel arat,
Meg amivel hintót huzat! 
Örömteli szép családot,
Isten adta boldogságot!
 
Napnak fényét, áldáshozót,
Mindeneknek éltet adót!
Szent esőt meg harmatot,
Karácsonyi Magzatot!
 
Meghívást az öröklétre,
Mindnyájunknak örömére!
Istenünknek hálát adni,
Ember-voltunk felmutatni!
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Garamvölgyi Atila

Garamvölgyi Atila vagyok, születem 1964-ben Budapestenft.

Írással  igazából  csak  pár  hónapja  kezdtem  foglalkozni,  egy
kedves ismerős unszolásáraft. Így első komolyabb írásom nemrégi-
ben let kiadvaft. Évekkel  ezelőt több szösszenetet fogalmaztam
meg, de azok a papírok elvesztekft. Sajnosft. Jelenleg már több no-
vellám is vanft.

Terveim közöt szerepel, ha sikerül, karácsony tájékán önálló
novelláskönyv kiadásaft.    
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Közlekedési kalandpark

Minap, dolgom vidékre szólítotft. Autóval megyek, gondoltam,
gyorsabb, egyszerűbbft. Na persze, ez volt a tervemft. De az élet rá-
cáfolt, vagy inkább „kedves” autóstársaimft.

Megyek az autóhoz a parkolóbaft. Na szép, rendesen ráálltak, se
előre, se hátraft. Gazda se egyik, se másikft. Időm van, várok egy ki-
csit, nem sietősft. Beültem, zene be, türelemft. Úgy tíz perc elteltével
szerencsére jöt az egyikft. Kiszállok, szóvá teszem: miért állt any-
nyira közelft. Sűrű bocsánatkérések közepete sikeresen továbbálltft.
Indulok én isft. Talán ezért nem kell sietnem annyiraft. De az élet
nem ilyenft. Zebra, gyalogos kényelmesen sétálgat átft. Se balra, se
jobbra nem néz, csak megyft. Naná, kisebb satufékft. Jó lenne kicsit
rápirítani,  de úriember vagyokft.  Megérdemelnéft.  Ezen is  túl  va-
gyokft.

Megyek  továbbft.  Ilyen  nincs:  kerékpárosok  egymás  melletft.
Két idősebb hölgy, beszélgetnek közbenft. Szerintem piacról jöhet-
nek, tele van kosárral,  szatyorral a kerékpárft.  Előzni lehetetlen,
folyamatosan jönnek szembőlft. Úgy pár száz méter után leboríta-
nak jobbraft. Ez már jó hír nekem és a mögötem torlódó sornakft.
Nem úsztuk  meg dudálás  nélkül,  volt  türelmetlenebb sofőr  isft.
Nemsokára már látam is a tükörben, nyomta a pedáltft. Se ember,
se isten nem volt előteft. Neki mennie kelletft. A többi nem számítft.
Később fgyelgetem, hol szállt el az útrólft. Mázlija lehetet, nem
látam többéft.

No, haladjunk továbbft. Kellemes, halk zene nyugtatóan hatot
rámft. De valamiért ez nem tartot sokáigft.
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Bal oldalamon iszonyú motorbőgésft. Rendesen beszűkült a pu-
pillám egy pillanatraft. Pár motoros, közel csutka gázzal előzötft.
Vérnyomásom a  mennyezetről  szedtem  visszaft.  Pedig  ha  látok
motorost,  rendszeresen  kissé  jobbra  húzódom,  engedem  őketft.
Nagy része meg is köszöni, lábával intft. Szívesenft. Haladjunkft. Tá-
volban kereszteződés, egy autó, konstatálom, megállft. Következő
pillanatban elindul, balra jelezft. Lassítok, kiér bővenft. Nincs sze-
rencsém, megáll az út közepén, keresztbenft. Fék, úgy határozot-
tanft. Ő pedig, gondolom feleszmélt, vagy bármi is volt nála, elin-
dul  és  csikorgó  gumikkal  sikeresen  bekanyarodik  balraft.  Időm
nem is volt megnézni, ki is lehetetft. Alakul a mai napom, eddig
szerencsésenft.

Lépünk továbbft. Viszonylagosan normális tempóban haladok,
egy fekete autó igen nagy lendületel érkezik mögémft. Villogtat is
bőszenft. Szemben folyamatos a forgalomft. Mégis mit képzel magá-
ról? Talán az árokba kellene mennem, hogy meg tudjon előzni?
Most pedig koma türelmes leszel, nincs megoldás a sietségedreft.
Közös szerencsénkre, volt egy kis üresedés a szemben lévő sáv-
ban, full gáz, kilőt mögülemft. Igen hamar el is tűnt a láthatáronft.

Kedvem még alapjáraton mozgotft. De ez nem tartot oly soká-
ig, mint hitemft. Kis sárga furgont értem utolft. Nem tudtam rájön-
ni,  miért  világít  oly  sűrűn a  féklámpájaft.  Hamarosan rájötemft.
Bármi is ment előte, betartota az általa elképzelt követési távol-
ságotft.  Ez megfgyelésem szerint olyan 150 méter voltft.  Ha már
ezen belülre ért, rögtön fékft. A legkisebb távolság is olyankor 100
méter letft. Nos, ez neki már túl közeli, fék, újra 150 méterft. Ha
előzték és elé állt be valaki, újra fék, csakis a 150 méterft. Ez vicc?
Meg kellene előzni valahogyft. Ez így ment jó pár kilométeren ke-
resztülft. De az út kanyargós volt, előzésre esély se let volna, tábla
is tiltotaft. Vagy ha esély let volna rá, akkor szembeni forgalomft.
De eljöt a pillanat, leküzdtem sikeresenft.
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Nem tudom, de kezdtem elveszteni a nyugalmamft. Valamiért
rángatózni kezdet a jobb szememft. Ez mintha nem az én napom
lenneft. A zenét kicsit hangosabbra vetem, talán megnyugtatft. Ál-
talában bejönft.

Utat folytatnift. Alig haladok tízegynéhány kilométert, sor van
előtemft. Na mi történhetet? Húsz perc araszolás után kiderül,
útfelújításft. Ideiglenes jelzőlámpa vanft. Elég hosszú a szakasz, igen
ritkán vált, sok autó jön olyankor szembőlft. De ezt is túlélemft. Me-
hetünk továbbft.  Mi  jöhet  még,  az  útnak talán felénél  járhatokft.
Egyszer  csak  látom:  villannak  fel  az  előtem lévők  féklámpáift.
Már megint? Szerencsére csak lassítotakft. Az egyik bekötő útról,
valószínűleg  traktor,  telehordta  az  utat  sárralft.  Még  szerencse,
hogy senki se csúszot meg rajtaft. Ez sötétben nem let volna jó
bulift. Pedig erről az útról ki vannak tiltva a lassú járművekft. Egy
számjegyű útvonalft. 

Folytassukft. Kezd beborulni az ég, igen fekete felhők jönnekft.
Mi lesz ebbőlk Sokáig nem is kellet várni ráft. Egy csepp eső, két
csepp eső, majd jön a dézsaft. Lassulunk újra, ablaktörlő semmit
sem érft. Érdekes kopogás hallatszik a tető felől, ajvé, ez jégft. Egyre
erősebb, sűrűbb, nagyobbft. Autók állnak félre, az út menti fák alá,
talán az véd valamit a jégeső elölft. Én ha lassan is, de megyek to-
vább, lesz, ami leszft. Csak nem töri be a szélvédőtft. Pár perc múlva
kitisztul az ég, mintha semmi se történt volnaft. Egy kis nyári zu-
hé, jéggel spékelveft. Az autóm megúsztaft.

Utam folytatván, hamarosan látam, nem mindenki volt sze-
rencsésft. Egy járműnek bezúzta rendesen a szélvédőjétft. A sérült
autó  mellet álló  vezetőjén  látszot mozdulataiból,  rendesen
anyázhatja az égieketft. Én a legközelebbi benzinkúton pihentem
ki az út eddigi viszontagságait, egy erős fekete kíséretébenft. Rám
fértft. 
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Homlokom ráncolván, arra gondoltam, ma még lejutok a cé-
lomhoz? Elvileg már csak fél óraft. Mosdóban, tükörbe nézve, a
kezdeti idegösszeomlás tüneteit véltem magamon felfedeznift. De
hát én teljesen nyugodt vagyokft. Szeretek vezetnift. Sose zavart se
a  távolság,  se  az  időft.  De  most  valahogy,  nem  is  tudomft.  Egy
szendviccsel és egy teával még vigasztalódtamft. Tankoltam is köz-
benft. Nem tudom, de valahogy mintha kevesebb benzint kaptam
volna a szokásos összegértft. Valami lehet a levegőbenft.

Szárnyaljunk tovább az úton, már nem sok vanft. Én kis naivft.
Beérve a célvárosba, nem volt nagy a forgalom, ez eddig jó ne-
kemft. De a centrum az adot az érzéseimnekft. Rengeteg lámpa, du-
gó előtükft. Hiába a két sáv, tele autóvalft. De csak ez után jöt a
hab a tortáraft. Tanulóvezetői oktató kocsift. Más már nem is hiány-
zot ebben a  forgalombanft.  Naná  hogy előtem voltft.  Szerintem
most vete az első órájátft. Kengurubenzin, városlátogatói tempóft.
Persze előzésre nem is tudtam gondolni, tele sávokft. Nem is tu-
dom, hogy hozhaták ide tanulnift. Ez büntetés a tanulónak, nem
tanulásft. Mindig előzékeny voltam a tanulókkal szemben, én se le-
hetem anno sokkal jobbft. Szidhatak rendesenft. Gondolomft.

Nem is tudom hogyan, de egyszer csak sikeresen megérkez-
tem a célomhozft. Kezem, időnként érdekes módon ökölbe szorultft.
Folyt rólam a veríték, vérnyomásom a csillagos égft. Remegő lá-
bakkal sikeresen elhagytam az autótft. Na perszeft. Ahelyet, hogy
lezártam volna a távirányítóval, természetesen a riasztóra nyom-
tam ráft. Ez a kora esti csendben, számomra elviselhetetlen visítás
letft. Help,  SOS,  segítség,  mentőt  kérek,  infúziótft.  De  különben
szeretek vezetni, nyugodt vagyok, békés természetűft. Nem anyá-
zok, nem intek beft. Vagy jobb lenne? Átgondolom!

Hozzátéve: mindösszesen 65 kilométert mentemft.
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Greta Green

„Gyermek vagyok, kinek lelkén minden napfény,
minden sugár átragyogk” /Ady Endre/
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Barbara továbbáll

A fedélzeten ültem egy napozóágyon, arcomat egy hatalmas
szalmakalappal takartam el a tűző nap elől, az ölemben egy Agat-
ha Christie kötet feküdtft. Én mindig is úgy képzeltem el egy hajó-
utat, mint ahogy az a krimik királynőjének világában történhe-
tetft. Na, nem ám gyilkossággal meg Poirot-valft. Hanem olyan elő-
kelőnekft. Úgy gondoltam, egy tengerjáró hajón az emberek mind
intelligensek, és csupa komoly témáról beszélgetnek, ügyelnek az
öltözködésükre,  és  úgy alapvetően nagyon előkelően viselked-
nekft. De a valóság nagyon messze állt etől az ábrándtólft.

A luxushajóutakból eltűnt a luxusft. Vagy tán az a réteg tűnt el,
akiknek a társaságára én vágytamft. Akiknek van ízlése, intelligen-
ciája, széles látóköreft. Akik napközben csoportos városnézés so-
rán tárgyalják meg az adot hely történelmi eseményeit, este pe-
dig estélyit  és öltönyt  vesznek magukra,  elegáns körülmények
közöt elfogyasztják  az  ötfogásos  vacsorájukat,  közben  pénz -
ügyekről, ingatlanokról és politikáról csevegnek, majd pedig le-
játszanak pár parti bridzsetft. Arra számítotam, hogy a medencék
mellet sakkasztalokat találok majd, a bárokban külön lesz női és
férf részleg, és a kaszinóba nem engednek be olyan embereket,
akik  melegítőnadrágot  viselnekft.  Továbbá  arról  ábrándoztam,
hogy üldögélek majd egy napozóágyon, hatalmas szalmakalappal
a  fejemen,  egy  Christie  krimit  olvasva,  és  akkor  odalép  majd
mellém egy sármos, egyedülálló fatalember, aki a katonaságnál
szolgál, vagy mondjuk a külügyminisztériumban dolgozik, szóba
elegyedik velem, sétálgatunk majd a fedélzeten kart karba öltve,
délután kávézunk, meginvitál az asztalához vacsorázni, aztán egy
kellemes bárban átáncolunk néhány régi számotft. Valamint ter-
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mészetesen halálosan belém zúg, az út végén szerelmet vall ne-
kem, én elutazom vele a vidéki kúriájába, ahol én leszek az úrnő,
és boldogan élünk, míg meg nem halunkft. De minderre vajmi ke-
vés kilátásom voltft.

Dühösen összecsaptam a könyvet, felpatantam a napozóágy-
ról, és a strandbár felé vetem az iránytft. Savanyú arccal ledobtam
magam az egyik székre a pultnálft. Összerezzentem, ahogy a szék
hideg bőrülése hozzáért a bőrömhözft. Egy pincér rögtön ot ter -
met előtemft.

– Mit adhatok a kisasszonynak?
A szemem a pultot pásztázta, valami itallapfélét kerestem, de

helyete egy műanyag táblát pillantotam meg, mely szerint az -
nap a kókuszos banánturmix volt a nap italaft.

– Megkóstolnám a nap italátft.
– Márisft.
A pasas ot előtem szelte fel a friss banánt, beletete az összes

hozzávalót a turmixgépbe, mindent összeturmixolt, kidíszítete a
poharat csokoládészósszal, beletöltöte az italt, a tetejére tejszín-
habot nyomot, arra is locsolt a csokoládészószból, a pohár szélé-
re vágot néhány banánkarikát, tűzöt bele egy rózsaszín papírer-
nyőt, és szúrt még bele egy hatalmas szívószálatft.

– Az itala, kisasszonyft. Próbáltam egy kis boldogságot is bele-
csempésznift. – Széles mosolyt villantot rámft.

A  szám  automatikusan  mosolyra  húztam,  mert  az  agyam
egyik fele bókként értelmezte a pincér üzenetétft. De a szemöldö-
kömet összevontamft.

– Bocsánat,  ha megsértetemft.  Csak úgy vetem észre,  hogy
nincs túl jó kedveft.

– Úgy tűnik, maga nagyon jó megfgyelőft.
Beleszippantotam az italbaft. Borzongatóan hideg volt,  kóku-

szos és banános és csokis egyszerreft. Már két napja tartot az út,
de eddig ez az ital volt a legjobb dolog, ami történt velemft.
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– És bárosnak sem utolsó – tetem hozzá előbbi megjegyzé-
semhez immár őszintén mosolyogvaft.

– Köszönömft. Remélem, sikerült kissé jobb kedvre derítenemft.
– Abszolútft. Már csak azzal is, hogy hozzám szóltft.
Kérdő tekintetel nézet rám, mire előadtam az ábrándjaimat a

katonámról vagy külügyminisztériumi dolgozómrólft.
– Remélem, nem sértem meg azzal, amit most fogok mondani

– kezdte –, de éppen saját maga akadályozza meg, hogy ez az ál-
ma valóra váljonft.

– Éspedig hogyan? Kérem, világosítson fel, mit csinálok rosz-
szulft.

– Két szó: könyv és kalapft. Mindketővel valahogy elhatárolja
magát a külvilágtólft. Éppen, hogy azt üzeni, ne közelíts hozzám,
nem akarok veled beszélni, ráadásul még elfoglalt is vagyokft.

Döbbenten bámultam a pasasraft. De mielőt bármit is reagál -
hatam volna, újból ő szólalt meg:

– Járt már it? – Intet a fejével a szárazföld feléft. Éppen Palma
de Mallorcánál horgonyoztunkft.

– Nemft.
– Fél óra múlva lejár a munkaidőmft. Nincs kedve szétnézni?
– Nem is tudomft.
– Ugyan már, ne kéresse magátft. Nyaralni van, vagy nem? Hát

lazuljon el, és rázódjon felft.
– Rendbenft.
– Akkor találkozzunk negyven perc múlva a kiszálló kapunálft.
Lecsusszantam a bárszékrőlft.
– Ot leszekft.
– Egyébként Robert vagyokft.
– Mmmk Én pedig Barbaraft.
– Mi az? Nem jutot eszedbe a neved?
– Nem, nem, csak egy pillanatra azt hitem, hogy tüsszente-

nem kellft.
– Ahaft.
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Fogtam az italomat és a könyvemet, és elvonultam az egyik
asztalhozft. Hagytam Robertet dolgozni, eszméletlen tömeg gyűlt
össze hirtelen a bárnálft. Nevetnem kellet a gondolatra, mennyire
közhelyes, hogy épp egy pincérrel jöjjek össze egy nyaralás so-
ránft. De valami megfogot a pasibanft. És mivel már csak öt napig
tartot a  hajós  életem, gondoltam,  végül  is  mindegy,  a  lényeg
tényleg  az,  hogy  feldobódjakft.  Megrántotam  a  vállam,  tovább
szürcsölgetem az italom, és Palma de Mallorca távoli épületeit
bámultamft. Azért a kalapom biztos, ami biztos, levetemft.

Húsz perc múlva felálltam az asztaltól, visszamentem a kabi-
nomba, hogy átöltözzek a városnézéshezft. Hosszú, sötétkék szok-
nyát vetem fel, hozzá egy egyszerű, világoskék topotft. Elindul-
tam a kiszálló kapuhoz, a szalmakalapot nem vitem magammalft.
A kapunál nem állt sorft. Akik ki akartak szállni, azok valószínűleg
már megteték korábbanft. Felmutatam az azonosító kártyám, a
biztonsági szolgálat egy embere regisztrálta, hogy elhagytam a
hajót, és átmentem a hajóhídonft. Robert már a parton álltft. Sötét-
kék vászonnadrág volt rajta és fehér ingft. Üdvözöltük egymást, és
elindultunk a busz felé,  amely folyamatosan a hajó és a város
közt ingázot, ide-oda szállítva az embereketft. Felszálltunk, és le-
ültünk leghátraft.

– Mindig szeretem volna ide eljutni – mondtam vágyakozás-
sal teli hangonft.

– Hát most it vagy, és ki sem akartál szállni?
Megrántotam a vállamft.
– Lazíts már – folytataft. – Ez egy nyaralásft.
– Neked nem azft.
– Dehogynem! Tán néhány órácskákat dolgozgatok ezen a ha-

talmas lélekvesztőn, de azon kívül nyaralásft. Eljutok egy csomó
helyre, jókat eszek, egész nap bikinis csajokat bámulhatokft.

– Így tényleg jól hangzikft. Nincs felvétel?
– Miért? Téged is lázba hoznak a bikinis csajok?
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Mindketen egyszerre nevetünk felft.
Hamar megérkeztünk a városközpontbaft. Leszálltunk a busz-

ról,  és elindultunk a  városképet  uraló impozáns templom feléft.
Körbejártuk  a  hatalmas  épületet,  aztán  belülről  is  megnéztük,
utána pedig céltalanul csatangoltunk az óváros szűk utcáinft. Köz-
ben mindenfélékről beszélgetünkft. Vagyis főleg én kérdezgetem
őt a hajós életrőlft.

Pár órányi séta után visszakanyarodtunk arra,  ahonnan jöt-
tünk, és az ingajárat megállójától nem messze kiültünk egy éte-
rem teraszáraft. A nap már elindult lefelé,  a teraszról  éppen rá-
látunk az aranyhídra, meseszép voltft. Rendeltünk egy hatalmas
tál tenger gyümölcse tapast, és jóízűen falatoztuk a rákokat, apró
halakat és más herkentyűket, hozzá isteni sangriát kortyoltunkft.
A számlát felesben egyenlítetük ki, aztán felálltunk az asztaltól,
távozáshoz készülődtünkft. De akkor felcsendült egy kellemes mu-
zsikaft. Robert megragadta a derekam, és táncolni kezdtünk ot, a
terasz kellős közepénft. Ez volt a tökéletes megkoronázása ennek
az abszurd napnakft. Nevetnem kelletft.

Kissé  sietnünk  kellet visszafelé,  hogy  elcsípjük  az  utolsó
buszt a hajóhoz, de sikerültft. Bár az utolsó métereken már futot-
tunkft.  Robert futot elől,  de  fogta  a kezem, húzot magával,  és
közben szurkolt nekemft. A busz már megindult, amikor mi még
ülőhelyet  kerestünk magunknakft.  Végül  ismét  leghátra  sikerült
leülnünkft. Mindketen lihegtünk a futástólft.

– Hát ez szuper volt! – tört ki belőlem váratlanulft.
Robert nem felelt semmit, így rápillantotamft. Egy hosszú má-

sodpercig csak bámultunk egymásra, aztán ő szólalt meg:
– Szerintem te nem Barbara vagyft.
– Tessék?
– Szerintem téged nem Barbarának hívnakft. Te csak Barbara

akartál lenni erre a nyaralásraft. Úgy gondoltad, hogy ez egy re-
mek alkalom lesz arra, hogy eljátszd azt a valakit, akiről mindig
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is álmodoztál, hogy lennélft. De szerintem te már az vagyft. Csak
valamiért nem hagyod, hogy a valós éned kiszabaduljon Barbará-
bólft. Azzal, hogy valaki másként próbálsz viselkedni, elveszted a
valódat, aki igazából vagyft. De én azt hiszem, hogy teten értelek
egy pillanatraft. Amikor táncoltunkft. Azt hiszem, Barbara feloldó-
dot a sangriában, és akkor tényleg veled táncolhatamft. Ilyen tán-
cot én még nőtől nem látam, pedig hidd el nekem, jó pár vendé-
get lecsábítotam már a hajórólft. Ot egy pillanatra meglátam va-
lakit, aki igazán te vagy, Barbara nélkülft. Az emberek értelmetlen,
önkorlátozó gondolatai nélkülft. És most még mindig ot látom a
szemedben ezt a valakitft. Szóvalk

Elém tartota kinyújtot tenyerétft.
– Robert vagyokft.
– Juliaft.

Újságok

Pillanatnyi nyugalom suhant át rajtam, ahogy kiléptem a pos-
tárólft. Csekkek elintézve, nyugtáztam magambanft. De aztán már
ugrotam is a következő pontra az elintéznivalók listájánft. Lépte-
im automatikusan vitek hazafelé, de a gondolataim messze jár-
tak, valahol a hétköznapi taposómalomban futoták a maguk kis
köreitft. És minden körrel egyre mérgesebb és mérgesebb letemft.
És akkor ráadásként meglátam azt az újságot a járda közepénft.

Totálisan elborult az agyamft. Ahogy meglátam, rögtön hango-
san kibukot belőlem, hogyan lehetnek ilyen trehányak az embe-
rek, hogy csak úgy, az utcán egyszer csak eldobják az újságotft.
Akik fültanúi voltak a szitkozódásomnak, nagy ívben kikerültekft.
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Felkaptam az újságot, hogy majd kidobom a legközelebbi ku-
kábaft. Ingerülten továbbcsörtetem, de néhány méter múlva meg-
állásra kényszerítet egy újabb újságft. Azért is lehajoltam, majd
pásztázni kezdtem az utcát, hogy találjak végre egy szemetestft.
Azt ugyan nem látam, viszont kicsit odébb észrevetem egy har-
madik újságot, és ekkor elgondolkodtamft.

Ezt már azért mégiscsak túl nagy pofátlanságnak tartotam,
ezért számba vetem más lehetőségeketft. Talán a postás vagy va-
laki más szórta el véletlenülft. Talán kifújta a szél a bicikli kosará-
bólft. Az nem lehet, hogy valaki ennyire trehány legyenft.

Hirtelen valami fura érzés kerítet hatalmába, és arra ösztön -
zöt, hogy kövessem az újságok útjátft. Egyszerűen kipotyogtak a
fejemből az aznapi retentő sürgős teendőkft. Vagy talán azokat is
elfújta a szélft. A szám egyszeriben mosolyra húzódot, a lábaim
pedig  maguktól  lendültek  előreft.  Mentem,  hogy  felderítsek,  és
hogy  segítsekft.  A  másodperc  törtrésze  alat számtalan  jobbnál
jobb indokot találtam magamnak, hogy miért kell  összegyűjte-
nem az újságokatft. Hogy segítsek a postásnak, mert talán észre
sem vete, hogy a fél szállítmányát elhagytaft. Hogy megtisztítsam
a várostft. Hogy kielégítsem a kíváncsiságomat arra vonatkozóan,
hogy mi is történt valójábanft. Hogy megmentsem a modern Jan-
csit  vagy Juliskát,  aki  kétségbeesésében elszórta  ezeket  a „hír-
morzsákat”ft.

Nem  néztem,  hogy  merre  kanyargok,  hogy  milyen  messze
sodródok a lakásomtólft. Csak a nyomokat fgyeltemft. Épp a hato-
dik  újságért  hajoltam,  amikor  pillantásom  egy  hatalmasabb
kincsre esetft. Egy szépen rendben tartot, körülkerítet park mel -
let álltamft. A rózsabokrok épp virágoztak, illatuk körbelengte a
környéketft. A magasba nyúló gesztenyefák kellemes árnyékot ve-
tetek a parkraft. És a park közepén egy csodálatos, világosbarna
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téglából rakot épület álltft. A falak síkját mindenhol ki- és beug -
rók törték meg, és egymás hegyén-hátán sorakoztak a kető- és
háromosztatú, boltíves ablakokft. A tetőt vörös cserepek borítoták
ot, ahol épp nem meredeztek szürke, félgömb alakú, díszes ku -
polák az ég feléft. Bár részleteiben nagyon kacifántosnak tűnt, ösz-
szességében mégis nagyon egységes, monumentális és tiszteletet
parancsoló voltft.

Úgy döntötem, pár percre felfüggesztem az újsággyűjtő prog-
ramot, hogy közelebbről is megcsodálhassam az épületetft. Keres-
tem egy kaput, ahol behatolhatam a parkbaft. Már az önmagában
csodálatos voltft. Mint egy kis édenkert, a nyugalom szigete a be-
tondzsungelbenft.  Legszívesebben leheveredtem volna a  fűbe,  és
hallgatam volna a madarakatft. De közben az épület is érdekelt,
ezért közelebb mentem hozzáft. A főbejáratánál egy tábla tájékoz-
tatot, hogy ez egy zsinagóga, valamint az is le volt írva, mikor
látogathatóft. Sajnos nem volt akkora szerencsém, hogy bemehes-
sekft. De azért körüljártam, egyik ámulatból estem a másikba, és
közben valami régen vágyot nyugalom szállt megft.

Jó fél órát bolyongtam a templom körül és a parkbanft. Mikor
végül kiléptem a park kapuján, úgy éreztem, az év hátralévő ré-
szére feltöltődtem energiávalft. Az újságokat még mindig a kezem-
ben szorongatamft. Folytatam is volna tovább a vadászatot, de az
utcában már nem találtam semmitft. Az első kereszteződéshez érve
alaposan szétnéztem, de már egyik irányban sem látam gazdát-
lan,  földön heverő lapokatft.  Ellenben legnagyobb megdöbbené-
semre azt vetem észre, hogy csupán egy saroknyira vagyok a la-
kásomtólft.  Visszatekintetem  a  zsinagógára,  elraktároztam  ma-
gamban a látványát, és mosolyogva, tetre készen indultam hazaft.
Öt újságot kidobtam, egyet viszont megtartotam emlékeztetőül
arra az esetre, ha elfelejteném, hol lehet kiugrani a mókuskerék-
bőlft.
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Horányi György

Gondolatok

Nem idegen tankok súlyától
szenved a nép,

a hazug szavak súlyától
törnek a szívekft.

Ha a tanult gyűlölet szórja magvait,
börtönrácsok közé szorul az értelemft.

A hallgatás csöndje a félelemft.
Ha alszik az ébrenlét

életeket mar szét a sötétft.

A hitetlen beszédek olyanok
mint a falba vert szögekft.

Az irigység olyan mint a füst
ha ég a szemétft.
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Cím nélkül

Árad a fényft.
Sugara bomló múltam

foszlányaira villanft.
Gondolataim 

egymásra dobot fahasábok,
rései közt alig fér el a lélekft.
Tuskók közé szorult az életft.

Huzatos let a világ,
szele pernyét és szennyet hoz,

és szemekre homályt
és nem áldot álmot

Ó szabadság, szabadítsd fel a rendetk!

*
Mint kísértő árnyék

követnek az évre évek,
nem lankadnak, jönnek és mennekft.

Emlékeim emlékre torlódnak,
egymásra rakódnak,

mint a Dunában 
az uszadékfa hordalékft.
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Politikai töredék

Hazám zárt osztály
ablakain időrács

még az esti szellő sem
hozhat enyhülést
hatalom szigorítja

az ellenőrzéstft.

*
Bódulat 

részeg indulat
vad hullámai

mossák a partokat,
s ahol állnak még a házak, 

azok is omlanak
de dacolnak az árral

a falakft.
Gyűlölet magvai szóródnak
és lassan konkollyal telnek

a búzamezőkft.
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Tavaszi gondolatok

Ez a tavasz egy újabb virágfüzér,
ajándék e mezőnyi illatos teríték,

bátorítft.
Van még helyem és időm,
hogy a választot utamon

előre lépjek,
hogy tegyem ami a dolgom,

amit rám bízot az égft.

Üzenete van minden zöldellő fának,
bokornak, dombokat borító virágnak,

amit nekünk adot a teremtő,
hogy gyönyörködjünk,

és erőt vegyen az életünkft.

Esti dalocska

Ha jön az est
a nyári alkony
hűs szobába

bújik az álomft.

Szívembe csend
fejembe rend

minden bántást
megbocsátomft.
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30 sor a hazugságról
(Illyés Gyula: Egy mondat a zsarnokságról című versére)

Göbbels árnya járja a várost
s mint a köd, beborít falut és tanyát
már bent van a házban
a hálószobákban, az odúkban
a kamrákban és az udvarokban
a beszédben, az óhajtásban
a szemekben, a haloványban
a lelkekben, a sóhajtásban
a szavakban és az elfojtásban 
benne van a sutogásban
a médiában
az éhezésben és a dúskálásban
a szegénységben és a gazdagságban
hazugság a szerelmes ágyban
a kiáltásban és a nevetésben
a szívekben és a lélegzetben
a napsütésben és a viharokban
a reggelekben és az alkonyatban
az álomban és az ébredésben
a játékban és a feledésben
a szerelemben, az elfojtot vágyban
a szenvedélyben és az ölelésben
a hazugság van az alkotásban és a pusztításban
az életben és az elmúlásban
a gyökerekben és a fákban
hol hazugság van, ot hazugság van
a hivatalban és a családi házban
hol hazugság van, ot hazugság van
ot nincs már levegő
az élet is csak szennyes lepedők

67



Úton Hován Szilvia

Hován Szilvia

Hován Szilvia (Magyarország, Miskolc, 1975) magyar újságíró
és költőft.

1988-ban kezdtem el foglalkozni versekkel, egy általános isko-
lai versíró verseny hatásáraft. Azóta több mint 1500 művem, ver-
sem és novellám készült  el,  amelyek közül  néhányat  2005-ben
antológiában is megjelentetekft. Sosem a nyilvánosságnak írtam,
így a versek és novellák az íróasztal fókjában vannak/voltak –
mostanáigft. Úgy érzem eljöt az ideje az átválogatásnak és az arra
érdemes művek megjelentetésénekft.

Verseimre  inkább  a  melankólia  a  jellemző,  nagyon  átadom
magam az aktuális lelkiállapotomnakft.

Sok minden érdekel, ami a művészetel kapcsolatos, szívesen
feszegetem a határaimat és hagyom el a komfortzónámat, hogy
megtudjam, mi az,  amire képes vagyokft. Épp ezért vállaltam el
2018 nyarán egy játékflmben egy szerepet, ezzel is leküzdve a
kamera fóbiámatft. Szívesen olvasom Radnóti Miklós, József Atila,
Sylvia Plath és William Carlos Williams verseit, valamint Márai
Sándor, és Paulo Coelho könyveitft. 
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Eltemetve

Egy hangfoszlány, egy szempárft.
Egy mosoly, egy kacagásft.
Huncut kacsintás, ölelések,
arcod apró rezdüléseift.
Ujjaid lágy érintése, bőröd illata,
mikor térsz örökre haza?

Magas homlokod szépsége, kezed lágysága,
hajad szétbomlik, s betemeti arcomft.
Hallom a sutogást, a lihegést,
apró csókok a fülemben és a szívemenft.
Miért csak ennyi maradtál, ennyi letél?!
Tested elborítja a föld szagaft.

Képek a fókban, az agyambanft.
Rezdülések, mozdulatok felémft.
Harag a szemedben, bánat a szívedben,
aztán mosoly és elterülő boldogságft.
Tudom, hogy vágyódsz haza!
Ölelnélek, de nem tudlak!
Csókolnám szádat, arcodatft.
Kiáltok, miért fáj ennyire az élet, 
s Te már csak ennyi vagyft.
Egy emlék, már nem létező szerelemft.
Betakar örökre a föld szagaft.
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Ez vagy nekem

Szavaid kezdetben porszemcsék voltak,
mondataid apró kövekké letekft.
Rímek dübörögtek, mint kősziklák,
a strófáidból hegygerincek letekft.

Szonetjeid dallamos kis csúcsok,
verseid aztán növekedni vágytakft.
Az Eclogák még csendes dombok,
A Razglednicák már Andoknyi tárlat!

Sorok, mondatok, megannyi betű!
Szavaid együt lélegeznek vélemft.
Hogy éltél, írtál s hogy tanítotál,
én nem tudom, csak megköszönni néked!

Sorsom

Otromba volt egész életem,
csak ennyi, ami megmaradtft.
Nem voltam, csak szemétel teli zsák,
amiben egy-két gyöngyszem is akadtft.

Az összekószált út porából,
néha felvetem egy rózsaszáltft.
Volt néhány igazi szerelmem, 
de mind túl gyorsan továbbálltft.

Tán halálom is otromba lesz,
és sírom hideg, mint a jégft.
Sorba állnak, hogy leköpjenek,
de lelkem tiszta, csodaszépft.
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Halot vagy

Halot vagyft. És halot a mocsárft.
A levél megsárgult és fakó,
a szúnyogok nem csípnek többé, 
nem úszik hal a vízben,
nem süt a nap rám, nem ragyog csillag,
a táj kihalt, kietlen és kopárft.

Halot vagyft. És halot a virágft.
A papír eléget, a fénykép odalet,
a madár nem énekel többé,
nem szalad kutya a téren,
nem dobban a szívem és a szemem nem csillog,
Az élet üres let, a lelkem sivárft.

Halot vagyft. És már én is talánft.
Szó, írás többé nem érdekel,
minden összeomolhat, lehet örök sötét,
mint holdkóros járok úton-útfélen,
de néha rólad álmodom, álmomban ölelsz,
és ilyenkor, egyetlen percig miénk a világ!
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Úton Jószay  Magdolna

Jószay Magdolna

Jószay Magdolna vagyok, Debrecenben születem és élekft. Két
felnőt gyermekem és egy unokám vanft.

Szerkesztő, tördelő és korrektor voltam nyomdában, majd ki-
adóban, 36 éven keresztülft.

Az  irodalom mindig is  foglalkoztatot olvasás  és  írás  szem -
pontjából egyarántft. Az internetes lehetőségek segítségével kezd-
tem el  publikálni  bő 10 éveft.  Először  netes irodalmi oldalakon,
majd számos antológiában vetem részt verseimmelft. Első önálló
verseskötetem 2010-ben jelent meg, s azóta már e-könyveimmel
együt 10 kötetet mondhatok magaménakft.

Időnként kedves időtöltésem a rajz, festés istt; örömteli élmény
számomra, hogy kedvem, hangulatom szerint választhatok az ön-
kifejezési formák közülft. Eddig leginkább versekkel szerepeltem
antológiákban, most viszont néhány portrét szeretnék megmu-
tatnift.
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Úton Jószay Magdolna

Anyám
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Úton Jószay Magdolna

Lányom
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Úton Jószay Magdolna

Fiam
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Úton Kemecsei Gyöngyi

Kemecsei Gyöngyi

Gyerekkorom óta lételemem a szó, a közlés, az “értés”ft. Figye-
lek, érzek és gondolkodomft.

Anyám szerint  pár  éves  voltam,  mikor  elmélyülten  néztem
magam körül  a  világot  és  megfogalmaztam,  megmagyaráztam,
hogy mennyire szeretek élnift. Nemcsak éreztem, el is kellet mon-
danomft. Tiszta lélekkel és egyszerű szavakkalft. 

Ez ma sincs másképpft. Talán kevésbé tiszta a lelkem, súlyosab-
bak a szavaim és már vegyült az életörömbe fájdalom és néhány
keserű tapasztalásft. De a vágy, hogy kimondjam, hogy megértsem
és megértessem, az maradtft.

Eleinte csak élőszóban szeretem “világot váltani”, kerestem és
szeretem az erre alkalmas emberek társaságátft. Aztán papírra ve-
tetem a gondolataim, prózai formábanft. 

Aztán lassan, észrevétlenül versekké alakultakft. Egyszer csak
rátaláltamft. Megtaláltam a felszínre vezető útját annak a gondolat
és érzelem-kavalkádnak, ami bennem élt és él olykorft. Ez az az út,
amelyen úgy jut el tőlem hozzád, hogy mindketőnket építft. Én
kimondom, ahogy bennem él, Te meghallod, ahogy benned szólft.
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Úton Kemecsei Gyöngyi

Az út

Olyan könnyű lenne
pilleszárnyakon 

repülni végig az úton!

De mi adná akkor életnek ízét,
magányom keservét,

sóvárgás kínzó édesét,
haragom csípős fűszerét,

a sót, mit könnyem 
hullajt bele?

Hogyan színezhetné át dalom
vágyból fakadt sóhajom,
lélektől pengő cimbalom,
borúsan búgó fájdalom,

hogy lenne létem 
lüktető zene?

Lenne súlytalan
életem íztelenft.
Dalolna rólam 

hangtalan énekemft.
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Újra

Egyszer újra jövökft.
Majd időben érkezek,
hogy ne várassalakft.

Ha újra jönnél egyszer,
ne hagyd, hogy

sokáig vágyjalakft.
Légy meztelen,

tiszta és könyörtelenft.
Hogy állhassak

válladhoz feszítve
pőrén és esztelenft.

Ha egyszer újra jössz,
időben érkezz majdft.

Felejtsd el minden álmodft.
Hogy akarjak lenni én

eredben lüktető
fájó valóságodft.

Meztelen leszekft.
Tiszta és könyörtelen,

hogy bújhass
virágzó ölembe

pőrén és esztelenft.

Addig is piciny
kagylóhéjba zárva
őrzök nekünk egy
parányi porszemetft.
Mire újra jönnékk
vágyból és vérből
növesztek belőle

magunknak
gyöngyszemetft.
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Volna

Játszhatunk volna 
fáradt történetetft.
Megszokot ölelés 
lehetnék nekedft.
Ismerős betűkkel
írnánk át sokezer lapot,
mesélnének rólunk 
ócska hétköznapokft.

De nem hívtál és
én nem mentem veledft.

Feltételes mondat letél 
a reggeli kávém feletft.
Állóképpé meredt 
az első pillanat,
vágyat nem koptat 
elképzelt mozdulatft.
Eltetük magunknak
az örök kezdetet,
így maradtunk érintetlenekft.

Lennék tévedés, 
hogy már ne őrizzelekft.
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Végtelen

Voltak fázós tegnapokft.
Fáradt reggelre ébredő,

harcos nappalokft.
Tüzes billogot égetet

beléd az életed,
barázdát húzot húsodba

minden kételyedft.
Szemed sarkába

íródtak
hitehagyot éjjelekft.

S rajzolt a múlt
ajkad köré

némán is beszélő,
apró jeleketft.

Így néz rád arcod,
mint téged

áruló műremekft.

De hidd elft.ft.szép let!

Mert nagy titkokról beszél
az árkok mögé bújó

időtlen tekintetft.
Benne ég a mának varázsa,

a kristállyá csiszolt,
megkövült időft.

Övé már a mesék igazsága,
hol a rossz

igazzal győzhetőft.
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Lejtsd hát el bátran
el nem táncolt táncodat!

Csendüljön még fel
halkan dúdolt dalod!

S ne feledd,
hogy a szemedben

a végtelen
titkos fénye ragyog!

Érkezés

Elfogyok lassanft.
Kopnak a harcok

és gyűlnek az évekft.
Ránctalan nem marad
rajtam, csak a lélekft.

Megérek lassanft.
Néha már látok is,

amikor nézek,
s ha szólok, már nem dac,

fegyver vagy érdekft.

Változok lassanft.
Valahogy más let

az íze a mának,
íve let rajtam

egy szögletes világnakft.

Egyszer csak minden
pont az let, amift.

S a hallgatás semmijében
is hallatszik valamift.
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Újjászületés

Felsírni vágyom újra, mint az újszülötft.
Frissen telt tüdővel indulni megintft.
Világot hagyni hátrak
Érkezni vérben, fájdalmak közöt,
vállalva mindent, mi porba hintft.
Ígéret lenni, háthak

Anyámból szívni életetft.
Tétován, botladozva járnift.
Nem lenni pont, csak ékezetft.
Mondat, a vessző utánift.

Akarni, hinni szüntelen,
nyugtot nem találnift.
Sosem maradni bűntelen,
kegyelmet hiába várnift.

Szeretve szenvednift.
Szenvedve szeretnift.
Elmenni, feledni
és mindig visszajönnift.

Aztán csak lenni,
többé nem tennift.
Mindent elengedve
mégis nagyra nőnift.

Szállni és lebegni, fölé emelkedni,
világot hagyni hátrak
Kipréselt tüdővel aláereszkedni,
ígéret lenni, háthak
ft.ft.ft.majd vágy, kín és verejték közöt
felsírni újra, mint az újszülötft.
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Egyszerű szerelem

mikor együt álltunk
a homokozóban
elég volt csak

hogy meghúzd a hajam
s én máris szeretelek

tiszta és egyszerű szerelemmel
később a padban ülve

nyugtáztam nevünkben
a közös kezdőbetűt

s ez elég volt
hogy vakon szeresselek

tisztán és egyszerű szerelemmel
majd melleted fekve órákig

néztem hogyan lüktet
vállgödrödben a pulzusod
s közben csak szeretelek

tiszta és egyszerű szerelemmel
nincs meg a pillanat hogy

mikor mosódtak össze
a feketék és a fehérek
az igenek és a nemek

s hol épültek belém a flterek
egyszer csak úgy ért a reggel

hogy együt ébredt
a vágy a kételyekkel

s a forró teám felhígult
az ismeretlen félelemmel

már nem látam benned magam
meghúznád még egyszer a hajam?
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Levetet ruhák

Mikor meztelen testbe
bújva, fájva, sírva
emberré letem
a hajnali ég alatk
ft.ft.ft.én már nem voltam ugyanazft.

Mikor anyám blúzát
apró öklömbe gyűrve
vált bennem
naggyá az akaratk
ft.ft.ft.én már nem voltam ugyanazft.

Mikor a koszos, kinőt
játszókabát alat
érezni kezdtem
a szárnyaimatk
ft.ft.ft.én már nem voltam ugyanazft.

Mikor hótiszta, fehér
ruhában hitem:
az emberek hűek,
a szavak igazakk
ft.ft.ft.én már nem voltam ugyanazft.

Mikor a vágyak
tűzpiros palástját
vállamra raktam
s reggelig maradtamk
ft.ft.ft.én már nem voltam ugyanazft.
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Mikor bántotam,
csaltam és hazudtam,
majd sáros gúnyámban
a földbe ragadtamk
ft.ft.ft.én már nem voltam ugyanazft.

Mikor felálltam
s elnyűt ruhámat
levetem,
szeretni kezdtem
azt, aki letemk
ft.ft.ft.bár tudom, hogy 
holnap már nem leszek ugyanazft.

Határaink

Egy lépésre vagyok a faltólft.
Eddig jötem el értedft.
Elég távolra önmagamtól,
épp annyira, hogy féljekft.

kés most nem mozdulokft.

A lépésre várokft.
Az egyetlenegyre,
amit tenned kell felém,
mielőt megfordulokft.
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Úton Kemecsei Gyöngyi

Világom

Bennem a világ 
s a világban énft.

Érzem őt,
hiába rejtőzik belémft.

Mert én látom a csillagot
ámuló szememben,

mit ragyogni szórt rá az éjft.
Érzem a sós tengert

csorduló könnyemben,
ha bánatport hint belé a szélft.
Látom magamban a tavaszt,

az eljövőt,
ahogy szirmot bont bennem a létft.

S érzem a nyarat,
a perzselőt,

mikor szívemet égeti szétft.
Idézek őszt, ha fáradok,

s úgy válok földdé,
mint rothadó levélk

ft.ft.ft.de mint csillogó hópehely 
ülök az ág hegyén, 

mire a tiszta tél ideérft.
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Úton Kemecsei Gyöngyi

Ot volt

már ot volt a vég
a kezdetekben
kuporgot észrevétlen
szerényen megbújt
a tenyerünk közöti résben
már akkor is ot volt velünk
mikor az üveghez szorítot
homlokom alat
a kilehelt párába
írtam a nevünk
tanúja let a percnek 
mikor először 
akadt el 
karunk a mozdulatban
s láta, hogy vesztünk el 
dadogva
a leleplezet mondatokban
lesben állt már
mikor gyomrunkban
emésztetlen maradt
a félrenyelt harag
mikor meggörbültünk
egymás néma súlya alatft.

úgy üvölteném
hogy te hívtad elő
mert biztos nem én
de már tudom rég
hogy a kezdetben isk
ft.ft.ft.ot volt a vég
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Úton Kemecsei Gyöngyi

Álmok

Elkéstek az álmaimft.
Elaludtakft.
Vagy csak én voltam folyton ébren
azt hiszemk
Rohanó nappalok 
életet hazudtakft.
S én egyetlen percre sem 
hunytam le szememft.

Nemk dehogy aludtakft.
Lázban égtek és harsogva 
engem ostromoltakft.
Gyújtotak fényt, 
égbe nyúló lángot!
Nagy, színes kabátban
Hívtak váltani száz világotft.

De rést nem találtak 
éber évek falánft.
Hiába veteték fekhelyemft.
Hasztalan csókolták álmaik
rebbenő szememre kéjesenft.
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Úton Kemecsei Gyöngyi

Csak futotamk
fáradó, izzadt testemhez 
szorítva összezárt szárnyaimft.
Hideg ágy lábához kötöztem 
szunnyadó vágyaimft.

Most mégis it vannak velemk
legyen bár sürgető nappalom
vagy enyhítő éjjelemft.
Lángjuk már gyertyaláng csak,
kabátjuk megkopotft.
S míg rám vártakk
let mind szelíd és alázatosft.

Tükör

milyen tétova 
vak vándor lehetem
mikor mindent 
magamban kerestem
de tükröd 
a kezembe vetem
feléd indultam 
s hozzám érkeztem
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Úton Kemecsei Gyöngyi

Ha nem leszek

Egyszer elmegyekft.
Szeretni hívom a végtelentft.

Nem leszek többé már   
ébredő mozdulat,
mely néha öl 
s olykor simogatft.   
Nem leszek 
folyton zendülő dac,
sem széllel pördülő,
könnyű porkupacft.

Sem hangtalan sóhaj,  
mi veled ér végetft.  
Leszek csak partalan,  
arctalan életft.  

Nem leszek többé már
téged árulóft.
Csak minket ismerő
és benned olvadóft.

Többé már nem leszek
a hozzád érkezőft.
Csak veled távozó
magamra ébredőft.
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Úton Kemecsei Gyöngyi

Nem leszek fájó szó, 
sem kínzó hallgatásft.
Nem leszek gát,
csak zúgó áradásft.

Leszek csak kérdés, 
a semmit átfogóft.
S leszek a válasz,
mi fel nem foghatóft.

Nem leszek már
se rossz, se jóft.
Csak a mindent átható,
lüktető örökkévalóft.

Az utazó

Útra keltél,
mint szomjazó vándor,
kit az ég 
jóízű vize várk
ft.ft.ft.a végtelen hűvös kortyaift.
S mi maradtunk, 
mint semmi közepén
reszkető 
csalfa délibábk
ft.ft.ft.a hazug idő foglyaift.
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Úton Kisháziné Vincze Julianna

Kisháziné Vincze Julianna

Bármibe kezdünk, az első mozdulatól, érzéstől, cselekedetől
az azokhoz tartozó – vagy belőlük végsőként következő – utolsó-
ig egy-egy utat járunk be jelképesen, vagy a valóságbanft. Ami
történik velünk az általunk járt úton, mélyen – vagy kevésbé úgy
– megmarad az emlékeinkben, érzéseinkbenft. Gyakran felednénk
azokat, máskor jó, hogy velünk lehetnekft. Ha le is írjuk, később
még valósághűbben élhető újra az emlék, az érzés, a cselekedet,
akár szép, akár kellemetlen – vagy „csak” tanulságosft. Egy ideje
magam is követem ezt az utatft. Versekbe foglalom a bennem szü-
lető gondolatokat, a velem vagy körötem lejátszódó története-
ket, azaz az életutamon látot sok-sok élményt, melyeket így akár
másokkal is megoszthatokft. Lassanként kikerekedik belőlük az ál-
talam járt út, amelyet hűen leírnak a versekft.
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Úton Kisháziné Vincze Julianna

Vonaton

„Mem, mem” és „mem!”
Rázza facskám szőke fejétft.
Repülnek a fürtöcskék szanaszétft.
Ölemben ülve ismétli még:
„Mem, mem” és „mem!”

Vajon mit nem akar?
Melléhez szorul a makacs áll,
Ökle csaknem szájon talál,
Két lába vadul kalapálft.
Vajon mit nem akar?

Csabától Szolnokig kiabálft.
Az utasok unják nagyon!
Kérdik, hogy miért hagyomft.
De csak nem üthetem agyon!
Így Csabától Szolnokig kiabálft.

„Kávét, cukorkát kérnek?”
Az árus gyanútlan benyitft.
Gyermekem megreten kicsit,
Arcához kapja két kezitft.
„Kávét, cukorkát kérnek?”

Kisfam magára talál :
Ökle az arcomba lendül,
Sok tincse gyors táncra perdül,
Kis szája ismét legörbül –
Kisfam magára talál :
„Mem, mem” és „mem!”
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Az árus megretenve visszalép,
Kerekre nyitja kék szemét,
Hogy hallja a kismama gyermekét:
„Mem, mem” és „mem!”

Az útitársak felnevetnekft.
Megszűnik a feszült légkör,
Bár minden kezdődik elölről,
Mert a fam újra bömbölft.
„Mem, mem” és „mem!”

Honnan jötél?

Honnan jötél, drága csöppem?
Küldtek tán a földi létbe?
Vagy magadtól döntötél így,
Mert hitél a két szülédbe’?

Két szülédben s őseikben
Éget már a vágy utánadft.
Így bennem isft. Mit tagadjam?
Vártam már az unokámatft.

Mit hoztál vajon magaddal?
Jártál-e a pszí-mezőben,
Összegyűjtve tarsolyodban,
Ami fontos lesz a létben:
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Régi korok tudományát,
Milliárdnyi reménységet,
Tömegeknek égő kínját
Vagy örömét, szép zenéket?

S mindazt, amit tollam nem bír,
S ha bírná, sem írhatnám le,
Mert a puszta gondolatra
Megszakad az ember lelkeft.

De Te mégis elvállaltad,
Hogy átéljed mindet újra!
Pedig – biztos vagyok – tudod,
Mily rögös az ember útjaft.

S önző módon hogy akarjuk:
Folytatódjék létünk Benned!
Működik az ősi ösztön:
Gyermek kell a gyermekünknek!

Megjötél hát, boldogságunk!
Bízom, könnyű lesz a terhedft.
Nem rokkansz bele, amint más,
S lesz, aki segít cipelnedft.

Elnézem komoly szemedet,
Erős kezed, szép homlokodft.
Gyermek vagy mégft. Csöppnyi babaft.
De már érzem gondolatodft.

Gyűjtsd az erőt és a tudást!
Ne szégyelld a munkát sosem!
Magadért! S hogy elmondhassuk:
Belőlünk jó ember teremft.

95



Úton Kisháziné Vincze Julianna

Az út vége felé 

Rohanok,
mintha etől az életem függnett;
rohanok, mint a folyók fodrozó tükreft.
Nem látom
a sok szépet, mi mellet elfutoktt;
nem látom
a jót sem, mit magam mögöt hagyokft.
Csak azt tudom,
mit kell még ma feltétlen megtegyektt;
csak azt tudom, 
hogy az élet mellet naponta elmegyekft.

Pedig szeretném,
ha a zongorám gyönyörűn szólnatt;
szeretném,
ha kezem alat – mint régen – dalolnaft.
Leírnám,
mit a lelkem ot, belül, megfgyeltt;
leírnám,
hogy aki akarja, olvashassa el,
mi minden van
a világban, ami oly gyönyörűtt;
mi minden van,
mit átélni nagyszerűft.
Festeném,
amit lényemen át lát a szememtt;
festeném,
ami csodaszépről mesél nekemft.
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De k mert lassabban,
egyre lassabban lép a lábtt;
S már gyorsabban,
egyre gyorsabban szaladnak a mák,
k úgy érzem, rohanokk,
mintha etől az életem függnett;
k rohanokk
s összetörik életem tükreft.

Kérdések az unokáimhoz

Mit hiszel és mit nem, emberke?
Mit hoztál és mit nem az életbe?
Mit pakolnak, mit nem a terhedbe?
Mit engedsz és mit nem a szívedbe?

Lesz merszed vagy nem az igazra?
Lesz erőd vagy nem a vigaszra?
Lesz tudás vagy nem a tarsolyban?
Lesz utad vagy nem a lábadban?

Jól élsz-e majd, vagy nem, gyermekem?
Megért’sz mindent, vagy nem – az életben?
Megtudod-e mindig, ha tévednek?
Megérzed-e azt is, hogy szeretnek?

Kit vezetsz és kit nem magaddal?
Kit segítesz, kit nem szavaddal?
Kinek adsz, kinek nem bizalmat?
Kinek árt, kinek nem hatalmad?
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Hol jársz majd és hol nem a világban?
Hol győzöl és hol nem a vitákban?
Hol keresed, hol nem a szerelmet?
Megkapod-e, ha kell, a kegyelmet?

Érdekelnek vagy nem az őseid?
Megerednek néha a könnyeid?
Megleled-e vagy nem a csodákat?
Megtalálod vagy sem a hazádat?

Rálelsz-e majd arra, mit kerestél?
Megkapsz-e majd mindent, mit szeretnél?
Meglátod-e mindig a lényeget?
Megérzed a véget s a kezdetet?

Rátalálsz-e arra, mi lehetnél?
Megteszel-e mindent, mit tehetnél?
Megkapod-e vagy nem a jutalmad?
Megtalálod, vagy nem a nyugalmad?

Mire szánsz, mire nem idődből?
Mire jut, mire nem erődből?
Mire kell, mire nem akarat?

k

Mire tartogatod magadat?
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Kiss Ibolya

Kiss Ibolya vagyok, 1959-ben születem Szegeden, azóta is it
élekft. Tanulmányaimat a SZTE-n majd a Károli Refft. Egyetemen
végeztem matematika – német – technika tanári és tanítóképző
szakonft. 2007-ben váltam el, fam Sopronban, lányom Budapesten
élft. 2008-ban letem rákos, műtétek, kezelések, újabb műtétek (19)
sora után az egész Élet átértékelődöt, minden megváltozotft. Há-
lás vagyok az új lehetőségekértft.

Verseket-rímeket írok, olvasok, flmklubba járokft. Rendszere-
sen kerékpározok, gyógytornázokft. Családomban segítkezek és a
rák-alapítványban önkénteskedemft. Célom, hogy kiadói támoga-
tást nyerjen az általam lefordítot könyvft. 

A daganatosok részére szervezet egyhetes életmód-élmény és
örömtánc táborokban veszek résztft. Kirándulok az észak-magyar-
országi harcosokkal, sorstársakkalft. Hálás vagyok minden alkalo-
mért, melyekkel örök élményeket gyűjthetekft.

Élek Szent Teréz imája szerint:
„Használd az adottságokat, amelyeket kaptál,

és add tovább a szeretetet, amely megadatott számodra.”
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Mérföldkövek az Életben
(Mérföldkő – átvit értelemben: jelentős esemény, általá-
ban fejlődési pillanat egy dolog történetében, amikor a
korábbiakhoz képest lényeges változást ér elft.)

Gödör alja? Hullámvasút?
Hosszú évek után EKG görbe az útft.
Minden magasságnak és mélységnek,
mondandója, tanulsága van az életbenft.
Mérföldkövek gurultak Időm kerekébe,
örökké tartó pillanatokként törtek életembeft.
Szinte megállítoták Időmet, lenyomtak,
DE küzdök, nem adom meg magamatft.
Utazáskor jöhet felhő, villám, felhőszakadás, 
ám fenn mindig ragyog a Nap – van feljutásft.
A legtöbbünknek hosszú útja van/volt,
ez a rímelés is az Élet-utazásról szólft.
Életünk egyszeri, megismételhetetlen utazás,
ezért nagyon fontos milyen a vonatozásft.
Sorban akadályokat, leckéket kapunk,
van, amikor átugorjuk, de van, mikor elbukunkft.
Rövid idő alat idegenlégiós kiképzéseket kaptam,
melyből egy is elegendő, embert próbáló let volnaft.
Volt benne válás, halálesetek, betegség,
így a rákom tudtam, hitem  – büntetésft.
Hibáztatam magam sok-sok mindenért,
ekkor ültem először a hullámvasút mélyénft.

Fogtam a lelet-papírokat a kezemben,
ültem a Tisza partján, a víz mélységébe merülveft.
Érzéseimmel, fájdalmaimmal egyedül maradtam,
egyre mélyebbre húzot a hullámvasutamft.
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Lányom épp ekkor élte kamaszkorát,
volt mikor éreztem, nem bírom továbbft.
Fiam messze, Sopronban él,
a telefon a legfőbb kötelékft.
Ilyen lelkiállapotban kerültem kemóra,
rábíztam magam a Mindenhatóraft.
A kezeléseken csak ültem csukot szemmel,
minden érzésem maradt  –  bennemft.
Nem törődtem én a statisztikákkal,
önmagamban, önmagammal vívódtamft.
Túl mélyen voltam, hogy a bölcs szavakat higgyem,
csak vegetáltam, hitem–reményem elvesztetemft.
                                                                                            
Érzéseimet, lelkemet megnyitni nem tudtam,
az első sugárnál összeroppantamft.
Csak ültem szótlanul, zokogtam, zokogtam, 
nem tudtam mást mondani: elmenni akartamft.
Teherré vált minden, az is mit szeretem,
nem csináltam semmit, vegetálva éltemft.
Nem értetem, miért, miért maradok,
míg egy nap éreztem, van valami feladatomft.
Elkezdtem sorba venni mik lehetnek ezek,
felírtam mindent, bakancslistát készítetemft.
Megrémülve látam, mi minden jöt össze,
valahogy éreztem – nem mehetek még elft.
Doktornőmtől kaptam egy könyvet – fordítsam le,
az elfoglaltság elterelte másról a fgyelmemetft.
Hálás vagyok neki a rám bízot feladatért, 
mellyel biztatot, küzdötünk tovább az életértft. 
Közben szörföztem a neten,
rátaláltam a daganatos csoportra Egerbenft.
Írtam az email-címre egy őszinte levelet,
idegen embertől választ nem is reméltemft.
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Tévedtem, mert jöt a hosszú válaszadás,
mely több volt, mint lelket simogató írásft.
Valami furcsa földmozgást éreztem odalenn,
felnézve szinte látam az ereszkedő köteletft.
Melyen lógot egy cetli, rajta az írás,
könnyes szemekkel ismételtem az olvasást:
„Ha megfogod, segítünk, ha nem, maradj lenn,
de ne felejtsd, a döntés a te kezedbenft.
És SOHA NE ADD FELft.”

A kezdő lökést, lendületet ez adta meg,
onnantól kezdve nem eresztetem a köteletft.
Hosszú időbe telt, mire megnyílt a szám,
mire minden kitört, mint a vulkánft.
Megfogtam a kötelet az utolsó pillanatban,
lelkem kínzásaival egyedül nem boldogultamft.
Önmagammal kellet találkoznom,
hosszú és nehéz utazáson legyengülten elindulnomft.
Folyt a levelezés, nem ismertük egymást,
de bármi is nyomasztot, meghallgatásra találtft.
Éreztem a neten keresztül is,
a segítség szeretetel érkezikft.
Elhitete velem ez a törődés, 
hogy képes leszek újra fent lenni,
még ha most körülötem minden ellenkezőt ordítft.
Én pedig jötem felfelé, borzasztó nehéz volt,
sokszor visszacsúsztam, de a kötél megrántotft.
Súlyos, mély sebek szakadtak fel bennem,
a kötél sebei véreztek tenyerembenft.
Hullámvasúton így telt az idő,
de már más volt, mint azelőtft.
Az apró cselekedetek után éreztem,
már ismét nem csak vegetálok, létezemft.
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Hitem már benne, hogy rajtam múlik,
utazásom mennyire örömtelivé válikft.
Az új erők adták a merész gondolatot :
nem mehetek még el, kipróbálok pár extrém sportotft.
Így került sor fal- és sziklamászásra,
valamint a rég vágyot görkorcsolyázásraft.
Fiammal felmásztam a Schneeberg csúcsára,
szakadó jeges-havas esőben alig vit a lábamft.
2075 méteren a hatalmas fém kereszt lábánál,
imádkoztam Istenemhez, hogy adot erőt, kitartástft.
Elfogyasztotuk a „csúcs-csokit” vidáman,
hálás voltam, hogy mindennek részese voltamft.
Lányommal a kirándulások, színházi események,
„csajos napok”, nagy nevetések,
mind örök élménnyel töltöték lelkemetft. 
A Tisza partján, ahol lakom,
reggel a madarak dalolását hallgatomft.
Írásba fektetem gondolataim,
örömmel tölt el a rímelt sorok összecsengéseift.
A keresztrejtvény, az olvasás és a zene,
a természetben töltöt idő varázslatos ereje,
a napi apró szépségek – csodák észrevétele,
a céltalan kerékpározás öröme,
kis utcák, szép házak gyönyörűsége,
előtük a szépen rendben tartot kertek,
a virágok illatukat ontják benneft.

A sok történéssel átértékelődöt minden,
– bár vannak hullámvölgyek –
de teszek érte, hogy a jelenben éljekft.
Én magam vagyok a hullámzás, ilyen az életem,
elfogadom, s megyek tovább már reménnyelft. 
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Betegség előt nem ilyen voltam,
– lélekerős, vagány –
sokszor nem ismertem most önmagamraft.
Én – utazva a hullámvasúton, tudom,
hogy a jó Isten rákot mért rám, hálával tartozomft.
Lehet ez most furcsán hangzot,
de betegségem által minden megváltozotft.
Már letisztult a múltam, nem aggódom a jövőn,
minden nap van valami értékes, s az boldogsággal töltft.
Életemet kiszélesítete, hosszabbítota,
lehetőséget adot sok örömteli célraft.
Mérföldkő minden egyes új cél, 
mely az életre ösztökélft.
A bakancsom, ha már rongyosra lejártam,
akkor is hű maradok hozzá a mozgásbanft.
Mert ha ma nem izzasztom meg magam,
holnap majd a könnyeim áztatnakft.
Az utazásban ahogy telnek az évek, fogy az erő,
semmi sem olyan, mint azelőtft.
Lassul minden, próbálom tartani a szintet,
a torna, kerékpározás kimerít mindentft.
S mikor már-már úgy érzem, van javulás,
szervezetem ismét jelez – nincs megújulásft.
Az összetet betegségeket zokszó nélkül viselem,
mérföldkövek utalnak mindig valami történésre,
nem feledhetem, életem végéig cipelemft.

Az úgynevezet baráti kapcsolatok letisztultak,
szépen megtapasztaltam, sokan lemorzsolódtakft.
Senkinek nem részleteztem, zokszavam nem volt,
a külső világ nem érti-érzi át, mi történik ekkorft.
Az ismerősök teteit is más szemmel nézem,
csak akkor keres problémájával, ha szemetes kellft.
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Mindig van választás, de a döntés a sajátja,
s ha ezen megsértődik, már nem veszem magamraft.
Én nem a számokat gyűjtötem soha,
kevés embernek nyílik meg lelkem kapujaft.
De aki bekerül, abban biztos lehet,
őszinte barátságban tölti az időt velemft.

Minden átértékelődöt, 
de a csoport ereje, szeretete töltft.
Bizony van most is, hogy „árvíz” van nálam,
barátaim rögtön érzik, tudják, reagálnak:
„küldjük a katasztrófavédelmet”, addig jó a vödör,
s már húzódik is mosolyra arcomon a kis gödörft.
A netes levelezések, a bölcs gondolatok,
a közösségek, ahol befogadtak,
a csodás, értékes programok, 
lelkembe vésődő élményekkel gazdagodokft.
Ha valami szervezésben segíteni tudok,
boldogság tölt el, örömmel csinálomft.
Ezek mind – mind hozzájárulnak,

– ez a tapasztalatom – 
hogy az ember a csüggedés időszakában,
szereteteli feltöltődés birtokában, 
tudjon erőt meríteni,
e hullámzást humorral vagy sírva is –  de elviselnift.

Kívánok mindenkinek élménydús napokat,
teljen az utazás mindig valami célokkalft.
Legyen benne csoport, egyéni, magány,
el tudjon merülni a belső béke pázsitjánft.
Fontos, hogy megadja a nyugalmat,
– ha környezete stresszel –
vegye be a „lepörgető” tabletátft.
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Mindenki csak azt tegye, ami jólesik,
ez nem önzés, teljes lénye hálás lesz nekift.
Repülni mindig csak felfelé,
lebegni, de nem zuhanni lefeléft.
Célt keresni, találni,
mindig valami szépet, jót csinálnift.
Tenni a csoportért, a családért,
és elsősorban önmagunkértft.
Nem, ez nem egoizmusunk,
kell az önszeretet, hogy adni is tudjunkft.
S mikor adtunk, szállunk, repülünk ismét,
boldogok vagyunk, mert szeretetünk odaértft.

Tudom, sokan – köztük én is – nem így nevelkedtünk,
szereteinket mindig magunk elé helyeztükft.
De csak akkor tudom őket elhalmozni szeretetel,
ha a saját belső lelkemet is ezzel kényeztetemft.

S mert „minden nappal, minden szempontból 
egyre jobban érzed magad”,
az Élet utazásán a szeretet ereje
öleljen át Mindannyiótokatft.

Kívánom mindenkinek, ki végig olvasot,
legyen meg az ereje, hite a változáshozft.
Az Élet egy utazás, útitársak vagyunk,
teljen békében, szeretetben 
e földi utazásunkft.
Vannak megállók, próbák, mérföldkövek,
egyesek kiszállnak, mások mellénk ülnekft.
Kérlek jó Istenem, áldó két kezedet 
tartsd az embereken,
mosolyogjon rájuk mindig a szeretet, 
Életük végig élménydús utazásban teljenft.
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Búcsú egy lelki társtól

Megszületünk – elmegyünk
ennyi volna az egész,
hogy közte mit teszünk,
azt mind elhordja a szélft.

De mégis marad Valami,
az It-maradóknakft.
Lényedet tükrözi,
a közös emlékek soraft.

A mindig mosolygós orcád,
a mindig ölelő kezedft.
Májusban velünk kivirultál,
erőt gyűjtötünk a Bükkbenft.

Elteltek a hetek, napok,
mára gyógyíthatatlan állapotod,
kaptuk a hírt megdöbbenve,
nem, ez nem következik beft.

Vagy mégis, hisz tudom, Isten akarta,
vár Téged az időtlen, fájdalommentes Újhazaft.
Legyen békés átmeneted,
már nem ölelhetlek it Tégedft.

Az Élet vonatán megürül a helyed,
kiszállni készülsz a következő helyre,
megvívtad a csatád, csomagod is it hagyod,
az It-maradóknak a mindig bizakodó örök mosolyodft.
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Hiányozni fogsz, mindig – mindörökre
felnézve az Égre csillagként ragyogsz fényesen,
mégis velünk maradsz, szívünkben,
örök szeretetben – Őrangyalod legyen Veled!

Születéstől utazunk

Legjelentősebb nap egy ember életében, 
ajándékba kapja, ő nem kérteft. 
Ajándékba kapja őt anyja s apja, 
családdá lesznek abban a pillanatbanft. 

Pólyáskor után jön a kisgyermekkor, 
szülők aggódnak mindenért mindenkorft. 
Ez bizony természetes a világban, 
majd mikor felnő a gyermek, belátjaft. 

Óvoda után jő az iskola, 
feladatok, leckék, próbák soraft. 
Példával tanulja meg othon, 
mi a kötelesség, kitartás, szorgalomft. 

Aztán belép a serdülőkorba, 
melyben kemény csatákat vívnakft. 
Szülő s gyermek egyaránt, 
mindketőnek nehéz a változásft. 

Gyakran változni kell a szülőnek is, 
a mai világhoz alakítani nézeteitft. 
S ha ezt hitelesen, őszintén teszi, 
a serdülő is őszintén megnyilatkozikft. 
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Egy dolgot SOHA nem szabad megvonni, 
mindig feltétel nélkül őt szeretnift. 
Bármi történjék is, – a Gyermekem, 
amiben tudom, segítemft. 

Van egy bölcs történet, az indiai hercegnő, 
gyűrűjével felkeresi a hindu bölcselőtft. 
Megkéri, véssen bele egy bölcsességet, 
mely szomorú, nehéz, boldog napjaiban segíthetft. 
Pár nap múlva a gyűrűt a bölcs vite, 
csak az „ELMÚLIK” szót véste beleft. 

Hiszem, ha e történetet, ezt a szót tanítanák, 
sok minden másként történne az embertársaknálft. 
Megszületünk, felnövünk, majd elmegyünk,
addig is az emberiség táborában van helyünkft.

A születés pillanatától utazunk együt, 
a földi élet vonatán útitársak letünkft. 
Teljen kellemesen ez az utazás, 
adódnak gondok, sok megpróbáltatásft. 

De lesznek boldog napok, melyek felemelnek, 
éljük az időt békességben, szeretetben! 

- ELMÚLIK –
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Emberi test

Két piciny sejtecskéből
csodásat alkotva,
9 hónap elteltével
megszületik a kisbabaft.

Mily csepp a kis keze,
mily formás a feje,
mily szép a szeme,
mily csodás a lényeft.
Mily sima a bőre,
mily formás a szája,
mily édes az orra,
mily szép a hangjaft. 

Gyorsan telnek az évek
repülnek tova,
S a csecsemőből
ovis lesz a babaft.

Utána iskolás évek
gyötrik lelkét-testét,
cipeli naponta
a tudomány terhétft.
Kamaszkor idején
sok a változás,
önmaga sem hiszi
volt ő olyan Kicsi?

Fiatal korba lépve
nézi-nézi az Öreget,
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kinek bőre már nem sima
s még a keze is remegft.
Az Út felén túl
ahogy az idő múlt,
mutatja az ő teste is
már az öregedés jeleitft.

Már nem kicsi a keze,
formálódot a feje,
megfakult a szeme,
megtörté vált a testeft.
Ráncos már a bőre,
remegő az ajka,
megnőt az orra,
reszkető a hangjaft.

Bár a testet meggyötri
a múló sok év,
belül a lélek mégis 
a Szeretetől égft.

Az Élet Vonata

Ülök a vonatban, utazok,
ki-kinézek az ablakonft.
Tekintetem a messzeségbe téved,
elmerülök emlékeimben véglegft.

Számadást tesz az ember,
ha az Út felén már túl van,
ami nem is akkora nagy baj,
ám a „második gyerekkor” van hátraft.
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Hisz míg csecsemő,
csak eszik-alszik,
kisgyermekkorban is, 
mindenki kedvét lesift.

Iskolásként jönnek a nehézségek,
mindenki elvárást állít elébeft.
túléli gyermekével a kamaszkort,
aki szépen felnő s közben önállóft.

Alakítja életét, ahogy ő gondolja,
szülőnek beleszólásra nincs gondjaft.
Tanácsot kérnek – ha kérnek – olykor,
adni szabad, de befolyásolni semmikorft.

Mindenben legyen úgy, ahogy ő gondolja,
a döntés felelősségét meg kell tanuljaft.
A szülő is éldegéli életét – ajtaja nyitva,
várja családját mindig – ami szívének titkaft.

E modernizált világban jön a telefon, sms,
internet, skypek s amit nem is ismerekft.
A személyes találkozás egyre ritkább,
a minőségi időt, együtlétet nem pótoljákft.

Aztán elérkezik az utazás vége,
nagy kanyar után a célegyenesbe érve,
száguld vagy késik ki-ki vonata,
az IDŐ eltelt, visszafordíthatatlanft.

Akkor hirtelen beszáll a család a vonatba,
melléd ülnek, kérdeznek, mi baj, aggódnak,
már csak egy mondat hagyja el a számat:
Egy szülőért nem aggódni kell,
hanem ráérni – míg it vanft.
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Táborozás Hévízen

Egyszer volt, hol nem volt,
hévízre érkezet júliusban egy csoportft.
Már az odajutás is kalandos volt,
nyaralók tömege özönlöt a buszokon-vonatokonft.

Gyorsan elfoglaltuk a szállodát,
csupa derű, jókedv virítot mindenki arcánft.
Régiek és újak ismerkedése után,
kezdődöt a mozgalmas táborozásft.

Feladatokat kaptunk,
háromfős csapatokat alkotunkft.
Csapatnevünk Tavirózsák let,
zumbázós indulónk a „Hoho a nagyhorgászra” illetft.
Volt tollas, zsonglőr, bojtozás,
luffejelés és buzogány,
kutyavezetés baseball labdával,
célba dobás, kincsvadászat UV lámpávalft.

Homokvárépítés és gúla-torony építés,
akadálypályán Zeldával kutyavezetésft. 
Balatonban fürödtünk és labdáztunk,
a hűs vízben nagyokat kacagtunkft.

Délutánonként zumba koreográfát tanultunk,
olasz slágerre átéléssel gyakoroltunkft.
Esténként volt társasjáték, szókereső időre,
„robbant” a bomba, ha nem jutotunk előbbreft.
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Csütörtökön este volt a búcsúest, 
a csapatok izgatotan várták az eredményeketft.
Szép ajándékokkal – érmekkel leptek meg bennünket,
Veronikáék és az Alapítvány rengeteget készültekft.

Karaokézva harsányan énekeltük a dalokat,
egészségre koccintva emeltük a pezsgős poharakatft.
Csodálhatunk táncbemutatót élőben,
gyönyörködhetünk néhány videofelvételbenft.

Utolsó nap kultúr-programban volt részünk,
Keszthelyen 6 múzeum anyagában gyönyörködtünkft.
Egyik szebb volt, érdekesebb, mint a másik,
a lenyűgöző látvánnyal képtelenség betelnift.
Közös fagyizással hűtötük magunkat,
s lélekben készültünk a búcsúzásraft.

Egy hétig mókáztam,
újra gyerekként játszotam,
sok új dolgot tapasztaltam,
nagyon jól éreztem magamft.
Sok új társat ismertem meg,
hálás vagyok, hogy velük lehetemft.
Minden utazás csodás lehetőségek tárháza,
fejben csak én dönthetek, hogy lelkemet szolgáljaft.

Hálás vagyok a sok szép programért,
s az együt töltöt vidám hétértft.
Feltöltődtem a sok szép élménnyel,
melyekre mindig boldogan emlékezekft.
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Merengés az Úton

A mai rohanó világban
az Úton meg-megállva,
csendben gyönyörködve
elmerülni a szépségekben,
megragadni a pillanatot,
s átélni mindent, mit Isten adotft.

Élményeket gyűjteni – kihívás,
ám a végére nem marad más,
mint visszaemlékezni a sok szépre-jóra,
mit tennénk másként, ha mód volnaft.

De mód nincs, ezt mindenki tudja,
ám a nagy hajszában akarva-akaratlan
beáll a hajtók hosszú sorába,
s későn döbben rá a valóságraft.

Kételkedtem közben – van-e kiút,
mert éreztem, ez nem nekem való út,
de letérni, merni mást tenni, s ha tévedek,
egy darabig még győz a félelemft.

Aztán az Élet nagy pofonját kapva,
tudtam s bíztam a változásban,
küldte a jeleket szépen sorban,
míg ráébredtem, mi miért vanft.

Ma már hálás vagyok a Sorsnak,
– ha ilyen áron is –,
de életemet meghosszabbítotaft.
Élvezem a pillanat minden csodáját,
utazok, élményeket gyűjtök,
míg elérem a célállomástft.
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Komáromi János

jártam már ot
 
 

jártam már ot
ahol kinőt a csend a szavakból

ahol az elhalt időt
összesöpörte a gyűjtögető emlékezet

széthullot dalok
és versek hevertek mindenüt

foszlányaik mosolyra készteték
az enyészetet
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legyen vers

ars poétika?
az van!

éppen annyi, amennyire szükség vank

legyen vers a szavakból
legyen valami

ami tovább gondol
ami több

mint a hétköznapi
amiben van

valahol
valami ünnepi

vagy legalább valami emelkedet
ami a föld fölé emelt
egy-egy pillanatra

hogy ne gondolj a gondokra
vagy éppen hogy
csak arra gondolj

szóval legyen valami vers
amit nehezen nyelsz

vissza magadba
mert benned már nem maradna

neki meg kell születnie
neki tovább kell élnie

másokban
máshogyan

de erősebben és jobban
mint ahogy eddig élt
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ahogy eddig létezet
mielőt hozzám elérkezet

és mielőt betűkké öntötem
a billentyűkhöz

képernyőhöz kötötem
de mégis szabad maradt

mint az a gondolat
ami elszabadult

és nem tudsz már alakítani rajta
nem kötheted a nyakadba

és nem viheted többé magaddal
hogy csak a tied legyen

mert túl van már azon a ponton
mikor elhallgatható
mikor letagadható

mikor még nincsen olvasó
aki tovább vinné

a gondolatot
amit e pár szó adhatot

legyen vers
mert az maga az élet

a dallam
a lélek

a ritmus
az létezés lüktetése

a rím
a harmónia

az isteni adalék
amit ha a versemhez adhatnék

hát örökké létezne
soha el nem enyészne
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segíteni új
boldog világokat teremteni

mert az Isten akaratából
mindezt az ember is megteheti

csak akarnia kell
vagy inkább hagynia

hogy működni kezdjen a szómágia
és létrejöjjön

aminek létre jönnie kell
ft.ft.ft.és lám csak

minden vers életre kel

valaha

valaha néhány életen túl
úgy hitem már nem lehet tovább

teltek az eonok sorban
lebeget tudatom a Semmiben ostobán

nem lehetet tudni mi volt
ami újra testet ölteni kényszerítet

de éreztem a vonzást
ahogy a lelkem formát ölteni kezdet

majd hirtelen elöntöt a Fény
a Megvalósulás ismét összeterelt

és ebben a sűrűsödő Énben
megtaláltam bennem az Embert

vágyak születek bennem
és félelmek és bűnök

tudtam már hogy 
megtestesülök
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elveszet

elveszet az éjszaka
és kifakult a nappal

fent csillagok kavarognak
a Hold együt kel a Nappal

elveszet egy újabb világ
most már hiába keresnénk

nem maradt más utána
csak néhány halvány emlék

eltűnnek és megszületnek
megújul a pusztulás

a Mindenség örök rendje
a folytonos változás

Zűrzavarban ot az Erő
Káosz van a Rend felet

soha nem mondhatja senki
"Ezzel bevégeztetet!"

semmi nem vész el örökre
minden csak átalakul

a kanyargó Sötét mélyén
sugárzó Fény meglapul

csíráiban létezik még
de ereje egyre nő

pusztulásból születik meg
egy-egy újabb Felnövő

lángot vet a füstös üszök
régi parazsak dühe

izzásból lobban fel újra
a Teremtő szent tüze

ami elveszet az többé
sehol nem található

de az Anyaghoz tapadva
él az Információ

az Első Teremtés óta
– hiába az enyészet –

Pusztulásban, Teremtésben
ami Egy volt Eggyé lesz

minden születő világban
újra egymásra lelünk

Pusztulás el nem szakíthat
oly erősen szeretünk
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lágyan hajló

lágyan hajló dallamok
de kemény a ritmus

most nincs már menekvés
késő

hogy elfuss
és a csend is olyan hiábavaló

küzdelmet folytat
érzi nincs mit tenni

így hát inkább beleolvad 
a lüktetésbe

az áradó hangok örvényébe
az apály beszippantó vonzásába

mely mégis erővel tölti fel
és rádobja hirtelen ismét a világra

nincs sem élte
sem halála

sem magánya
sem párja

és semmi sem várja

lüktető ritmus
lágyan hajló dallam
kell hogy érezzem
kell hogy halljam

mert vár rám már a kezdetek óta
mert rólam is szól egy nóta
amit még énekelnek valahol

valahol ahol még dalol
akinek maradt valami hite

vagy csak azt hite
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hogy ez a dolga
hogy örökre szóljon a nóta

de mi lesz ha egyszer felismeri
hogy ezt a nótát már nem is szereti

és akkor odalesz minden
túl a leheten és a nincsen

valahol talán még ot leszek akkor is
és megszólal majd egy utolsó élet-akkord is

lágyan hajló élet
de kemény a halál

minden létezésben újra rám talál
ez az én élet-duetem

mert valami ilyen lehetem
mást nem is tehetem
mert így éltem eddig

hisz ilyennek születem
és így élek majd ezután is

és bár az életben minden banális
mégis valahogy mindig fennkölté válik

aki a nagy feladatról beszél
és azt mondja, hogy most élj

ne nosztalgiázz
ne álmodozz

az élet útján ne csak botladozz
hanem sétálj örömmel

tele hitel és erővel
és tedd meg, amit megtenned kell

amit tőled megkövetel
az az erő, ami létrehozot
sok-sok éve megálmodot

és most csak hagynod kellene
hogy beteljesüljön végre a terve
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csend volt

szél futot körbe az éjszakai városban
csend volt
kihalt utcákon bizonytalan árnyak kóboroltak
hűvös falakról himbálódzó pókhálóként lógtak
az egykor ragyogó színekben úszó szakadt képek 
és a nedves aszfalton összébb húzódtak a lépések
haloti csend burkolt be mindent
csak sápad-szürke sóhajok törtek néha elő
a város olyan volt, mint egy temető
mikor elmerül a hajnali sűrű párában
fulladozot minden a vizesre izzadt éjszakai párnában

csend volt
és nem is akart véget érni
senkinek nem volt ereje kérni
hogy ébredjen már fel a Nap
legyen éppen ez AZ a nap
amikor véget ér a csendbe-fulladó éjszaka
amikor az árnyak végre eljutnak haza
és nem kell félni az álmodozástól
mert a gondolat már nem dekódol 
előre kikötöt képeket
színeseket és szépeket
minden hánykolódva álmodó fejébe
hogy azok lépjenek a józan gondolatok helyébe
és a valóságnak már ne maradjon semmi
ahová igazságokat tud ültetni
amik kilombosodhatnának
mert akkor megszűnik az alázat
mert akkor azt hiheti a könnyelmű álmodozó
hogy szabadon élni is jó
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és nem kell feltétlenül mindig retegni
ha egyedül kell néhány dolgot megtenni
amikor már nem fogják a kezünk
amikor már kitisztulhat a fejünk

csend volt
olyan csend, mint amilyen csak akkor szokot lenni
amikor már bele van szőve a jelenbe
hogy a jövőben el kell menni
csak azt nem tudjuk még pontosan
hogy mikor és hova
és hogy meddig tart majd
mire a sok-sok ostoba
felébred nyitot-szemű álmából
és megszabadul a lehulló hályogtól
és látni kezdi ami körülveszi
és amit eddig hit arról megérti
hogy a hazugságok gyűltek össze
és szoros hálót szőtek köröte
hurok került torokra, szívre, agyra
nem gondolhatot sem kicsire, sem nagyra
csak mindig az volt az igaz amit kívülről diktáltak
eladta magát valami helyi "hazugság-titkárnak"
aki megkötözve tartota a lelkét

csend volt
de már megfeszültek az izmok
és pendülésre vártak a hangszálak
már csak egy pillanat hiányzot
hogy az alázat szertefoszoljon
és minden bálvány-szobor a földre omoljonk

ft.ft.ft. de még csend volt
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sétáltam éjszaka

sétáltam éjszaka
az utcák jötek velem
könnyű volt a levegő

zsebre dugtam a kezem
csukot szemmel élveztem

a sötétség illatát
vágytól telt sóhajod
szelíden rám talált

megálltam és felnéztem
arcom az égnek feszítetem

belém fúródtak csillagok fényei
és én boldogan nevetem

múltak az évek számolatlan
a végtelen csend magához ölelt
milliószor fordult körbe a világ

éreztem távolt és közelt
valahol a Mindenségben

most is ot állok
túl a végtelen tereken

mindig Rád találok

mint rózsaszín égen

mint rózsaszín égen
a fehér felhő-pamacsok

olyan édeskés ez a reggel
talán még fekve maradok

végre egy olyan nap amikor elaludt az Időft.k
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valamikor lement

valamikor lement a Nap
észre sem vetem
sötét éjszaka maradt
nincs fény a szememben

nincs teljes sötétség
még látom az árnyakat
a repülést nem érzem
de hallom a szárnyakat

álommá vált ez a világ
valóság hogyan is lehetne
ördöggé csak akkor válnék
ha egy angyal sem szeretne

dalolni kéne valamit
hogy ne féljük úgy a csendet
szabadon szőni a dallamot
hogy megtörjük a rendet

szeretni mindig lehet
nem szakíthatja szét lelkünk kétség
minden színben erősebb már a fekete
de nem maradhat örök a sötétség

valamikor lement a Nap
és sokat késik már a hajnal
de felkelthetjük a fényeket
harsogó szabadság-dallal
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égvirágok

színes virágok
a fekete égen

hagynunk kell újra
hogy szabadon égjen

kormos arcunkra
hadd szitáljon a hó

legyen nagyon durva
de mégis nagyon jó

csak néhány lépés
keskeny pallón végig

pokolból indulunk
egyenesen az égig

repülni tanultunk
szükségünk nem volt rá

felülünk a szélre
és megyünk világgá

melletünk madarak
zuhannak bénult szárnyakkal

könnyű a lelkünk
telve szárnyaló vágyakkal

elszaladt

elszaladt és vite magával amit csak vihetet
elszaladt és a nyomában a Semmi liheget

csontvázak maradtak utána
lélektelen test nélküli halmazok

szétszóródtak a vágyak nélküli aszot testek
elnémultak a szájak nélkül maradt mondatok

elszaladt és nem maradt utána Semmi
elszaladt és nem is emlékszünk milyen volt "lenni"
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egyszer voltam
 

 egyszer voltam 
és most is talán vagyok

eljötem – mennék
de még maradok

 
lehet valami fontos oka

hogy a szavak meg-megtalálnak
hogy a betűk előtem
furcsa sorokba állnak

 

előkígyózik egy-egy vers-szerűvé
formálódó betű-tenger

amely mögöt talán ot van
az Isten vagy az ember

 
vagy mind a kető

ft.ft.ft.néhaktalán
megférnek egymás mellet

a szavak-oltárán

 fellobbannak a lángok
és az el nem mondot imákon túl

a jelen igazsága
a felszálló füst alat félve meglapul

sehonnai-álmok

sehonnai-álmok szőnyegén 
árva lépésem nyoma

csak egy száradó sárfolt
magányos és milyen ostoba

gyűlnek egyre a
halot álmok a szőnyegen

lépésről-lépésre
gyűlnek a foltok az életen

és mégsem jutok el oda
mert a cél a : Sehova
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mióta

ó mennyi év telt már el
miótak

 

mióta érezni kezdtem a levegő ízét
mióta hallom a szívbe áramló vért

ahogy surrog az erek falán
megtorpan és visszafordul

 

mióta látom a homályos égbolt résein átörő fényeket
mióta lépteim koptatják és forgatják

ezt a sárból és lélekből összegyúrt golyóbist
ó mennyi év és mennyi életk

 

rám-köszöntek
elköszöntek

vágyak voltak
emlékek letek

 

és felrémlik néha
amikor csak vágy voltam még

létezni akkor is
és korábbank

 

mikor az Idő születet
mikor a Tér pontá kezdet válni
mikor az Anyag fényleni kezdet
mikor az Energia volt a kezdet

 

akkor már ot voltam
ot voltunk

az első csöpp információ a múltunk
és hordozzuk azóta is
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minden újabb létezésben
ot vagyunk Veled

és Te is ot vagy az enyémben
ó mennyi évk

 

az a két pont, ami egykor
az Egyből megszületet

már mi voltunk
és azóta isk

 

– bár van létezés ahol szétválunk –
újra

és mindig
Egymásra találunk

nézd

nézd – hol jártunk egykoron
és emlékezz miben hitünk
nézd – merre vitek az utak

és lásd hová érkeztünk

az álmok még ma is várnak
ködökön

sötétségen
és hazugságokon túl

de ha lépni tudunk újra
az Út még ma is jó irányba fordul

nézd – ahogy kifakulnak benned a szavak
és lásd – ahogy az álmokból semmi nem marad

nézd – ahogy elenyészik minden remény
és sirasd meg – ha érted miről szól ez a költemény
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újra kísért

minden ami elmúlt újra kísért
csak bámul bénán aki semmit nem ért

döbbenet ül a kifakult lelkeken
az aszot ököl és a száraz torok még pihen

talán már közel a vihar
talán majd nagy szelet kavar

és megtisztul ez a Kárpát-medence
sikoltva iszkol el az ördög minden kegyence

akartalak…

akartalakk
de a Csendbe fulladt minden pillanat

elfolyt az Idő alatam
és előre soha semmit nem haladtam

fordult a föld
és lyukakat égetek a csillagok

a sötét üresség mélységeibe
elvesztem újra és újra a Végtelenből

visszafordult Élet fényeibe

akartalakk
de láthatatlan erő-körök őrizték elzárva lelkedet

nem érhetem el hozzád
pedig létezésünk óta kerestelek
sűrű-fekete köd kísért folyton

valahonnan messziről örökké követet
nem tudtam semmit róla

de mindent tönkretet
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menni kellet

menni kellet
amerre a szél mutata az utat

menni kellet
amerre az eltűnő álom kutat

és feletünk fényét
már nem szórta a Nap

 megfeszültek
az égboltot tartó fekete ágak

menedéket
kutató lelkeink sehol nem találtak

ft.ft.ft.de minden létezőt
magukba zárni próbáltak

 mert mi tudtuk
már akkor is, hiába titkolták

ezen az úton csak
a pusztulás vár ránk

nem a földön
az égben lesz csak a mi Hazánk

mennyi csend

mennyi csendet hagyot megfagyni az éjszaka
elsorvadtak a fények és nem találtak haza

kiáltások fulladtak a néma lemondásba
elbújt a józanság, nehogy az őrület meglássa

 csak a megfagyot csend csillogot keményen
bonthatatlan kéreg a megkeseredet reményen

konokul őrizte a megváltoztathatatlant
táplálta a belsejében forrongó katlant
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néhány fáradt

néhány fáradt fény-csillag elfekszik az égen
vajon merre visz az út ezen a kihalt vidéken

nyomunkban összetört földek, előtünk a ködös messzeség
melletünk szétszakadt álmok, érezzük: mindenből elég

sutog a szél valamiről, de senki nem fgyel odak

sorban

egy az első mindenképp
ha kető van duplán szép

meg még egy az három már
négy az pontosan két pár

az öt az középre mutat
hat pedig már pont fél tucat

hét a gonosz pontosan
nyolc gombóc lekvárosan

kilenc az már majdnem elég
tíz lesz ha a végére ér

számolunk

egy – növekszik a hegy
kető – meglebben a kendő
három – párom ide várom

négy – hozzám kedves légy
öt – betakar a köd

hat – nálam elalhat
hét – ma sem eset szét
nyolc – megtelik a polc

kilenc – már megint sietsz
tíz – csak énbennem bízz

ha már bennem sem bízhatsz
akár el is bujdoshatsz
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mikor az ég

mikor az ég a földre ér
mikor az angyalok szárnya csupa vér

mikor feleted nincs már ítélet
mikor végre megszületik az Élet

akkor lesz majd csend igazán
akkor majd a szív hazatalál
othonra a vénülő testben
othonra az érkező estben

mikor éppen lebukik a Nap
mikor a régiből semmi nem marad

mikor a lépések körbeérnek
mikor már nincsenek hitek és remények

akkor válik el a csend a szavaktól
akkor mindent megtudsz végre magadról

mintha újjászületne benned az Isten
mintha meglenne még az, ami régen nincsen

szárnyak csapódnak össze mögöted
lángok lobognak fel köröted

elhamvad a Mindenség és eltűnik a múltad
nem úgy van semmi ahogy tanultad

hol születnek

hol születnek a Fények?
hová tűnik el az Éjszaka?

fekete felhőkön élek
alatam lélegzik Föld Anya

hosszú álomba zuhant a Csendk
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mondd mi lesz

mondd mi lesz azután
ha majd süvöltve szalad

aki most hallgat és némán csak tűr
akkor majd hova menekül
aki ma gőgösen néz körül

mert azt hiszi minden így marad és örül
mert mindent gyermeke kap örökül

pedig másokat illet
de most az övék és hiszi

hogy nem kéri számon többé senki
és nem lesz semmi

amit ellene fordíthatnának
valahogy összekeveredet

a gyalázat és az alázat
és most alig van aki lázad

aki előre nézne
ne a földre vagy az égre

de ma még senki nem tudja
mikor lesz vége
mikor tör elő a

"most már elég volt végre!"

sötétben léptünk

sötétben léptünk az út porába
a hajnali fények messzire kerültek

csillagok hulltak elénk
és a falevelek az orrunkra repültek

csend volt és nem is látuk egymás
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megjöt az esti szél

megjöt az esti szél
valahonnan a víz felől

körbefutot és ot hagyot
suhant végig a mezőn

húzta maga után a sötétséget
a láthatár alá nyomkodta a Napot

elfújta a fény lángjait
megborzongatot

csend volt körötem ahogy
reszketve álltam ot
közel jöt az égbolt

de a vízpart messze volt
túl a láthatáron csordult tovább a folyó

a hullámokat mégis éreztem
a hangjuk sem hallotam

de ot csapkodtak a véremben
kifutotak lelkem partjaira

és széterültek érzéseim homokján
belém ivódtak mélyen

átszivárogtak a valóság kordonján
az esti szél egyszer csak visszatért

átölelt és hozzám bújt
éreztem ahogy véges-nappalom

végtelen-éjszakába fordult
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örvény
 

állandó örvénylésbe fullad minden Végtelen Tér
a párhuzamosok feltekerednek
a Véges mindenek felet összeér

eltűnik az Anyag és elenyészik az Idő
a Teret végül önmaga nyeli el

a Semmi halálos csápjaival mindent átölel
 

ft.ft.ft.de minden Semmiben ot a Teljesség
ft.ft.ft.minden Végesben ot a Végtelen

 

a születés halállal kezdődik
és az Élőben ot van az Életelen
az érzelem nélküli pusztulásban

már felsikolt az Érzelem
az értelem nélküli teremtésben

már ot lüktetet az Értelem
öröm és fájdalom van a csillagokban

a térhez láncolva érkezik az idő
a Menny felragyog a Pokolban

és leomlik minden felnövő
egymást erősítve és pusztítva

születik meg egy Új Jövő

talán váratlan lesz

talán váratlan lesz majd amikor a csend
egy lobbanással meghasad

és a hang-lángban meglátod arcomat
a felvillanó fényszikrák tüzében

csillogó árnyak vesznek majd körül
és semmi mást csak szeretetünket

hagyjuk a világnak örökül
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Kosh Kinga

„Mindannyian úton vagyunk, hogy elvezessen önmagunkhozft.”

Amióta eszemet tudom, történetek születek bennem, amiket
szeretem volna  megosztanift.  Mégis  meglepet, amikor  sok-sok
éve az első versem könnyű lábú rímeivel kibomlot belőlemft. Ek -
kor születem költővé, akinek lehetősége, de felelőssége is van,
mikor belső művészi énjére hallgatva versbe önti, amit lát, érez,
hallft.  Szeretek utazni,  világra rácsodálkozni,  de szeretek kis fa-
lumban az erdőben kószálni, fényképezni, szépséget meglátni, és
szeretem  megformálni  versben  vagy  prózában,  amikre  ezek  a
„vándorutak” megihletnekft. 

Mindannyian vándorok vagyunk, vándorúton járvaa

Mi lehetne az ember legeslegnagyobb álma?
Mi lehetne, mi újra és újként vihart kavar?
Mi az, amit lelkünktől elménk sok gondolatával eltakar?
Vándorok vagyunk, úton együt járunk, 
Életúton együt, kezet nyújtva állunk, 
Felismerve benned én önnön magamat – 
Így nyújtom kezemet, s ajánlom dalomat
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Gondolat az élet torán

A gondolat, mely megvalósul egy pillanat alat
A gondolat, melynek születése csak egy mozzanat
A gondolat, mely teszi, mit félsz, tenni nem szabad
Mégis megy, mint lavina, mely elszabadult egy perc alat

A gondolat, mely erősebb, mint mi együt vagyunk
A gondolat, mely nem tud, nem érez, de nyomán csillag gyúl
A gondolat, melyből most üstökös hull
A gondolat, melynél nincs nagyobb úr

A gondolat, mely csak saját útján jár
A gondolat, mely téged, s engem átjár
A gondolat, mely olyan, mint a nyár,
Ha nem talál fát, utána szikkadt róna vár

A gondolat, melyet nem lehet nem tenni
A gondolat, melyből lehet életet venni 
A gondolat, mely ezernyi van fejedben 
A gondolat az, mely irányít e létedben

Jól gondold meg hát, mit agyadban forgatsz
Jól gondold meg, mit szívedben hordasz
Mered-e vállalni, mered növeszteni?
Mered-e, hiszed-e hogy jó lesz követni?

Vigyázz rá, két karod köré fonjad mindig
Vigyázz rá, szemeddel egyengessed léptit'
Óvjad, gondozzad, ne szülessen korán
Vándor, tudd! A gondolat ot lesz az élet torán!
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Majd megéled, Vándor!

Mert megélni kell, nem csak elnyelni hallgatagon
De mégis elmesélem, mert rád csak így hagyhatom
Majd megéled, mint más, s vele hagyom egyszer
Megéret erre élő, hogy velem hagyjon egyszerft.

Elmesélem, mert velem szólna szavadft.
Nem tudni, nem élni, de míg rajtam folyik javad
Kontrollnak magamat megadni így bírtamft. 
Elkérni kegyedet, s hangodat – így írtamft. 

Nem mondom a nevét, de ő az, aki szólhat
Rajtam át, nevemen, s onthatja a jókat,
Keresztény szavakkal, s jóság öleli át
Pontosan, ahogyan ideadta fátft.

E szókat jól lehet, nem kéri még senki
Mégis adom, írom, s majd ha ezer ejti
Száján ki az óhajt, akkor iten lészen
Örömmel fogadja mind, ki lesz majd arra készen

Ez a sarj hajt máma, s bimbó leszen rajta,
Sok néma fő, ki vár, néz majd erre-arra
Illat, szín, s pompa, mind lesz egyszer készen
Csak legyél mindig kész, s megkapod szépen
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Egyetlen egy fát, önnön magját adta
Tenéked, egészen, s vele halál halta
Öröm a születés, bánatal jő halál
Közte e szép élet jót és rosszat talál

Így kellet lennie, nem volt Hold magányos,
Nappal járta útját, s oly sok lény talál most
Nyugalmat, új hitet, ahogy volt eddig Nap,
Úgy leszen most már Hold, s együtesük virrad

Végzem most a szavam, neked adom máma
Holdam, Napom saját, de tiéd is ők, s fáma
Így szólta versejét, így kereste őket:
„Jöjj, légy tanúja Vándor, éljed szép időket!”

Mi végre?
 
Mi végre jön belőlem ezernyi gondolat?
Mi végre maszatolja össze festő a falat?
Mire lesz a szobor, mire lesz a váza?
Miért épül templom, diadalív váza?
Miért olvasunk, és mi végre dalolunk?
Nem elég csak ennünk, dolgoznunk, aludnunkk

Miért jut e sok kérdés éppen most eszembe?
Embernek e földre miért épp én születem bek
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Megértsük énünk

Angyalok jönnek, mennekft. Mi remélünkft.
Angyalok ünnepelnekft. Miértünkft.
Vigadnak, szállnak, remeg pihés szárnyuk
Rezgését mindnyájan szivárványként látjuk

Egyetlen villanás hozza mindezt létre
Egyen a prizma is, mégis a fény, mi létre-
Jöt belőle, ezer utat követ
Egyetlen a szó isft. Mozgatja a követ

Vándor, ki nem mész, csak állasz
Konokul, vágyva tetejét a fáknak
Kavarog a szél, vihar dúl most it lenn
Menned sem kell, mégis minden jön, csak fgyelj

Érkezik a hőségft. Homokvihart kavar
Jön vele a szél, minden utat takar
Pusztító tűz keríti világunk
Jéghideg eső áztatja az ágyunk

És mégis élünkft. Érted ezt? Ó, Vándor,
Féljük a valót, retegünk a mától
Mégis állunk e viharban, s létünk
Újabb léteket nemzft. Hogy megértsük énünkft.
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Kovács Éva

Szakáldon születem 1941ft.junius  20-ánft.ft.  Az általános iskolát
szülőfalumban, a gimnáziumot Miskolcon végeztemft.

Banktisztviselőként dolgoztam több banknál 40 éven átft. Ez le-
het, hogy kicsit „száraz”-nak tűnik, de én szívesen csináltamft. Em-
bereket szolgáltunk egy olyan területen, ahol ők kevéssé voltak
járatosak

Van egy fam, menyem és 2 tündéri unokámft.
Férjemmel, Drft. Varga Endrével élek Miskolconft.
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Az én falum

Szülőfalum neve: Szakáld,
Hat betű csupánft.
Elolvasva, kinek mit jelent?
Mindenkinek mást jelentft.
Helységnév? Hol van?
Hol a térkép?
Ot van, ahol Muhi,
Közel Miskolchozft.
S nem is sejtik, 
Mily történelmi e helyk

Tatárjárás:
1241ft. április 11ft.
Őseink nyugodtan
Mulatnak a Mulatón,
Óvja őket
Szekérlánc a Láncgödörben,
De éjjel a közeli Sajó folyó
Tele tatár emberekkelft.
Őrült ébresztő,
”Jaj, útban a szekerek”
A jó ötlet megdőlt,
Már csak a kard maradt,
S az éjszaka alat
Meglepet sereg haldoklik,
IVft. Béla menekülk

1941 júniusában újból
Háború mindenholft.ft.
Magam sem tudom miért?
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De én ekkor Szakáldon megszületem,
És 6 évig csak it éltem,
A faluból a lábam ki sem tetemft.
A „Csécsi” úton laktunk,
Libát legeltetni a „ Mulatóra” jártam,
A „Láncgödröt” csodáltamft.ft.
A „Halom domb” koponyákat őrzöt,
S én a „Keringő” csigáit szedegetem,
A „Nagylaposra” már szekérrel mentemft.
De szeretem a „Poloskást” is
És a Hejő patakot,
Mely rendezeten folydogált
Az általam csodált „Kastélykertben”ft.
Szeretem a  „Nagy-gyepet”
Szeretem a  „Kis gyepet” isft.ft.
Milyen puha volt!
A fű simogatotft.
Mentem iskolába,
S nem, nem az úton mentem,
Ha tehetem, a kis gyepen,
Ot puha volt minden!
Virágok nyíltak
Kis békák ugráltak,
Kis libák gágogtak,
Az utca mellete szaladtft.
De az kemény volt és rendezet
Ez a gyep puha volt, dédelgetet,
S nem kopot úgy a cipőm rajtaft.
Tanítás után haza az utcán
Már „ketős sorban” jötünkft.
Mindenkinek köszöntünk,
Ez volt a rend!
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Szakáld 60 év után
Nekem mit jelent?
Othont, hazát s csodát!
A falu szélén lévő tábla betűi
Ölelnekk
Most már csak a temető vár rám, 
Apám, anyám, s rokonaim ot nyugszanakft.
De az úton, amíg odaérek,
Millió emlék futkos velemft.
Ismerősként köszöntöm a templomot,
Mely a Muhi csata emlékére épült, 
A régi Hangya-bolt épületét,
A „Mocsári-kastélyt”
Mely most középület,
A régi iskolámat,
Ahová 8 éven át jártam,
S előte a Turul madarat
Mely köszöntésül
Szárnyát meglebbentik

Gondolatok születésnapomon

Életemből 75 év elteltft.
25-50-75 év: három emberöltő
Tekint rám kérdezveft.
Jóteteket, hibákat, 
Küzdelmeket rak elém,
S mindegyik más-más
Értékrendet sugallft.
Társadalmi rendeket
Lapozgat, borogat, értékelft.
S lám, mi jó volt tegnap
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Az ma helytelenft.
S ha van eszed,
Te is változol:
Törvényekhez igazodszft.
Nem, nem hűtlen vagy
csak gondolkodszk
Mondaná diadalmasan
Az éppen nyertes vezérft.ft.
S mi az igazság?
Jaj, mi az igazság?
Hiszen a törvényeket 
Minden új korszakban 
Újra kell tanulnodft. Miért?
Mert élni kell a társadalomban, 
S a gyermekeink is élni akarnakft.
Csak az alaptörvényt őrzöd
Mert az kincsft.
S ez a szeretet!
Más értéked nincsft.
Gazdag vagy, 
ha a családod, szüleid,
és gyermekeid szeretnek,
Barátaid ölelnekft.
S ne feledd: 
Csak akkor tudsz 
Másokon segíteni
Hitet, szeretetet adni,
Reménytelen arcokra
Mosolyt csalni,
Ha lelkedben béke vanft.
S a legfontosabb életben maradni,
Önmagadat be nem csapva –
Mert a legfőbb törvény az élet!
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„Huszt” lánya Miskolcon

Reggel  8  óra,  miskolci  orvosi  rendelőft.  Várjuk  drft.  Krammer
Marianna doktornőtft. Rajtam kívül, még két korombeli nő vára-
kozik türelmesenft. Én érzem, hogy lassan, szokásomhoz híven rö-
videsen beszélgetni fogok velükft. Ez nekik is jobb, nekem isft. Ek-
kor nem üres tekintetel nézzük egymás fölöt a falatft. Előbb álta-
lánosságok, a szép idő, jó idő, it a tavasz – hangzik elft. Majd a
melletem ülő, tiszta tekintetű, kbft. 70 éves nőre rákérdezek:

– Hol dolgozot aktív korában?

– Énka vágóhídonft. – sóhajt egy nagyotft. – De ez nem ilyen
egyszerűk

– Én is! – vágok a szavába, nehogy abba hagyjaft. – 18 éves ko-
romban sehová sem vetek fel dolgoznift. Sem a postára, sem képe-
sítés nélküli tanítónakft. Igaz meg sem néztek, el sem beszélgetek
velemft. Az is igaz, hogy néhány évvel korábban jöt ki a bátyám a
börtönbőlft.  Így állóeszköz nyilvántartóként olvasgatam a lovak
patájáról a számokatft. Ot a lovak állóeszközök voltakk

– A börtönből?- kapta fel mindkét nő a fejétft. Látom az elutasí-
tást a szemükbenft.

– Igen, a börtönbőlft. A bátyám 25 éves pap volt, s nem áldota
meg a kommunisták vörös zászlóját, ezért börtönbe zártákft.

– Így már értemk – mondta a vágóhidas nő, nevezzük Anná-
nakft. – Én is nehéz sorsba születem oda, Huszt vára közelébeft.
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A Kárpátaljáról jötem ide Magyarországraft. Apám az egész csa-
láddal átelepedetft. Képzeljétek, 17 éves voltam és nem tudtam
magyarul sem írni, sem olvasnift. Csak a számokat ismertemft. De
még a betűk is másak voltak, mint amit odaát tanultamft.

– S mikor tanult meg olvasni? – kérdezi a harmadik társunkft.

– 25 éves korombanft. A fam akkor járt elsőbeft. Én végig tanul-
tam vele az első osztálytft. Így olvasni és írni is megtanultamft.

Én csak bámulokft. Sohasem gondoltam volna, hogy ilyen ne-
héz volt, s ilyen lehet most is egy Magyarországra átelepült csa-
lád életeft. Hogy ilyen sok beilleszkedési problémával kell megküz-
denieft. Sokszor hallom, hogy a környezetem irigykedikft. „ Persze,
az erdélyiek, persze a felvidéki magyarok! Ők kapják a jó álláso-
kat, ha van jó kapcsolatukft.” De hogy mit szenvedhetet az a sze-
gény átelepült,  aki  az egész életét  othagyta,  arról  fogalmunk
sincsft. S arról sem, hogy milyen nehéz beilleszkedni, új szokások
közöt élnift.

Hálásan rámosolygok: – Köszönöm, hogy mindezt elmondta
nekünkft. Tudja, bele sem gondoltam, hogy milyen nehéz lehetet
az első időkben Magyarországon munkába állniaft. S milyen most
50 év után?

– Már nem élnek a szüleimft. Van nagy családom, 2 gyerme-
kem, 6 unokámft. Már ez az othonomft. Már csak álmodok sokszor
arról a tájról, ahol születem s ahol gyermek voltamft. De már it-
hon vagyokft.

A beszélgetést a főorvos asszony érkezése szakítja félbeft. Mi
mindnyájan átadjuk az iratainkat Erika asszisztensnőnek, s to-
vább várunk a sorunkra, de már a mosoly ot van az arcokonft.
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Kutasi Horváth Katalin

Fél évszázada úton vagyokft.

Partra vetődtemft.
Másod-Jónásként élek,
Csak kikacagnakft.   (Mint Ninivében)

Pedagógusként, íróként, gyarló emberként
sokszor a sötétben tapogatózomft.
Keresem a kiutatft.

Járatom megtelt,
Elönt a világ gőgjeft.
Van még menekvés?   (Ürgeöntés)
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 A Mátrában

Felértélft. A kilátó könnyes ködbe burkolózva pihen, magasról
tekint le zavarodot világunkraft. Elrejtőzik, mintha egy kis ma -
gányra volna szükségeft. Éppúgy, mint nekedft. (Vagy a kedvesed-
nekft.) Talán így próbálja meg értelmezni a látotakatft. Azt hinnéd
hirtelen, ősz van, hisz furcsa titokzatosság övez, mint barátaidat,
a misztikumba kapaszkodó fákatft. Egymásba nyújtóznak, átkarol-
ják a semmitft. Az arra csellengők nem értik, ki vagy, merről jössz,
s csak találgatják, merre tarthatszft. Mint ahogy te isk 

Odaföntről, hisz a kilátóból szemlélődsz már, csak tompán raj-
zolódnak ki a hegyek a távolbanft. Épp csak sejlenekft. Átölelnéd
mindetft. Talán nem is hegyvonulat, amit érzékelsz, csak a tüné-
keny fellegek kacérkodnak veledft.

A délutánok ezen a  nyáron esőt  tartogatnakft.  Mert  ugyanis
nyár van! Az Egek szigorú ábrázatal fgyelik minden léptedft. Ők
vannak leginkább képben a dolgaidat illetőenft. Bármikor megál-
lásra  késztetnek  villámokat  szórva,  majd  miután  elcsitulnak  a
szelek, találkákra hívnak az erdei szellemek, miközben megidézik
a múltat, s elhomályosítják még jobban a jelenedk

Bolondul rázkódnak a levelek, vagy tán csak képzeleted ját-
szik – már megint – veledft. Megelevenednek a kövek, köréd tele-
pednek, rád merednek, számvetésre bírnak, s míg pihegve mind-
ezt megérted, rád mohosul létedft. Lehet, hogy te fekszel szoborrá
meredve  a  völgyben?  Kevesen  tudnak  rólad,  így  háborítatlan
nyugszol, miközben elcsobog melleted az Életft. Hűvös árny teke-
reg körülötedk
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Fagyöngylét

Gyerekszív dobog még ma is  énbennem, hisz  a fagyöngyöt
most is drágakőnek látomft. Nem azt nézem, ahogy élősködik egy-
re,  csak azt,  hogy gyógyíthat,  így  dísszé  formálomft.  Szűztiszta
gömbökké alakul át gyorsan, s úgy érzem, hogy értem hullatja
könnyeitft. Amennyiben ezt-azt tapasztalok néha, teleírom lassan
életem könyveitft.

Nagy utazásnak fogom fel a létet, mi izgalmas kalandot, meg-
lepetést rejtft. Dzsungel indája vagy sivatagi homok nehezíti lép-
tem? Örvény forgat? Kétségbe nem ejt! A gazt is virágnak érzé-
kelem olykor, bár elszívhatja teterőm és hitem, én táplálom még-
is, sokkal jobbnak hiszem, s ha végre felismerem, talán védeke-
zemft.     

Mérgező is lehet, amit szépnek tartok, s páragőz tévesztheti
meg tompa szememft. Ellehetetleníti légzésem is könnyen, bár azt
köddé varázsolhatja mesés képzeletemft. Misztikussá formálódhat
a valóság képe, s míg kavarog a nedvesség, készül a jövő, s ha ki-
forr a megoldás, várhat egy keveset a végső békét kínáló temetőft.

Végül virág hull a sírra, mert leperget egy élet, ahogy a fa -
gyöngy is messze elgurul, s előkerül aztán, mi mindig is kéznél
volt, sokszor észrevétlen: a szemfedőft. Volt, hogy eltakarta, mit
látnod kellet volna, máskor meg lehullt, s feltárta a valótft. 

Mondd tehát, míg lehet, hogy tudni szeretnéd még, akármi-
lyen szörnyű, mit rejt holnapod, s hogy érdemes még várni, talán
még nem késő, amire vágysz, hirtelen mégis megkapodk 

Sárga is lehet a fagyöngy, ha fakín az, téged is idézhet, irigy-
séggel vegyülhet tetetet örömödft. Lombhullató vagy hát, s bár
koszorúba fonnak, örökzöld nem lehetsz, így fejfádról is lekopik
nevedft.
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Engedelem

Gótikus csúcsíveken át közelíthetsz hozzámft. Ha engedemft. Ha
feltárulok nekedft. Ha nem zárkózom magambaft. Ne feledd, szen-
télybe lépsz, ha lenyomod kilincsem! Csak óvatosan! Lehet, hogy
felcsikordulok majdft. Persze az is lehet, hogy némán tűröm, hogy
beférkőzz hozzámft. Jó lenne,  ha egy kicsit  igazán békére lelnél
bennem, ha megnyugvást hozhatnék nekedft. 

Ki vagyok én? A kapu, az oltár? A templomhajó? A kilincs
vagy a vasalat? A szépen megmunkált, stilizált fa, a szerteágazó,
a virágzó, az ékes? Igen, talán az! Mely kifordult önmagábólk
Mely  megdermedt,  de  edzeté váltft.  Mert  megkeményítete az
Életft. Felforrósodot, hisz felizzítotákft. Hevesen tiltakozot, de ez -
zel csak alakítóinak a kezére játszotft. Majd hirtelen lehűtötékk

Megsokszorozódot, hisz egyszerre több helyen kellet helyt -
állniaft. Ismétli önmagát, tükrözi lelkét, a lényegét, gyökértelensé-
gét, az életét, melyet keretbe foglal a megvetemedet világft. Szege-
csekkel is kivertékft. Azértk nyújtózot, hajlot, míg lehetetft. Lám,
még virágokat is hajtot! Tán még kapaszkodot volnaft.

Igen, talán egy kicsit megrozsdásodtamft. Rám nehezült az időft.
De ha mégis magadba tudsz szállni bennem, felszabadulhatsz, s
engem is megolajozhat léted,  így könnyebben megnyílok majd
neked, ha újra eljössz, s tán egyre hosszabb időt töltesz majd zeg-
zugaimbanft. Hosszan rajtafelejted kezed a karcsú kilincsen, le sem
nyomod, s már nyílik magától, hangtalanul, s egyszerre meleg-
séggel tölt el az érintéseft. Belépszft. Titkok sejlenek fel, rejtélyes ár-
nyak körvonalazódnakft. 
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Észreveszed, mit eddig nem, meghit békesség tölt el : különle-
ges és kimeríthetetlen a látvány, beszédessé válik a csend, hall-
gatnád most már a végtelenségig, hisz értenéd minden rezdülé-
sétft. Velem maradhatsz véglegft. Ha sóhajod felszáll boltozatomra,
átalakítom dallá, visszasugárzom ajkadra varázsolvaft. Dallammá
forrunk összeft. 

Ha belép valaki ekkor a csúcsívek árnyán, minket kezd dalolni
nyomban, s mikor kilép újra a macskakövekre, minket is kivisz a
fénybe magával, s nyomába ered a szél, hogy elvigye dalunkkal
együt az utolsó sárgult leveleket is az útbólk 

 „Irigylem tőletek tekintetét is!”
(Petrarca után szabadon…)

A gyengéd tájból előtoppant szívem választotja, s örvendezve
újságolta:

– Francesco, képzeld! Sétám során lágyan meglegyintetek és
azt súgták a szelek, hajoljak le a virágokhoz, és szirmuk bárso-
nyából, száruk, levelük hajladozásából kiérezhetem vágyuk, kö-
zelebb kerülhetek hozzájuk, megérthetem a sóhajukft. 

– Micsoda badarság ez, édes szerelmem! Hogy tudnának a nö-
vények bármit is megfogalmazni? – kérdeztem, miközben csókot
leheltem izgatot ajkáraft.

– És  én mégis  megtetem! Leguggoltam hozzájuk,  meghall-
gatam a szívverésüket! Micsoda lelkük van! 

–  Te a virágok lelkét fürkészted?
– A virágokét, meg a füvekétk
– És mégisk Mit meséltek?
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– Boldognak érezték magukat, hogy arra járok, és szerencsés-
nek, hogy meghallgatom őketk 

–  Merre  jártál?  –  kérdeztem alaposan  meghökkenve,  hogy
egy kis időt és erőt nyerjek a továbbiakhozft.

– A vízpartonft.
–  És  a  folyóval  nem álltál  szóba?  –  ugratam,  de  igencsak

meglepet dacos válaszával:
– Ami azt illeti, kedvesem, bizony megszólítotam, hisz tiszta

sodra megigézet! Úgy éreztem, nemcsak arcomat tükrözi vissza,
hanem lelkemet,  érzéseimet  isft.  Mert  az  ő  lelke  eggyé  vált  az
enyémmel, s megértetem, mennyire vágyik a magasbaft. A szép,
bodros kis felhők közt repülne a madarakkal legszívesebben, ehe-
lyet csak visszatükrözheti őketk

– Csak egy kicsit elmerengtél, biztos csak képzelted mindezt,
drágám!

– Lehet, de a nap közben megcirógatot minket, vigaszt ho -
zot a szívünkbe, egy ritmusra hullámzot bennünk a reményk

Mindezt oly nagyon hite az én szerelmem, hogy miközben
mesélte, még jobban megszépült, csak úgy sugárzot a vízparti él-
ménytől!  Megöleltem,  majd  féltékenyen  útjára  engedtem,  hisz
mindig  csak  lopot percekre  találkozhatunkk  Férjes  asszony
voltft. Most mégsem a férjét irigyeltem, akihez visszatért, hanem a
boldog szirmokat, melyeket megérintet, a szerencsés fűszálakat,
melyek elhajoltak a lába alat, a vízparti homokszemcséket, me-
lyen ot maradt a cipője nyoma, de leginkább a folyóvíz tiszta
sodrát, mely elcsacsogta neki bánatát és csodás szépségét tükröz-
te, vagy a nap sugarát, mely simogatva melengete őtk Egyszó-
val irigy voltam mindenre, amivel érintkezet, mindenre, amire
csak ránézet!
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Számolok vele(d)

Ma mégk
Lankadatlan lázadok,
Néha belefáradokft.
Létem lassan lepereg,
Bolond, aki keseregft.
Lassan csepeg az eresz,
Engem ma már ne keress!

Holnapk
Lenge lepel testemen,
Kezed legyen kezemen,
Hűs tenyered érintsen,
Lágy szavad még szédítsen,
Halk sóhajom ne fájjon,
Lelked lelkemmel járjon!

Holnaputánk
Lelkesülnek lelkeink,
Teljesülnek terveink:
Ladik ringat gyengéden,
Azúr az ég, nem ébenft.
Angyaloktól ölelve
Felbukkansz a közelbe’ft.
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Lakatos Tibor

"A lélek mélyén él egy ősi szikra,
mely igaz embert igaz útra hajtft."

(Goethe: Faust
Fordítota: Sárközi Györrgy)
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A kétméteresnél

Miközben hagyom magamat csendben a város füstjén repítenift.
Megpróbálok legalább a papíron büszkén feszítenift.
Miközben egy Chipolla az idő pergő flmjét:
a világot elébem vetítift.
Jó társam a papír volna,
de hogy fogom kupakkal az objektíven teleírni?
S a legelni vágyó csürhe téged a járda közepén fekve hagyft.
Tizenhét éven keresztül úgy érezted belülről: ember vagyft.
S rajtam, látjátok, mintha átok ülneft.
S a koldusnak 100 Ft-ot kéne csak adjakft.
Az oxigént kerülve egy szitakötő fejébe fér be az agyadft.
S márkás kocsi, spiné bocsi a kalaptartódból útra nem kélft.
Némely tekintetben a szopós heringeken igencsak túlra estélft.
S etél, itál, úsztál, tempóztálft.
S szeretél, féltél, vállaltál, lélegeztélft.
Rendszeredet „erkölcstelen” jelzőkkel kitüntetélft.
A cselekvések egymásutánjából, az időből, a világból kívül estélft.
Miután mindenneltt; úszószemüveggel megvagyok:
elindulok a medencéhezft.
Arcokon is, habtornyokon is Nap felragyog:
a felhők száma felől nem kérdezft.
A belső pályákhoz lányokon keresztül vezet út szemlesütveft.
Látható, hogy honnan gyülemlik be önérzetembe ezer tüskeft.
Vidd magaddal, vén álmodó, a ceruzádat, az othonitft.
Az ima torkodat bizsergeti, majdnemhogy vonítft.
Mert a múlt évezredből még a foci-vereség is szent ereklyeft.
Melynek nincs folytatásaft.
Az elgurult labdáért muszájból utána eredtemft.
Feltápászkodom, kihúzom magamat a vízbőlft.
Nem tudok többet úszni, mert kimúltamft.

158



Úton Lakatos Tibor

Egy lányt pillantok meg a szomszédos széken, midőnft.
Feléje indultamft. S nem sokkal későbbft.
A lány nem átallot csókolózni egy fúvalft.
Egész órakor a hullámfürdő felé iparkodszft.
Visz a szíved a sok feldíszítet bitanghozft.
S ha megfelelő alaphangulatodat elhoztadft.
A víz hidegségét fokozatosan megszoktadft.
Lassacskán kezdetét veszi a hullámkeltésft.
S hullámok hátán úsztatja magát a sok cselédft.
Egy lány pillant kerülve feléd, nem félft.
A mély víztől, ím te is belülre érkeztélft.
Előbb-utóbb a „csomag” megüti a hályogos szemedetft.
A lány számolja a még hátra lévő másodperceketft.
S harminchoz érkezvén ha te el nem bódítotad
Mosolyogva, s hozzá lépve meg nem szólítotadft.
Elfordítja radarját a mérges lánykaft.
Nincs, aki pusztán a verseimért megszánnaft.
S elkezdi bámulni újabb semmitmondó áldozatátft.
Nincs módomban ráküldeni, nincs válogatásft.
Nappalba át nem forgó jó éjszakátft.

Nem mennek a francia Riviérára a Toulonivalft.
Ezek a lányokft. De a vágy, mint múltkor is, hajtft.
Ide-oda kapkod az emberft. Bűvös kocka nélkül nem élet az életft.
Mégsem érkeztem hazaft. Kockával sem életft.

Előtem a lányokft. 
Hátam mögöt legyekft.
Nem akire vágyomft.
De van egy csepp

Reményem, látom,
Hogy az új mellet
Mégis ember legyekft.
Ki jobb emlékeketft.
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Jutat eszembeft.
E kicsiny országrólft.
Mikor rá visszanézekft.
A halál torkábólft.

Hiába nincsen túl nagy mellényedft.
A fogorvosi székben megtalálod kényelmedft.
De aranyos kislány van melletedft.
Hány évig kell még ily magányban teleljek?
Nem születem túlságosan merésznekft.
Nem adatik meg ilyesmi egy szegénynekft.
Apám szava szívemen csatan keményenft.
Egész életemet barát nélkül kell leéljem?
Nem kell fogadásra túl sok pénzemetft.
Közös asztalra helyeznem letétbeft.
20 ilyen év egy jó útról letérveft.
Megszabja éveim számát kevésnekft.
Az északi szél belém kapot az elülső vitorlámbaft.
Oda is adtam józan paraszti eszemet kimosásraft.
Most a déli szél a hajómat másik oldalára borítjaft.
S így Sári veszi át a helyét Orsinakft.
S markolhatod ceruzádat, tolladat foghatnád, lámft.
Nem veszi át a helyét mellúszásnak csobbanás márft.
Megvan még a sanszom, az éretségimtt; az agyrémemft.
Be vagyon zárva mélyen a szekrénybenft.
Nem miatam gyúlt ki egy hosszú pillaft. Hadd égjen!
Utasainak azt üzenem, mit nékem egykor: Reméljen!
Az öreg anyókát elüti az autó az Isten állatkertjébenft.
Éppen ezért felesleges átbillentenie magát az erkélyenft.
Földi ember a női pofonok erejét bemérift.
Ha a boldogságot csak egyedül tudja elérnift.
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M. Jósvai Éva

Műszaki egyetemet végeztem, néhány évig nagy lelkesedéssel
dolgoztam a szakmámbanft. A rendszerváltás után ez a nemzetgaz-
dasági ág elenyészet, váltanom kelletft. Közgazdaságtant tanul -
tam, egy számokkal foglalkozó állami hivatalban dolgozom már
több mint húsz éveft.

Kislánykorom óta találok ki történeteket, gondolataim azon-
ban mindig gyorsabban jártak, mint az ujjaim, így írásba foglalás
híján nagyrészük feledésbe merültft. 

Novellákat és iskolásoknak szóló meséket írok, megörökítet-
tem  életem emlékezetes epizódjait,  dolgozom meseregényeken,
misztikus és szerelmi történeten, utóbbiak közül egyet már kész-
nek is nyilvánítotam,

Tíz  éve  indultam először  irodalmi  pályázaton,  számos  díjat
nyertemft. Több mint félszáz írásom jelent már meg válogatások-
ban, jelenleg is vannak munkáim elbírálás alatft. Szabadidőmben
olvasok,  kézimunkázom,  segítem  fzikatanárnő  lányomat  és  a
kedvesemet, és természetesen írok, írok, írokk
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Az utolsó utazás

Tudta, hogy valami hasonló lesz, megérezte előre – gondolta,
miközben betolták a rohammentőbeft. A fejében lüktető szirénázás
adta már a legnagyobb fájdalmat,  sem a mellkasa,  sem a háta,
sem a lábai nem küldtek már érzéseket az agyábaft. Még emléke-
zet a legutolsó lehajtó táblájára, húsz-huszonöt perc múlva már
a kórházban lehetnek, de neki már mindegy, őt már a mentőből
sem szedik ki élve, vagy talán még a műtőig eljutk

kNEM AKART MENNI az oktatásra! Így csupa nagybetűvel
nem akart! Jó néhányszor érzet már életében erős zsigeri készte-
tést, hogy valamit tegyen, vagy ne tegyen és mindig beigazoló-
dot, hogy jól döntöt! Most azonban nem ő határozta meg, hogy
ki menjen a fővárosi Központbaft. Esetleg egy hirtelen jöt gyors-
lefolyású betegség jól jönne mostft. November van, infuenza is jár
körbeft. A főnöke azonban megmondta, aki most nem tud menni,
annak pótoktatás lesz vagy két hétel későbbft. Akkor inkább most
a csapatal, mint később egy csomó más megyebéli idegennelft. A
fejtágításra egyébként nem nagyon volt szükség – a tízfős osztá-
lyukban mindössze két „újonc” volt –, ő is végezte már korábban
ezt a munkátft. De ezzel hiába érveltek a többiek is! Menni kell és
kész!

k Mégiscsak it a végeft. Igaza volt, mint már annyiszor, mikor
megérzet-megálmodot előre történéseket! A családja, a barátai
és a kollégái is kineveték, mikor valamivel kapcsolatban azt ta-
lálta mondani, nemsokára meg fog halnift. Igaz, már tíz évvel ez-
előt is előfordult, hogy ilyesmi kicsúszot a száján, lehurrogták,
kineveték, sosem hagyták, hogy kifejtse: nem azonnal, vagy hol-
nap, esetleg egy hónap vagy év múlva, hanem korábban, sokkal
korábban annál, minthogy az igazi öregkort megérnéft. Mostaná-
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ban meg pláne kineveték – éppen elmúlt ötven –, kisebb beteg-
ségei már voltak, állandóan szedet gyógyszereket, de ilyen kez -
detekkel még évtizedeket élnek emberekft. Még évtizedeket, mint
ahogyan kiskorában gondolta, hogy majd csak jóval nyolcvan fe-
let megy el, mint a nagyszülei, szüleift.

Már egy bő hónappal korábban pontosan tudták a dátumot,
természetesen mindenki ki akart bújni az elmenetel előlft. Az egy-
napos kiesés még a határidős munkájuk elvégzésében is problé-
mákat hoz, de főnökük ezt az érvet is visszaütöte:

– Van bőven időtök, dolgozzatok előre! Egy szerda kiesik, mit
számít! Csütörtök reggel nyolc a határidő, így már kedden ké-
szen lesztekft. Egy nappal korábban, és ezt a Központban pozitívan
fogják értékelni!

Az ilyen „pozitív értékelésről” már voltak kellemes emlékeikft.
Előző évben Adrien egy síbaleset miat három hónapnál is tovább
táppénzen  voltft.  Egy  határidős  munkát  teljesen,  egy  másikat
majdnem teljesen nélküle oldotak megft. Kaptak is azonnal szép
szóbeli dicséretet a főnöküktől, hangzatos köszönetet e-mailben a
Központólft. Egy hónap múlva jöt az elismerés második lépcsője,
Kamillát áthelyezték tőlük egy másik osztályraft.

Ahogy közeledet az utazás ideje, annál jobban érezte, hogy
nincs tovább, valahogy nem láta a jövőt, noha voltak tervei –
hajjaj, de mennyi! Imádot olvasni, több tucat könyv sorakozot
elolvasásraft.  Karácsonyi  terítőt  hímezet a  lányának,  utazni  is
akart még, meg gyertyákat önteni, és hosszabb ideje fűtöte a fér-
je fejét, hogy készítsen neki egy fazekaskorongotft. Az elkészíten-
dő díszpárnák tervei is megvoltakft. 

Csenge és Zoltán egyetemre járt egy másik városbanft. Mikor
vasárnap este az ikrek indultak a kollégiumba, elsírta magát, meg
is kapta a magáét Csengétől :
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– Anya, úgy sírsz, mintha soha többé nem találkoznánk! Én
már csütörtökön ithon leszek, de Zotyó is jön péntek estére! Ha-
zajövünk, ne sirass már el minket!

– Ti biztosan hazajötök, de hogy én hazajövök-e, az már egy-
általán nem biztos – akarta mondani, de tudta, hogy csak kaca-
gás lenne a reakció, így nyelte tovább a könnyeitft.

Sokáig eszükbe sem jutot, hogy nem vonatal mennek, hiszen
van alkalmas IC, metró és már ot is vannak, visszafelé hasonló -
anft. De a vonatjegy drága, s noha a benzin ára is az egekben, két
autó már gazdaságosabb, mint 10 vonatjegy, helyjegy, metrójegyft.
Péter azonnal jelentkezet a Seatjával, de az még csak öt emberft.
Négyüknek nem volt  jogosítványa, remélte,  hogy Emőke vagy
Bea bevállalja az utat, de valamiért egyikük sem teteft. Végül Ban-
di let a másik „fuvaros”, neki egy vadiúj, kényelmes Opel Astrá-
ja volt, ezen kívül harmincnál nem több esztendeje és fölötébb
tolakodó modoraft. Nőtlen lévén kiemelt feladatának érezte, hogy
a Kirendeltség minden nőnemű dolgozónak csapja a szelet, a fris-
sen éretségizet Vivientől kezdve, a már nyugdíj mellet dolgozó
Julikáigft.

Odafelé probléma nélküli volt az utazás, átvészelték az unal-
mas, túlokoskodó előadásokatft. Megállapítoták, hogy csak egy el-
vesztegetet nap voltft.

Négy óra már elmúlt mire hazaindulhatakft. Már a városa kö-
zelében jártak, amikor egy kamion hajtot a melletük futó gyor-
sítósávbaft. Bandi is azt hite, de ők négyen is, hogy mögötük so-
rol  a sávba,  hiszen volt  hely bővenft.  Csak a  kamionsofőr  nem
gondolta így,  belegyorsítot, és bevágot eléjük,  azaz nem egé -
szen, Bandi hiába nyomta a féket, a pótkocsi vége belecsapódot
a még mindig 100-nál gyorsabban száguldó Astra elejébek
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Mráz Erzsébet Irma

Hajdúnánáson  élek,  Nyírmihálydiban  születemft.  Nyugdíjas
pedagógus vagyokft. Sok éve kezdtem verseket írni, de évek ma-
radtak ki a család, a munka miatft. 2006-ban sikerült megjelentet-
ni verseimet először egy pályázat segítségévelft.

Különböző  kiadóknál  antológiákban,  mesegyűjteményekben,
magazinokban és két önálló kötetben jelentek meg eddig írása-
im: Vers-virágzás és A hegycsúcs messze van címmelft.

Két gyermekem és egy unokám van, ők nagyon fontosak az
életemben, ahogy édesapám és két testvérem isft. Életem tragédiá-
ja: édesanyám halálaft.
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A hegycsúcs messze van

A hegycsúcs nagyon messze van,
El akarom érni!
Az úton sok-sok akadály,
Nem könnyű legyőznift. 

Van, mikor nem sikerül,
Már-már megfordulokft.
Akkor hogy lesz ezután,
A csúcsra nem juthatok?

Folytatom az utamat,
Megpróbálom újraft.
Honnan veszem az erőt?
Azt senki sem tudjaft.

Nem tudják, hogyan csinálom,
Hogy nagyon akarom,
Ezért olyan erős,
Ha fáj is két karomft.

És történhet bármi,
Nem fordulok vissza!
Kemény vagyok, erős,
Mint fenn a kősziklaft.

Csodálnak vagy irigyelnek?
Nem érdekel engem!
Ti legyetek büszkék arra,
Amit eddig tetem!
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Talán legyőz egy akadály,
Mély szakadékban végzem,
Ha egy-két ember emlékszik,
Már nem hiába éltemft.

De ha egyszer majd fenn leszek, 
Visszanézek rátok,
Lenyújtom segítő kezem,
Hogy gyertek, barátokft.

Átöltözöt az erdő

Átöltözöt az erdő,
Színesebb, mint nyáron,
Sárga, piros levelek
Ülnek a faágonft.

Megcsípte őket a dér,
Atól ilyen tarkák,
Ma a fákat díszítik,
Holnap a fák aljátft.

Lassan véget ér az élet,
Dideregve várnak,
Betakarja őket a sár,
Akkor majd nem fáznakft.

Egyszer majd mind lehullanak,
Pihen a természet,
Tavasszal a fű, fa, bokor
Kipihenten ébredft.
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Az úton

Az élet útjain bizonytalan járok,
Meg-megingok néha, remélem, nem látod!
Megtorpanok olykor, egy kicsit megállokft.
Nem is tudom, miértft. Barátokra várok?

Én nem vagyok erős, minden lépés nehézft.
Jó lenne, ha lenne egy segítő kéz!
Egy kéz, amely jelez, hogyha jól csinálom,
És fgyelmeztet, ha a rossz utat járomft.

Nem arról álmodom, dolgozzon helyetem,
Csak a zűrzavarban, hogy jól van, jelezzenft.
E zegzugos úton én egyedül megyek,
Egyedül cipelem a nehéz terheketft.

És nem panaszkodom, régen megszoktam már,
Cipelem, míg bírom, míg az időm lejárft.
Nem akarom, hogy lásd a gyengeségemet!
Ne tudd azt meg soha, hogy mennyit szenvedek!

De álmodom néha, s az álmaim szépekft.
Egyszer majd mindenért kárpótol az életft.
Akkor, majd akkor, találkozom veled,
És felszárítod arcomról könnyemetft.

Akkor, majd akkor, talán, boldog leszek,
Meggyógyítod szegény, szenvedő szívemetft.
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Korán kelt ma a Nap

Korán kelt ma a Nap, régen volt már reggel, 
Maradna szívesen, tudja, mennie kellft.
Tűzpiros palástját felvete már éppen,
Most csodálja magát it, a tó tükrébenft.
Elégedet nagyon, mosolyogva halad,
Míg lassan eltűnik, megy a kertek alatft.
Aztán még visszanéz, mintha elköszönne,
Vörös köntösében csak búcsút inteneft.
Majd végleg eltűnik, hiába is nézem, 
Köpenye darabját kint hagyta az égenft.
Közeleg az este hatalmas léptekkel,
Átfesti az eget nagy, szürke ecsetelft.

Elágazik az út…

Elágazik az út, tétován megállokft.
Merre menjek tovább? Csak egy jelre várokft.
Melyik a jó irány? Most el kell döntenem!
Etől függ majd minden, további életemft.

Egyirányú az út, előre mehetek,
Ha rosszul döntök, megfordulni nem lehetft.
Az új elágazásnál még javíthatok,
Végigküzdöm utam, amíg odajutokft.

Küzdelem az élet: Sikerek és kudarcft.
A halálig tart ez az élet-halál harcft.
Elágazik az út, most nem tétovázomft.
Megvan a kicsi jel! Ezt az utat járom!
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Ne rúgjál bele! 

Sok ember él fedél nélkül,
Reménytelenülft.
Érzi, nem erre születet,
Érzi legbelülft.

Szégyelli, ha kéreget,
De néha enni kellft.
Dolgozna, ha lehetne,
De nincs számára helyft.

Nem hiányzik senkinekft.
Hol rontota el?
Sok-sok kérdés kavarog,
De senki nem felelft.

Hála csillan a szemében,
Ha kap valamit,
Nem evet már néhány napja,
De ma jóllakikft.

Néha nagyon gonoszul
Elbánnak veleft.
Azt kéri, ha nem segíthetsz,
Ne rúgjál beleft.
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Ithon vagyok

Ithon vagyok megint, a homok térdig ér,
A friss nyírségi szél utamon elkísérft.

A kis falu szélén csendes a temető,
Hideg szél kódorog, csepereg az esőft.

Megborzongok kicsit, a sír mellet állok,
Belepte a moha, hervatag virágokft.

Kivágták a nyárfát it, a sírok mellet,
Nekem most hiányzik, a helye üres letft.

Csak gyökere maradt, egyszer kihajt, talán,
Hogy árnyékban pihenjen nagyanyám, nagyapámft.

Az ibolya sem él már, pedig szép volt tavaly,
Legyőzte az idő, legyőzte a viharft.

De a kövirózsa ellenáll keményen,
Egyre nagyobbra nő, szaporodik szépenft.

Állok a sír mellet, csordogál a könnyem,
It megnyugszom kicsit, jó, hogy hazajötemft.

Fütyül a hideg szél a csendes sírok közöt,
Megfogadom neki, hogy gyakrabban jövökft.
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Találkozunk

Hosszú utam mellet mély szakadék,
Óvatosan lépek, de nem elégft.
Annyira fgyelek, botladozom,
Ha szerencsés vagyok, megúszhatomft.

Meg-megcsúszik lábam, kapaszkodom,
Segítséged nélkül ezt nem bíromft.
Aztán újabb bucka, új akadályft.
Ha ezt is legyőzöm, vajon mi vár?

It az is kevés, ha fgyelek,
Mert a többiek nekem jönnekft.
Szép napom lesz ma, azt remélem,
Rám támadsz orvul, nem is értemft.

Megvédem magam, ha meg tudom,
Kegyetlen harc ez, de fel nem adomft.
Átküzdöm magam völgyön, hegyen,
Átküzdöm magam az életenft.

Eltiporjuk egymást kegyetlenül,
Törekszünk a célhoz, mibe kerül?
Akik nem küzdenek, mit vesztenek?
Útjuk mindenképpen oda vezetft.

De hova igyekszünk? Hol van a cél?
Ot találkozunk, a halál meg énft.
Nem harcol, nem támad, nem feleselft.
It van az út vége, hát menni kell!
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Pákovics Bernadet
(Elisabeth L. Blake)

Can I still leave behind my naïveté of youth?
Levetkőzhetem-e még az ifonti naivitást?

(Poets of the Fall)

Vannak járt utak – műfajok, témák, formák, helyszínek, sze-
replők, képek –, melyeket járatlanért el nem hagyoktt; járt nyel-
vek, melyek időről időre keresztezik egymásttt; járt életek, melyek
párhuzamosan futnakk És ahogy nem léphetünk kétszer ugyan-
abba a folyóba, úgy járt útjaink is mozgásban maradnak: változ-
nak a fényviszonyok, a levelek, a porszemekft.

Ha  mohóság  arra  vágyni,  hogy  minden  út,  minden  szó  az
enyém legyen, úgy mohó vagyoktt; talán ezért is vonz a fordításft.
Lehetek  én  akármilyen  megátalkodot anglisztikás,  ha  egyszer
szeretem a magyart, annak egyszerűségét, összetetségét, hang-
zását, színét és illatátft.
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Az érinthetetlen

A terepasztalra kívánkozó káosz, amellyel Hope egy hónapig
megosztota othonát, megszűnt létezni, egyszerűen nem volt töb-
bé. It-ot még derenget egy-egy kísértet, aféle hordaléka az egy
helyen eltöltöt hosszú időnek, máskülönben semmift.

Nesztelenül, akár a kisegér, Hope még egyszer, utoljára bejár-
ta birodalmát, ellenőrzöt szekrényt, fókot, becsukot ajtót, abla -
kot, és villanyt oltván kilépet a májusi hajnalbaft. Olyképp fordí -
tota el a kulcsot a zárban, ahogy a ragtapaszt szokás eltávolítanift.
A kerti út felénél elakadt egy percre, de elképzelte, ahogy gyer-
mekkora, mint Péterről az árnyéka, leválik a cipője talpáról, és ez
segítet, a kaput már szívfájdalom nélkül  húzta be maga utánft.
Kulcsait becsúsztata a postaládába készítet borítékba, kitapin -
tota a zsebében rejlő másik  (az egyetlen, az  ergyetlen!) kulcscso-
mót, a helyére igazítota „úti köldökzsinórját”, és a házhoz inté-
zet utolsó szavait már egy szólógitár dönögése kísérteft.

– Hátk Ég veled, öreg harcosft. Minden jót, és sok szerencsét!
Fölkapot drótszamarára, és játékba hozta a kerekeket, a cso -

magtartóra szíjazot láda súlyát mérlegelveft.  A bicikli  rátalált  a
kismillió-egyszer megtet útra, és meglelte balanszátft. Lovasa nem
nézet hátraft. A ház, amely annyi emlék édességét követelte visz-
sza, elbocsátota őt a szolgálatábólft.

Kerülőúton hagyta el a várost, hogy láthassa, amint régi isko-
lája üvegarcán lángba borul a napft. Magával vite ezt a képet, el a
jelzőtáblák, földek, mezők, fasorok és szomszédos falvak mellet,
egyenest egy másik külvárosba, ahol kertes házak és tízemelete-
sek álltak vállt vállnak vetveft.
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Egy, a zöldövezethez törleszkedő tömb előt Hope kipányvázta
és lemálházta hátasátft. Miközben kincsével a karjában fölkapasz-
kodot a kakasülőre, az fcerget a fejében: meghalt a király, éljen
a királyft. Sikeresen vete a lépcsőházat a jobb kéz felőli folyosótól
elválasztó akadályt, és már épp a lakáskulcsot ügyeskedte a zár-
ba, amikor egy hang beledermesztete őt gázlómadár-pózábaft.

– Aludtál is valamicskét, te lány, vagy bármelyik pillanatban
összerogyhatsz it nekem?

A láda vészesen közel járt ahhoz, hogy közelebbi ismeretséget
kössön a padlóval, de az ügyetlen apróságokhoz szokot tanító -
kéz a segítségére sietetft. Hope a megkönnyebbülés egyezményes
jeleként a rekesz tetejére ejtete állát, és egy pillanatra behunyta
a szemétft. A kéz megszorítota a vállát, és vissza is vonult, mi -
előt  az izomnak ideje let  volna megfeszülni a tenyér érintése
alatft. Dolly, az Isten áldja érte,  elnéző mosollyal zsebre tete a
neki  címzet  csúnya pillantást,  és annyit kérdezet: – Minden
rendben?

A  fejdöccentés  és  a  száj  bizonytalan  rándulása  azt  üzente,
Rendben lesz.

– Este átjöhetnélft. Szeretnék mutatni valamitft.
Hope elmosolyodot, bólintot, majd komikusan eltúlzot fn -

torba rendezte vonásaitft.
– Szót se többet, aranyom, hess, hess, ne is lássalak!
A lány megbillegtete a fejét, aféle kéz nélküli integetés gya-

nántft. A két ajtó békés egyetértésben, egyazon pillanatban nyílt
és csukódotft.

Hope letete ládáját, lerúgta cipőjét, és azonmód a helyére il -
lesztete a  kirakós  utolsó  darabját:  túlélőcsomag  a  fürdőbe,
szennyes a kosárba, tányér, miegymás a konyhába, hálózsák az
ablak  alá,  encsembencsemek  az  éjjeliszekrényre  –  egyéjszakás
üdülésről megtért utazók sem csinálták volna különbülft.
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A féltve óvot képnél elidőzöt egy keveset, lemosolygot hat -
éves önmagára, amint az ot egyensúlyozot a szülei vállán, arcán
még a  futás  lázával,  stoplifrizurájában (a  „nyúlbogyói”  közöt,
ahogy  apja  mondogata)  izzadsággyöngyökkel,  ajkán  foghíjas
gyerekvigyorral, baljával az aranyérmet, jobbjával a győzelem V-
jét emelve a magasbaft.

–  Hiányoztok,  srácokk  nagyon-nagyon-nagyonk  –  súgta
most a két drága arcnak, és odabent elfacsarodot egy kilométe -
rektől nem retenő szív, mert a hiány bizony nem olyképp mun-
kált benne, miként az aprópénzre váltot fog, sokkal inkább visel-
kedet vízbe hajítot kőként, és az első hullám, amit vetet, a né -
maságé voltft. A kimondot szót a szülőknek ítélte egy kósza ideg-
rost, mindenki más érje be az írotal, fellebbezésnek helye nincs,
a szégyenérzetnél pedig nagyobb az elégtétel, hogy most az egy-
szer az emberek is éppannyira zavarba jönnek tőle,  mint ő tő-
lük… Dolly persze más lapra tartozottt; a „nyögdíjas” tanerő elbű-
völőnek találta új ismerősétft. Hasonlítotak, mint tyúk meg a to-
jás, már akkor összetegeződtek, amikor a lány még csak fontol-
gata a vételtft. Mindketőnek akadt valamije, amit a másik elveszí-
tetk

Hope-nak nem akaródzot kilábalni a gondolat-dágványból, de
végül jobb belátásra térültft. Támadt egy ötleteft. A fotót az éjjeli -
szekrényre állítota, és az ablakon túl elterülő mesevilág nyoma-
tát vete a kezébeft. Már bejelölte rajta első útvonalát, amely egy
darabon a városban futot, majd kivezetet onnan, követet egy
erdei ösvényt, és egy magányos temetőhöz vitft. Az a temető ha-
talommal bírt: bizgata az ember fantáziájátft. Hope látni akarta,
látnia kellet, olyféle kíváncsiság hajtota, amely mélyen fészkelt,
a könyvek bölcsességétől és borzalmaitól nem háborgatotanft. Az
aggodalom, a félsz csupán szúnyogcsípés volt,  meg sem érezteft.
Felöltöte harci díszeit, felkapta köldökzsinórját, patintós bicikli-
jének zsákját, és ment isft. A becsukódó ajtó neszében mintha ot
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rezget volna a könyvek lemondó sóhajaft.
Lába meglelte az út ritmusát, szíve, e tiszteletbeli bandatag, az

énekkel egy ütemben vertft. Testét átforrósítota, elméjét lehűtöte
a munkatt; nézet, látot és érzet mindent, aszfaltot, betont, kavi -
csot és földet, egyik kilométert a másik utánft. Lassítás nélkül ha-
ladt át a kereszteződéseken és elágazásokon, de agyában végtele-
nítet szalagon pörgöt a kezdetleges versike, amelyet hatéves ön-
maga oly sokszor elzöngicséltft.

Hármas útnál jobbra? balra?
Tegnap erre, holnap arra,
Holnapután vissza, vissza,

Lépteimet issza, issza
Ez a hármas út.

A térkép nem hazudot, a temető ot a természet lágy ölén
mintha a semmiben lógot volna, és Hope, amikor a kapuhoz ér -
ve lépésre váltot, úgy találta, nem csupán a jóleső sajgás költö -
zöt vissza tagjaiba: péteri árnyéka ráunhatot a kerti útra, mert
ismét felkereste őttt; a gyermek újra felütöte fejét, és a huszon-
éves beszállt a játékbaft.

Rögtön a bejáratnál felfedezet egy nyomókutattt; arcot mosot,
ivot, és a továbbiakat a véletlenre bíztaft. Minden sírnál megállt,
olvasta-nézte a nevek, évszámok és motók sokaságát, találgata,
ugyan kinek a keze munkáját dicséri a friss virágft. A hely csak
annyira bizonyult ijesztőnek, amennyire minden temetőtt; az em-
bert elfogta a gyász és az öröm furcsa kevercse, az elmúlás ténye
riasztota, bőszítete, kíváncsivá teteft. Ki nyugszik it? Bölcsőla-
kó, bölcsőrabló, anya, apa, szegény, gazdag, tudós, bankár, kőmű-
ves? Ki, ki? A fülszöveg nem mondjaft.

177



Úton Pákovics Bernadet (Elisabeth Lft. Blake)

A felirat  tanúsága szerint  az  öreg kripta,  amely,  Hope már
tudta, útjának valódi célját jelentete, a Lovell család földi marad-
ványait rejtete magábanft. Kőajtaja könnyen fordult a zsanérjaintt;
a kiszökő levegő hűvös volt és állot, de nem kifejezeten büdös,
a beosonó langymeleg és illatosft. A sírboltot urnák lakták, élőba-
rát hamuevők, egyszerűek, díszesek, kisebbek, nagyobbakft. Hope,
mint akit delejeznek, beljebb lépet, és hamarosan ráakadt arra,
amiről nem sejtete, hogy keresi : az egyik táblácskán a Faith Lo-
vell név állt, őt pedig megindítota e bibliai együtállás tényeft. Íme
hát, Faith, Hope és Love, hit, remény és szeretet mind egy helyre
gyűlt – de mi végre?

Moccant a por, mint vasreszelék a mágnes jötét lesveft. Csak a
szél sandítot át a látogató válla fölöt, amazt mégis kirázta a hi -
deg, és a rázás rengetéssé erősödöt, amikor az ajtó (aznap már a
sokadik) becsukódot mögöteft. A Lovell család végső nyughelye
sötétbe borultft. Valaki nyöszörgöt, vagy legalábbis nyöszörögni
próbált, és Hope nem ismerte fel a saját hangjátft. Bőre lehetetle-
nül szűknek érzet, akár a kígyóé vedlés előtft.

Tyúklépésben  totyogot vissza  a  bejárathoztt;  vállát  hiába  is
verte kékre-zöldre a kövön, a kilincs hasznavehetetlenül kafo-
got a markábanft. Térdre rogyot, verítékes homlokát, tenyerét az
ajtónak támasztota, egészen úgy festet, mint akit ima közben
megtréfált  és  elforgatot a  világft.  Várta,  mi  lesz,  megfullad-e,
szomjan hal-e,  él-e  annyi  ideig,  hogy valami  elcseszet szörny
vagy szellemlény a nyakába lihegjen, szétépje, megerőszakolja,
feláldozza, átváltoztassaft. Semmi ilyesmi nem történtft. Egyedül a
csend és a sötétség viselt ellene hadatft. Érezte, de  nem hallota
szívének dübögését, lélegzetének surrogását, a fülcsengés elné-
multft. Kimondta az első dolgot, ami eszébe jutot, hangszálai ren-
deltetésszerűen rezegtek, maga a hang azonban nem ért el hozzáft.
A kedvenc dalára gondolt, és légüres térbe lépettt; orrában űr ho-
noltft. Megdörzsölte a szemhéját, de a színes foltok nem jötekft. Se
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kép, se hangft. Teljes és  tökéletes semmi,  a félelmek leghatalma-
sabbikaft.

Hogy valóban  csenddé  és  sötété let-e  minden,  Hope  nem
tudhataft. Később úgy okoskodot, mezei érzékcsalódás ejtete ra-
bul: a kialvatlanság megbosszulta magát, netán mégis a vízzel hi-
bádzot valamift. Az egész éppúgy tarthatot egy pillanat törtrészé-
ig, mint hosszú órákig, az ajtó éppúgy lehetet nyitva, mint zár -
vaft.  Egyszer csak eszméleténél  volt,  annyi  bizonyos,  többé már
nem vakon-süketen, és a sírboltban szabadon járt a szélft. Szere-
tet volna úgy emlékezni, fegyelmezeten kisétált a kriptából, ki a
temetőből, összepatintota biciklijének alkatrészeit, és hazakere-
kezet, az igazság azonban az, hogy rohant, félvakon a fénytől,
félőrülten a félelemtől, teljes munkaidős őrült módjára kacagvaft.
Csak a jó ég tudja, miként úszta meg komoly sérülés nélkül –
még este is,  Dolly konyhájának racionális fényében, egy merő
kocsonya volt a testeft.

Sokszor elfutot még a magányos temetőig (mindig reggel, so-
hasem munka után), sokszor bejárta ösvényeit, annyiszor, hogy
minden nevet, minden feliratot megtanultft. Bár gyakran és szíve-
sen időzöt a Lovell család kriptája előt, soha többé nem nyitot
be odatt; kíváncsisága már csak szelíd lánggal égetft. A hely deleje
megszűnt, mintha Hope teljesítete volna a feladatot, amelynek
elvégzésére  odarendelték – mintha beszolgáltata volna termé -
szetének  azt  a  hányadát,  amelynek  birtoklására  méltatlannak
ítéltékft.

Ha így eset is, Hope nem vete észre. Irgyekezet nem észreven-
nift.
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Pisch Ferenc

1964ft. 10ft. 24-én születem Móronft. Eddigi életemben voltam ze-
nész, kőműves, bányász és most az egyház oszlopos tagja vagyok
és amatőr irodalmárft.

Sekrestyésként teljesítek szolgálatot a Bakonysárkányi Szent
István templombanft.  Feleségem meghalt  2007-ben, ithagyot 6
gyermekkel, akiket egyedül neveltem felft. Azóta is egyedül élek
és az egyház adot erőt a hitem megtartásához!

11 éve írok verseket, feleségem elvesztése ótaft. Azóta kbft. 1000
verset írtam!
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A szerelem hálójában

A szerelem hálójában
Zakatol a szívem,
Hiányzol nékem,

Drága egyetlenemft.
 Te vagy lelkem Júliája,

Szívemnek támasza
És életem párja,
S lelkem vigaszaft.

Hiányzik ölelésed,
És két átölelő karod,

Édes ragyogásod,
És támaszodft.
Nincsen nap,

Hogy ne gondolnék rád
Érezni téged,

És látni az orcádft.
Látni szemedben 

A ragyogást,
Ahogy rám nézelft.

Innen távolról
Szívem szakad érted,
Mert nem ölelhetlek 
És nem lehetek véledft.
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Bakonysárkány!

Bakonysárkány, kis falucska,
Idehúzot szívem visszaft.

It éltem a gyermekkorom,
Testem is it nyugszik majd egykoronft.

Te adsz nekem reményt, s erőt,
Gyermekeimnek egy szebb jövőtft.

Belőled merítem az életet,
S te adtál nekem boldog éveketft.

Kicsi falum, te kedves hely,
Szívemnek támasza, s menedékhelyft.

Köszönöm mindazt, amit adtál,
Léted szebb a varázslatnálft.

Az utcáid is csodásak s szépek,
Szívemben is őrzöm ezt a képetft.

Az országnak adtál sok tehetséget,
Bakonysárkány, szeretlek téged!

Mikor az érzések beszélnek

Mikor az érzések beszélnek
Nem kellenek oda szavak,
A szívünk álmát közvetíti

Akaratunk, vágyaink izzanakft.
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Érzéseink nem csapnak be,
Mert közvetíti az álmunk,
Szívünk üzenetét küldi,

Hogy beteljesedjen vágyunkft.

Az érzések nem hazudnak,
Mert nem csapnak be, soha
Jól tesszük, ha ráhallgatunk
Az álmok valósággá válnakft.

Elindultam egy úton

Elindultam egy úton,
Amiről nem térek le soha,
Velem van az élő kenyér,

Az ő szeretete és mosolyaft.
Az út, amin járok,

Az a mennybe vezet,
Mert Jézus Krisztus 
A végtelen szeretetft.

Földi létem mikor véget ér,
Ot lesz majd a jutalom,

It a földi létemben,
Ő vezet az utamonft.

Aki Őt akarja követni
Vegye fel a keresztjét,

Ahogy Ő is értünk tete
Hogy nekünk adta életétft.
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Az én drága szerelmemnek

Az én drága szerelmemnek
Oly édes a csókja,

Kedves már az én szívemnek,
Lelkem vigasztalójaft.

Mikor reám néz kék szemével
Elolvadok tőle,

Szépségével megbabonáz,
S nem megyek mellőleft.

Mikor indulnom kell onnan
Nehéz az én szívem,

Mert én inkább ot maradnék
Nem mennék el tőleft.

Elbúcsúzok édes csókkal,
És integetek neki,

Nemsokára visszajövök hozzád,
Addig kérlek, tarts ki!

Tudod te is drága szívem,
Hogy mennyire szeretlek,

Visszajövök én majd hozzád,
De most elkel mennemft.

Nem kívánok más egyebet,
Csak annyit, hogy szeressft.

Úgy kívánlak minden nap én
Majd elepedek érted,

Visszatérek én majd hozzád
S boldog leszel vélemft.
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Pomázi Klára

Az ember egyszer csak észreveszi,  hogy
elrepültek fölöte az évek, ideje a számvetés-
nekft. Az élet  során felgyülemlet élmények,
örömök,  bánatok,  sikerek,  sikertelenségek
teret kérnek maguknakft. És teret kell nekik
adni, mert különben feszíteni kezdik a lelket
és rombolni is tudnakft.

Jó esetben  –  ez történt velem  – öröm-és
bánatkönnyek  formájában  rákerülnek  író-
lapra, füzetbe és felemelik a lelket, gyógyíta-
nak,  simogatnakft.  Nekem  ezt  jelenteték
versben leírt gondolataimft.

Nyugdíjas  pedagógus vagyokft.  Versírói  múltam rövid:  2011-
ben születet az első rímbe-szedet írásomft. 2014-ben lehetőséget
kaptam az Orosházi  Katolikus Tudósító-ban néhány,  ünnephez
kötődő versem megjelentetésére, majd a Litera-Túra irodalmi és
Művészeti Magazin 2o16-ban megjelenő Antológiájában elfogad-
ták egy versemetft. Majd ebben az évben a "Gondola" irodalmi ro-
vatában jelent meg két versemft. Mindezeknek nagyon örülökft.

A vers nagyon intim műfajft. Csak akkor tud igazán hatni egy-
egy írás, ha az olvasó lelkében is rezegni kezd olvastán ugyanaz a
húr, mint írójáébanft. Ekkor viszont csodákra képes: vigasztal, fel-
tölt, lelkesít, megnyugtatft.

Ha néhány kedves versolvasónak "aha"-élménye támad verse-
im elolvasásakor, akkor már nem írtam le őket hiábaft.

Köszönöm az Úton cft. Antológia szerkesztőinek a pályázati le-
hetőségetft.
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Virágok

minden virág
egy nő-szirom
ha megölelsz
virágomat
neked adom

Ülök

Ülök, s csak fgyelem,
hogy mar belém a múlt,
boltozatos, régi házak,
míves, szép kapubolt,
régi idők álmát őrzi
padlás, pince és veremk
Sajnos, mindez már a múltéft.
Ülök és csak fgyelemft.

Nem-volt szerelem

Talpig ezüstben
állnak a fákft.
Nézem őket, s közben
gondolok terádft.
Rád, ki életembe
nem szóltál bele,
elmentél messzire,
nem velem  –  
őveleft.
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Pillanat

Ízlelgeted lassan
az elmúló éveket, 
mennyit hagytál magad mögöt,
számolni sem lehetft.

Feltűnnek álmok, vágyak,
szerelmek, bánatok és
semmivé lesznek
egy pillanat alat,

bár az esti napsugárban
felcsillan még elomló arany hajad,
de – mint a pillanat  – már
tovaúszik minden a szélben,

fejed köré ezüst fonatot
von a Hold,
s egyedül maradsz
egészenft.

Hűvös van

Hűvösek az őszi szelekft.
Ot szeretnék lenni veled,
hol a karod átölel,
rossz nem jöhet hozzám közelft.
Így szeretnék élni  –  veled,
és erősen fogni kezedft.
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Borostyán

Borostyánra bízom sírodat,
őrizze hamvaid helyetem,
ha meghalokft.
Szépséges és erős növény,
keményen kapaszkodik majd,
míg nevedhez nem érft.

Hang

Mennyire hiányzik!
Hiánya átlengi a szobád,
az egyedül megült
fnom vacsorát,
asztalodról hiányzik a só,
a túlsó oldalról nem jön
emberi szók
Párnád alól kiált a hiánya,
paplanod alól a simogatásaft.
Ha elmész, senki
nem köszön tőled el,
nincs kinek mesélni,
bánat ért-e éppen vagy sikerft.
Mondják, hogy van mégis,
kinek elmondhatodft.
De az  –  nem az a hangk
Csak várod és várod,
ám tudod, hogy elmaradft.
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Labirintus

Labirintusba szültél, anyám,
s nem adtál kezembe fonalat,
melyet erősen megragadva
a fényre húzhatam volna magamatft.

Nem kóboroltam volna életem során
sötét barlangokban s hitvány helyeken,
feleslegesen,
ölelésre szomjasan,
szeretetre éhesenft.

Gyorsult világ

Mindig csak sietekft.
Így bennem reked a szó,
mit elmondanék nektek,
de soha nincs rá idő,
mert csak mentek, mentek:
kezetek markolja 
az okos telefont,
s közben szóltok: Jól van,
hallom, mama, csak mondd!
Ám én elnémulok
e balga gyorsulásbanft.
Nem találom helyem
e furcsa világbanft.
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Fiastyúk

Oly korban éltem én,
mikor minden eladó volt:
ember, eszme, hit, becsület és jómód,
amikor két oldal születet meg fennen,
s ki egyikhez húzot,
amazzal ment szembenft.
Mikor szép volt a rút,
ha annak valloták,
unalmas volt a jó,
mert kikiáltotákft.
Az aranymetszés elve
csak szívekben maradt meg,
aki nem ismerte,
nem tudta, mért remegft.

Hol "érték"ről vitáztak,
kik azt sem tudták, mi az,
körülötük mindent felvert
a vad, buja gaz,
a múltat eltörölték volna,
ezt nagyon is akarták,
lelkekbe gázoltak,
a testet elhantoltákft.

A szabadság szép szavát meg
kifeszíteték,
némelyek dölyfösen hirdeték az Igét,
nyugodtan taposták a másik ember hitétft.
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Eltűnt az életnek tarka ragyogása,
melybe belefér sok-sok szín
sűrű kavalkádjaft.
Reménytelen minden? Kérdemft.
Egyre kérdemft.

De aztán elhiszem, hogy
igen, van kiút,
hisz a gödör-mélyből csak felfelé nézhetsz,
és ot fenn az égen
sok-sok csibéjével
ragyog a Fiastyúkft.

Mindenszentek

Talpunk alól haló avarral
szökik az őszft.

Fennen a csillagok, köztük
a Hold időzft.

Fehéren izzanak a fények
a halk sírok felet,

s visznek hozzátok fel
fájó üzenetetft.

S a Földet, melyet nekünk
egykor it hagytatok,

Isten-szemek őrzik: ezüstös,
vibráló, fényes csillagokft.
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Tizenhat év

Tizenhat év tornyosul mögötem,
s te már nem fogod kezemft.
Már nem gyötörnek régi, rossz álmok –
hagylak pihenni, kedvesemft.

Sírodon nehezen tapad a borostyán
gyönyörű malachit-levele,
beléjük van írva egykori életünk
jóval-rosszal teli
boldog-boldogtalanságos
rövid történeteft.

Élet

Milyen volt az élet?
Igazán gyönyörűft.
Tele szeretetel, jó szóval,
de kevés volt a könnyűft.

Volt benne naivság,
kék-szemű csodálat,
és mindig volt olyan is,
ki átölelte válladft.

Csalárd barátság is
bántota lelkedet,
de ma már csak emlék
megannyi keservedft.
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Kik megmaradtak neked,
azok  –  ajándékokft.
őket szeresd tehát,
mert most ez a dolgodft.

Visszhang nélkül

És megsötétült szemed,
mely azúros csillag volt,
minden jó tetedre
fekete függöny hulltft.

Kilógtál a sorból
a kezdetek óta,
és csak néhányakkal
egyezet a nóta,

melyet szíved adot
annak, ki szeretetft.
Ne sírjál, ne sajnáld azt,
hogy ez így esetft.

Tedd a dolgod, míg élsz,
ha hagyják, hogy tegyedft.
Van olyan hegytető,
mit megmászni nem lehetft.
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Mint egykor
(orosházi emlék – 2013)

Hajdan-volt, nyitot, színes virágok,
– megfáradva kissé, de feladva nem –
jártuk be a várost, mely
egykor othont adot
nagyra törekvő, optimista tervnek:
szebbé, többé válni, áldozni
életnek, boldogságnak, percnekk

S jötek évei a pörgős, gyermekekkel teljes,
szép emberi létnekft.
Aztán visszataláltunk régi önmagunkhozft.

S milyen isteni volt az a kávé
ot közel Istvánhoz
s a jól ismert Kossuth-hozk

Jó lenne

Milyen jó is lenne együt öregedni,
kézen fogva járni, a másikra nevetni,
szeretni hibáit, örülni, ha gyógyul,
jó szívvel várni rá, ha látjuk, hogy lassulft.
Elnézni rosszkedvét, néha még vitázni,
nem szidni, ha késik, néha simogatnift.
Hát, így kéne élnift.
Igazán jó volnaft.
S ha elfelejtetük, mit is mondtunk előbb,
jó nagyot nevetni és – mindig együt, együtft.
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Reichenbach József

2005 óta írok verseketft. Nagyon sokáig alkotásaim csak a fók
mélyét ismerték, míg tavaly úgy döntötem, hogy megpróbálko-
zom megmutatni magam a nagy közönség előtft.

2005 Folyamatos alkotás
2017 Kláris irodalmi folyóirat publikálás
2017 Kláris antológia
2017 Ma irodalma (Élni nélküle)
2017 Napút (haiku, haibun pályázat)
2017 A Hetedik
2017 Fisz pályázat „Vitél-e már bonbont?”
2017 Az én mesém 2017 
2018 Irodalmi rádió (antológia) – apeva, haiku,

üres síron keresztül
2018 Mécs László társaság (tavaszi pályázat)
2018 Változó világ (Apeva pályázat)
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Úton

Mozog, zizeg a mindenség
Az éjszaka sötétjében,

Hol arra bizony nincs mentség,
Ha meg-megtorpanva éltében

A végtelen Univerzum,

Miben sorsomat kutatom,
S benne helyemet keresem,

Bóklászva rögös utamon
Illanó sorsom terelem,

Görgetem nyomaim után,

Eltéved velem a létezés!

Én a végtelenből jövök,
S vissza oda tartokft.

Emlékeim közt még csatog
Az út, az irány, Isten maga!

Hisz e létben, vendég vagyok,
Kíváncsi, kósza utazó,

Kinek keze alat a lapok
Kopnak, mint a dudaszó

Az öregedő dudábólft.

Lépéseim puszta emlékezésft.
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Az éj hangjai

Lassan hamvadó cigaretám fénye mögül,
Bambult fülekkel hallgatom az éj hangjait,

Hol madárszó mellet a csillagfény is megülft.
Lomhán rezegteti a természet tagjait,

Mint én, egy munkától zsibongó nap után,
Megfáradtan, dacosan, ernyedt izmokkalft.
Nézd, egy falevél csúszik végig a Dunán,

Összecsapot, s kelekótya indokkal,
Mibe a most, tétova szépséget olt,

Az óvatos léptekkel siető élet melléft.
A sors pedig piszkot, szemetet szemtelenül tolft.

Mitől vagyok én jobb, mint e piciny levél?
Hisz engem is átfog a szenny, magához ölelft.

A létezés össze-vissza sodor, oktalanul,
S a „nem tudom”-ba, mint Krisztust beleszögelft.

Eltűnök majd bizony, egészen nyomtalanul!
Ki fog majd térdepelni az én keresztfámhoz,

Tovább vinni sárguló emlékem lapjait,
Mikor majd az elmúlás szólít magához,

Mint ezelőt e bűnös világ nagyjait?
Elfúj majd egyszer engem is a történelem!

De addig szeretek, mi szívemből kifér,
Átküzdve magamat lelketlen törvényeken,

S megállva családom mellet, mint az erős fvér,
Ki védő karral karol, s óv egy röpke életen átft.
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Repülj lelkem

Madár képében élek,
És aszerint beszélek,

Aszerint is cselekszek,
A nehézséggel megverekszekft.

Széllel versenyzek,
És csillagokkal versengek,

Mert szabad vagyok!
Nyomot így hagyok

Az élet poros útján,
A világ feje búbjánft.

Engedem lelkem szaladni,
S akképp maradni,

Mint a vadállat
Ki fogságot ki nem állhatft.

Repülj lelkem, repülj,
Kalitkádba vissza ne penderülj!
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Rot Bernadet

Rot Bernadet, zenész-énekesnő-nyelvtanár vagyokft. Mindkét
foglalkozásom miat sokat vagyok útonft.

A zenélést első sorban külföldön, a nyelvtanítást pedig ithon
művelemft. Így az antológia témája az életemben folyamatosan je-
len vanft. 

A kor előrehaladtával pedig, egyre többet foglalkozom az élet
értelmével,  az  emberi  lét  céljával  és  a  saját  életfeladatommalft.
Ezeket a gondolatokat, élményeket szeretném megjeleníteni ver-
seimben, novelláimban isft. 

Hiszem,  hogy  mindannyian  úton  vagyunk  születésünktől  a
halálunkig és talán még azon is túlk
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Hangulat

Fények
Kékekft.
Felhők
Szépekft.
Utak
Futnakft.
Végtelenben
Találkoznakft.
Ajtók
Tárvaft.
Válassz, 
Háthaft.
Döntés,
Karmaft.
Erőd
Hatalma(s)!

Végre Ithon

Mikor forró a kő és lángol az aszfalt,
Tűz a nap és az árnyék marasztalft.
Akácillat lebben a nyári szélben,
A virágok pompája elbűvöl egészenft.

Sokáig kerested boldogulásodft.
Bejártad a Földet, nem volt maradásodft.
Sok mindent próbáltál, kóstoltál, éreztélft.
Mégsem voltál boldog, szívedben véreztélft.
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Mostanra ithon vagy, minden értelembenft.
Sallangod levetve, kint a végtelenbenft.
Kicsiny othonod menedéked nékedft.
It senki nem bánthat, van újra esélyedft.

Hogy megtaláld nyugalmad, életed értelmétft.
Azt, kinek fontos vagy, kinek az öröklét
Verseidben hullámzik, mint a hűs Balatonft.
Boldog vagyok it, többé nem tagadom!
                         

Paradoxon

Mire megkapod az első gyémánt gyűrűdet,
A kezed már ráncos és bőrödön májfoltok ülnekft.
Mikor beülsz az első jó autódba, 
Azt kívánod, bárcsak ez húsz évvel ezelőt let volnaft.
Ahogy körül nézel az othonod mélyén,
Vajon mi marad mindebből, az életed végén? 
Amíg fatal vagy, telve energiával, 
Semmid nincsen, de boldog vagy a mávalft. 
Nem érdekel a világ semmilyen kincse, 
Nem hat meg ékszer, sem az, hogy van vagy nincs-eft. 
Azt hiszed, hogy egyből van neked rengetegft. 
Abból, mi mára már egyre kevesebbk 
Három apró betű, ami a legdrágábbft. 
Úgy hívják: Időft. 
Hát ragadd meg a szárnyát, 
És el, soha ne ereszd! 
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Úton

Hát most úton vagy,
Ég és Föld közötk
És már rég levetkőzted közönyödft.
Szívedben az empátia és törődés kapot lángraft.
Személyiséged pedig már rég nem bánja,
Hogy rájöt végre,
Mi célból és mi végre
Vagy Te itft.
Adnod kell most magadból!
Abból az angyali hangból,
Mi kitölti énedetft. 
Jóságod végre kiterjesztheted,
Emberre, kutyára, hajléktalanra, 
és árva kis cicáraft.

Balkonod mélyén cinkék lakmároznakft. 
Zsákodban gyűlnek a ruhákft.
Eközben szívedből egyre fogy a bánat,
Mert legbelül, valaki halkan, boldogan 
Dúdolja az élet édes dallamátft.
Oly jó most it lenni,
Egódat végre elengedni!
Belesimulni egy hullámzó, színes képbeft.
Létezni hatalmas, nagy lángon égveft. 
Mert bár a bátrak is sokszor félnek,
De mégis mindig tovább lépnekft. 
Botlanak, elesnek, felállnak, feleszmélnekft. 
A jelenben, a mostban, a mának élnekft. 
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Hát engedd be a napfényt és húzd ki magad!
Szegd föl a fejed, hisz senki nem lehet boldogabb, 
Mint az, aki adni tudft.
Barátságot, cipőt, rongyokat,
Ételt, vizet vagy önmagadft.
Teljesen mindegy!
Csak egy a fontosft. 
Hogy minden odaadot kincsed,
Része ennek a csodálatos képnek,
Amit Isten rólad alkototft.

Az Elcsituló Szív Hava 
(Egy Indián Csapongásai)

A nő a parton ült és nézte, ahogy a kihalt strand egyre jobban
benépesedikft. Csendesnek indult a szombat reggel, de még benne
volt a nyár fűszeres illataft. Érezni lehetet, hogy nagyon meleg
lesz későbbft. Kényelmesen hátradőlt a padon, orra hegyén szem-
üveg billeget, előte könyv és elmélyülten olvasotft. Rég volt már,
hogy ilyen elégedet nyugalommal tudot valamire odafgyelnift.
Nem zavarta senki és semmift. Csak a tudatalatijában hallota a
víz  hangját,  ahogy a  parti  kövekhez csapódva morajlot, majd
szelíden újra elsimult és tükörré feszült a szikrázóan kék ég alatft.

Szerete az indián történeteket és gyermekkorában rengeteget
olvasot ilyesmitft.  Főként  azokon  a  lusta  vasárnap  reggeleken,
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amikor apának és anyának több alvásra volt szükségeft. Ilyenkor
ugyanis,  illet kilencig csendben lennift.  Rituálé volt  a vasárnap
reggeli olvasás és egész életére megmaradtft. Mára már nem kel-
let, hogy vasárnap legyenft. Élvezte mindig és mindenkorft.

Szerete a könyveketft. Imádta őket olvasni, megfogni, megsza-
golnift. Volt ebben a viszonyban valami intim és nagyon bensősé-
gesft. Később az utazásai miat, vet egy e-book olvasót, hiszen na-
gyon praktikus volt és helytakarékosft. Nem kellet több bőrönd -
nyi könyvet cipelnie magávalft. De ez sajnos, nem volt ugyanaz!
Az élmény sokszor elmaradt, pedig a történet általában lekötöteft.
Mégis hiányzot valamift. Olyan volt,  mint egy gyönyörű, ámde
lelketlen ember, aki csak annyit tud, hogy szép a szemnekft. Sem-
mi többft.

Szóval, a nő olvasot és raktározta az információkat, miközben
néha elmélázva felpillantot és a könyvet az ölébe ejteteft. Látha-
tóan párhuzamot vont az olvasnivaló és a saját élete közötft. Fel -
villantot egy-egy apró mosolyt és valami megmagyarázhatatla -
nul nyugodt, "hazaérkeztem" kifejezés bujkált az arcán, miközben
a távolba meredtft. Bárki láthata rajta, hogy elégedetft. Aztán hir -
telen csapongani kezdtek a gondolataift.  Már a tükör előt állt a
fürdőszobábanft. Boldogan nyugtázta, hogy a kozmetikumok fel-
halmozot arzenálja egyre csak fogy a polcokrólft. Mint, ahogy a
pólók, nadrágok, kabátok, cipők és táskák halmai is csak egyre
apadtak a gardróbbanft. Aztán it volt a Facebook isk Az elmúlt
időben ismerősei száma egyre csak csökkentft. Módszeresen irtota
a lomot, a használaton kívülit, az értéktelentft. És ahogy fogytak a
dolgok, úgy let könnyebb és könnyebb a szíveft. Mintha mázsás
kövektől  szabadult  volna megft. Az elmúlt  néhány évtized nyo-

204



Úton Rot Bernadet

masztó, karcos, kemény és legfőképpen hamis köveitőlft. Azoktól,
amik mindig csak pillanatnyi örömet okoztak, de soha nem hoz-
tak tartós megoldást semmireft. Végre felfogta, amit legjobb barát-
ja, az édesanyja mindig is hangoztatot: 

– A tárgyak nagy mennyiségben felhalmozva, megfojtják az
embert! 

Mosolyogva újraírta a gondolatot és hozzácsapta a már nem
működő emberi kapcsolatokat, a haragot, a megbocsátás hiányát,
a panaszkodást, a hálátlanságot és az elégedetlenségetft. És sorolta,
csak sorolta, hogy még mitől is szabadulhat meg az ember, ha ko-
molyan akarjaft. Ahogy csöndesen, ámde egyáltalán nem magá-
nyosan üldögélt és elmélkedet, lassan nem csak lelkében, hanem
külsőségeiben is egyre jobban kezdet hasonlítani egy rézbőrűreft.
A nap sugarai átjárták testét, bőre egyre barnább let és sötét ha-
jában is vöröses fények csillogtakft.

– Ezt megírom egyszer – gondolta hirtelenft. Muszáj, hogy má-
sok  is  megértsék,  sokszor  milyen  kevés  kell  a  boldogsághoz!
Olyan ez a tudás, mint egy gyönyörű, éret almaft. Hónapok, évek
munkája van ebben a szépséges, lédús gyümölcsbenft. Egy regge-
len aztán te éppen arra jársz, amikor csöpp szára elengedi és az
öledbe potyanft. Akkor már nem gondolsz a kapálásra, permete-
zésre, öntözésre, fagyvédelemreft. Csak fogod, a ruhádon szépen
kifényesíted és egy hatalmasat harapsz belőleft. Elárad benned za-
mata és a  büszkeség,  hogy mindezt te  vited véghez!  És igen,
megérdemled a sikert! Szíved új tudással vértezi fel magátft. Leveti
korábbi elnyűt ruháját és mint egy pillangó, szürke bábját egy
szivárványos szárnypárra cserélift. Kicsit vár és mikor végre meg-
száradt aranypora, elillan az esti párábanft.
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Az indián becsukta a könyvetft. Elolvasta az utolsó betűig és
érezte, hogy a megszerzet tudás magvai termékeny talajra hul -
lotakft. Már pontosan tudta, mit kell tennieft. A nap szikrázóan sü-
töt a késő nyári égbolton és az Elcsituló Szív Havának legvégén,
egy új írónő visszavonhatatlanul megszületetft.

A Vándor, 
avagy az elmúlt két hónap mérlege

Manapság a számvetések korát éljükft. Szakértők, pszichológu-
sok, ezoterikus lélekbúvárok biztatnak is bennünket erre,  mert
úgy könnyebb megszabadulni a negatív dolgoktól, ha időnként
magunkba nézünkft.

Sokan egy hosszú és legtöbbször nagyon megerőltető zarán-
doklat, az El Camino alat tisztázzák magukban az életüket, gór -
cső alá véve minden fontosatft. Az emberi kapcsolatoktól a mun-
káig, az elkövetet hibáktól a jövőbeli tervekig, minden szerepel a
mérlegelésbenft. Maga az út pedig fzikailag olyan kemény, hogy
nem mentes látomásoktól, jelenésektől sem, miközben olyan to-
vábbi  zarándokokkal  találkoznak  a  résztvevők,  akiktől  kivétel
nélkül tanulni lehet valamitft.

Van aki ezt teszift. Amíg mások meditálnak, vagy kiülnek a Ba-
laton partjára és a távolba merednekft. Én pedig, elmegyek hajóra
dolgoznift.
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Íme az elmúlt két hónapom mérlege, a teljesség igénye nélkül:
– ötvennyolc db szünnap nélküli munkanap
– hét ország meglátogatása (Ausztria, Németország, Francia-

ország, Svájc, Hollandia, Belgium, Luxemburg)
– 4 db kabin-költözés
– több ezer megtet kilométer autóval, hajón és gyalog
– Isten tudja hány zsilip a Rajnán, Saaron, Moselen
– egy db bal oldali fülgyulladás, valószínűleg a légkonditól
– egy db speciális méhcsípés, amelyben egyetlen méh, képes 

volt két helyen is megkóstolni engem
– két db kilyukadt fog, mert persze, éppen most jöt el az ideje
– sok elégedet vendég, jó néhány pozitív kommentár
– sok kilométer séta, rengeteg új helyszín felfedezése, kvázi  

erősebb lábak és gerinc
– négy db megírt vers és további hat db esszé
– egy db folyamatosan szélesedő világkép
– az angol és német nyelv folyamatos gyakorlása
– néhány új ismerős és kolléga
–  megszámlálhatatlan  belső  elmélkedés  és  önpárbeszéd  a  

napozószinten, kávézás-cigizés közben
– rengeteg alkalmazkodás, a megértés és az empátia gyakorlá-

sa, némi alázatra neveléssel vegyítve
– tovább erősödő párkapcsolat ( Éljen!)
– kellő mennyiségű D-vitamin utánpótlás, amit a csíkosra sült,

szandis lábfejem is igazol

És persze, ez nem mindenk

Szóval jó volt, köszönöm! És most jöhet az othon, az az édes! 
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Bánatgrádics

Megyek fölfelé a lépcsőn,
Viszem a terhemetft.
Olyan banális,
De szívem nehezebb
Bárminél, mint ami karomat húzzaft.
Benne lakik egy gyilkos medúza,
Mérgét folyton belém fecskendezift.
Az aktuális kérdést mindig felteszi,
Választ pedig nem találokk
Folyton rágódom, azon meditálok,
Lesz-e még nyugalom,
Eljön valaha a bizalom és a megbocsátás kora?
Mikor minden haragom
Elpárolog oda,
Ahol már rég nem árthat nekem!
Közben amíg tűnődöm,
Lehiggadok és elhiszem,
Hogy már nem számítasz,
És az egészet elengedemft.
                              Elengede
                                      Elenged  
                                             Elenge
                                                  Eleng 
                                                       Elen
                                                            Ele  
                                                               El
                                                                  E
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És megszólít a Múlt…

Eljöt az októberft. A tájra furcsa nyugalom telepedet, elmosva
a nyár vidám hangjaitft. Ebben a melankóliában mindig kényszert
érzek arra, hogy újra lássam kedvenc helyeimet a vízparton, mi-
előt megérkezik a télft.  Tudtam, hogy szomorú leszek majd,  de
vártam isft. Beszálltam hát az autóba és elindultam egy búcsú útra
a Balaton körülft. Kicsi volt a forgalomft. Kényelmesen vezetem és
gyönyörködtem az ősz szívet melengető színeibenft. Az elágazás-
nál automatikusan balra fordultam, azon az úton, amit olyan sok-
szor megtetem márft. Halat akartam ennik Nincs ebben semmi
különös, időnként rám jönft. Kedvenc halsütödémben is jól tudják
ezt, mert csak oda járok, ha jó sült hekkre vágyomft. Ma is így tör-
téntft.

Viszont nem számoltam azzal, hogy sajnos vége a szezonnak!
Ilyenkor ugyanis kinevezik a keddet szünnapnak, amit nagyon
meg is érdemelnek az őrült, nyári hajtás utánft. Miután aznap ép-
pen kedd volt, ablakba került a halevésft. Csalódotan álltam a be-
zárt  ajtó  előt, miközben az  a  furcsa  érzés  kerítet hatalmába,
hogy valaki nézft. Megfordultamft. Nem volt mögötem senkift. Elin-
dultam, hogy egy nyitva tartó kisvendéglőt keressek, mert ekkor-
ra már egy kutyaközönséges menüvel is beértem volnaft. Az éte-
remben 3 férf ülte körbe a kerek asztalt, de nem ebédeltekft. Ép -
pen ultiztakft. Középen, csinos halomban az aprópénzft. A fakeretre
csíptetet újság az egyik gazdátlan széken pihent, csak úgy pa -
nyókára vetveft. A pincér unotan támasztota a falatft.
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Amikor beléptem, a férfak felnéztek a kártyából és végigmér-
tekft. A legidősebb férf feltápászkodot és kicsit megnyújtóztata
elgémberedet tagjaitft.  Aztán  legnagyobb  meglepetésemre  hoz -
zám lépet és rám mosolygotft. Sokat látot, foltos erdészkalapja a
fején pihentft. Bal kezében egy meggyújtásra váró szivarka és egy
doboz gyufa voltft. Jobbjával lekapta a kalapját és azzal a mozdu-
latal oda is dobta egy magányosan árválkodó székre, majd azt
mondta:

– Isten hozta kedves Bernadet, csókolom a kezét! 
Elképedve néztem rá, mert szerintem még soha nem találkoz-

tunkft. Persze tévedtem! Hozzá léptem és erőt véve első meglepe-
tésemen,  kezet  nyújtotamft.  Folyamatosan  azon  járt  az  eszem,
hogy vajon honnan ismerhetft. Rejtélyesk

–  Én vagyok a Múlt – mondta, közben kérges kezébe fogta az
enyémet és elmosolyodotft. Árkolt arcát leginkább Mick Jaggerére
emlékeztetőnek találtamft. Olyan volt, mint egy régen összegyűrt
újságpapírft.

–  Engedje meg, hogy bemutassam a testvéreimet – folytata
mély, érdes hangján és az asztalukhoz invitáltft.

–  Hát persze – gondoltam magambanft. – Ezért a sok hasonló
vonásft.

– Ő it a középső öcsém, Jelen – mutatot a mellete ülő férf -
ra, aki közben udvariasan felálltft.

Egy barátságos, jó karban lévő negyvenes, zöldeskék szemével
találkozot a pillantásomft. Tekintetében empátia és érdeklődés vil-
lantft. Aztán átvéve a stafétát, bemutata a legkisebbet, aki rágó-
zot és egy tarka feliratokkal borítot baseball sapkát viseltft. Tér-
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dén  lyukas  farmerében  elég  laza,  majdnem nyegle  benyomást
keltet, miközben a fogai közöt megszűrve odavetete:

–  Ki is lehetnék más, mint a Jövő, hmk – és közben felneve-
tet, mintha valami hatalmas viccet mondot volnaft.

Csak álltunk ot négyen, az időtlen forgatagban, egymás sze -
mébe mélyedveft. Ki tudja meddig? 

Hirtelen az ablakhoz koccant egy fáradt, őszi légy, aztán szé-
dülve letelepedet egy pohár szélénft. Zavarodotságát tovább fo -
kozta az a nem mindennapi jelenet, aminek akaratlanul vált ta-
nújává ezen a langyos, napsütöte délutánonft. 

Ekkor a Múlt hirtelen megszólalt: – Ügyes, mi? Zárva volt a
halas! Hát akkor, legjobb lesz ezt a sétát még ma megtenni, eb-
ben a szép időben – és ujjával előre bököt a régi házunk irányá-
baft. Arra, ahol nagymamám málnahabja, édesapám bütykölt tele-
víziói,  a padláson holdsétára emlékeztető,  hulló por és a tuják
szegélyezte kert, semmihez sem hasonlítható illata várt rámft. 

Ekkor köszönés nélkül sarkon fordultam és elindultam a gyer-
mekkorom feléft.

Facebook

Életünk kirakatából egyre csak fogynak a közös képek, 
Mígnem teljesen kiürül minden polcft.
S a helyet elbitorolják mások, frissek, kik szépek,
Akik még nem hiszik, hogy minden hiába voltk
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Mindenszentek

Néha szeretek kimenni a temetőbeft.
Ilyenkor leülök a sírotok melleti kőre,
És végeláthatatlan párbeszédem veletek tovább folytatomft.
Hiszen ezt már olyan régen hordozom magambanft.
A nap fáradtan süt, szinte haldokolft.
A levegő langyos, de madár már nem dalolft.
Mert minden az elmúlásra készülft.
Ilyenkor már a természet sem szépülft.
Hanem halot ruháját levetve,
Sírba fekszik ő isft.
És a nyár kacaja elszáll a végtelenbeft.

Szívemben már csöndesebb a bánatft.
De el soha nem múlik, ilyet ember nem kívánhat!
Csak az idő tete rá a foltját a vértől bugyogó sebreft.
Toldozza-foltozza, közben engem int türelemreft.
Tudja ő is, hogy nem felejthetek,
Hiszen annyira szeretelek benneteketft.
Nem számít sem hely, sem idő,
Nem is kell it lenni! 
Mert a temető,
Személyetek nem hozza közelebbft.
Fületek sem hallja jobban meg
Gondolatomft.
Pedig a beszélgetést, én veletek mindig folytatomft.
Kérdezek, nevetek és mindent elmesélekft.
Tanácsotok kérem és közben annyira remélek,
Hogy egy szép napon, életem újra veletek álmodomft.
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Ezért néha szeretek kimenni a temetőbeft.
Beleszimatolni a késő őszi levegőbeft.
Hallgatni, ahogy léptem reccsen az avaronft.
Várni, hogy együt legyünk mind, egy szép tavaszonft.
Ha nem it, hát akkor másholft.
Ahol idő és tér már nem gátolft.
Hol nem számít semmi más, csak a szeretetft.
Ot jó lesz újra találkozni veletek!

Elmúlás

Mikor eljön majd a perc,
Már nehezen ölelszft.
Lelked sem kívánja a bolondozástft.
És végképp elfelejted az álmodozástft.
Nem nevelsz többé virágot ablakodban,
Szíved, a szép zenére is alig dobbanft.
Na, Barátom, akkor eljöt az öregség!
Nem érdekelnek már a füstifecskékft.
Nem hoz ígéretet a barackfa virága,
Nem leszel kíváncsi a hosszú, forró nyárraft.
Mert már tudod, semmi jót nem hoz neked!
Életed csendben elengededft.
Hangosan hív a szférák zenéje,
Tekintetedben ot a mennybolt kékjeft.
Elhasznált tested levetkezed,
Újat kapsz úgyis, a régit eltemetedft.
Szép emlékeid sokat dédelgeted,
Érzed, a Földön már többé nincsen helyedk
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MOST

Nem várok, amíg a mandarin megrohadft.
A banán megbarnul, a fa meg elkorhadft.
Elszárad a nevetés és bent reked a sóhajft.

Az egész-ség csak fél lesz, a szerelem meg óhajft.
Nem érdekel a türelem, tévedés az alázatft.
Térdre kényszerít a szégyen és gyalázatft.

Nem fontos, nő-e fű majd a síromonft.
Szemembe most kell fény!

Nem később, azonnal akarom!
Ezért hát 

Kibontom, megeszem, szétépemft.
Odaadom, elveszem, megnézemft.

Kimondom, élvezem, megértem, meghallomft.
Éneklem, eljátszom, megteszem és eldobomft.

Nem tegnapft. 
Holnap semft.

Ma van az alkalom!

Reggelente

Minden reggel felteszem a kérdést magamnak:
Hogy kéne élnem, és vajon része vagyok-e annak folyamnak,

Ami a jót hordozza, a rosszat meg legyőzi?
Az igazságot soha el nem kendőzi!

Bátran néz bárki szemébe,
Gerince egyenes és léte megérte

A sok törődéstft.
Vajon a Karma,
Mit akar ma?
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Tájkép a Falon

A nappalim falán függöt, mióta az eszemet tudomft. Mindig is
szeretem ezt az őszi képetft. Hangulata vanft. Az aranyló falevelek-
nek, a rozsdálló elmúlásnak, a vízen tükröződő szürkéskék ég-
boltnak, a táj mozdulatlan leheletének, az időtlen, langyos októ-
beri  ragyogásnakft.  Miután a  két  szobámat egyterűvé nyitotam
össze, ezért az első dolog, amit meglátok reggelente, ez a képft. A
kezemet a fejem alá téve néha elábrándozom rajta, hogy milyen
nyugalmat árasztó ez a környezetft. Máskor, a kávémat az ágyban
kortyolgatva élvezem mélységétft. Sőt, néha az is előfordul, hogy
nézegetése közben megcsap az avar fanyar, de mégis kellemes il-
lata és szinte érzem, ahogy a lábam alat, megroppannak az ágak
és a haldokló levelekft. Sokszor játszotam már ezzel a gondolatal
reggelente, a napom tervezgetése közbenft.

De a mai reggel, teljesen más voltk

Tűnődésem közben arra letem fgyelmes, hogy a kép egyre
közelebb és közelebb kerül hozzámft. Nem csak lélekben, hanem
valójában térben isft. És igen! Minden érzékemre kiteljesedet az
élményft. Nem csak látam, hanem éreztem, szagoltam, tapintot-
tam isft. Szinte haraptam az őszi levegő kristályos buborékjait és
csendjétft. Gyorsan újra becsuktam a szememet és gondolatban él-
veztem  az  ébredő  erdő  neszeitft.  Az  illúziómat  tovább  fokozta,
hogy a belvárosban lakom, ahol nincs autóforgalom és késő őszig
nyitot ablaknál  alszom,  olyan tiszta  a  levegőft.  Az  erkélyemen
madáretető himbálódzikft.  Tele  dióval,  kölessel,  a  téren lakó kis
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cinke barátaimnak, akik már egy jó ideje újra meglátogatnak egy
kis nasiértft. Így nem csoda, hogy madárdalra ébredek, ami telje-
sen beleillik a kép hangulatábaft. Ma reggel olyan hangos volt ez a
dal, hogy el sem akartam hinni! Lassan, óvatosan kinyitotam a
szememetft. Féltem tőle, hogy a szempilláim rebbenése elriasztja a
kis cimboráimatft. És ekkor szinte kővé dermedtem a meglepetés-
tőlk

Az ágyam a patakparton álltft. Enyhén billeget, hiszen alata
kövek voltakft. Egy őzcsalád éppen levonult a partra inni és rólam
tudomást sem véve szagolgaták a friss füvet és elmélyülten él-
vezték a napsütéstft. A takarómra rászállt egy cinke és hangos csi-
viteléssel hívta a társaitft. Elkezdődöt egy újabb nap az erdőbenft.

– Hát ezk – gondoltam hitetlenkedve és közben az emlékeze-
temben kutatam, hogy hallotam-e már valaha is hasonlórólft. És
akkor hirtelen eszembe jutot, amikor Mary Poppins barátja,  a
Gyufaárus Berti, behúzta Maryt abba az utcai aszfaltrajzba, amit
ő maga készítetft. Egy fenséges, békés délutánba a mezőn, ahol
egy terítet asztalon tornyokban állt az osztriga, a málnalekváros
sütemény és csodálatos porcelán csészékben gőzölgöt a legfno-
mabb angol teaft. Már 11 éves koromban tudtam, hogy ez egyszer
velem is megtörténhet, csak arra nem gondoltam, hogy így!

– Még szerencse,  hogy a köntösöm mindig az ágy végében
tartom és a zsebében van egy zokni is – gondoltam mosolyogva
és azzal a lendületel kibújtam a jó meleg takaró alólft. Felvetem a
köpenyt, zoknit, beleugrotam a papucsomba és azonmód kóco-
san, kótyagosan az álomtól, készen is álltam az aznapi kalandraft. 

– Most megmosakszom a patakban – döntötem el egy pilla-
nat alatft. Meg még az is eszembe jutot, hogy mennyire örülne az
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én erdészmérnök nagypapám, hogy ilyen csodálatos kalandba
keveredtemft.

És életemben először nem gondolva a következményekre, nem
érdekelt, hogy fogok majd visszatérnift. Ezt nevezem én igazi sza-
badságnak! :)

Utazom (A Könyvhét tiszteletére)

Az írás úgy simult bele a mindennapjaimba, mintha mindig is
ot let volnak Furcsa azt gondolni: én eddig is írtam, csak látha -
tatlan tintávalft. De mostanra, hirtelen megjelentek ezek a sorokft.
Ruhát kaptak és szemet kápráztató színekben tűntek fel a hófe-
hér papíronft. Először a szivárvány minden színében pompázó, in-
diai kelmék jutnak eszembe rólukft. Meg az is, hogy hiszek a rein-
karnációbanft. Lehet, hogy a szavaim a testemet borító nap-sárga,
égő-narancs és hűs-türkiz  kelmék voltak egy előző életemben,
melyek védtek a kíváncsi, néha gonosz pillantásoktólft. Egy másik
korban, amikor hosszú hajkoronámat lobogtata a Gangesz felől
érkező, forró szélft. Homlokom közepén viseltem kasztom aranyló
jelét, de már akkor is tudtam, hogy mindez csak illúziók Mert
lelkem tovább vándorolva, hamarosan újjászületik és talán én le-
szek majd  Antigoné  vagy Zorba,  a  görögft.  Aztán hirtelen  lóra
patanva vágtatok egy hatalmas, hegyekkel körülölelt pusztán és
vezetem  indián  népemet  az  Örök  Vadászmezők  feléft.
Ezek az érzések kelnek most életre bennem, ahogy alávetem ma-
gam az írás csodálatos kényszerénekft. És igen, utazomft. Képzele-
tem ebben az életben soha nem tapasztalt  Világokat  nyit  meg
előtemk
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Átutazók

Mindegy, hogy hajóval, lélekben vagy gyalog,
Utazunk és közben hallgatjuk a dalod,

Te Föld nevű óriáskerék!
Az úton, van ki alkot, hat és gyarapít,

Sok új utazót megérint, megtanítft. 
Amíg mások csak tépnek és rombolnak,

Irigységükben csak ártanak és tombolnakft. 
De a választás szabad és Te döntöd el,

Hogy mit kezdesz léteddel és meddig mész elft.
Vajon mi lesz belőled? Mondd, hova jutsz?

Milyen határok felet fogy ki tüdődből a szusz? 
Mi az, mit még elfogadsz ép ésszel? 

És mikor van az, hogy félre már nem nézel, 
Hanem végre felemeled szavad! 
Mert önbecsülésed fontosabb, 

Mint egy nyájban bégetni idegenekkel, 
Akiknek szája szóra nyílni nem mer!

Az úton sok minden történhet,
Szeretnek, gyűlölnek, becsapnak, lenéznekft.

De a végén csak az számít, amit te ítélsz fontosnakft.
Könnyen kimondod a nevét azoknak, 

Akik mindvégig elkísértek téged, 
És nekik köszönheted mély emberséged! 
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A Századik Vers

Fejemből kipatanó szikra
Ráhull a papírraft.

Lángra lobbantja életemft.
Tollamból kifolyó álom

Cseppjeit kristály poháron,
Lassan dermedni látomft.

Velük magam felvértezemft.
Így üzenek a Gonosznak,
Nem tehet semmi rosszatft.

Halhatatlanságom szellemét
Kezedbe teszemft.

Sárguló, ódon papíron
Gondolatom leíromft.
Öröklétbe ordítva 

Mindent, mi lényegemft.
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Sipos László

"álom mi mozdul karcos ajtaján, 
felnyitá az elmét, 

poros, dohos padlásán

eszén, hogy ez most valóság, vagy
nyomot ábránd csupán

nem lát szemem s hall fülem
ez mind ebben,

sodorja szívem, szorító 
félhomály"
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Ajk aki irón

Belégzés

Közeledsz felém, 
s rám szavakat öntesz
meleg karjaiddal testem öleled

Egy mosoly, mily édeset
nem kóstolt orcám, 
csókkal ízesíted szám, 
ezzel pecsétled meg

Hajnali órán az első
sugarak alat, 
egymáson hemperegve
egy örök ajándékot adsz

Elraboltál, a tiéd vagyok
s vele együt tiéd lehet mindenem
folytasd, folytasd, kábíts
s engedd, hogy szeresselekft.
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Örökké

A Nap a miénk, 
kézen fogjuk, 
ami még előtünk ránk vár

Hangod utat nyit, 
hogy lássalak, 
mosolyod érzésre fakaszt

Öled oly lágy, vetet
kényelem, érzékem
egy pillanatba veszet

Ha tudnám is, nincs
elég papír és tinta, 
hogy leírjam lelkem összes szavát

Elmondom helyet számmal
mind s csókkal
ajkaid párnáján

Remegek, ha érintlek
az izgalom, hogy tüzed, 
forró testemmel hevítsem
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Nincs oly közel, hogy ne
mennék tovább, beljebb
tested és lelked útján

Szorosan és szűken
magamhoz húzná
szerelmes, bódult szívem

A Nap a miénk, 
kézen fogjuk, 
ami még előtünk vár ránkft.

Őróla

Őszen, már hajló főmmel 
álom, 
tartá nyitva szemeim világa

hogy megtalál a hajnal, 
rám vigyázza, 
megbíz bennem, 
erős, éret férft látva

megdobog kasom mellvért völgye, 
féli szívem enyémit, 
mely oly békétlen, gyönge
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feketén fekete, zuhan
rám, bőrén
pántol hozzá, 
kapocs ez a világ

héján felülő szemöldök, 
fnom ránc húzza, 
felfelé utazó, 
pupilla tág

míg kezem nem érint s jut egyre, 
távolba kapaszkodón
ívei lágy dallamon, domborún

szólít, mely hív
csak erősít a gyöngén, 
ajkam zárását, 
nyakán puhán leterít

hagyom magam egy percig, mit tudok, 
teljesen feledteti

szívem már szól, jelzőn küld, 
fohász az elme, 
s Isten, ki sors s értelme, 
legbelül él Őbenneft.
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Átal lépe

Öregségén lassan tűnődik a nyár
el, elfele, 
amolyan bús s antik félhomály

Este elébb letelepedék, 
mint fáradt munkás, 
ki nap végén hazatér

Egy dolog mi eszemben tovább
ot tölti helyét, 
egy ölelés álmomban csókolja, 
félve nyakát lehelltém

Álmodom s bár fáj a bú, 
nevem nem ejti úgy senki

Kitárva szívem, ez érzést
már nem tölti
fel tovább semmi

Csak magam vagyok
s maradtam egyedül 
e szívvel

Nincs róla hír, sem üzenet
elhull emléke ez
őszi szellővelft.
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Lüktetés

Érzem, tagom egyben
a vér eremben, 
falai közt szűk utcáin folydogál

Velős vázam inak s
izmok tartják össze, 
vasból szőt tüdőm kapkodva inhalál

Kezem marka hús
s ujjaim ágyát cafat
bőr, lerágot hám, lóg rajt köröm

Benőt testem, gallyak
közt fed el lomb
didergő hideg, a csupasz kövön

Keserves hűl könnyem
arcom ívén, 
megfagy rajt a tél közeledtén

Kristályos üvegként
szórja a fényt, 
bánat és harag vetül szerteszét

Állni egy helyben, 
míg csak mar belém, 
szárnyait öléhez a fájdalom kitár

Gyűlölve szeret, 
ahogy ölel engem, 
szívemben nem maradt élet csak halálft.
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Haldokló üzenet

Tetemem körül mint gyűlnek a szavak, 
mik kezed és szád nyomán
fojtanak egy pillanat alat

Belül ég ez gyötrelem
a keser bennem hűen átölel

Gyűlöl mostan szavam, 
parázsból lángol, 
elmém szaggatja

Kevés kezem, mit tenyerem
nyílán s elbír, 
én mind odaadtam

Nincs benned lélek mi nemesb
lenne már, s szótlan vagy felém, 
hiába kiáltanák

Nincs lány, kinek apja fogja kezét, 
nincs tánc, hol éretlen
ot örültél

Hibám egy, nagy és
megmásíthatatlan, 
szeretlek s te ezt
tűrted hangtalan

Nincs mi nyugton benned, 
mindig csak vársz, 
s telje idő tovább, 
míg engem lecsupaszítotálft.
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Rejtek

Egy képzeletben leltem
lélektől vájta léken
az letem hol elbúvni nincs helyem

oda is követem gondolatomban, 
egy kastély s a sínek meget
szemem elfogyasztják a zajban

erem csarnoka víz
hol tág pupilla
ezüstös tükörré
szemed mellet a bőrt váltja

állandó mozgásban ot 
állok helyen mind közben
tekintetünk kétszer
egymásé lesz a vak fényben

szorít a levegő nehéz
húsos szaga, arcommá vál
tartalma, nem bírom el
fejem, ha párnák közöt hálom vele

a fákon túl haladok
csapong alat tudat, 
egyik helyen fényűző pompa
máson elmém vérszag s a valóság maradt

vastag falak közt
nincs át semmi hogy hatol, 
feledném a valót
mielőt azt hinném csak álmodomft.
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Delúzió

Álom, 
egyre mélyebben elrejt, megtalál hangja, arca s teste
szabadulnék, nincs kihez, hova
társam is elhagy, a magány, kezembe szerelmet ad
megtalál, keres, kutatja elmém a távolból
érzem ez nem valós, de nem ébrednék soha ez 
éjszakából

levert, gyönge e test, mi lelkem hordozza, oly beteg
heges, fércen tű fonja, cérna, 
öklöm harag, bódulatól bűzös vad, emlékem
nincs, csak hörgő kárhozat
soha ne nézz többet vagy láss örökre, érints, 
hagyd, hogy tegyem mire teremtetek
add nekem a békét vagy halált, kezedet kezembe, 
szívem ágáról levelet már ne szakíts le

hagyj s tűnj bele a múltba, többet erre
soha ne gondolj
nem hiszek én sem s látok, árnyalt alakom
kísért s járkál közt szüntelen, 
nincs béke, 
csak keserű átokft.

Kilégzés
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Soós Katalin

Mindig nyitot szemmel járok-kelek a vi -
lágbanft.  Érdeklődéssel  fgyelem  a  házak
homlokzatát,  elgondolkodom,  vajon  kik  és
hogyan  élnek  az  ablakok  mögöt, milyen
életük, gondjuk-bajuk, örömeik lehetnek az
otlakóknakft. Kíváncsian fgyelem a villamo-
son,  buszon körülötem utazókatft.  Meggyő-
ződéssel  vallom,  hogy  mindegyiküknek  az
élete kész regényft.

Ennek bizonyításául álljon it ez a törté -
net-csokorft.  Úton  vagyunk,  életünk  útján

sokféle emberrel találkozhatunk, csak fgyelnünk kell egymásraft.
A mai felgyorsult világban nehéz egy utazás során olyan közel-
ségbe kerülni az útitársainkhoz, hogy megnyíljanak és bepillan-
tást engedjenek az életükbeft. Régebben, a vasúton történő utazá-
soknak különleges hangulata  volt,  egy-egy hosszabb úton volt
idő,  hogy  emberi  kapcsolatok  alakuljanak  kift.  Néha  előfordult,
hogy kialakult az utazóban egy olyan indítatás is, hogy az úti-
társamnak  elmondhatom,  megszabadulhatok  a  lelkemet  nyo-
masztó élménytől, eseménytől, érzésektől – hiszen nagy valószí-
nűséggel úgysem találkozom vele többszörft.

Midász  király  borbélyát  játszva,  most  elsusogom a  hölgyek
történetét – tanulságulft.

Örvendezzünk, ha az életünk könnyebb, mint az övékéft.
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Négy nő a vonaton

Mire az Orient express elindult  a Berlini  Westbahnhofról,  a
kényelmes  fülkében négy hölgy  kezdte  meg a  hosszú  utazástft.
Mindegyikük valahonnan messziről érkezet és hazafelé igyeke -
zet, Budapestreft.

Az ablaknál – menetiránnyal szemben – egy idős hölgy foglalt
helyetft.  Őszes,  természetes  hullámos  haja,  rövid  frizurája  volt,
nagy barna szemét a sokdioptriás szemüveg még jobban megna-
gyítotaft. Sovány termetét kicsit régimódi szabású kiskosztüm ta-
kartaft. Elegáns volt mégis, a kiegészítők: nagy fülbevaló, karkötő,
táska, cipő, és ráncos nyakát takaró puha sál teljes harmóniában
nagyon jól illet a kosztümhöz és az egyéniségéhezft. Ő volt Eszter,
az egyedülélő hetvennyolc éves, nyelvművelő, megszállot verse-
lő, akit a gyerekei ajándékoztak meg, hogy utoljára még részt ve-
hessen egy anyanyelvi konferencián Helsinkiben és aki alig vár-
ta, hogy az élményeit valakivel, legalább az útitársaival megoszt-
hassaft.

Vele szemben, a menetiránynak hátal Flóra ült, ötvenes évei-
ben járhatot, de ezt nyugodtan letagadhataft. Magas, kisportolt
alakján jól állt a sötétkék nadrág, fehér kihajtot gallérú blúz és a
piros blézerft. Svédországból tartot hazafelé és ha nem az angol
könyvét olvasta, akkor keresztrejtvényt fejtetft.

Menetiránnyal szemben az ajtónál egy halk, mosolygós hölgy
ült vászon útikosztümbenft. Adrien volt, egy tanárnő, aki évek óta
Amszterdamban dolgozot, különböző családoknál mint házveze-
tőnő, nannyft. Félhosszú, sassonra vágot haját beszéd közben a fü-
le mögé gyűrte, így nem is látszot, hogy nem fúsra van vágva a
frizurájaft. Kezében könyv, amelyet sokszor ejtet az ölébe, ilyen -
kor messze, befelé fgyeltft.
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Végül az ajtó mellet, hátal a menetiránynak ült Gyöngyvér
farmerben, trikóban és egy puha ciklámenszínű pulóverbenft. Vál-
lig érő haját laza kontyba egy csatal görögösen feltűzteft. Mellete
könyvek, ölében mappa, állandóan írt valamitft. Néha megállt, újra
olvasta a leírtakat és egy plüss krokodilt formázó tolltartóból ki-
vet színes ceruzával megjegyzéseket tet az írásábaft. Londonban
volt családfa-kutatni a British Libraryban, az otani felfedezéseit
próbálta sorbarendeznift. Közelebb volt a hatvanhoz, de mentalitá-
sában, gondolkodásában ez nem látszot megft. Vékony, aranykere-
tes szemüveget viselt, ami tanáros külsőt kölcsönzöt nekift.

Végre mozgásba lendült a vonatft. Ez a hölgyeket szólásra indí-
totaft. Fölpillantotak olvasni-írnivalójukból,  jól  megnézték egy-
mást és a bemutatkozás után kellemes beszélgetésbe merültekft.
Váratlanul  Gyöngyvér  azt  javasolta,  hogy  mindenki  mondjon
egy történetet az életéből, egy emlékezetes eseményt vagy az in-
dító okát, miért éppen oda utaztak, ahová és most hová igyekez-
nek? 

A hirtelen beállt csendet rögtön Eszter törte meg:

„–  De  nehéz  elindulnikft.!  Jaj,  csak  felöltözni  ne  kellenekft.!
Nem tudok felállni! Nem tudok leülni, csak lerogyokkft.ft. 

– Lyukas a kezem, mindent elejtek! Jaj, de nehéz a cipőmet
felhúzni, hát még megkötni! Oh, de messze van a túloldalk

–  De  utálom  magam  ilyen  bénánft.  Rokkantan  nem  élet  az
életk Így nem érdemes élni semkft.”

Hányszor hallotam a Reumatológián ezeket a sóhajokat a so-
romra várva! Helyetem is mondtákkft.

Amikor az én mozgásom, az én életem is kezdet így korlátok
közé szorulni és a lehetőségeim beszűkülni, először megrémül-
temft. Megdöbbentet és kétségbe ejtet, hogy az örökmozgó, fá -
radhatatlanul aktív lényem fzikai  testem miat egyre többször
ütközöt korlátok közéft. Összességében sokkolt, de visszanézve az
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életem eseményeire, amikor is az volt a jelszavam: “Ne add fel!”,
most sem törődtem bele, hogy reumás letem, hogy gonococcu-
sos eredetű sokizületi gyulladásom vanft. Úgy vetem, hogy a “go-
nosz kokkuszokat” le kell  győznift. Hogy ez is egy feladat, amit
meg kell oldanift.

A fölém tornyosuló nyomasztó fekete fellegek közé hirtelen
egy ragyogó fénysugár tört be, és az egész életemet megváltoz-
tataft.

A Biblia sokat hallot szavai új értelmet nyertek: Megváltota-
lak,  neveden szólítotalak,  enyém vagy!  A prédikáció  üzenete,
miszerint Isten úgy szeret engem is, ahogy vagyok – fejbe vertft.
Mert lassan kezdtem én is úgy tekinteni magamra, mint egy egy-
re értéktelenebb, haszontalan, talán fölösleges lényreft. Ha az Isten
így is szeret, akkor nekem is szeretnem kell önmagamft. Szeresd
felebarátodat, mint önmagad! És etől kezdve új szemmel és lé-
lekkel néztem magamat és mindenki mástft. Isten szeretete új uta-
kat nyitot meg előtem: rájötem, hogy meg kell változtatnom az
életem, új életstílust kell kialakítanomft. És Isten mindig “súgot”:
újabb és újabb dolgokat jutatot az eszembe, hogy mit csináljakft.

Elkezdtem minden reggel “tornászni”ft. Hamar rájötem, ahhoz,
hogy egész nap ne nyögjek, kell az a pár fejkörzés, karlendítés,
derékhajlítás, “kaszálás”ft. Eleinte az egy-két mozdulat is nehezem-
re eset, de ma már könnyebbft. Fájdalmas reggeleken van mivel
biztatni  magamkAztán amikor rájötem, hogy ez nekem segít,
addig törtem a fejem, amíg rendszerbe nem szedtem a gyakorla-
tokatft. Sokat kínlódtam, hogyan tegyem vizuálissá a mozdulato-
kat, hogy maguk az ábrák mutassák meg a teendőketft. Majd vers-
be, rímbe szedtem a gyakorlatokat, mert ha skandálhatja az em-
ber a tennivalókat, kevésbé felejti elkft.Végigjártam minden fóru-
mot,  de mivel  csak egy lelkes öregasszony vagyok,  senki  nem
akart támogatnikMég a Nyugdíjas Klubban sem akarták elfogad-
ni, pedig a rajzokat, a verses verziót a magam költségén fénymá-
soltam, sokszorosítotam és ingyen osztogatamkDe hiábak
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Az Istennek mindennel célja van: zsibbadt karommal és egyre
görbülő, fájós ujjaimmal már nem megy a kézimunkázás, pedig
de sokan szereték a bájos bohócaimat,  levendulás zacskóimat,
szépen díszítet, írókázot piros mézeskalács szíveimet, amelyek
készítésével nyugdíjba vonulásom után a hirtelen üressé vált órá-
imat tetem hasznossáft. Hej, pedig a kézművesvásárokon is mi-
lyen sikerünk voltkft.

Kiskoromban megtanítoták, de most át is éltem, hogy akik az
Urat szeretik, azoknak minden javukra vanft. Régen a nagycsalá-
dokban, amikor több generáció élt együt, a már fzikailag elfá -
radt nagyszülők feladata volt – az óvoda még ismeretlen volt –,
hogy a fatalabb generációkat a család, a nemzet eredetére, törté-
netére, eseményeire megtanítsákft.

Ebben az esetben nekem is több időm maradt a családi törté-
netek felelevenítésére, kutatásra, hiszen a nemzeti tragédiák: Tri-
anon,  Ift.  és  IIft.  világháború  eseményeinek következtében sokan
nagyszülők nélkül nőtünk felft. A gyermekeim messze, másut él-
nek, de szerencsére az érdeklődés, az igény a múlt eseményeinek
megismerésére megvanft. Most már van időm írni, a sok gondola-
tomat papírra vetnift.

Igaz, hogy én is egyedül élek, de nem vagyok magányosft. Min-
dig akad, aki  elvisz az istentiszteletre,  ahol  sok mosolygós arc
vesz  körül,  ahol  jókat  tudunk beszélgetnift.  A fatalabbak pedig
szívesen hallgatják, olvassák történeteimetft. Néha egy-egy “kirán-
dulást” szerveznek, amelyre mindig akad valaki, aki segít eljutnift.
A közösség szeretete, a valahová tartozás nagyon fontosft.

De a személyes kötődés is  segíti,  hogy teljes életet  éljekft.  A
gyermekek távollétében arra gondoltam, hogy egy kedves társ is
kell a közelembenft. Decemberben “örökbe fogadtam” egy menhe-
lyi cicátft. Most egymást szelídítjük: ismerkedünk egymás szoká-
saivalft. Próbálom „kimosni” az emlékeiből a bántást, a riogatástft.
Türelmes szeretetel gondoskodni egy másik lényről, aki rád szo-
rul – megint egy másfajta célt ad az embernekft.

234



Úton Soós Katalin

És milyen hasznos! Ez egy speciális gyógymód: az írásnál ész-
revétlenül órákig ülök, de rendszeresen fel kell állni a cicával ját-
szani, lehajolni hozzá, tisztán tartani a helyét, összeszedni a szét-
szórt játékaitft. A mókás mozdulatain való nevetés igazolja a bibli-
ai mondást : “a vidám szív a legjobb orvosság”ft.

Az írás is  egyre nehezebb,  a híresen szép kézírásom már a
múlté, de a számítógép segítségével könnyebb a kapcsolatot tar-
tani írásban és szóban a szereteinkkel, barátainkkalft. Szórakozás-
ra is jó: a régi flmeket, színházi előadásokat nézve megint csak
felderül az emlékező ember szíveft.

A fájdalmas járás, mozgás miati személyes jelenlét hiányában
így is lehet segíteni másokon: tanácsadással, a másik meghallga-
tásával, a jó technikák továbbadásávalft. Megváltozot fzikai álla -
potban is lehet hasznos és értékes valakift. Amióta számítógépem
azaz szógépem van, sokkal könnyebb a verseimet, kis szösszene-
teimet az érdeklődő ismerősöknek szétküldenift. Így találtam ha-
sonló  érdeklődésű  nyelvművelő  társakraft.  Egymásnak  adjuk  a
meghívókat és micsoda öröm egy-egy hasonló gondolkodású ro-
konlélekkel találkozni! Erre a konferenciára is egy kedves nyelv-
művelő barátom hívta fel a fgyelmemetft. Kilencvennégy éves, ma
már nem jár ilyen helyekre, de friss szelleme fellelkesítetft. He -
lyete is részt vetem az előadásokonft. Alig várom, hogy beszá -
molhassak neki az ot hallotakrólft. Csak soha nem feladni!

A fatalabb útitársak egészen felvillanyozódva köszönték meg
Eszter életflozófának is felfogható hosszú vallomásátft.

– Ugye drukkolhatunk az egyéni tornád sikeréért? – kérdezte
a sportos Gyöngyvérft.

– Eszter, csodálatos vagy! – lelkendezet Flóraft. – Ebben a kor-
ban emailezni! Verseket írni! És konferenciára járni! Én szeret-
ném kipróbálni a tornádat! Megadnám az emailemet, küldd el a
rajzokkal, versekkel együt! Ti mit gondoltok? Megadhatnánk az
elérhetőségeinket és kérhetnénk, – gondolom a többiek nevében

235



Úton Soós Katalin

is, – kérhetem, hogy a jövőben a címeinkre elküldöd a tornádat?
Majd mi elterjesztjük a barátaink közöt – ugye ti is egyetértetek
és megígéritek?

Sorban kicserélték az emailcímeiket,  vagy ahogy Eszter újí-
tota: vivél címeiketft. Amikor ezzel készen voltak, a beállot pilla-
natnyi csendben kérdően néztek egymásra: ki folytassa?

Ekkor halk hangon Adrien szólalt meg:
– Az én történetem 12 évvel ezelőt történt, amikor hivatalo -

san is ki let hirdetve, hogy nincs szükség ennyi pedagógusra és
aki munka nélkül marad, az menjen külföldre dolgoznift. Kénysze-
rűségből én is “engedelmeskedtem”: két diplomával, 15 éves gya-
korlatal  és  angol  nyelvvizsgával  “carer”,  azaz  gondozó  letem
Hollandiábanft. Az első pár hétben a szabadságra hazautazot len-
gyel nőt kellet helyetesítenem egy kedves idős, szellemileg friss
értelmiségi házaspárnálft. Így sikerült az angol beszélt nyelvbe ha-
mar belejönnömft. Ők ajánlotak tovább egy barátjukhoz, egy friss
nyugdíjas  professzorhoz  társalkodónőnek,  asszisztensnekft.  Csak
amikor már odaköltöztem a vendégszobába, és megállapodtunk,
derült ki, hogy a professzor egy speciális betegségben szenved:
az agy beszédközpontját támadta meg a kór, így a beszéde érthe-
tetlen angol dadogás volt és a kisizületeket sem tudta irányítani,
így az írása is mint kis hangyák vonulása volt a papíron, a csőlá-
tása és a labilis egyensúlya miat sokat eset elft. A professzor, aki
az egyetemen tanítot, könyvet írt,  rengeteget publikált,  PhD-s
tanítványai voltak, akiknek a szakdolgozatát javítani kellet és a
problémáikat megbeszélni – egyszóval tragikus helyzetben volt,
mert nem tudot sem beszélni, sem írnift. Etől függetlenül szelle -
mileg friss volt, kulturális igényeit nem adta fel, érdeklődése a vi-
lág eseményei  iránt nem csökkentft.  A teljes héten át  tartó hu-
szonnégy órás szolgálatom elején kikötötem, hogy a vasárnap
délelőtöt szabadként hadd kapjam meg, mert istentiszteletre sze-
retnék járnift. A profft. beleegyezet, sőt az interneten talált nekem
angol  nyelvű  gyülekezetet  Amsterdam  központjában,  nem  túl
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messze atól a szupermodern, elegáns apartman háztól, ahol ő is
lakotft.

Így is let, én pedig mindenhová elkísértem orvosi felülvizsgá-
latól kezdve múzeumokba, koncertekre, operaelőadásra, sétálni
a közeli parkba, étermekbe, találkozókra a barátaival, a PhD-s
tanítványaival, sőt egy szakmai konferenciára is, ahol az előadá-
sát az egyik tanítványa olvasta felft.

Az angol gyülekezet befogadot és imádkoztak értem, hogy a
rendkívül megterhelő,  felelősségteljes munkámhoz adjon az Úr
kellő erőt, kitartást és hogy megértsem a professzor furcsa angol
dadogásátft. 

A  második  vagy  harmadik  alkalomtól  kezdve  rendszeresen
egy gyönyörű, nagyon csinos, magas, szép arcú fatal nő ült mel-
lémft. Nem győztem csodálni fahéjszínű tökéletes bőrét, ragyogó
világító fogsorát, hosszú szempilláit, kecses járásátft. Teljesen el-
bűvölt a szépségeft. Egyedüllétemben nagyon jól eset közvetlen -
sége, kedvessége, felém irányuló érdeklődése, amellyel körülmé-
nyeim, személyem, gondolataim, véleményem felé fordultft.  Ma-
gamban csak Gazellának hívtamft. Így a lelkész mellet ő volt az,
aki leginkább tanúja let teljes leépülésemnekft. A hét napból hét
napon át tartó éjjel-nappali feszült fgyelem, az állandó készült-
ségben levéstől hogyan készültem ki teljesenft. Nemcsak fzikailag,
de lelkileg és idegileg is minden erőmet kiszívta ez a százszázalé-
kos megfeszítet szolgálatft. Félév után már a kívülállók számára is
nyilvánvalóvá vált kizsigerelt állapotomft. Friss levegőre, szabad-
ságra vágytam, végül már meg tudtam fogalmazni és ki tudtam
mondani: környezetváltozásra, pár napos pihenésre van szüksé-
gem, regenerálódnom kellft. Többen a gyülekezetből és az én cso-
daszép padszomszédom is  ajánloták,  menjek el  és  fzessek be
egy pár napos külföldi útra – és több utazási iroda címét is meg-
kaptam tőlükft. A következő vasárnap a templomban megköszön-
tem az ötletet és feldobva újságoltam el, hogy találtam egy last
minute utat Ciprusra és pénteken utazomft.

237



Úton Soós Katalin

A professzor megértete teljes fzikai, lelki és idegi kimerültsé-
gem okát és beleegyezet, hogy február végén elmenjek “nyaral-
ni”ft. Utolsó erőimmel összepakoltam és teljesen magamba roskad-
va, semmit nem érzékelve a körülötem lévő világból szálltam fel
a késő este induló ciprusi chartergépre, majd éjszaka Larnacában
a szállodába szállító buszraft.  A recepciónál  egy kedves ismerős
hang  szólítot a  nevemen,  felnézve  Gazellát  pillantotam megft.
Nagyon megörültem neki, aki szabadkozot, hogy nem szólt ne-
kem, de olyan gyorsan jöt az ötlet, hogy ő is eljön pár napra sza-
badságra, hogy már nem tudot szólni nekemft. Ugye nem harag -
szom? És ha megengedem, akkor csatlakozna hozzámft. Mehetünk
egy szobába? Milyen jó, akkor csinálhatunk közös programokat!

Csodálkozva és megilletődve néztem rá – mindig lenyűgözöt
a szépsége, és bár ő volt a fatalabb, én mindig megtiszteltetésnek
éreztem, ha mellém ült a templomban, vagy mint most is együt
akart lenni velemft. Mintha egy világhírű flmsztár észrevenné és
megszólítaná az átlagos, ismeretlen rajongójátft.

A szobában hamar elhelyezkedtünk, az ikerágyakat elosztot-
tuk, még gyorsan kimentem az erkélyre szippantani egyet a feb-
ruár  végén  nekem  szokatlan  meleg  éjszakai  illatos  levegőből,
majd a fürdőszoba felé vetem az irányt, mert nagyon fáradt vol-
tam, gyorsan le akartam zuhanyozni és minél előbb bezuhanni az
ágyba és aludni, aludni, aludnift. Karomon a friss hálóingemmel
épp készültem belépni a fürdőszobába, amikor Gazella megsimo-
gata a karom, rám mosolygot és be akart jönni velem, hogy “se-
gítsen lemosni a hátam”ft. Összerezzentem és valahogy kitértem
segítőkész  ajánlkozása előlft.  Nem is  érzékeltem, hogy megbán-
totam volna, csak a mielőbbi felfrissülésre gondoltam és hogy
már a frissen húzot ágyneműben végre álomra hajthassam a fe -
jemft. Még látam, hogy izmos, tökéletes testén egy szál pici tangá-
ban megy a fürdőbe, de mire kijöt én már mélyen aludtamft.

Félálomban arra ébredtem, hogy valaki  simogatja a mellem,
hasam, kezével  a  combjaim közöt jár  felfedező útonft.  Hirtelen
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magamhoz térve egy sötét arcot látam magam fölöt, amint pró-
bál  megcsókolnift.  Én  nagyon  megijedtemft.  Nem  is  érzékeltem,
hogy  ez  Gazella  ismerős,  szabályos  arca,  csak  a  sötét  arcbőrt
látam, etől teljesen felébredtem és felsikítotamft. Majd sírva fa-
kadtamft. Ekkor tudatosult bennem, hogy ki simogat és gyöngé-
den érinti testem intim részeitft. Rázot a zokogás, megszégyení -
tetnek éreztem magamft. És közben lázasan kutatam magamban:
mivel,  milyen  viselkedésemmel,  melyik  gesztusommal  szolgál-
tatam neki felhatalmazást, hogy így közeledjen hozzám?

Csak lassan nyugodtam meg annyira, hogy a fgyelmem elfor-
duljon saját  magamról és a másikra tudjak fgyelnift.  Gazella is
sírt, de ezek a visszautasítás könnyei voltakft. Egyikünk sem tu-
dot megszólalnift. Szó nélkül öltöztünk föl és külön mentünk le
reggelizni az éterembeft.

Nem beszéltünk egymással,  így külön-külön utakon jártunk
két-három napigft. Néha látam Gazellát egy elegáns hölgy társa-
ságában sétálni és betérni egy szállóbaft. Máskor éppen egy tortil-
lát eszegetem egy padon ülve, élvezve a februári napsütést, ami-
kor a pálmafák alat egy tratoriában Gazellát fedeztem fel egy
idősebb jól öltözöt úrral ebédelnift.

A régi, ókori város faragot kövei, romjai közöt elgondolkod -
va bandukoltamft. Ugyan ki ez a lány? Melyik arca az igazi? Akit
a templomból ismerek, vagy aki a testemet akarta, aki idős urak-
kal ebédel vagy elegáns hölgyekkel szórakozik? Ki van a tökéle-
tes test mögöt?

Valami  teljesen felkavarodot bennem, úgy éreztem ezt  egy
konyakkal kell leöblítenemft. A tengerpartról, a vakító napfényről
belépve egy pubnak vagy talán bárnak látszó helyiség sötétjébe a
pultnál álló egyik magas székre telepedtem, és amikor a szemem
hozzászokot a félhomályhoz kit látam meg? Két székkel odébb
Gazella  ült  szép  kezében  egy  konyakos  pohárralft.  Egyszerre
vetük  észre  egymást  és  egyszerre  indultunk  egymás  felé  ke-

239



Úton Soós Katalin

zünkben szorongatva az illatos Curvoisie-tft. Összetalálkozva döb-
benten néztünk egymásraft. Az arca nyúzot volt és látszot a sze -
mén, hogy ez a pohár nem az első aznapft. Bólintotam és fejem-
mel intetem a bár túl oldalán a nyitot ajtó felé, ami egy rejtet
belső kertbe vezetetft. Talán két vagy három asztalka volt a bu -
genvillákkal teli pici helyiségbenft. A késő délutáni órában rajtunk
kívül senki nem volt még otft. Először csak ültünk a rejtekhelyün-
kön a kellemes időben, a tenger felől jövő szél néha elárasztot
minket a környék kertjeinek illatávalft. További két-három konyak
után zsibbadtan ültünk a fülledt csendben, amikor Gazella halkan
el kezdet beszélnift.

– Afrikában, a mi törzsünkben a férfak az asszonyokat elzár-
va tartják és arra kötelezik őket, hogy minél gyakrabban szülje-
nekft. Aztán ha a kisfú vagy a kislány hét-nyolc éves lesz, akkor
eladják őket gazdag pedofloknak Európábaft. Anyámnak is volt
már öt gyereke, akit elvetek tőle és elvitek jó pénzértft. Amikor
én letem nyolc éves apám és a bátyja összeszedet a családjaik -
ból még másik kilenc gyereket és elutaztak velünk valahová egy
városba és átadtak egy házaspárnak, akik Európába hoztak min-
ketft. Egy nagy házban laktunk Angliában, ahová sok férf és nő
jöt, mindegyik kiválasztot közülünk egy vagy két gyereketft. Én
egy idősebb férfhez kerültem először és őt kellet szórakoztat -
nomft. Néha összejövetelt tartot és ilyenkor egy-egy barátját kel -
let elbűvölnömft. Volt, hogy egy este akár többet isft. Vagy kölcsön
adot pár napraft. Így kerültem kézről kézre férfakhoz vagy höl -
gyekhezft.  Amikor a testem nőies let egyszer egy hölgy licitált
rámft. Én azt hitem, megszabadultam és végre rendes életem lesz,
mert sok férf nagyon durva vagy goromba volt, mások meg ab-
ban lelték örömüket, hogy megkínoztakft. Ez a hölgy nagyon ked-
ves volt hozzám, tanítot, kényeztetet és olyan gyöngéden szere-
tet, mint egyetlen férf sem, de még más nők semft. De később
balesetet szenvedet és meghaltft. Ezután egy házaspárhoz kerül -
tem vagy ők vetek meg? – nem tudom, de  állandóan bulikat
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rendeztek és nekem rendelkezésre kellet állnom mindketőjük -
nek,  sokszor  egyszerreft.  Volt  egy  gyönyörű  jachtjuk,  sokszor
mentünk rajta nagyobb társasággal mulatnift.

Egyszer Dániában kötötünk ki, de akkor már nagyon utáltam
ezt az életet és titokban kezdtem olvasni és készülni, hogy ho-
gyan tudnék másként élni vagy meghalnift. Amikor Koppenhágá-
ba értünk, akkor egy átmulatot éjszaka megszöktem és átjötem
Amsterdambaft.  Fiatal  egyetemistákkal  ismerkedtem meg,  náluk
húzódtam meg a kollégiumbanft. Már nagyon elegem volt minden-
ből és bár körülötem sokan voltak, kívántam, hogy valakivel be-
szélhessek az életemről, meg más kérdéseimre is választ kapjakft.
Az egyik kollégiumban meglátam egy plakátot, amin egy fatal
lelkész pont ezt ajánlota és hívogata a fatalokat az angol nyel -
vű gyülekezetbeft. Akkor már nagyon akartam egy másfajta életet
és amikor felhívtam, rögtön adot egy időpontotft. Sokáig beszél -
tünk és ő segítet talpra állnom: lakást és munkát találni, hivata-
los papírokat beszerezni és tanulnift. A gyülekezet is befogadot és
támogatotft. Az eredményt, a többit már tudodft.

Az elbeszélését sokszor megszakítotaft. Volt, hogy az emléke-
zéstől sírva fakadt vagy az élményei felidézése közben elhallga-
tot és  én  éreztem,  hogy kimondhatatlan  fájdalomtól  szenvedft.
Látam rajta, hogy bár nem tehetet róla, de szégyelli, amiket át -
éltft. És szégyelli magát, hogy velem is ezt akarta folytatnift. Én is
szégyelltem magam,  hogy ilyen  gorombán elfordultam tőle  és
éreztetem, hogy számomra mennyire abnormális a viselkedéseft. 

Végül mindketen sírtunk és szégyelltük magunkat és bocsá-
natot kértünk egymástólft. A nyaralásom után már nem mentem
vissza a professzorhoz dolgoznift. Soha nem meséltem az Afrodité
szigetén történtekről és Gazella rám bízot megrázó sorsáról sem
beszéltem még senkinekft. – Azzal mint egy virág, ami a napfény
hatására, a hirtelen ráirányuló fgyelem hatására kinyílt, de meg-
bánva a kitárulkozását, gyorsan becsukódot, megint hallgatásba
burkolózotft.
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Történetét döbbent csend követe, melybe élesen hasítot bele
Eszter felháborodot hangja:

– Hiába, a világ minden sarkában, országában a nők ki vannak
szolgáltatvaft. Csak másodosztályú állampolgárok lehetnek ebben
a férfközpontú világbanft. Csak a férfak tudnak érvényesülni! –
És máris belekezdet hosszú életéből vet példákkal alátámasztani
a véleményétft.

Mielőt még teljesen belemelegedet volna a részletekbe, gyor-
san Flóra szólalt meg, visszaterelve a beszélgetést az eredeti me-
derbe:

– Döbbenetes és mégis nagyon szép a történeted Adrienft. És
külön megtiszteltetés, hogy nekünk mondtad el! Majd így foly-
tata Eszternek válaszolva:

– Hát vannak helyek a világban, ahol egy nő is lehet sikeres,
befutot, elismert szaktekintélyft.

Minden szem kíváncsian fordult feléjeft.
– Én most jövök Svédországból, ahol a húgom, svéd állampol-

gárságú, de magyar származású nő létére egy olyan magas rangú
kulturális díjban részesült, amit nem minden évben osztanak ki
és ráadásul pénzjutalommal is járft. Hogy hogyan kerültem bele?
Ez egy hosszú történetft.

Látva  a  felfokozot érdeklődést  folytata:  –  Hogy  az  elején
kezdjem: 17 éves korában a húgom, aki nemcsak szép és okos
volt, de tehetséges, elsőosztályú sportoló, nagyon komolyan fel-
lázadt anyánk ellen, aki  a válása után három általános iskolás
gyerekkel maradt egyedül és próbált a hatvanas évek végén fel-
nevelni és tanítatni minket egy orvosasszisztensi fzetésbőlft.  A
húgom nem volt  hajlandó a  családi  munkamegosztásban részt
venni és olyan igényekkel lépet fel, mint az osztálytársai, akik -
nek jól kereső szüleik voltakft. Nem tűrte a kritizálást, korlátozást,
aminek az let a vége, hogy feleselését, tiszteletlenségét anyánk
egyre nehezebben tűrteft. Egy ilyen tetlegességig fokozódó láza-
dás után anyánk kijelentete: “Rendben van, ha te it nem vagy 
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hajlandó részt venni a család életében, és külön utakon akarsz
járni, akkor menj az apádhoz, majd meglát-juk, mire mentek egy-
mással!”  

Ennek az let az eredménye, hogy 17 éves kora óta nem talál -
koztam a húgommalft. Átételesen, ismerősök révén tudtuk, hogy
a Testnevelési Főiskolán végzet, később férjhez ment, jó állása
volt, két gyermeke születet – amikről anyánk is csak utólag!, ba-
rátoktól szerzet tudomást!

Aztán egyszer a buszon utazva egy ismerős felfedezve anyán-
kat, és hozzálépve azzal a hírrel lepte meg, hogy a húgom férjes-
től, két gyerekkel disszidált és Svédországban kaptak menedékjo-
gotft. Mindenüket pénzzé teték: a háromszobás budai lakást, a bú-
torokat, a kocsit, mindent, mindent  – és erről egy szót sem szól-
tak a család egyetlen tagjának sem!

A svéd állam rögtön lakást adot nekik, fzeték a nyelvtanulá-
sát, majd az újabb egyetemi tanulmányait,  aminek eredménye-
ként diplomás pszichológus letft. Bő tízévi egyedülálló kutatásai
és eredményei alapján kapta ezt a pénzdíjas kitüntetéstft.

Hogy honnan tudom ezeket?
Egyszer a hallgatásában töltöt évek után váratlanul egy email

jöt tőle,  amelyben panaszkodot a svédek műveletlenségére és
eldicsekedet a díjával és hogy az mivel járft. Ilyen alkalommal a
díjazot szokás szerint egy állófogadást ad a kulturális élet meg -
határozó szereplőinek: minisztereknek, neves művészeknek, új-
ságíróknak és a barátaiknakft. Ő nem ért az állófogadás szervezé-
séhez, a háztartásvezetéshez – erre kért fel : menjek ki hozzá –
küldi  a  repülőjegyet  –  és  csináljam meg  nála  az  állófogadást,
vendégséget, mert tudja, hogy ez a szakmám és ebben már nagy
tapasztalatom vanft. (Honnan tudta? – fogalmam sincs) És utána
maradjak  ot nála,  legyek  a  házvezetőnője,  társalkodónője,  le -
gyek neki  a biztos hátér, mert neki  meg kell  írnia a könyvét,
amit a szakma már régóta vár tőleft.

Mivel ez kbft. akkor történt, amikor kormányfői javaslatra sok

243



Úton Soós Katalin

diplomás útra kelt – mint te is Adrien, – én is ugyanilyen hely-
zetben találtam magam: túlkvalifkált negyvenfölötiként szerző-
désből szerződésbe kerülve éltünk a fammalft. Így elfogadtam a
húgom felkérését – miért ne segítsek neki? – és kimentem hozzáft.

Az állófogadást annak rendje és módja szerint sikeresen lebo-
nyolítotam, a hetven vendég és a húgom legnagyobb megelége-
detségéreft.

Az ünnepségek befejeztével az élet visszatért a rendes kerék-
vágásbaft. Elkezdtem a házat rendbe szedni, mostam, vasaltam, ta-
karítotam és kezdtem kialakítani a nyugodt hátért a sikeres hú-
gomnak, hogy minél előbb elkezdhesse írni a könyvétft. Közben
elvit Svédország déli  partjaihoz egy kirándulásra:  megnézni  a
svéd Stonehenge-t, majd felvit északra: gyönyörű, izgalmas sűrű
fenyőerdők közöt a férjéhez, aki az anyjával egy tündéri svéd
kisvárosban, egy tizenhatodik századi hagyományos kereskedő-
házban lakot, amely generációk óta a családjuké voltft. Így tudtam
meg, hogy elvált és van egy svéd férje, hogy utálja az anyósát és
a kisvárosi életet, ezért ő nem is lakik a férjévelft.

A  második  héten,  amikor  a  nagymosás  után  teregetünk,
(óvatlanul és a várható választól máris felháborodásra készen),
megkérdeztem  az  egykor  világszép,  csinos  húgomat,  hogy  mi
történt vele, hogy ilyen “nagy” let? Mert időközben egy Brün-
hilda let belőlek 

Arra gondoltam és vártam a megerősítést, hogy a sporteljesít-
ménye növelése érdekében Fft. professzor, a fő doppingellenes pro-
fesszor, akiről egyházi körökben tudni lehetet, hogy ő osztogatja
azokat és a szteroidokat a sportolóknak, hogy esetleg ő is ennek
let az áldozata? De legnagyobb megdöbbenésemre lecsapta a ke-
zében lévő vizes ruhadarabot és minősíthetetlen hangon megfe-
nyegetet és minden magyarázat nélkül felszólítot, hogy azonnal
tűnjek el és a következő géppel  utazzak hazaft.  Ő nem tud egy
ilyen emberrel egy fedél alat élni?! Így másnap hajnalban kivit
a reptérre és az első géppel hazaküldötft.
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Most újra it vagyok és bár azóta, évek óta nem tartjuk a kap-
csolatot, de két hete zokogva hívot fel, hogy a svéd férje a válás-
kor teljesen kisemmizte – értsd, nem ő kopasztota meg a volt
férjet,  hanem az ügyvéd elérte,  hogy a  húgom kell  még vala-
mennyit  fzessen a  perköltségen felülft.  Emiat nem bír  semmit
sem csinálni,napok óta hálóingben ül a TV előt, csak flmeket
néz és eszikft. Menjek segíteni, mert nincs semmihez sem erejeft.
Kimentem hozzá és rendbe szedtem, életet leheltem belé, szerez-
tem neki vigasztalásul egy cicát, amilyen gyerekkorunkban voltft.
Amint nagyjából magához tért a mély depresszióból, megint a ré-
gi let és sértegetni kezdet, rágalmakat szórt rám és az anyánkról
megint tiszteletlenül és a valóságnak távolról sem megfelelően
beszéltft.  Összecsomagoltam és othagytamft. Az, hogy erkölcsileg
és emberileg milyenné változot, sajnálatosft. De azon nem változ-
tat, hogy lehet egy nő is sikeres, a “férfsoviniszta világban” isft.

– Hát ez megint egy felemelő és egyben elszomorító történet
– foglalta össze Eszterft.

– Részvétemft. De a húgod esete is azt igazolja, hogy a sikeres
nő is tapos lefelé, és akiről úgy gondolja, kevésbé sikeres mint ő,
az számára alábbvaló, gyenge, és akkor azt kegyetlenül kihasz-
nálja, lekezeli, ugyanúgy, mint egy férfft. Nem? Ajjaj, az ember a
családját nem tudja megválogatnift. Én is tudnék mesélni – aján-
lota megint Eszterft.

– Érdekes én is mostanában fedeztem fel a családomat, a gyö-
kereimet – kapcsolódot hozzájuk gyorsan Gyöngyvérft.

– Nekem sajnos már nincs kit megkérdeznem, ezért családfa-
kutatókkal tartom a kapcsolatot, könyvtárakban és összegyűjtöt
adatbázisokban kutatokft. A British Library egy kincsesbányaft. Ész-
revetétek, hogy a megtalált adatok alapján hogyan bukkan fel-
színre  a  sok  gyerekkori  élmény?  Én  most  ezzel  foglalkozom,
mert nagyszülők hiányában csak így tudom helyetük a gyereke-
imnek a családi anekdotákat, történeteket továbbadnift. Az egyik
legfrissebb kutatási eredményemet és az ihletésére születet kis
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történetemet mondanám el, felolvasnám nektek, ha már ilyen jól
összehozot minket a sorsft. Legyetek ti az első hallgatóim!

A varródoboz titka
Bizonyára  egyetértetek,  hogy  nemcsak  a  könyveknek,  de  a

tárgyaknak is van történeteft.
Vasárnap délután váratlanul felugrot a fam egy kis beszélge-

tésreft. A kellemes napsütésben a kávénkat és az elmaradhatatlan
családi recept szerint készült vasárnapi sütit elfogyasztani kiül-
tünk az erkélyreft. Én már kint varrogatam, amikor megérkezetft.
Helyet csinálva a kávéstálcának véletlenül felborítotam a varró-
dobozomatft.  Ahogyan  szedegetem  össze  a  széteset tartalmát,
hirtelen egy kis narancssárga plasztik henger gurult a lábaimhozft.
Bár töröt volt, nem dobtam ki, mert bizonyos helyzetekben még
jól szolgáltft. Egy hímzéshez és varráshoz használható ujjvédő volt
a századforduló idejéből, a 191o-as évek elejérőlft. Ez a kis prakti-
kus darab rögtön Kuci nénit, Anyám egyik idős nagynénjét jele-
nítete meg a szemeim előtft. A fam kézbevete a szokatlan szer -
számot és kíváncsi kérdésére el kellet mondanom a történetétft.

– Ez az ujjvédő Kuci nénié volt valamikor, tőle örököltem még
kislány korombanft. Ő eredetileg Katinka néni volt,  anyai nagy-
apám idősebb nővére, de már a testvérei is Kucinak neveztékft.

Még a Szabadsághegyen laktunk, amikor megismertükft. Hófe-
hér vékonyszálú haja repkedet a feje körül és nefelejcskék szeme
kisgyerek koromban nagyon megfogotft. Ha ő jöt hozzánk, akkor
tudtam,  hogy  most,  MOST  megvalósul  az  álmom,  a  pörögős
szoknya, mert Kuci néni mindent meg tudot varrnift. Mindig cso-
dáltam, ahogy egy darab anyagból szebbnél szebb egyedi ruhada-
rabok kerültek ki a keze alólft. Az ötvenes évek elején a legkisebb
húgomnak titokban a lakásban tartot keresztelőjére anyám lány-
kori világoskék zsorzset ruhájából varázsolt nekünk egyedi ün -
neplő ruhát fehér csipke gallérral, ahogy a családi fényképalbum-
ban található kép is megörökíteteft.
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Sosem féltem a viharban, így a hátsó kertbe vezető teraszon
rendszeresen ugráltam a zuhogó esőben és lestem a villámokat és
számoltam mikor következik, amikor az angyalok a nagyhordó-
kat gurigatják ide-oda a mennyben és az összeütközésük okozza
a nagy csatanástft. Ezt a szokásomat csak akkor hagytam abba,
amikor egyszer vihar után anyám maga mellé leültetet a kissám-
lira és mesélni kezdetft.

– Ugye emlékszel, Kuci néni lakásában az ágya fölöt van egy
nagy, régi-régi megsötétedet fénykép, amit annyira szeretsz: egy
angyalt ábrázolft. Hát Kuci néni az az angyalft. Tizenhat éves korá-
ban készítete az  uradalmi  fényképész,  akit  annyira elbűvölt  a
kékszemű, fehér hajú fatal lány, hogy emlékül egy egész soroza-
tot készítet rólaft. Az történt, hogy Kuci néni egy vihar alkalmá -
val a nyitot ablakban könyökölt, nem vete komolyan az apai
fgyelmeztetést, hogy jöjjön onnan el, mert a viharban a villámok
veszélyesek lehetnekft. És bizony egy gömbvillámnak úgy tetszet,
hogy a nyitot ablakon bemenjen és mire kifordult a szobából, az
ablakban  bámészkodó  Kuci  néni  hosszú  fekete  haja  hófehérré
változotft. Az  a  kép ot a  hálószobában a  sorozatból  az  egyikft.
Atól kezdve mindig csodálva néztem Kuci nénire, ha beállítot
hozzánkft.

Aki ha jöt, mindig szabot és varrt a nagy szétnyitható családi
ebédlőasztalonft. Pár évvel a húgom keresztelője után már ez a hú-
gom is bekapcsolódot a “Mensch arger dich nicht” társasjátékbaft.
Ezt  “Ki  nevet  a  végén”  címen később az  Útörő Áruházban is
árultákft. Kishúgom a keresztanyja, Kuci néni ölében ülve játszotft.
Akárhányszor került sorra, mindig hatost vagy pont annyit do-
bot, amivel ha előre ment a bábujával, akkor valakit ki kellet üs-
sönft. És a kiütöt bábú kieset a körből, „haza” kellet menjen a
„házába” – vagyis elölről kellet kezdje a játékotft. Szabály szerint
csak hatos dobásával lehetet kijönni a “házból”, vagy ha játék -
ban volt még másik bábúja, akkor azzal lehetet még lépni, halad-
nift. Ezekről a játszós délutánokról az maradt meg bennem, hogy a
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kishúgom rendszeresen, gyöngyöző kacagással ütöte le a másik
játékosnak az ő helyén, az útjában álló bábújátft. És mindig első-
nek jöt ki a “házból”, mert olyan ügyesen pörgete a dobókockát,
hogy azon hatos voltft. Ezen is vígan kacagotft. Mi meg mérgelőd-
hetünk,  hogy  kijőve  a  „házból”  végre  elkezdhessünk játszanift.
Persze nem haragudtunk a kicsire, csak irigykedtünk ráft. Kuci né-
ni pedig a kacagóról megjósolta, hogy sok szerencséje lesz az éle-
tébenft.

Minden gyerek álmodozik arról, mi let volna belőle, ha ekkor
vagy akkor, ebben vagy abban a korban élft. Mi let volna akkor,
például ha a középkorban éltünk volna? 

Természetesen mi is királykisasszonyok akartunk lennift. A me-
séskönyveink illusztrációi szerint a vártoronyban laktunk volna,
hosszú uszályos ruhában sétáltunk volna a lovagunkkal a vár-
kertben, mielőt ő a keresztesháborúba indult volnaft. A távollété-
ben erényövet hordtunk volna és így vártuk volna vissza epeked-
ve a szívünk lovagjátft.

Évekkel később, már a történelmet szeretve és ismerve, egy-
szer anyám, látva, hogy a kereszteshadjáratokról olvasok, azzal a
hírrel lepet meg, hogy Kuci néninek is kellet erényövet viselnie,
amikor orvos férje az Ift. világháborúban jelentkezet a hadsereg -
beft.  Mielőt elment  volna  a  frontra,  Kuci  nénire  felszerelt  egy
erényövetft. Kuci néni sebes let és szenvedet a szörnyű vasszer -
kezetől és orvoshoz mentft. A jótét lélek orvos teljesen kitért a hi-
téből, pláne amikor megtudta, hogy egy orvos kollégája tete ezt
a feleségével! Javaslatára Kuci néni azonnal beadta a válókerese-
tet és az orvosok tanúskodása következtében azonnal kimondták
a válást, ami abban a korban nagy ritkaságnak számítot és szé -
gyen voltft. Akkor a nők helyzete egy válás után teljesen kiszol-
gáltatotá vált,  a  “társaságban”  ellehetetlenült,  kiközösíteték,
még akkor is, ha nem is ő volt a hibásft. Természetesen ez a tény
nemcsak testileg,  de  lelkileg  is  annyira  megviselte  Kuci  nénit,
hogy soha többé nem ment férjhez és nem let gyerekeft. Ezért
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szeretet minket, mert rögtön három lánykája let, akikre lehe -
tet varrnift.

 Kuci néni, és abban a korban és társadalmi körben a hölgyek
szalonban csináltatot ruhákat viseltekft. Kuci néni a fehér hajával,
kék szemével és fnom vonásaival nagyon dekoratív hölgy voltft.
Talpra eset erdélyi nő létére nem eset kétségbe, hanem elment
abba a szalonba, ahol a ruháit csináltata és a szalon vezetőjével
megegyezet, hogy beiratkozik hozzá tanulónak és valóban meg-
tanult szabni-varrnift. Miközben kitanulta a szakma csínját-bínját,
kiderült,  hogy nemcsak jó érzéke van a varráshoz,  hanem na-
gyon jó az ízlése és a fantáziája isft. A társaságbeli hölgyek nem is
sejteték, hogy az elegáns ruhájukat Kuci néni varrtaft.

Később, a második világháború után, amikor a szalonok meg-
szűntek, – kivéve a speciális helyzetű Rotschild Szalont – akkor
abból élt, hogy ismerősöknél alakítota, varrta a hölgyek, csalá-
dok ruháitft.  Emlékszem a ballagásomra a függönyünk maradék
anyagából  teljesen egyedi  charlston stílusú  ruhát  készítet ne -
kemft. Amikor a híres gimnáziumba jártunk, ahol a téli egyenruha
a sötétkék köpeny volt, akkor olyan nagyzsebes hátulgombolós
köpenyt csinált nekem, amelyet mindenki irigyeltft. No és a nyári
egyenruhánk, amelyet ő csinált nekünk! Sötétkék fehérpötyös
anyagból nem ruhát, hanem szoknya-blúzt varrt pufos ujjal, és
tizenkét részből szabot pörögős bő szoknyával, amin titkos zseb
is volt! Nem is volt az egész iskolában nálam büszkébb lány, aki
szívesebben hordta volna a másut utált egyenruhátft.

Kuci néni akkoriban az Atila úton lakot a Magyarország első
óvodája melleti házban, amit Brunszvik Teréz alapítot és An -
gyalkertnek neveztekft. A második emeleti két szoba nagy hallos
lakásba az ötvenes évek elején társbérlőket telepítetek be, de az
56-os forradalom után Kuci néni visszakapta a lakásátft. A szép
bútorait, képeit, varrógépét a jóslat szerint a kacagó húgom örö-
költe meg a 84 éves korában eltávozot fehérhajú tű- és gyűszű -
tündértőlft.
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A fam megilletődve és megdöbbenve a hallotakon, tete visz-
sza az elgurult hímzősegédeszközt a többi kincsem közé a régi
bonbonos dobozból kialakítot varródobozombak

– Az anyuskámnak is  volt  ilyen  ujjvédőjeft.  De  hol  is  van?
Nemrég volt a kezembenk – kezdet az emlékezésbe Eszter, de
erre már nem került sor, mert a többiek véleménye elsodorta aztft.

– Köszönjük Gyöngyvér a visszaemlékezésedetft. Ki hite volna,
hogy az erényöv egy létező valami volt? Szegény asszonyok! –
szörnyülködtekft.

– És látjátok milyen az élet? Mennyi lehetetlen helyzet, ami-
kor a nőknek kell helyt állniukft. És a történeteink is azt mutatják,
hogy a nők, az asszonyok minden helyzetben feltalálják magukat
és soha nem adják fel – nézet Flóra Eszterre, majd a többiekreft.
És folytata:

– Azt hiszem nagyon érdekes és kellemes utazás voltft. Ez na-
gyon jó ötlet volt Gyöngyvér! Sosem fogom elfelejteni és köszö-
nöm mindegyiketeknek a szép és tanulságos történeteketft. Ugye
nem felejted el Eszter elküldeni nekünk a tornádat?

A négy hölgy cseppet sem elfáradva, szinte felvillanyozódva
lépet ki Budapesten az Orient express berlini kocsijábólft. Még so-
káig emlékeztek az együt töltöt hosszú útra és a hallot történe -
tekre, amelyeket az ekkor születet barátságuk emlékére a későb-
biekben többször is felidéztekft.
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Stanczik-Starecz Ervin

Író, költő, műfordító, magántanár vagyokft. Főiskolát és egyete-
met  végeztem  (magyar,  történelem,  antropológia)ft.  Peruban  és
chilei egyetemeken is okítotamft. Haza kellet jönnöm, mert a fe -
leségem (aki spanyol műfordító és teológus volt – Ő fordítota Gft.
Márquezt először Magyarországon) megbetegedet a perui hegyi
dzsungelben, s rövidesen meghaltft.  Mintegy 30 éve írok, szinte
minden műfajbanft.

Az írások után látható fotókat én készítetem, bár tabu a ma-
pucse indiánoknál, lopva kellet fotózni, aztán később a macsival
(táltosnő) jó kapcsolatba kerültünk, s megmutata fatalkori ké -
pét, kicsit retusáltamft. Tehát ugyanaz a személy 6 évtized különb-
séggel (DéL -Chile, Vilcún)ft. Ő tartja a kapcsolatot a szellemhatal-
makkalft.  Meghívot bennünket  a  legnagyobb  esőkérő  ünnepre,
mert hazáig fuvaroztam útalan-utakon (30 km), s volt nála egy
25 kg-os batyu, pedig már 70 elmúlt akkorft. Megtanultam a nyel-
vüket is, a mapudunguntft.
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Zátony *

Vagyok
Nap mint Nap

Arcul vág folyó vad vize
Torkon ragad

Állok
Ordas este

Féktelen fényű hajnal
„Isten mohás

Lágy szíve
Semmit nem tudhatsz”

Életem 
CSEND

Zúgó rend
Jobb vállam véres bal vállam

Lemegyek a fegyverházba
A folyó legaljába
It az ólomvárban

Nincs víz
Megnyitom a zárak zárát

Lesz tűz

*Nicanor Parrának, harcos mapucse költőnek ajánlom a versem
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Permeteg…
(Keresztes Szent Jánoshoz)

Hullik, hullik a permeteg,

víz a vizet felissza,

szürke derengés a napfényttt;

így élünk értetlen, lebegve,

nincs szó, mozdulat, jelzés,

kívül permetez a Semmi,

simán örvénylik egy felé,

s lassan a Mindenbe tűnikft.

A másik…

Amennyiben a test  tengelye mentén egyes testrészek kető-
zöten vannak jelen, ketős torz szülötről van szóft. Létrejötüket
túlfejlődéssel, hypergenesia magyarázzákft. Erdélyben látam bor-
júszületéseketft. Az egyik vemhes állat Dicephalus-t szült: kétfejű
borjútft. Iszonyatosan megrémültem, mert az egyik fej szelíd, sőt
álmatag volt  lábra állás után, a másik vad és ravasz tekintetű,
mely gyanakodva nézet ránkft.

A ketős torzak létrejöte és az egypetéjű ikrek fejlődése közel
állnak egymáshoz, de nagy különbség, hogy a közös magzatbur-
kon és nemük azonosságán kívül egymás ellentétei is lehetnekft. 
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Ember esetében másfajta lehet a haj színe, a habitus, a táplálko-
zási igény, a fogazatft.

1620-ban Besztercebányán születet egy kétfejű gyermekft. Fur-
csa és különös mód a második fej a nyakszirt folytatásának vé-
gén nőt kift. Minden más testrészt az alata lévő fej hordozotft. Kö-
zös gerincük, gyomruk, végtagjaik voltakft. A „Szepességi monst-
rum”- nak nevezet megdöbbentő lényt Wft. Kilian rajzolta le, aki
grafkus és kórboncnok is volt egybenft.

Tán a legbizarabb a Cephalothoracopagus, melynek végtagjai
és gerince különálló, de feje egyetlen „túlméretezet” testrészft.

A többletvégtagok a legmeglepőbb helyeken nőhetnek ki, pél-
dául a háton vagy a mellkasonft. Ezeket parazitatorznak nevezi az
orvostudományft.

Didimus,  pszichiáter  lévén,  gyakran  járt,  lelki  betegek,  de-
pressziósok, tévképzetek közt hánykódó emberek közöt, de csak
egy területre koncentrált, mondván magában, hogy az ember tel-
jességében  megismerhetetlenft.  Ez  az  egy  szakterület  a  betegek
(bár nem szerete ezt a szót, inkább „Mások”-nak hívta őket) ál -
mai  voltakft.  35 esztendő után könyvtárnyi jegyzetet készítet a
„Mások” álmairól, melyeket kiegészítet oldal- és lábjegyzeteivelft.

Szakadt a hóft. Nem sok kedve volt a pszichiátriai intézet rideg
és elhanyagolt folyosóit rónift. A kórtermek sem voltak szívderí-
tőbbekft. Rozsdásodó ágyak, linóleum padló, az ablakokon otrom-
bán összehegesztet rácsokk Ezerszer is beszélt már a főigazgató-
val Didimus, hogy tegyék valahogyan othonosabbá a kórterme-
ket,  hisz  ezekben  még  az  egészséges  lélek  is  megbetegszikft.
„Igyekszünk jól beosztani az állami pénzt, nem felejtetem elft.” –
hangzot az  unalomig  ismert  válaszft.  Az  58  éves  férf leült  az
egyik csontsovány, sápadt nő ágya végébeft.

– Hogy érzi magát az új gyógyszertől, tud már aludni?
–  Lassan,  de  elaltat,  reggelente  kába  vagyok  tőlett;  olykor

hányingert érzekft.
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– Iszik elegendő folyadékotk?
– Igen – válaszolta a 40 körüli, barázdált arcú nőft.
– Vannak még visszatérő álmai?
–  Már csak egyft.
Az orvos fürkészve nézet ráft.
– Tudja, a zajló folyó, amin átúszomk
– Igen – kapot a fejéhez Didimus – és megsérül, ha jól emlék-

szemft. – A nő még csak két hete volt az osztályonft.
– Úgy is lehet mondani: az egyik rohanó jégtábla ketévágk

hosszábanft.
–  Igen, igen, bocsásson meg, hogy elfeledtem, de annyi it az

emberft. Tudom márft. És mindketen épen másznak ki a partra, de
nem ismerik meg egymástft.

– De ma éjjel végre váltotunk szótft.
– És miről beszéltek?
– Nagyon művelt emberft. Annyi mindent szóba hozotk
– Mégisft. Valamire csak emlékszik?
– Például elmondta, hogy járt a brazíliai dzsungelben, s befo-

gadta a Jongo törzs, ahol minden család a második születet fút
megölift. A következő évben pedig a másodiknak napvilágot látot
lányokat küldik a túlvilágraft.

– Ez valóban nagyon barbár szokásnak látszik – jegyezte meg
Didimusft.

– Ne higgye doktorft. A törzs nemi összetételét nem zavarja,
ugyanakkor segíti a vándorlásukat isft. Nehogy túlszaporodjanakft.
Bizonyos betegségeket is kiszűrnek evvel a gyilkosságnak látszó
cselekedetelft. A depresszióra vagy ideggyengeségre nincs is sza-
vukft. Egyszerűen nem ismerik ezeket a kórokatft.

– És mit szólt mindehhez?
– Kérdeztem a férft: hogy akkor mi egy rossz világban élünk?
– k?
– Azt mondta, hogy egy elrontot világban élünkft. Mi rontot -

tuk elft. Közben egészen megváltozot az arcaft. Már nem hasonlí-
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tot rámft. Idegen ábrázatot látamft.
– Senkire nem ismert rá benne az ismerősei, barátai közül?
– Senkire – mondta bizonytalanul,  s láthatóan összezavaro-

dotft. – Adna egy pohár vizet, kérem?
Didimus odanyújtota a poharatft. A nő arca kivörösödötft.
– Talánk talán elmondhatom önnek – köszörülte meg a tor-

kát a páciensft. – Lehet, hogy különös lesz, amit mondok, de az
volt az érzésem, hogy 2-3 éves kori önmagammal beszélek, aki
nagyon furcsáll engem, az egész létezésem, a betegségemft. Gyer-
mekhangon beszélt hozzámft.

– Miről beszélt?
– Fárasztó idegileg mindezt felidéznift.
– Jöjjek vissza holnap? – emelkedet fel a pszichiáterft.
–  Maradjon  csak,  még  ezt  elmondom,  talán  könnyebb  lesz

aludnomft.
– Maga okos asszonyft. Ki fog lábolni ezekből az időkbőlft.
– Nem vagyok asszony, sosem volt férjem, a gyerekektől pe-

digk – hosszan nézet maga eléft. 
– A gyerekektől, nincs jobb szó: irtózomft. Érti?! Ki nem állha-

tom a gyerekeket!
– Nyugodjon megk -próbálta csillapítani Didimus a reszkető

nőtft. – Elmegyek, később visszajövök, rendben?
– Doktor úr, várjon még – nézet rá elgyötört arccal a másikft.
– Szóval, annyit mondot, hogy nem érti,  miért nincs csalá -

dom, de nem volt részvét a hangjában vagy megértésft. Sőt, én iga-
zából azt hitem, hogy a szíve mélyén szeret, de beszéd közben
kisfúvá változot, s megrovólag nézet a szemembenft. „Legalább
három gyermekednek kellene már lenni, te meg csak fekszel te-
hetetlenül, pedig semmi bajodft.”

–  Elnézést,  hogy  közbeszólok  –  mondta  az  orvos  –,  de  ez
utóbbi mondat tartalmaz némi igazságotft.

– Nehogy félre értse,  kérem, amit mutatok – remeget még
mindig a nőft.
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Lassan fölhúzta hálóinge jobb oldalátft. Több, mint húsz centis
műtéti vágás vörös hege látszódotft. Gyorsan visszabújt a takaró
aláft.

– A jobb mellem is le kellet vennik Kinek kellenék így?!
– Bocsásson meg, de mi történt önnel? – nézet megütődve a

doktor a betegéreft.
– Ikrekként születünk fútestvéremmelft. Szétválasztotak min-

ket a sebészek, de Csaba testvérem két és fél évesen átaludta ma-
gát a túlvilágraft. Tíz éve kísért, hol felnőt férf arccal jelenik meg
álmomban, robusztus testel és hanggal, hol pedig kisfúként, aki
nagyon hasonlít kiskori önmagamraft. A fényképekről legalábbis
úgy tűnik számomraft.

– És mindig a zajló folyóval kezdődik az álma? – kérdezte hal-
kan, szinte megilletődve Didimusft.

– Igenft. Nagyon hideg van, és fázunk a vízben, aztán egy nagy
reccsenés, valami forró folyadék ölel minket körbe, s megérke-
zünk a partraft.

– Némely dolgot tán értek, de a java részét, sajnos nemft.
– Például, mit ért?
– Az ön szorongásait, a fájdalmas születés traumájának árnyé-

kaitft. De miért felnőt korában jelent meg ak? – Didimus kereste
a legjobb szót, de a nő kisegíteteft.

– A bátyám? Mert én úgy érzem, számomra ő azft.
– Tehát a bátyja miért ily későn tűnt fel?
– Talán, korábban nem fogtam volna föl a mondandójátft. Nem

tudomft. Az ember szinte semmit sem tud, mégis sokan azt hiszik,
hogy az élővilág csúcsát értük elft. A lélek Marianna-árkaival kap-
csolatban pedig a teljes tudatlanságban élünkft. It az evolúció, a
lélek és a test viszonya, a túlvilág, a gondolkodásft. Tévhitek, osto-
ba teóriák, találgatások fognak minket közreft. Egyedül a csendes
szemlélődésben kaphatunk nagy ritkán választ gyötrő kérdése-
inkreft.

– Ön vallásos, hölgyem?
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– Igenft. És ön doktor úr?
– Én isft. Annyi kudarc ért a megismerésben, hogy nem is lehe-

tek másft.
– Akkor tudja mint Biblia forgató, hogy mit jelent a neve?
– Természetesenft. Ikreketft.
– Különös, hogy ön ült ide az ágyam szélére, hisz van it még

vagy öt pszichiáterft.
Az orvos bólintot, s keserű mosollyal nézet a nőreft.
– Ne haragudjon, de most el kell mennem egy konzultációraft.

Ha tehetem, és nem alszik visszajövök mégft.
– Rendben – mosolyodot el a nő isft. Némi megkönnyebbült -

ség látszot az arcánft.

A megbeszélésen megjelent a kórház főigazgatója is, ami nem
volt szokásaft.

– Ért már el átörést, Didimus az álomkutatásban? – kérdezte
némi gúnnyal az igazgatóft.

– Valamit mindig megértek, de rég lemondtam arról, hogy a
teljes emberi lelket, a tudatalatit megértsemft.

– Akkor miért csinálja?
– Hogy legalább eljussak a láthatatlan világ kapujáigft.
– Készül már a nagy életműve? – kérdezte egy másik pszichi-

áterft.
– 35 év jegyzeteit nem oly könnyű rendszerezni, alakot adni

neki, de a címe már megvan: „Árnyék álma az ember”
– Sokatmondó cím – bólogatot Didimus kollégájaft.
– Meglátjuk – mormolta maga elé az álomkutatóft.
– Másnak van valami különleges problémája, felvetése? – kér-

dezte a főigazgató, de mindenki csendben nézet maga eléft.
–  Nos,  hogy  felvidítsam a  tisztelt  testületet,  bejelenthetem,

hogy júniustól nagy rekonstrukciós munkák kezdődnek intézmé-
nyünkbenft. Még a pszichiátriát is tisztává és othonossá tesszükft.
Az ágyakat is kicseréljük! – meredt Didimusra a kórház első em-
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bereft. – Kérem tartsanak ki addigft. Most pedig sietnem kell – né-
zet az órájára – találkozóm lesz az államtitkárralft.

Az álomkutató pszichiáter elgondolkodva ballagot a kórter -
mek feléft. A folyosón épp egy ablakot javítotak a munkásokft. Egy
elkapot mondatból veszélyt szimatolt : „Elképesztő, mik történ -
nek meg egy ilyen helyen!” A másik munkás gondosan seperte
föl a kövezetre zuhant üvegdarabokatft.

Didimus fölgyorsítota lépteitft.  Nagy nyüzsgést látot az első
terem előt, ahol páciense is feküdtft.

– Mi történt? – kérdezte a két nővért, aki a vértől lucskos nőt
próbálta melltájékon bekötöznift.

– Kiment sétálni a folyosóra, azt mondta, vár valakit, aztán el-
tűnt a női mellékhelyiségbenft. Az egyik munkás szólt be nekünk,
hogy már régen bent van a vécénft. Ot találtunk ráft. Az egész jobb
oldalát,  egy  régi  műtéti  heg mentén fölvágta  üvegcseréppel  –
magyarázta az egyik ápolóft.

– Hívták már a sebészetet?
– Természetesen – válaszolta a másik nővér, aki újabb kötést

helyezet fel a nőnek, de az is azonnal átázot a vértőlft.
Sietősen érkezet meg a sebészft. Gyorsan megmérte a vérnyo-

mását a betegnek, de ingata a fejétft.
– Azonnal föl kell vinni a műtőbeft.
Mire a műtőssegéd megérkezet, és felteték a nőt a kocsira –

meghalt a betegft.
– 15/10 volt a vérnyomásaft. Rengeteg vért veszítet – magya -

rázkodot a sebészft.
Didimus a másik fölé hajolt, lezárta a szemétft. Még hallani vél-

te, hogy azt sustorogja: „A forróságk”
Hazafelé a pszichiáter maga elé pusmogot, ezt ismételgete:

„ Végre, elváltak egymástólft. Végre!”
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Találkozás az új Lautaroval
/Vilcún,19944 februárja/

Minden hét szombatján a temucoi piacon és környékén teke-
regtemft.  Vonzoták  gondolataimat,  zsigereimet  és  legrejtetebb
ösztöneimet a koszos kocsmák, kántáló árusok, perpatvarok, fé-
lig-meddig megnyíló sorsok villogó képeitt; a hangzavarban is jól
kivehető  ritmikus,  egyenletes  pulzálás,  a  szerves  szemét,  a
szennylé kanálisba csorgó lassú patakjai tt; az ecetes vízzel frissí-
tet marhacombok ,disznó-  és birkafejek,  ismeretlen óriáshalak
vonagló testett; a meleg földszagú zöldségek, fűszerfüvek, herbák,
gyümölcsök dáriuszi  halmaift.  Mindezek fölöt zöldarany legyek
csapatai keringtek, és szúrós-édes szagok párás felhői gomolyog-
takft. Kerestem valakit a büszke arcú, nyájaskodó, szervilis és sze-
retetel hívogató árusok közötk – közben folyton-folyást zen -
get a harang a közeli korhadó fatemplomból, az a kicsi, mintha a
Szent Péter Bazilika összes harangja szólnak Ki tudja, tán Máriá-
ért, a Gyertyaszentelőért zeng így február elején, azaz értünkk
Nos, ily hátérben, erős káposzta- és tejszagban találtam rá az új
Lautaroraft. Azért írom, hogy új, mert, akiről nevét kapta, az egyik
legnagyobb mapucse harcos vezér neveft. Miata és elődei  miat
adta föl a véghetetlen hatalmú kasztíliai Károly a további harco-
kat a mapucsékkal szembenft.

Megyünk a Troncalba, a piszkosnak titulált indiánkocsmába,
ahol – első látogatásomat kivéve –, mindig jól éreztem magam, s
a mapucsék is lassan megszokták a csendesen ivó fehér gringótft.

A vilcúni sámánasszony, macsi segedelmével találtam meg La-
utarot, kinek második neve (nem családneve, mert azt ők nem
mondják meg) azt jelenti : sas, amelyik nem engedi el áldozatátft. 

Szóval, útban a Troncalhoz hirtelen megtorpanft.
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– Mi a poklot akar? – mered rám rémisztőenft.
– Kértem a macsit, hogy mondjon valamit a sámánlétrákról, a

rewékről,  erre  önt  ajánlota,  mondván,  hogy ön a  legkiválóbb
földművesk

Nagyot fúj, de nem mozdulft. Bántóan vizslat, s mintha morog-
na is valamitft.  Alig hallhatóft.  Keményen csapja le  az almaboros
poharatft. Megmutatja két hatalmas, kérges tenyerétft.

– A rewékről nem lehet beszélni – szögezi left. – Azok a múlt
oszlopaift.

– Értemft.
– Semmit sem értft. Ismerem az idegeneketft. Csak okoskodnak

és a pénz az istenükft.
– Igazft. A többség ilyenft. Jól látjaft. Én szegény ország fa va -

gyokft. Tudom, mi a szenvedés, szegénységk
Elkapja a jobb csuklómat, s bitangul megszorítjaft.
– Lehet, hogy nem hazudik, de mégis rossz érdek vezérlik
– Ne törje el a kezem, mert evvel írok – mondom, és a „sas”

elengedi áldozatát, minek örömére azonnal friss almabort kérekft.
– A rewék megfejthetetlenek – dől megnyugodva hátra a szé-

kenft. – Az ősök szellemeift.  Azt tesznek, amit akarnakft.  A macsi
sem tudja mi következik el, amikor föllépdel a hétfokú szent lét-
ránft.  Az első lépcső megnyugtató,  de lehet,  hogy a másodiktól
megborzadk

– Léleklépcső, igaz?
– Jól mondja az úr, de a mapucse szívét nem látjaft. Az csak a

harmadik, negyedik lépcsőnél fényesedik föl oly igazul, hogy né-
ha megvakítja a macsit is, mások meg ne is kerüljenek a rewe kö-
zelébe semft.

Iszunkft. Lazul valamennyit a „sas” fogókarmaft. Sokáig nem szó-
lunkft. Jó a beszédtelenségft.

– Miért mondta a macsi, hogy magához jöjjek?
– Körmönfont maga, de én értem mire akar kilyukadnift. Rövid

leszek, mint félmaroknyi földft.
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Kimegyft. Fölkapar a talajbólft. Összegyúrja keményen, s a ke-
zembe adjaft. Szétomlik a tenyerembenft.

– Látja,  nem fogta össze,  szétesetft. Ez a rewe, ami mindent
összetartft.

Ülök gunnyadva, magam elé bámulvaft.
– Kisgyerek voltamft. Apám ostorral megvertft. Igaza voltft. A hú-

zó fekete hajszás száját fölsebesítetem a láncos szíjjalft. Büntetés-
ként kihurcolt a régi rewék földjére, ahol az ősök őseinek szelle-
mei laknakft. Rákötözöt a legnagyobb lajtorjára, s ot hagyot vil -
lámlásban, vad esőbenft.  Nem tudom, mi történt,  mert madarak
csípdestek,  rókák,  pumák közelítetek,  szagolgatak,  s  a  végén
meghagytakft. Ez a reweft. Többet nem tudok mondani rólaft. Eléged-
jen meg ennyivelft.

Sámánasszony fiatal és öreg korában (60 év a különbség)
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Surman Viktor

Surman Viktor vagyok, 1978-ban születem Budapesten, a Pest
megyei Újhartyánban élek feleségemmel és két kisfammalft.  „Ci-
vil” hivatásomra nézve rendőr vagyokft.

Írói pályafutásomat tekintve nem rendelkezem nagy múltal,
ugyanis pár hónapja néhány mesét írtam a gyermekeimnek, az-
tán rákaptam az ízére, egy új világ tárulkozot ki előtemft. Továb-
bi  novellákat  írtam próbaképp magamnak,  családom,  barátaim
részére, és azóta is folyamatosan dolgozom új ötletekenft. Ezen kí-
vül a helyi újságnak készítek interjúkat, cikkeketft. Most 40 felé,
miután  a  családalapítás,  a  karrierépítés  a  végéhez  közeledik,
most éreztem úgy, hogy valamit még tennem lehet, valami még
beleférft.Gyerekkori álmom, hogy egyszer író, újságíró legyek, de
valahogyan mindig más felé vit az utamft. Talán mostantól más
leszk
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Egy út véget ér

Giuseppe Romano csak most vete észre, hogy épp ot áll, an -
nak  a  fának  a  tövében,  ahol  annak  idején  először  találkozot
Magdalénávalft. Szeretek idejárnift. Az eltelt évek alat annyiszor,
de annyiszor ültek a park padjain kéz a kézben, hol a csend ma-
gányába burkolózva, hol  csacsogva,  minden újdonsült  élményt
megosztva egymássalft. És most egyedül vanft. Már soha többé nem
lehetnek együt itft. Sohaft. Ismét úrrá lesz rajta az a semmihez sem
hasonlító érzés, mindjárt belehal, lassan, és kínzóan fájdalmasan
szakad apró darabokra a szíveft.  Már vagy egy órája várakozik,
idegesen  toporog,  kezében  a  borítékot  szorítja,  olyan  erővel,
hogy belelilulnak az ujjaift. A nap már alacsonyan jár, sugarai alig-
alig törnek át az évszázados tölgyek lombkoronái közöt, a késő
őszi szél fagyot hozó lökései könnyedén hatolnak át a fatörzsek
közöt, és majd ledöntik lábáról a férftft. 

– Mindjárt vége, lassan it az idő – mormogjaft. Aztán újra átéli
azt a tegnapi borzalmas pillanatot:

Csengetnek, ő nyit ajtót, kora este van, lefekvéshez készülnekft.
Szokatlan időben érkezik hozzájuk valakift.  Egyébként sem szo-
kot jönni senkift. Hosszú évek óta már csak egymásnak élnek, az
összes barát kihalt mellőlükft. 

Magdalena mintha meg sem hallaná a csengőt, a hintaszékben
szundít a televízió előtft. A csengetés összerántja Giuseppe izmait,
ránéz feleségére, felpatan és az ajtóhoz csoszogft. Kitárja az ajtótft.
A bejárat feleti lámpa megvilágítja a jövevény egész testét, tisz-
tán, egyértelműen látszik az arcaft. Giuseppével megfordul a világ,
arcából kiszalad a vér, helyén milliónyi tű szúrásának érzése ma-
radft. Az ajtóban rég halot nővére áll fatalon, épenft. 
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– Ezt az alakot választotam, azért, hogy ne legyen kétséged a
kilétem felől és afelől amire most utasítani foglak!

– Renata! Te nem lehetsz!
– Nem is Renata vagyok! A nővéred már rég halot, és én va-

gyok az, aki arról döntöt, hogy halot legyenft. És most egy dön -
tést a te kezedbe adokft.  

Közelebb hajol és a Giuseppe fülébe súgja az utasítást, aztán
meg sem várva a reakcióját megfordul és eltűnik a ködbenft. 

Magdalena végre megtalálta a férjét a parkbanft. Amikor meg-
pillantota megállt, és a kellő távolságot megtartva, hogy az ne
vehesse észre távolból szemlélte férjétft. Az első gondolata az volt,
hogy még mindig milyen sármos az idős kora ellenére is, magas,
egyenes tartásúft. Fiatalon a legszebb férf volt, akit csak látot, an-
nak idején szerelem volt az első pillantásra és úgy érezte, hogy
még mindig ugyanolyan szerelmes belé mint a kapcsolatuk ele-
jénft. 

Amikor Giuseppe és Magdalena megismerkedtek, még szinte
gyerekek voltak,  de  az  első  pillanatól  kezdve  biztosan tudták
mindketen, hogy egymásnak letek teremtve, egymással fogják
leélni az életüketft. És így is letft. Micsoda élet volt! Jötek nehéz és
még nehezebb idők, jötek szép évek, és rendületlenül, hitel telve
csakis egymásnak éltek,  közösen oldotak meg minden problé-
mátft. Bárcsak megajándékozta volna őket a Jóisten gyermekekkel
isft. Mennyire más let volna mindenft. Giuseppe annyira szerete
volna, és Magdalena bármit megadot volna mindig is,  hogy ő
boldog legyenft. Ezt nem tudtaft.  

– Tegnap este valahogy olyan más volt Giuseppe – morfondí-
rozot Magdalena – nem is aludt, csak forgolódot az ágyon, és
többször is felkelt,  lement a konyhábaft. Aztán ma délután, úgy
ölelt át, mintha soha többé nem látnánk egymást és se szó, se be-
széd eltűnt othonrólft. Most meg it a parkban toporog egyedül,
mintha várna valakitft. Mi ez az egész? Aggódom érteft. Még sosem
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látam ilyen tanácstalannak a 66 év alatft. Mindig is céltudatos,
összeszedet ember volt, még a legnehezebb időkben is meg tudta
tartani a higgadtságátft. 

– Szegény egyetlen Giuseppém, milyen dologba keveredtél?
Még a kabátod sincs rajtad, meg fogsz fázni! – sutogta magában,
közben összehúzta szőrmegalléros kabátját gyors léptekkel a fér-
je felé indultft. 

Egy szürke, lábszárközépig érő ballonkabátot viselő ember állt
zsebre dugot kézzel a fák közötft. Kalapja mélyen előre húzva,
úgy hogy az arcából egy apró részlet sem látszódhatotft. Igazából
nem látszot maga az ember sem, a fák közöt leszálló ködbe egé-
szen beleolvad,  mintha csak része  lenne annakft.  Nem mozdult,
csak állt és Giuseppét fgyelte a távolbólft. 

– Egy út véget értft. Lássuk, hogyan döntesz ember! Mennyire
erős a szerelmed? A Föld összes lakója közül téged választotalak
erre a feladatra, neked a legőszintébbek, legletisztultabbak az ér-
zéseid a szerelmed irántft. Az életed során hozot döntéseid mind-
egyike bölcsnek és igaznak bizonyultft. A képességeid alapján le-
hetet volna belőled valakitt; vezető politikus, vagy sikeres üzlet -
ember, de akár tudós is, sőt erre a sorsa is voltál hivatot, de nem
teted megft. Te maradtál a saját szinteden, inkább választotad a
nyugodt, egyenletes, kiszámítható életet, csak azért, hogy mindig
a szerelmed közelében lehessft. 

Én a kezedbe adtam a döntés lehetőségétft.  Az életetek alko-
nyán vagytok,  de még pár évet élni  fog egyikőtök és most  te
döntheted el, ki éljen tovább a másik nélkülft. Feláldozod-e a sze-
relmedet, hogy megvédd a szenvedéstől, vagy neki adod az életet
ajándékba?

Giuseppe az égre pillantottt; a Nap pár perc múlva lebukik, és
neki ez a pár perc maradt az életébőlft. Éjjel meghozta a döntését,
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felírta egy papírra, ahogyan Az utasítotaft. Reggel a cetlit egy bo-
rítékba tete, majd az egész napja azzal telt, hogy feleségét nézte,
minden mozdulatát  és  minden szavát  elraktározta  az  agyában,
hisz többé sohasem láthatja és miután kilép az ajtón csak ezt az
élményt fogja magával vinni a találkozóig, csak ez fogja elkísérni
oda, ahová tartft. 

Megpróbált röviden, úgy elköszönni Magdalenától, mint egy
átlagos napon, mintha csak a sarki közértbe menne egy liter te-
jért, de sejtete, hogy ez nem sikerültft. Magdalena a lelke legki-
sebb rezdüléseit is megérzi, és meg is értift. Ők egymásban találták
meg az élet értelmét, együt meg tudták élni az életet, nem csak
átélni, mint oly sokan a világbanft.

Most  döntenie  kelletft. Egy végső áldozatot  kellet hoznia  a
szerelméértft. Áldozat mind a két döntés, csak az egyikben saját
magát áldozza fel a másikért, azzal, hogy életben marad és az el-
következendő  néhány  évet  üresen,  értelmetlenül,  fájdalmasan
kell élnie, együt a lelkiismeretével, várva azt a pillanatot, mikor
eljön az ő ideje is – és a reménnyel, hogy talán a másvilágon újra
találkozhatnakft. De ha úgy dönt, hogy ő hal meg, akkor Magdalé-
nát teszi ki annak a fájdalomnak, amit abban a pár évben el kell
viselnie, amit a hiánya támasztft. Jól ismerte a feleségét, és saját
magát is, tudta, hogy ki az erősebb lelkileg ketejük közül, tudta,
hogy melyikük képes elviselni a másik hiánya okozta fájdalmatft.
Ennek fényében hozta meg a döntésétft. 

Abban a pillanatban, amikor a Nap utolsó sugarai is eltűntek,
a fák közöt megbúvó kandeláberek automatikája bekapcsolt,  a
felvillanó fény szépen megvilágítota a parkot és jól látható volt
Magdalena számára Giuseppe, meg az az alak is, aki a fák közül
kilépve elindul a férje feléft. Az asszony remegni kezdet, talán a
hűvös levegő, talán a férje iránti aggodalom következtében rajta
lassan úrrá lévő rossz előérzet miatft. 

Arra gondolt, hogy bármi is történik, ő megbízik, mindig is
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megbízot a férjében, és soha nem kételkedet benne, vakon hit a
döntései következményeiben és ez fordítva is így volt, hisz min-
dig csak a legjobbat akarták a másiknakft. 

Giuseppe  lassan  kihúzta  magát,  ahogy  megláta az  alakotft.
Tudta, hogy ő az akire vártft. Egyszerre lassulni kezdet a szívveré-
se, már nem kapkodta a levegőt semft. Mintha megnyugodot vol -
naft. 

Az alak megállt előteft. Giuseppe gondolkodás nélkül kinyúj-
tota a kezét, és átadta a borítékotft. Az alak elvete tőle, kihúzta a
papír cetlit belőle, ránézet, majd felemelte a tekintetét:

– A te döntésed Giuseppe! 
Ebben a pillanatban, pár tíz méterrel arrébb, az őszi park hulló

lombjai közöt holtan eset össze Magdalena Romanoft. 

Utazás
avagy a trombitás legendája

– Elnézést! Uram! Szabad? 
– Igen, igen, bocsánat – riadt fel a férf, majd rögvest fel is állt,

helyet adva az új felszállónakft.
– Köszönömft. Nem baj, hogy az ablak mellé szeretnék ülni?
– Nem, persze – mondta, közben a kabátja ujját elhúzta a szá-

ja előt, letörölve az alvás közben kicsordult nyálatft.   
– Köszönöm – hálálkodot az idős hölgy és lehuppant az ablak

és a férf közéft. – Hoppá, egy képeslap, az öné? – mutatot a pad-
ló feléft.

– Igenft. Minden bizonnyal – vete át  a hölgy kezéből a felé
nyújtot lapotft.  
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– Nagyon szépft. Karácsonyi?
– Igen, az – motyogta zavartan a férf és a belső zsebébe rej -

tete a lapotft. Most jutot eszébe, hogy azt sem tudja, hogy mit áb-
rázol a képeslap díszítéseft. Csak a hátoldalán lévő szöveget olvas-
ta el, már vagy százszortt; „Gyere haza és mindent megtudsz! Csó-
kol anyádft.” 

–  Elszundikált?  Nem  csodálomft.  A  Mississippi  csodálatos,
megnyugtat, a hajó elringat, a táj pedig álmodozásra csábít – só-
hajtotft. – A nevem Mrsft. Jenna Taylorft.

– Örvendek, Gab Miller vagyokft. 
– Ó, mint a híres jazztrombitás?
– Igen, pont – mosolygot Gabft. 
–  Imádom  a  jazz-tft.  Meglepődöt? A  korombeliek  általában

nemigen kedvelik a modern zenét, de én odavagyok érte – fecse-
get Mrsft. Taylorft.

A férf helyeslően bólogatot, és csak most vete észre, hogy
alig van utas a hajón, szinte az összes pad üres, csak lézengnek
az emberek, nem is értete miért mellé telepedet le ez a fecsegő
öregasszonyft. Szép lassan a gondolataiba merült, kizárva a külvi-
lágot, de legfőképpen az újdonsült útitársa károgásátft. 

A gőzhajó kürtje térítete vissza álmélkodásábólft. Mrsft. Taylor
még mindig beszélt hozzá, de ő egy szót sem tudot volna vissza-
idézni tőleft.

– Nekem is volt egy fam! Olyan jóképű volt mint maga – vi-
gyorgotft. – Eleset a Nagy Háborúbanft. Önként jelentkezet, nem
is értem, meg volt mindenek

– Sajnálom – kényszerítete reagálásra magát Gabft.
– Önnek van családja? – érdeklődöt Mrsft. Taylorft.
– Igen, vanft. Feleségem és két kisfamft. – felelteft.
– Ők? Nem utaznak magával?
– Nem, ők nem – próbálta szűkre szabni a beszélgetést a férfft.

Nem sikerültk
– Miért? – érdeklődötft.
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Gab láta, hogy ebből nem tud szabadulni, ezért minden mind-
egy alapon jópofát vágot hozzá és belement a beszélgetésbeft.

– Nemrég tértünk vissza Európából, eléggé fárasztó volt szá-
mukra az út és az ot tartózkodás is, ezért úgy döntötek, hogy
othon maradnak Memphis-benft.

– Ó! Európa csodás! Irigylem magukat, az a sok szép régi mű-
emlék! Én még sohasem jártam ot, az egész földrészt bebaran-
golnám, minden látványosságot megnéznékft. Maguk is ezt teték,
igaz?

– Nem, nemigen volt rá időnkft. Sok városban jártunk, de csak
színházakban és bárokban értem nyomon Európátft.

Mrsft. Taylornak leeset a tantusz:
– Aha! – jöt rá a megoldásra – Maga az a Gab Miller?! 
Gab meg sem próbált válaszolnift.
– Micsoda megtiszteltetés egy ilyen hírességgel utazni, el sem

hiszem – majd pár perc levegővétel nélküli áradozás következetft.
– Most is zenélni megy New Orleansba?
– Nem, most nemft. Az anyámhoz tartokft. 
– Biztos nagyon büszke önre! – mosolygot a hölgyft.
– Nem, nem igazán – hajtota le a fejét Gabft. Valami arra kész-

tete,  hogy  megnyíljon  ennek  az  idegennekft.  Végeredményben
soha senkinek nem beszélt a gyerekkora gyötrelmeiről, még a fe-
leségével is nagy nehézségek közepete osztot meg pár emlék -
foszlányt erről az időszakrólft.

– Meséljen- biztata útitársaft.
– Anyám első generációs olasz bevándorlók gyermekeft. El tud-

ja képzelni mekkora szégyen 16 évesen teherbe esni egy olasz
lánynak!? Ráadásul házasságon kívül!? Anyám gyakorlatilag a
születésem pillanatában eldobot, két éves koromig a nagynéném
és a férje nevelt,  a nagyszüleim felügyelete melletft. Egyébként
ezt  is  csak véletlenül  tudtam meg az  unokatestvéreimtől,  akik
csúfolódásként  vágták a  fejemhez még kamasz korombanft.  Mit
mondjak, letaglózó élmény volt számomraft. Anyám nem beszélt
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erről az időszakról hiába is kérdeztemft. A nagyszüleim úgy me-
sélték, hogy anyámnak abban az időben egy John Miller nevű fc-
kó csapta a szelet és én egy elhamarkodot, és elhibázot éjszaka
miat születem, ami után anyám nem is láta többé a férftft.

Később hozzáment egy Steve Carter nevű rendőrhöz, ő let az
én nevelőapámft. Rosszul bánt anyámmal, kegyetlenül velemft. Ál-
landóan éreztete velem,  hogy én csak harmadlagos  vagyok a
családban, a húgom születése után negyedlegesft. Nem éltünk sze-
génységben, de tőlem megvonták szinte minden jót, legfőképp a
szeretetet, sok megaláztatásban volt részem a családomban és a
tágabb környezetemben isft.   Egy nagyapámtól kapot zenedoboz
jelentete az othon biztonságát számomra, semmi más, és ez a
kis tárgy gyújtota fel bennem a zene iránti vágyamatft. Éjszakán-
ként ennek a dallamára álmodoztam, arról, hogy az igazi apám,
John Miller egyszer eljön értem, magával visz és ő nevel fel sze-
retetben, gazdaságbanft. De hiába vártamft. Tanulni nem engedtek,
dolgoznom kellet, eltartani magamatft. A nagyapám olykor-oly -
kor küldöt pénzt és meghagyta, hogy azt rám fordítsák, de nem
így let, soha nem let jobb nekem egy fkarcnyival semft. 

Az utcagyerekek közöt azonban hamar társakra találtam, ösz-
szeismerkedtem a rabszolgák leszármazotaival, akik nagy része
hasonló  sorson tengődöt, mint  én,  de  ők mélyszegénységben,
mégis boldoganft. A zenéjük rabul ejtet az első pillanatól fogvaft.
Már csecsemőkorban átjárta őket a zene, én csodáltam őket ezért,
és  minden  vágyam  volt,  hogy  elsajátítsam az  életérzésüket,  a
zene iránti rajongásukat és tudásukatft. Sikerült is, szinte minden
időmet velük töltötem, és folyvást gyakoroltamft. Akadt egy jó
barátom, egy francia-kreol családból származó srác, Gitanft. Ő nél-
küle most nem lennék ot, ahol tartokft. Olyan idős srác volt mint
én, de ő gazdag és tanult, viszont saját magamért let igaz bará -
tomft. Megértete velem, hogy vannak értékeim, és nem vagyok
hitványabb, mint a gazdag és sikeresebb emberek, nem kell al-
sóbbrendűnek éreznem magam, ő volt az első, aki hit bennem,

271



Úton Surman Viktor

már akkor, amikor még én sem magambanft.
Észrevetem, hogy a zenével ki tudok törni, ezért eltökéltem,

hogy mindent megteszek, hogy híres zenész legyek – nem utolsó
sorban azért, hogy megmutassam mindenikek, hogy én is érek
valamitft. Gitan némi csellel pénzt szerzet a szüleitől, amiből meg-
vetük az első trombitámatft. Mivel a helyiek is úgy tartoták, hogy
van bennem tehetség a pártfogásukba vetek, csakhamar bizal-
mukba fogadtak és esélyt adtak, hogy bárokban, lokálokban lép-
hessek fel a zenekaraikkalft. Kezdtem pénzt keresni, igaz nem so-
kat, de minden centet hazaadtam, vágytam rá, hogy anyám és a
nevelő apám is elismerjék a tehetségemet, legalább a keresetem
miatft. Nem így letft. Emlékszem,  kbft.  15  éves  lehetem,  amikor
nagy boldogan rohantam haza, hogy elújságoljam, hogy felvetek
a zeneakadémiáraft. Erre a nevelő apám az újságból fel sem nézve
közölte velem, hogy ő bizony nem költ rám egy ftyinget sem,
hogy mihaszna zenész legyek, márpedig nekem a gyapotföldeken
a helyemft. Titokban mégis eljártam a zeneiskolába, éjjel bárokban
zenéltem, a keresetemet a tanulásomra költötem, megnősültem,
aztán szépen lassan felkapot zenész letem, de ez már történe -
lemft. 

Anyámra visszatérvett; ő nem állt mellém soha a nevelőapám-
mal szembenft. Miután Steve meghalt azt hitem, végre anyám szí-
vében a megfelelő helyre kerülökft. 

Egy fellépésre tartotam, amikor a buszon egy ismerős hölgy-
gyel  szóba  elegyedtemft.  A  beszélgetés  közben  elkotyantota,
hogy ő az én apám, John Miller közeli rokonaft. Felkeltete az ér -
deklődésemet, kérdezgetni kezdtem, és egy igen érdekes dolgot
tárt fel előtemft. Azt állítota, hogy John Miller nem lehet a vér
szerinti apám, mivel egyrészt tudomása szerint soha nem feküdt
le anyámmal, másrészt azóta sem születek gyerekei, pedig ezidá-
ig három felesége is voltft.

Karácsony előt volt,  mint maft. Elmentem anyámhoz, vitem
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neki bort és csokoládét, szelíden beszélgetünk, majd előálltam a
kétségeimmelft. Megkértem, hogy öntsön tiszta vizet a pohárba, és
immár 35 év után árulja el nekem, hogy ki is az igazi apámft. A vá-
lasza teljesen váratlanul ért és meghökkentettt; olyan dühroha -
mot kapot, amit az én szolid és mindig barátságos anyámról el
sem tudtam képzelni: „Nem érdekel a fájdalmad! Szenvedtem én
eleget te miatad! Ne is gyere ide többé, hagyj engem békén ez-
zel” ordítozta felémft. Elrohantam, azóta nem is látam anyámatft.
Nem sokra rá a feleségemmel Memphisbe költöztünk, oda szólí-
tot a karrierem, új életet  kezdtem, megpróbáltam elfelejteni  a
múltatft.  Ennek már 3 éveft. 

– Megható történet – sóhajtot együtérzően Mrsft. Taylorft.
– Pár napja ez a képeslap érkezet tőle – nyújtota át a belső

zsebébőlft. 
– Hmk Talán megoldódik a rejtélyft. Szép az a képeslapft. An-

gyalok trombitávalft. Találóft.
– Azft. – vete vissza Gab a képeslapotft. Most nézte meg igazán,

hogy mit ábrázolft. Valóban egy angyalsereg volt rajta, középen
egy fnom arcvonású,  többiekhez képest  hatalmas termetű an-
gyallal, trombitával a kezébenft.

– A rejtély viszont sajnos nem oldódik megft. Amikor visszaér-
tem Európából két levél fogadot, az egyik ez a képeslap volt, a
másik három nappal későbbi dátumú, és a húgom írta benne azt,
hogy anyám váratlanul meghaltft.

A gőzös lelassult a kikötőhöz érve, majd megállt, és lehorga-
nyozotft. 

– Hát, vége az utazásnak, ez már New Orleans – tűnődöt Mrsft.
Taylorft.

Gab lesegítete útitársát a hajóról, a mólón elbúcsúztak, majd
gondolataiba merülten ballagot a közelben várakozó taxik feléft.

– Gab! Egy pillanatra – csenget fel az ismerős hangft.

273



Úton Surman Viktor

A férf megfordultft. Mrsft. Taylor állt mögöte, kezében egy ha-
talmas  fényképezőgéppel,  amit  rögtön  el  is  sütöt, mikor  Gab
megfordultft. 

– Köszönöm az interjút! Címlapra teszem a holnapi számbanft.
– rikácsolta a nő, majd korát meghazudtoló fürgeséggel patant
be a mellete várakozó kocsi nyitot hátsó ajtaján, ami nagy gáz -
zal rögtön el is indult a város feléft.   

–  Szemét  hiénák!  – morogta  egykedvűen Gab,  majd fogot
egy taxit és a temetőbe vitete magátft. 

A temetőhöz közeledve egyre jobban elszorult a torka, szorí-
tot a mellkasa, és nehezére eset levegőt vennift. A sírok közöt
bolyongva már egyre nehezebben tartota magát, de amikor meg-
pillantota anyja nevét a sírkövön kitörtek belőle a könnyekft. Sírt
ahogy még soha, egész élete minden fájdalma ot és akkor csapó-
dot left. Bármit megadot volna azért, hogy élve lássa anyját, leg -
alább a búcsú erejéigft. 

Már sötétedet amikor felocsúdotft. Lassan összeszedte magát,
egy  utolsó  pillantást  vetet a  sírkőre,  képzeletben búcsúcsókot
adot anyja homlokára, és elindultft. Karácsony este volt, az utcák
néptelenek  csak  ő  barangolt  céltalanul,  amíg  csak  a  templom
előt találta magát, ot ahová gyerekkorában jártft. A misének már
vége, de ő mégis úgy érezte, hogy most it a helye, hát lenyomta
a kovácsoltvas kilincset, az ajtó kinyílt,  ő belépetft. A templom
üresen kongó visszhangjai  nyugalommal  töltöték el,  gyertyák
égtek az oltár körülft. Beült egy padsorba és elmerenget a fények
játékánft. 

Valamin megakadt a tekinteteft. Egy freskó volt az a szentély
szegletében,  amit  azelőt még nem látot, vagy legalábbis  nem
tűnt fel nekift. Most a karácsonyi fényben megmutata magátft. Egy
csapat angyalt ábrázolt, középen egy nagyobb, trombitát fújó an-
gyali lénnyelft. Ez a lény mintha az ő arcát viselnéft. Elővete a zse-
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béből a képeslapot és döbbenten tapasztalt, hogy az azon ábrá-
zolt vezér-angyal arcvonása is megszólalásig hasonlít a freskóéraft.

–  Gabriel! – törte meg a néma csendet egy hangft.  A férf ösz-
szerezzentft.

– Louis atya!
– Megismertelek ám, még ilyen félhomályban isft.
– Dicsértessék, atyám!
– Mindörökké,  famft. Mi  járatban it? Karácsony van,  miért

nem a családoddal vagy? Nem mintha nem örülnék, neki, hogy
legalább ilyenkor meglátogatod öreg barátodat, de ebben az idő-
ben csak az ilyen magányos vénemberek vannak it, mint ami -
lyen én vagyokft. 

– Anyámhoz jötem – csuklot meg a hangja, miközben meg-
ölelte a papotft.

– Hát igen, a múlt héten temetük elft. Halála pillanatáig várt
tégedft. 

– Európában voltam, amikor hazaértem ez a képeslap foga-
dotft. – nyújtota át a lapotft. Nem tudtam időben ideérnift.

Louis atya felvete olvasószemüvegét és a gyenge fényben ad-
dig fordítgata, amíg el tudta olvasni: „Gyere haza és mindent
megtudsz! Csókol, anyádft.”

– Értem – sóhajtot a papft. – És te abban bíztál, hogy végre
fény derül a származásodra!?

– Igenft. De már nem érdekelft. Anyám halot, mást meg nem fo-
gok vegzálni, hogy mondja el amit tudft. 

Louis  atya,  lehajtota fejét,  sóhajtot, aztán öregesen leült  a
legközelebbi padraft. 

– Ülj le, fam, ide mellémft. 
Gab engedelmesen mellé telepedetft.
–  Ez  nem  az  én  privilégiumom  lenne,  de  ahogy  mondtad,

anyád halot és mástól nem is tudhatod meg az igazságotft.
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Mély levegőt vet, belenézet Gab szemébe és belekezdetft.
– Gabriel!  Nyilván tudod, hogy mekkora szégyen egy olasz

lánynak és a családjának, ha férjhez menetel előt teherbe esikft.
Azt kell, hogy mondjam, hogy a könnyebbik rosszat választotuk
a magyarázat gyanántft.  Édesanyád eljöt hozzám, amikor  felfe -
dezte, hogy teherbe eset és elmondta nekem, hogy hogyan tör -
téntft. A története hihetetlen volt, de megesküdöt az Élő Istenre,
hogy igazat mondft. Annyira kétségbe volt esve, hogy az öngyil-
kosság gondolata foglalkoztata, én voltam az utolsó reményeft. 

– Mondja már, atyám, mit mondot önnek anyámft. 
A  pap  újra  mély  levegőt  vet, tartva  a  következményektől,

majd végül válaszolt a feltet kérdésre: 
– Azt, hogy neked nincs apád Gabrielft. A szó biológiai értelmé-

ben legalábbis nincsft. 
– Mi? Hogy? Ezt hogy mondhatja? – kapkodot a levegő után

Gabft. 
– Anyád elmesélte, hogy álmodot egy angyalról, aki szeretke-

zet vele, és megtermékenyítete, azt mondta neki, hogy ő Gábri -
el arkangyalft. Anyád olyan részletességgel mesélte el, hogy két-
ség nem férhet hozzá,  hogy valóban átélte,  és  tudván tudtam,
hogy előte férf nem érinteteft. Tudtam, hisz a gyóntatója voltamft.

Gabriel! Amit édesanyád állít, az igazft. Hidd el, hogy megfele-
lően körbejártam a történetét,  elvitem egy nőgyógyászhoz, de
beszéltem az  elöljáróimmal,  még a  Vatikántól  is  tanácsot  kér-
tünkft. Nem fedtem fel a kilétét, megpróbáltam megvédeni, nem
akartam, hogy pletykalapok címoldalára kerüljön, mocskolódá-
sok közepete és azt sem, hogy megcáfolni igyekvő kutatók lep-
jék el a templomomat, meg a családotokatft. Ezért találtuk ki édes-
anyáddal,  hogy John Miller az apaft. Miller  jóravaló fatalember
volt,  hozzánk járt  misét látogatni,  keresztényi  kötelességből  és
némi anyagi  támogatásért  cserébe beleegyezet, hogy névleg a
gyermek apja legyen, de ennél többet nem tet, nem is kívántunk
tőleft.
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– Azt akarja nekem bemesélni padre, hogy valami égi csoda
folytán én egy szűzi fogantatás eredménye vagyok?

– Ez nem mese Gabriel! – állt fel Louise atya a padtólft. –   A
természetben akad rá példa, és ne felejtsd el, hogy hitünk egyik
alappillére is a szűzi fogantatásft. Ha egyszer megtörtént, márpe-
dig megtörtént, miért ne következhetne be többször is!? – muta-
tot egy szűz Máriát ábrázoló szoborraft. – Nézd Gabriel – lépet az
oltár melleti freskóhoz – Ezen a freskón Gábriel arkangyal sze-
repel, kezében egy trombitával! A te arcodat viseli! Ez egy több
száz éves festmény! A festőnek is látnia kellet életében az ark -
angyalt,  őt festete meg! Az arcvonásaidat és a tehetségedet is
etől a lénytől örökölted! Ez a csoda, Gabriel! Te egy csoda vagy!

Ezek az  utolsó mondatok még a fülében csengtek akkor is,
amikor már jócskán maga mögöt hagyta a templomotft.

Egész hátralévő életében a fülébe csengetft. Ezzel a tudatal élte
meg az életétft. 

Aznap, karácsony éjszakáján, New Orleans-t belepte a hóft.
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Szikszay Péter

Az ’50-es években látam meg a napvilágot a budai Sas hegy
tövében polgári családbanft.ft.  Iskolai tanulmányok vége felé  ké-
szültem flmrendezőnek, aztán végül állatorvos letem,

Vidékre kerültem egy dolgos településreft. Praktizáltam hivatá-
somban  de  hobbiként  amatőr  flmeken,  majd  videón  alkotam
animációs flmeket és rögzítetem a vidéki élet kalandjaitft. Több
közülük díjat érdemeltft.

38 évesen először és utoljára megnősültem, leány-gyermekem
letft. Ő már felnőt külföldön keres boldogságot magánakft. Nejem-
mel harmóniában együt vagyunk 27 éveft.

A nők hosszú  legénykoromban és  utána  a  Nő,  a  feleségem
fontos szerepet játszotak életembenft.

Bejártam a világ számos pontját New Yorktól Máltáigft. Publi-
káltam fotókat és rövid írásokat országos lapokban, nyertem fo-
tós díjakatft. Írtam rövid novellákat, több közülük megjelent orszá-
gos antológiákban, helyi kisvárosi újságot is szerkesztekft.

Úton lenni szeretem, szeretekft.
Az első repülőút élményét it most megosztom Veletekft.ft.
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Meglepetés a levegőben…

Az első repülős utazás, azaz az első repülés az mindig emléke-
zetes s ritkán felejtjük elft. Mikor emelkedik a gép, gyomrunk és
furcsa érzéseink vele emelkednekft. Utána viszont a halk zúgás, a
csendesnek ható moraj, a felhőkön átsütő napsugarak látványa a
kis  ablakokon kinézve mindent  kárpótolft.  Mikor  leereszkedik a
gép próbálod kitalálni mit is látsz éppen, felismered e így a ma-
darak nézőpontjából az alatad elterülő világotft. Különleges felfe-
dezéseket tehetszft.

Mikor először vágsz bele a még szokatlan élménybe? Mások
mondják,  hogy  nagyszerű,  izgulnod  nem  kell,  majd  meglátod
nagy élmény lesz, maradandó!

Így történt ez vele isft. Ifú mezőgazdasági szakemberként tény-
kedet egy nagy gazdaságban,  akkor  még az  ilyen diplomások
közöt is  különleges „képességgel”,  hogy használta,  beszélte az
angol nyelvet isft. Nagy tyúk-telepek voltak a gazdaságban, s ahol
tyúk van ot tojás is szép számmalft. Termelődöt is naponta sok
ezer darabft. Ezek nem átlagos tojások voltak, hanem nagyértékű
tenyész-tojások, amikből keltetés után keltek ki a sült- és papri-
káscsirke jelöltekft. Az 1970-es évek végét írtuk akkorft. Ez már ak-
kor is nagy üzlet volt, így a nemzetközi piacon is sikerrel értéke-
síthetők voltft. Afrikába exportált ez a gazdaság tojásokatft. Teher-
szállító repülővelft. Pontosabban ezek a „tojás szállító” gépek ere-
detileg utasszállítók voltak – a kor kiöregedet sikergépei, az IL-
18-asok közül – csak éppen a célfeladatra a utastérből kiszedték
az üléseketft. Kartondobozokban – azon belül tojástálcákon pakol-
ták be a sok ezer tojást, amikből az afrikai keltetőkben bújnak
majd ki a szépreményű kiscsibékft.
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Mind a 24 évével igyekezet erőt gyűjteni a feladathoz, s meg-
próbált nem izgulni az első repülés okánft. Ez nem sikerültft. Kinn
volt teljes aggódásában éjjel a megbeszélt időpontra a reptérenft.
A reptér várócsarnokában gyakorlatilag egy lélek nem volt, né-
hány takarító jöt-mentft.  Egy idő után előkerült  egy álmos,  de
szigorú ügyintéző hölgy reptéri egyenruhábanft. Intézkedet, amit
ilyenkor szokásos és egy biztonsági emberrel kikísértete gyalog
a géphezft. Ot állt rémisztő méretűnek hatva a 4 légcsavarját pör-
gető gépmadárft. 

Még soha nem látot közelről utasszállító méretű repülőtft. Fé -
lelmetes is volt, meg lenyűgözőft. Mitől is tud ez a nagy fémtömeg
felemelkedni, mi tartja fenn? Tudta: naiv gondolatok, talán jobb
let volna  a  suliban  fzikaórán  jobban  odafgyelnift.  Leülteték,
benn a gépben teljesen egyedül voltft. A raktérben, azaz pontosab-
ban a kiszedet ülések helyén az utastérben már ot magasodtak a
karton dobozokban a tojásokft. Sok tízezer tenyész-tojásft. Előírás-
szerűen tálcákon, majd szállításbiztos kartonládákbanft. Tele volt a
raktér a leszíjazot ládaszerű kartondobozokkalft. Ellátó emberek
érkeztek, tálcákon kis repülős ételcsomagokat hoztakft. Rengete-
get,  el  se tudta képzelni minek ennyi és ki fogja megennift. De
mindez nem volt elég: vagy 50-60 üdítőitalos palack és doboz is
érkezet, s mellé szeszes italok is jócskánft. Minden úgy, mintha a
gép tele lenne utasokkalft. Meg is ijedt, mi lesz, ha ide ennyi em-
ber jön még s csak 4 db üres és használható üres ülés van, a töb-
bit kiszedtékft. További műszaki emberek ügyködtek a gép körül,
Ő meg csak ült egymaga aggódvaft. Megjelent 2 pilóta is, üdvözöl-
ték egymást, de tovább nem törődtek vele, csak rögzíteték ma-
gukban a jelenlétét, mint hivatalos árukísérőjétft.

– Mások nem jönnek?
– Nem, nem csak mi leszünk hárman, meg a maguk gazdasá-

gának ez a tengernyi tojása – így a pilótaft. – Mint látom csodál-
kozik a rengeteg étel-ellátmányon, de mint tudja Afrikába repü-
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lünk, nem a szomszédban van, meg ki tudja meddig pakolunk ot,
jól jöhet még ez az ellátmány – s hozzá kacsintot egyetft.

–  Érezze  othon magát  – mondta,  látva  aggódó arcát  –  ha
gond van szóljon be nekünk a pilótafülkébe, de tényleg csak ha
gondja vanft.

Felzúgtak a motorok, a négy légcsavar megrezegtete az egész
gépetft.  Hatalmas sebességre  kapcsolva megindultak a  kifutópá-
lyánft. Rezget, zörgöt az egész, mintha egy száguldozó Trabant -
ban ült volnaft. Később tudta meg, hogy ezek a típusok már lese-
lejtezés előt állnak, már csak ilyen áruszállításra használjákft. Jó,
hogy ezt akkor még nem tudtaft.

 A gyomra is mintha lassan emelkedet volnaft. Voltak már en-
nél jobb érzései isft. A pilótafülkéből – hiszen közvetlen a fülke
mögöt ült, az utaskísérőknek fenntartot nagyjából kényelmet -
len üléseken – halk neszezés, gépzúgás és halk angol tőmondatok
hallatszotak kift.  Elérve a  repülési  magasságot  enyhült  az  öreg
gép rezgése, de időnként egy-két légáramlat megbolygata a zsi -
gereit s a lelkétft. Közben valahogy egyre melegebb let a helyzet,
képletesen is meg a valóságban isft. Az egyik pilóta kijöt a kabin-
ból – látva, hogy mintha izgulna és izzadna – közölte, hogy vala-
mi baj van a klímával, sajnos it benn is egyre melegebb vanft.

– De nem baj: tudja így hamarabb hozzászokik az afrikai for-
rósághozft.

Köszöni szépen, gondolta magában keserűenft.
– Az egyik légcsavar kicsit zörög – jöt ki megint egy pilóta –

de bírja még, aggodalomra nincs ok, amúgy is lassan leszállunkft.
Mire ezt kimondta a gép már ereszkedet isft. A kis koszos abla-

kon kinézve tengert látot, meg lassan feltűnő zöldes, majd sár -
gás  kietlen  sziklás  köves  partszakasztft.  A  beton  kifutón  kívül,
foszlot szőrzetű rühes agárszerű kutyákat látotft. Némelyik in -
kább hiénának tűntft. Távolabb katonai gépek túráztaták magu-
katft. Élete első repülésének első helyszíneként elég kiábrándító él-

281



Úton Szikszay Péter

mény volt, de legalább a felén már túl vanft. A pilóták most már
újra egyenruhában kicsapták a gép ajtaját, amin minden eddigi-
nél forróbb afrikai levegő áradt beft. Jó félóra várakozás után az
arab reptéri emberek odatoltak egy lépcsőt, a pilóták elmentek
intézkedni, Ő meg ot maradt egyedül a lépcsőn ülveft. A géptől el-
távolodni  nem volt  szabadft.  It volt  annyi  romantikus  történet
színhelyén Afrikában, s csak vöröses-sárgás homokot és szőreha-
gyot ebeket láthatotft. Ezt se teszi majd a szép emlékek könyvé -
beft. Helyi egyenruhás emberek kíséretében a pilóták visszajötek
és elkezdtek a felhalmozot italokra, repülős ételekre üzletet köt -
ni – úgy is mondhatnánk: sefeltekft.

Láthata, hogy nem is inkább a kis étel csomagoknak, hanem
az  üdítős  és  szeszes  palackoknak  van  nagyobb  keletjeft.  Szóval
ezért kellet ezt a sok „hadtápot” elcipelniük magukkalft. Na de mi-
kor veszik majd át már a hivatalos tojásszállítmányt?

Egyszer  csak  megérkeztek  a  fatal  afrikai  rakodómunkások,
egy hagyományos szállítószalaggal, amit a lépcsőt oldalra lökve a
gép ajtajához toltakft. Igen kényelmes tempóban egyedi rakodási
technikával pakoltakft. A futószalagon felmászot az egyik, majd
megragadva  egy  tojásos  kartont  visszautazot vele  a  szalagon,
ahelyet hogy egyikük fentről adogata volna, a másik meg lent
átveszift. 

Már nagyon várta a visszautatft. A hosszadalmas pakolás után
jöt az  Ő szerepe,  a  szállítmány adminisztratív  átadásaft.  No ez
gyorsan zajlotft. Kértek sok aláírást és mindenki mindent rendben
találtft.  A hivatalos áruátvevők még pár szeszesitalos palackot a
repülő készletéből a hónuk alá csaptak – úgy látszot ez a járan-
dóság a világ legtermészetesebb dolga a részükreft.

Több mint 5 órája vesztegeltek már a fel-le szálló katonai gé-
pektől hangos reptéren, ahol a vöröses afrikai homok és a már 48
fokos elviselhetetlen kánikulát hozó napsugarak szinte lávaten-
gerré forrtak a láthatáronft. Nehezen, de megkapták a felszállási
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engedélyt, a légcsavarok már felbőgtek, amikor üzenetet kaptak,
hogy lesz még egy utasuk egy külkereskedelmi dolgozó valame-
lyik  nagyvállalat  részérőlft.  Ide  Észak-Afrikába  menetrendszerű
magyar utasszállító járatok akkor nem jártak, így sokszor szállító
gépeken jötek haza a kinti szakemberekft. 

Az izzó nap ellenfényében egy csinos női alak jelent megft. Lát-
szot hogy nagyon sietet, kicsit csapzot volt, de így is vonzóft. Fe-
hér blúzban és hozzá való szürke kosztümbenft. Legényemberi te-
kintete rögtön megakadt a hölgy feltehetőleg a hőségtől kigom-
bolódot blúzának  felső  tájékán  az  így  képződöt látványonft.
Amolyan 30 és 40 közöti komoly hölgynek tűntft. Már kezdte is
feledni az eddigieketft. 

 Bemutatkoztak egymásnak, tisztázták feladataikat, küldetésü-
ketft. A hölgy kicsit csodálkozot, hogy a férft mind a 24 évével
ilyen megbízatással láták el, de aztán hosszan mesélni kezdet
külkereskedői  élményeirőlft.  A szoros  ülésekben egymás mellet
ülve kellemes élmény volt érezni a nő átható parfüm illatátft. Me-
sélés közben a hölgy ösztönösen blúzának felső gombjaival ját-
szot, igazgata s ez már szinte zavarba ejtő voltft. Tovább forróso -
dot a levegőft. Fáradtságra hivatkozva elaludt a nő a férf vállán s
álmában a combján nyugtata a kezétft. Az egyik pilóta megint ki-
jöt a kabinból  valamit  ellenőrizni  a raktérben,  rájuk pillantva
csak kajánul kacsintot egyetft.

 Most már akkor így voltak a légcsavarok zúgása közepeteft.
Kisebb légörvénybe kerültekft. A szendergő asszony felriadt, s ő
meg valahogy hirtelen a rázkódásban szinte  véletlenül  az asz-
szony  kellemes  keblét  érinteteft.  Bizsergető  érzés  voltft.  Viszont
félálmosan  az asszony kért  kedveskedve elnézéstft. 

– Retentő fáradt vagyok, s ne haragudjon, hogy magára dől-
temft. 

Haragról szó se volt, inkább zavartan, de belül izgatotan ha-
bogot valamitft.
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Majd a nő fatal férfre nézet és saját gyűröt blúzáraft.
– Blúzt kéne cserélnemft. – Felállt az asszony, az utazó koferjá-

ban kotorászotft. A pilótafülke melleti mosdóba ment beft. Fél perc
múlva kiszólt az asszonyft.

– Hogyha tudna egy kicsit segítenik?
Felpatant a hívó szóra az ülésérőlft.
– Nézze, azaz nézd, ugye most már tegeződhetünk – és nyúj-

tota az asszony a kezét – én vagyok az idősebb avval a nem sok-
kal – mosolygot – Ágnes vagyok – és mélyen a fú szemébe né-
zetft.

– Beakadt it hátul a blúzom, nem bírom lecserélni, segíts már
légy szívesft. A szűk repülős mosdóban elég közel kerültek egy-
máshozft. A blúz a melltartó kapocsba akadt be valahogy, így a
blúzzal együt a melltartó is kikapcsolódotft.

Abban  a  szúk  légtérben  képtelenség  volt  ellenállnia  ilyen
helyzetbenft. Az se izgata akkor, hogy mi van, ha a pilóták rájuk
nyitnakft. A hölgy is igen közvetlennek bizonyultft. Egy pillanatra
ugyan megfeszült és kezeivel takarta csupasz melleitft. De a ő ke-
zei  fnoman eltolták az asszonyi  fogást s hátulról  átkarolva az
asszonyt immáron érezhete melleinek selymes bőrétft. Egy pilla-
natra ugyan megijedt ő is saját  bátorságától, de a nő hagytaft. Pár
másodperc mennyei pillanat volt számáraft. Ágnes  kibontakozva
az ölelésből szembefordultft. A szűk térben szorosan hozzá simultft.
Hirtelen meglepődését felülírta a nő  kihívó parfümjének az illa-
ta,  melleinek lágy nyomása,  simulásaft.  A nő fnoman letérdeltft.
Most már a nő  arcát fogta a kezében, láta csillogó szemeit, érez-
hete  felforrósodot ajkainak érintésétft. Kezével simogata az asz-
szonyt  ahol  érte  – a haját,  a  vállgödrétft.  Kiegyenesedve ajkaik
ösztönösen újra  találkoztakft.  Úgy is  mondhatnánk,  a  tapasztalt
asszony egy oktató, „témazáró” csókot adot a fatal férfnekft. Tü-
zet ébresztő meglepetés, hosszú percekig  tartó ajándék voltft. 
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Ruhájukat gyorsan igazgatva foglalták el kis idő után a helyü-
ketft. A pilóták fgyelmét szerencsére csak a gép zúgása, irányítása
kötöte le, míg ők égő arccal ültek a helyükön, kezük éppen csak
érintete a másikétft.

Eszébe jutot, igazuk volt azoknak, kik biztaták: próbáld ki
hidd el, repülni jóft. Persze ilyen élményre ők se gondolhatakft.

A gép később sikeresen landoltft. A meglepő kapcsolat it nem
ért azonnal véget, újabb szenvedélyes találkozásaikon mosolyog-
va emlékeztek a „meglepetésre”, az első repülésreft. 

Az utadon

Az úton mind elindulunk,
Küzdünk és örvendezünk,
Néha vissza-visszanézünk
De a kedv és az akarat velünkft.
Van, mikor úgy érezzük, csengetnek
Válasz más utat, ha megteheted,
De az út mindenkor a tied,
Te formázod a kanyarokat 
Szív és erő mindig veled,
Hozzá társadat is meglelheted,
De az utadon végigmenni,
Neked kell és lehetft.
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Szilágyi Alex

Üdvözlök minden kedves olvasót!

Az én nevem Szilágyi Alex és mivel már néhány alkalommal
megjelentem a korábbi verselő antológiák lapjain, gondoltam, ez-
útal is képviseltetem magamft. nem csak magamat, it van még
Életem  Holdja,  akivel  a  kötet  megjelenésekor  fél  éve  leszünk
együtft. Hálás vagyok Neki, hiszen Nélküle nem születek volna
meg ezek a sorokft. Ezen felül a fotókért köszönet Atinak és Réká-
nakft. Bízom benne, jó elegyet fognak alkotni a munkáinkft. Mivel
vak vagyok, nem tudom megítélni, de szeretném hinnift. Bemutat-
kozásom végén szeretném felhívni a nagyrabecsült publikum fi-
gyelmét a verseimben található akrosztichonra, szóval olvassák
csak össze a sorok kezdőbetűitft. 

Jó szórakozást a könyv olvasásához: Szilágyi Alex
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Keringő

Ég bennem a tűz, de ha távol vagy, csak parázs,
Lilásfekete véget nem érő dalvarázsft.
Egész nap azt hallom, ahogy beszélsz vagy nevetsz,
Tudom, hogy egyszer gyönyörű hitvesem lehetszft.

Elmerengek kissé és azonnal elvesztem,
Mindig visszatérek oda, ahol elkezdtem:
Épp akkor vagyunk, annyira sírsz, mint jómagam,
Remeget a hangom vagy sajgot az oldalamft.

Titkon át szeretnélek ölelni, hátha majd
Elmúlik a bánat, akartam, hogy hátrahagyd
Lelked béklyóit, viszont félek, hogy bántalak,
Még elrontanám s végül egy sötét árny marad

Epizodistaként szíved fakó flmjébenft.
Bátorságot gyűjtök, elsétálunk az éjbenft.
Azon vagyok, hogy elűzzem a fellegeket,
Gügyögök pár szót s veled együt felnevetekft.

Dallam csendül, tétován keringeni kezdünk,
Igaz, hogy nem ismersz, de mindketen érezzükk
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Fénysugár

Arra gondoltam, hogy egy verset írok Hozzád,
Szívem hullámait vitorlások fodrozzákft.
Zavarodotságában morajlik a tenger,
Egyszerű csónakjában hánykódik egy emberft.

Minden szabad percében az ég felé tekint,
Elmorzsol egy könnycseppet, hálát adot megintft.
Mert tudja, hogy a világban sosincs egyedül,
Fénysugár vezeti, bárhová is elkerülft.

Éjszakai őrtűz világít a távolban,
Nélküled a tűzoszlopban kósza láng voltamft.
Yukon mentén szerelmem, aranyat találnék,
Elvinném Neked, nem mindennapi ajándékft.

Csillogna-villogna, leragyogná a Napot,
Selyemfényű hajadra tenném a kalapotft.
Elég lenne számomra, ha melletem lennél,
Nevetnél s a legboldogabb emberré tennélft.

Gondolataim szárnyán máris Veled vagyok,
Egyszer vitorlám alá lágyabb szelet kapokft.
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Szemem fénye

Szárnyal a képzelet, cikázik a gondolat,
Zsarnokian szabadon űzi a gondokatft.
Elkergeti őket, mind távolinak látszik,
Régi gitár húrjain angyalian játszik

Egyik kezed, a másik az enyémen pihen,
Te vagy, kiben megtaláltam, amit senkibenft.
Elég ha mosolyogsz, már nem kívánok többet,
Talán nem ez a világon a legjobb ötlet,

És az is meglehet, hogy nem fog tetszeni, de
Szívesen elmondom Neked a terveimetft.
Belevetném magam az élet sűrűjébe,
Ékszerdobozból nyújtanám a gyűrűt és Te

Könnyeiddel küszködve válaszolsz valamit,
Egy szók s a gramofon játssza szívünk dalaitft.
Aranyfényű csillagok tűnnek fel az égen,
Nem látom őket, de a lelkem mélyén érzemft.

Napról napra felragyogsz szemem előt Édes,
Akkor is imádlak, ha szemem fénye végesft.

291



Úton Tft.Zia

T.Zia

Nem számít, hogy honnan jötem,
égből szálltam-e, vagy estemft.
Jártam poklot, látam angyaltft.
Ördög hívot, megvigasztaltft.
Mit számít már, ki volt apám?
Szenvedet-e, sírt-e anyám?
Hányadiknak születem meg,
s hányszor haltam? Lelkem remegft.
Amíg élek, utam járom,
mit keresek, megtalálomft.
Iránytűként szívem vezet,
s messze repít a képzeletft.
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Út-mutató

Szia! Mi szél hozot erre,
hol a madár se jár?
Ez it egy falft. Látod? 
Ajtót rajta hiába vár
a sok eltévedt vándor,
a kéretlen vendégekft.
Nem rémisztő, hidd el, 
én it boldogan megférekft.

Egyedül, perszeft. Hiszen, 
nincs ebben semmi meglepőft.
Téged így, engem úgy 
teremtet meg a teremtő,
hogy a gondolataim közt 
érezzem jól magamft. 
Én szeretem a csendet, 
hát ne döngesd a falam,

mert erőd, bár biztosan van, 
de nincs hozzá jogod,
hogy rám kényszerítsd magad, 
csak mert te úgy gondolod,
neked az én világom 
nem érhető fel ésszelft.
Csak ezt akartam, hogy tuddft. 
És ne köszönj, ha mész elft.
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Bocsát-OK

Hidd csak azt, hogy hulló könnyem
fzikai képtelenségft.
Gondold hát, ez nálam könnyen
hanyagolható jelenség,

hiszen így vanft. Nem tévedésft.
Zokogni sosem fogsz látnift.
Belül éget csak szenvedés,
mert nem tudok megbocsátni’ft.

Elengedtél újra, csendbenft.
Nem harcoltál, nem kérleltélft.
Annyit írtál csak, hogy rendben,
az lesz, amit elképzeltélft.

Legyen, ahogy te akarod,
jöjjön, aminek kell jönnift.
Életemet nem zavarod
össze, jobb lesz elköszönnift.

Igaz, mégis dühös vagyokft.
Nem tanultunk a hibánkbólft.
Magamból vagy mindent adok,
vagy semmit se kérszft. Imákból

nem építhetünk fel házat,
vágyainkból nem lesz vár semft.
Nem is kell több magyarázatft.
Én sem küzdökft. Többé már nemft.
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Bűneinkre a bocsánat
Majd odafentről érkezikft.
Tapsikol bennem a bánatft.
Így jár az, aki vétkezikft.

Bűn-tény

Bűnös vagyok, Uram! Nagyon nagy a vétkemft.
Megbántotam magam, s nem szeretem engemft.

Nem voltam őszinte, én balga, esztelenft.
Becsaptam a szívem, s nevetem tetemenft.

Rút ruhát aggatam virágzó magamra,
Hiába sírt némán, nem adtam szavamraft.

Kővel körberaktam nyiladozó szemem,
Ne vehessem észre borús tekintetemft.

Kötötem fejemre gyászfekete kendőt,
Fülemre is húztam, meg se hallhassam őtft.

Ne vehessem észre gyászba borult énem,
Ne halljam, ne lássam, hogy lassanként végemft.

Bűnös vagyok, Uram! Nagyon nagy a vétkemft.
Nem becsültem magam, s elvesztetem engemft.

Segíts megtalálnom újra az én utam,
Ne kísértsen tovább se jövőm, se múltamft.
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Fénysugár

Arcodra az idő
emlékeket rajzolt,
vázlatként a jövő
ködjébe is karcolt
képeketft.

Szemedben a fény már
árnyékolva látszik,
szivárványszínű nyár
felderengve játszik
életetft.

Szíved csordultig van
csúnyával és széppel,
éber álmaidban
kis tündérmesékkel
fényezed

komor napjaidat,
amikor nem látod
sehol sem a hidat,
hiába kívánod,
két kezed

nem fogja meg senkift.
Ne bánkódj a dolgon,
gondolj rám! És ennyi
átsegít a gondon?
Kérdezedft.
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Hinned kell csak, hidd elft.
Úgy, ahogy én hiszekft.
Tiszta, igaz szívvel
fénysugarat viszek
épp nekedft.

Instrukciók

Amíg él, addig adjft.
Különben hülye vagy,
ha azt hiszed számít
egy hullának bármit
a rászánt pillanatft.
Amíg él, addig adjft.

Nem vagy Jézus, Isten,
mennyországod sincsenft.
Időtlen időkre
ne várj, mert örökre
nem tiéd a kincsemft.
Nem vagy Jézus, Istenft.

Ne a holtat sirasdft.
Aki szomjas, itasd,
aki éhes, etesd,
aki fázik, szeresd,
öleld és simogasdft.
Ne a holtat sirasdft.
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Szív-virág anyámnak

Először csak ág és szúrós tüske voltam,
gyökerem sem volt még, tövedből hajtotamft.
Te tápláltál engem, osztoztál magadon,
sokáig cipelted sorsomat utadonft.

Rügyeket bontotam, leveleim letek,
tövises ágaim szép koszorút tetek
fejemre, de rajtuk virágok nem nyíltakft.
Sebzet homlokomon vércseppekből itakft.

Magamra maradtam, a te időd lejártft.
Gyökeret akartam, de ez nekem nem jártft.
Nélküled már nem volt se kertem, se földemft.
Letörni le tudtak téged, elég könnyen,

de engem nem fognak! Se szél, se zivatarft.
Jöjjön csak kegyetlen orkán, mi kicsavar,
s repítsen oda, hol gyökeret verhetekft.
Virágba borul majd szívem, ha szeretekft.

Szív-virágaimból sírodra is viszekft.
Meglátod majd akkor, mi mindenben hiszekft.
Örökölt tövised díszeimként hordom,
amikor azt a szót hangosan kimondomft.
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Tévúton

Választotamft. Jól és szépenft.
Nevethetnék az egészen,
ha az a HA ot nem volnaft.
Öröm-bánat átkarolva

vezetnek, és fogják kezemft.
Nem bánom, mert nem engedem
meg magamnak a tévedéstft.
Nem könnyezemft. A szenvedést

nem láthatja rajtam senkift.
Emelt fővel kell viselni
minden döntést, amit hozunkft.
Akkor is, ha elkárhozunk,

akkor is, ha élni úgy fáj,
hogy csak az hajt tovább, muszájft.
Mindenem száz sebből vérzik,
arcomat hiába nézik,

nem láthatják szívem-lelkem,
nem tudhatják, it élsz bennemft.
Titkosan, mert nyíltan soha
nem vállalhatalak volna

magam melléft. Tetes-társak
lehetünk csak, álmok, vágyak
mezején kószálva lépünkft.
Ennyi jutotft. Így kell élnünkft.
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Tyúk-ésszel

Szédült csirke voltom
szédült tyúkká éretft.

Hogy történt, és miként?
Halld hát a mesémetft.

Apró kis csibeként
nem igen csipogtamft.
Struccosat bizony én
gyakorta játszotamft.

Néhány kis libától
lestem el a leckétft.
Ne piszkáld hiába
állatok ketrecétft.

Disznókat kerüld el!
Ne tiporjon sárba,

senki fa-borjaft.
Vesszen inkább kárbaft.

Lovakkal kezdeni
se illik csibéknek,
hiszen a nyerítés

nem mondható szépnekft.

Vágytam én kakasra,
ő is vágyot énrám,
de törni magasra

szándékozotft. Cérnám

félúton elfogyot,
kakasom már messze

kapirgál valahol
krajcárját keresveft.

Tojásokat kezdtem
hát idővel rakni,

szerencsémet hátha
ki tudom kaparnift.

Tojásokból végül
kiscsibéim letekft.

Rájuk majd emlékül
maradnak a tetek,

amik szédült csirke
korszakomban értekft.
Kotlósként holtomig

ezekről mesélekft.
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Útravaló

Indulnál? Fogd! It e két szép golyóft.
Vihetedft. Tiédft. Örülj hát nekift.
Mindegyikük rég kiszáradt folyóft.
Már hasznukat így senki nem veszift.
 
Mire vársz még? Mondd! Többet akarsz? Jó!
It egy lüktető, míves húsdarabft.
Látod? Nincs is tán hozzá fogható,
Kinek ne kéne egy hűséges rab?
 
Mit adjak még neked? A nyelvemet?
Sajnos nem látom már, merre matatszft.
Kezedbe tetem minden kincsemetft.
Ha nyelvem kitépem, velem maradsz?

Kávészünet Tézivel
Egy ragyogó nap

Szia! Jó, hogy jötél, éppen kávézni akartamft. Te hogyan szere-
ted leginkább? Én még mindig  tejszínnel,  és  cukorralft.  Sokkal,
legalább a kávém legyen édes, ha már az életem nem azft. Jó, per-
sze, tudom, nem panaszkodom, lehetne sokkal rosszabb is a so-
rom, de ne aggódj, nem zúdítok rád mindenféle csacskaságot, át-
kot, vagy hasonlót emiat, értelekft. Örülök neked, tudod, egyedül
igen nehezen menne a társalgás, bár jól elbeszélgethet magában
is az ember, de azért az nem az igazift. Jobban kedvelem a társasá-
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got, már persze csak azokét, akik képesek engem anélkül elvisel-
ni,  hogy  újra  kellene  élesztenem  őket  párszor  a  mondandóm
alat, de  azért  nem kell  megijedned,  kíméletesen bánok veled,
most igazán jó napom vanft.

A jó, nem is elég jó szó arra, amit most érzekft. Mert tudod, a
kávé mondjuk jóft. Sőtft. Ez megint nem jó példa, mivel a kávé a
gyengémft. Nem viccelek veled, tényleg, sokszor jobban kell, mint
a szexft. A kávéban legalább nem csalódik az ember lánya, azt kap-
ja, amit főzöt magának, a pasinál meg! Á, mindegy! Ezzel aztán
igazán nem szeretnélek most fárasztani, inkább keresek egy má-
sik példát, amivel a napomat megfelelően tudom neked jellemez-
nift. Mondjuk azt, hogy ragyogóft. Mint a nap, tudodft. Fényes is, meg
meleg is így, még nyáron, bár lassan it az ősz, már érzem néha a
sugaraiban a  gyengeségetft.  Fárad  szerencsétlen,  de  nem csoda,
amekkora nagy melegeket művelt a napokban, szinte minden ré-
szemből  képes  volt  nedvességet  kicsikarni!  Persze  én  bírom a
meleget, nem is azért mondtam, a hideget ki nem állhatom, kész
halál, ha fáznom kell, egészen bele tudnék pusztulnift. Maradjon
csak a ragyogó napfény, és a meleg, a vénasszonyok nyara talán
a  legszebb  évszak,  már  ha  igazából  évszaknak  nevezhető,  de
mindegy, nekem azft. A kedvenc időszakom tehát a vénasszonyok
nyara, na, rendben, a fnnyásak kedvéért az Indián nyárft. Látod,
tudok én kulturáltan is viselkedni, csak nem nagyon szeretek, de
jó, a kedvedért megerőltetem magamft. Lásd, mennyire rendes va-
gyok, nem is beszélek a szexrőlft. Igazad van, annyi más dolog van
a földön, amiről beszélhetnék, miért éppen ez? Fene se tudja, volt
egy korszaka az életemnek, amikor kimondotan rémületet kel-
tet ez a megjegyzésem, hogy akkor most beszéljünk a szexrőlft.
Fogalmam sincs miért, de ledermedtek az emberek, és azonnal
mással kezdtek foglalkoznift. A szexről pedig egyetlen egyszer sem
voltak hajlandóak velem beszélgetni, és őszintén megvallom, én
sem beszéltem volna velük erről, de nagyon viccesnek tűnt min-

302



Úton Tft.Zia

denki reakciója, így ezt a témát sokszor bedobtam, már csak a
hecc kedvéért isft. 

Ot tartotam tehát, hogy igazán jó a napom, vagyis ragyogóft.
Egyrészt azért, mert tényleg ragyog a nap, másrészt pedig amiat,
mert idevezetet az utad hozzám, és végre nem a falnak kell be -
szélnem, bár köztudot, hogy a falnak is füle van, hát akkor miért
is ne tehetném? El nem szalad, vissza nem beszél, tehát igazán jó
hallgatóságft. Nem igaz? 

Kávészünet Tézivel
Buongiorno! Come stai?

Vigyázz, forró! Kérsz még cukrot? Ne aggódj, a cukorból ne-
kem soha nem elég! Persze jól tudom, hogy van, aki feketén sze-
reti a kávét, és tutira ők aztán igazán ínyencek, de én akkor in-
kább már maradok tudatlan, és belelapátolok ebbe a csodába még
egy kanál  energiátft.  Szükségem is  van rá,  elhiheted!  Különben
hogy a fenébe is bírnám azt az őrült tempót, amire mostanság
kényszerítik az ember lányát! Tudd ezt is, érts ahhoz is, legyél
hiperszuper izémizé, szóval értedft. Persze próbálok lépést tartani
én is mindennel, de azért hajlandó vagyok azt is elfogadni, ha va-
lami reménytelenft.

A nyelvekhez például nem értekft. Ha megfeszülök seft. Próbál-
koztam én mindennel, kiskoromban nyúztak sokáig az orosszal,
nem is felejtetem semmit el abból,  amit bemagoltamft. Kérdezd
csak meg oroszul a nevemet, meg a címemet, álmomból ébresztve
sem vétem elft. Jelenteni is tudnék, és hihetetlen, de elég szépen
olvasom a cirill szövegeket a mai napig is, de azt meg ne kérdezd,

303



Úton Tft.Zia

hogy ennek mi értelme, mert fogalmam sincsft. Aztán a németel
is úgy álltam, mint az egyszeri katona, hadilábonft. A ketest sike-
rült  összekaparnom,  nagy  nehezen  kisakkoztam néhányszor  a
helyes Der Die Das verziót is, de ez a nyelv is olyan távol áll tő-
lem, hogy amikor kihullot egy versenyző az angol csoportból,
inkább elölről kezdtem az egészetft. Mármint a nyelvtanulást, tu-
dod, az éretségihez kelletft. Az angol amúgy jó, szeretemft. Egyet-
len problémám van vele, hogy nem értemft. Szavakat persze tu-
dok, írtam én ötös szódolgozatot többször is, és nem, nem igaz,
hogy puskáztam minden esetben, mert nem így voltft. Tisztán em-
lékszem egy rendkívüli  alkalomra, amikor szinte minden ment
magától, még én is meglepődtemft. Talán a hold állt úgy, vagy ép-
pen a szerencsecsillagom ért  a fejem fölé,  ki  tudja már aztft.  A
francia nyelv viszont annyira jól hangzik, hogy egyszer komo-
lyan fontolóra vetem, hogy tanulni fogomft. Neten, természete-
senft. Na, annyit is értft. Tudok néhány igen fontos és hasznos kife-
jezést, aminek tényleg értelme lesz, ha egyszer eljutok Párizsbaft.
Egyszer  biztosan  eljutok,  majd  meglátod!  Akkor  tutira  nagy
hasznát veszem majd annak a mondatnak is, hogy segítség, el-
vesztem, mutassa meg kérem, hogyan jutok el az Eifel toronyig!
Amit válaszolnak persze úgyse értem majd, de igen értelmesen
tudok ám bólogatni, és legalább nem gondolják rólam, hogy ez is
egy totál tudatlan külföldi csajft. Amit viszont imádok, mármint a
nyelvek közül, az az olasz! Szenzációs nyelv, de tényleg! Rajon-
gásig tudtam nézni néhány videót, a kedvencemet egyszer talán
neked is  megmutatomft. Egy darabig még rendes tanárnőhöz is
jártamft. Nem viccelek, annyira lelkes volt, hogy jó pár dolgot rám
is ragasztot, hiába próbáltam kibújni a feladatok alólft.  Képzeld
csak el, a végére már olaszul köszöntem, és azt is csípőből meg
tudtam kérdezni, hogyan érzi magátft. Nem hiszed? Buongiorno!
Come stai? Tessék! Látod? Ez jelenti az üdvözlést, és azt, hogy
hogy vagyft. Erre azt kellene válaszolnod, hogy köszönöd, jólft. Gra-
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zie, beneft. Persze mondhatnád azt is, hogy nagyon jól érzed ma-
gad, akkor a molto bene a helyesft. Én ritkán mondtam ezt, hiszen
ismersz, szeretek kötekednift. Sok dolog le van írva a füzetemben
olaszul,  tényleg használható leckék, csak az a probléma velük,
hogy maguktól nem másznak az ember fejébeft. Az enyémbe leg-
alábbis nem másztak, hiába néztem annyi videótft. Na, a videókkal
meg az volt a gond, hogy a tanárnőm egyszer mutatot egy szu -
per olasz pasitft. Gondolom a fgyelmemet szerete volna vele fel -
ébreszteni az egyik félig alvó állapotomban, ami sikerült is, hi-
szen felébredtemft. Te, az a srác hihetetlen egy csávó, tőle tanul-
tam meg káromkodnift. A szlenges részét néztem ugyanis állandó-
an a leckéjének, mert egyszerűen a szememet se tudtam levenni
a fogsorárólft. Meg a szeméről, és a szájáról, és annyira kis cuki
pasi volt, ahogy olaszra próbált tanítani a nonnájával, vagyis a
nagymamájával, hogy komolyan mondom, ezt a srácot neked is
meg kell nézned, nem fogsz benne csalódnift. A neve persze most
az istenért se jut az eszembe, de ez se lehet véletlen, hiszen ben-
nem nem a nyelvtanulás öröme maradt meg, azt  gondolhatodft.
Azok a kék szemek, meg az a szépen ívelt húsos száj, amivel az
olasz szavakat mondta, az igenft. Egyszer valami csoda folytán, ha
élőben kérdezne tőlem valamit, valami igazán egyszerűt, mond-
juk azt,  hogyan is  vagyok,  egészen biztos,  hogy nem érteném
megft. Mi értelme is volna nekem komolyan tanulnom nyelveket,
ha  találkozom  egyszer  egy  ilyen  csodálatos  szempárral,  talán
még a nevemet is elfelejtem, aztán egyetlen szót sem fogok ki-
nyögni se külföldiül, se magyarulft.
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Tóth János Janus

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

Harminc  éve  kezdtem  el  képzelődni  és  ennek  eredménye
nyolc saját verseskötet és számos antológiában való részvételft.

Az orvosok csak tárogatják a kezüket, gyógyíthatatlannak di-
agnosztizáltakft.

Honlap: wwwft.janusversft.gportalft.hu
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messze kéne

messze kéne menni
csendek közé ülni

ahová a város
hangja már csak álmos

sutogássá válik
elmenni odáig

csendek közöt ülve
leheverni fűbe

képzeletem festve
égi mennyezetre

megformázna téged
szép gyönyörűséged

pipacs szirmát ujjam
megcsípné hogy fújjam

fel az égi képre
hajadba a szépbe
vörös feketébe

mosolyognék végre

messze kéne menni
csendek közé ülni

ahová a város
hangja már csak álmos

sutogássá válik
s várni rád halálig
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őszi-szép

lassan földre lép a fagy
sápad a fű lábnyomán
ketévágot napkorong

haldoklik a délután

fényvér serken ég sebén
bíbor ömlik rengeteg

csontváz szerű fák testét
lüktető fény tölti meg

varjúk csőre csendet tör
deres földre rápereg

szilánkjain szisszenve
szitkozódó szél biceg

mozaikos kupolát
építget az alkonyat
fele bíbor fele kék

megremeg a boltozat

fekete gyász fellegek
hátán az est bevágtat
patkó koppan szikrája
csillagfény a világnak

vézna holdfény mosolyán
est szigora szelídül

Göncöl bakra ráhuppan
könyöklőnek nekidűl

fut az idő est megáll
lenn a mezőn körbe néz
holdfény mosta fák alat

avar csillog sárgaréz

Esteéj

Sóhajként szökik a távolság,
egymáshoz bújnak a párhuzamok,
a ma szeme még résnyire nyitva,
de pilláin már lógó, álmos mondatokft.
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Árnyékait hívja magához az alkony,
a Nap kanócát összecsípi ujja,
és kihuny a fény, a vöröslő ködöt
hegyek csúcsain szél maszatoljaft.

Csillagsugár kacsint sutogó percre,
a tétova pillanat lábujjhegyre áll,
meg-megbillen, majd eltűnik hirtelen,
szárnyára kapta egy suhanó madárft.

Ráérős a szívverés, lehelet csitul,
párna ráncain arcvonás pihen, 
gyengül a tudat, forgó bakelit világ,
álom tűhegyén vágy szól csendesenft.

liget

alkony satírozta szürke égen
összegyűrt felleg szakadásán át
már az éj mosolyog csillagfényen
ölelve az est karcsú derekát

lágy táncba kezd a zöldellő liget
apró bokrok karcsú fák hajlanak
sás sutogással náddal integet
a tó melyben hullámok játszanak

békaszerenád tücsökzene cseng
búcsút fütyent a feketerigó
némaság bújik elterül a csend
liget lábánál elalszik a tó
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hajnal törölget csillagkönnyeket
rongyát csavarja harmatcsepp ragyog
napfény cirógat kelő zöldeket
narancsos égre azúr andalog

csend

hallgat a szoba bámulnak a falak
a lámpáról zuhannak a fénysugarak
rá az asztalra a társtalan székre
és belevesznek a szőnyeg porszemébe
némaság öntözte furcsa csend nő 
lassan nem sietve mint egy barlangi cseppkő
a pillanat mi oly gyakran csak suhan
most ideül mellém és odébbáll szavam
fohász kúszik bensőmből mint az inda
hogy maradjon e csend s a pillanatal ringva
bámuljuk a plafont hová képzelünk egy képet
egy csend-keretben megfestünk mi téged
és áhítat előbb melegség majd forróság itat
egy reszkető vacogó érzést mi megsirat
hisz most úgy vagy it mint még sehogy
bennem a vágy ma újra térdre rogy
s a képen éppen ajkadra fókuszálva
szintre belehalok s futnék Tiszába Dunába
de reccsen a szék nagy a magány súlya
és a csendem semmivé lesz újra
ágyba bújok mellkasomon térdem
hallgatja hogy száguld üvölt benn a vérem
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séta a halállal

belém karolt húzot sétálni vit
lassan kopni kezdtek a színek
szakadt lelkemből elperget a hit
othona letem a rideg semminek

szürke fák alat pocsolyákba léptem
halkan cuppant cipőm alat a sár
it hagyot mitől mindig is féltem
megbénult hideg ősszé let a nyár

darvak kiáltotak búcsút a mezőre
s a hangok fennakadtak a csend tövisén
az alkony fekete vásznát egyre csak szőte
míg beleveszet minden gyönge fény

keringtek feletem a fáradt álmok 
leszállni rám már nem akart egy sem
nem bújtak az égen a csillagvirágok
a tejút ködét is hiába kerestem

nekidőltem egy halot fának
beledobolt szívem a korhadt törzsbe
sóhajom dobtam az éhes éjszakának
s avar közt gurult aprókat zörögve

rád gondoltam ot a sötét semmibe
hullócsillagként zúgot egy emlék
bár ne szeretnélek ennyire
akkor talán még visszamennék
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Varga Árpád

34 éves tanár, amatőr költő, versbarát vagyokft. Pápán lakom a
feleségemmel, illetve hamarosan érkezik hozzánk egy újabb csa-
ládtagunk isft.

A  költészet  számomra  elsősorban  lelki  megnyugvást  jelent,
mégis többet egyfajta passziónálft. Bár manapság a sűrítet, lírai
gondolatok a rohanó életempó és a jellemzővé vált türelmetlen-
ség okán nehezebben kapnak helyet az emberek életében, ennek
ellenére az irodalom szerves részeként fontos kulturális pillérnek
tartom a verseketft.

2016 őszén elhatároztam, hogy a már meglévő és a majdan
születendő költeményeimet mindenképpen publikálni fogomft. Ez
javarészt online megjelenések, közzétételek formájában zajlik az-
óta is, de időnként nyomtatásban, antológiákban szintén sikerül
a gondolataimat és érzelmeimet ily módon az olvasók elé tárnift.
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A Nap a fejünk fölöt

Minden emberben egy közös
volt és van és lesz, s ez örök:

jelesül a Nap
a fejünk fölötft.

Napvilági derült pompa
színt hoz nekünk, nem talonba

tet – égő virág,
földi fődogmaft.

Mit kezdhetnénk, ó, nélküle?
Fénye ugye nem évül el?

De bizony, sajnos!
A jövőnk harcos!

Minden nappalt követ éjjel,
minden árnyból szülhet fénnyel

örömöt nekünktt;
Napunkkal kelünkk

Őt láta, ki élt száz éve,
neki fohászkodta félve

óhaját, baját
múlni remélve,

s let így élet őre, jöt ő:
melegséggel szívbe szökő

ugyanez a Nap
a fejünk fölötft.
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Józanság

Csak egy józanság van,
Az nem lehet többféle:
Egy aranymetszéspont
Bárhonnét nézve!

De ha azt nem leled,
Tévutad lázad,
És amíg megleled,
Magányos vágyadft.

Mert egy józanság van,
Mely nem lehet többféle:
Egy arany középszer
Minden egyénre!

De ha azt nem leled,
Tévúton vágyad,
És amíg nem leled,
Magányod lázadft.

Mindenkinek van egy kutyája

Mindenkinek van egy kutyája,
méghozzá a gyermekkorából,
kivel megtanul szeretni s elengedni
ebből a világbólft.
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Kivel kitisztítja szeméből a könnyet,
melyet érte halkan, hüppögve hullajt,
s ki a szeretet fokmérője lesz mélyen,
miután a természet őt visszahívtaft.

Így vésődik a gyermekszívbe
az együtérzés, az elérzékenyülésft.
Így válik gyermekmeséből az itlét
valódi tényezővéft.

Innentől harcolunk örökre,
míg halálunk zárja háborúnkatft.
S innentől félthetjük előre
azt, ki a szívére hallgatft.

Új múlton merengő

Hová tűnt már el a lágy, régi magányom?
Hol a kis szégyenem, a szegény családom?
Komplexusom volt csupán, mit ma csak hírből ismerekft.
Eltűntetek belőlem régi lakóhelyekk

Régóta nem éreztem így, most sóhajtokft.
Most értetem meg, mi akkor gátolt s borzoltft.
Magam ura lehetek mára, már látom a jelent – 
eltüntetet belőlem minden régi sebetk
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Szálló lélek, szellem

Hová száll a lélek afrikai vidéken,
a polgárháborúk közt nyomorban, éhségben?
Mit ér ot a szellem a fegyverropogásban,
a szelíd közelség a kínzó éhhalálban?

Mert ha nem ér semmit lásd ilyen körülményben,
mit üzenjünk magunknak áldás-békességben?
Elalélt már a lélek bódult kényelemben,
a szelíd közelség a kéjes élvezetbenk

Megsajnálni

Sajnálható minden ember,
megszánható, hidd el! Egyszer
megeshet a szíved rajta,
bármit látál előbb rajta!

Disznó vagy goromba fráter,
magabiztos, pernahajderk
Adódhat az élet éppúgy –
hazavezet minden tévútft.

Hát ha még eleset, jámbor,
urak közt vidéki vándor,
gyámoltalan, teszetosza –
senki sem lehet nyűg soha!
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Könnybe lábadt szemmel látod
magányában a magányodft.
Megsajnálni azt jelenti :
lelkedben a fényt meglelnik

Változó levegő

Telik-múlik az idő,
változik a levegőft.
Ami most új, benne a régik
De kinek jó újra
azt fölidézni?

Kik Istent megtagadják,
lám Fortunában hisznek!
Egy hosszú távú lépést-döntést
átlátni később már
nyilván könnyedebbft.

Változó a levegő,
repülnek az esztendőkft.
Mi most új, abban van a régik
Kinek jó unotról
újra regélni?

Fortunában úgy hisznek,
kik Istent elvitatják!
Megváltozhat, mert másképp látsziktt;
ami egyszer új volt,
ma legyintést váltft.
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Vilcsek Adrienne

Kedves Olvasók, Alkotótársaim!

Örülök,  hogy  ismét  megjelenhet  néhány  írásom,  ezútal  az
Úton antológiábanft. A cím nagyon találó, hiszen mindenki ván-
dor, saját útját járja egy életen átft. A test öregszik, az út fzikai
akadályai egyre nagyobbak lesznek, de a belső csillogás, a lélek
az évek múltával egyre ragyogóbbá válikft. S éppen az út görön-
gyei csiszolják gyémánt fnomságúváft. Az írások, melyek ebben a
kötetben  megjelennek,  egy-egy  életút  gyümölcsei,  köztük  az
enyém isft.

Jó barangolást kívánok az úton!
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Hiányod

Sejtjeimben érzem hiányodat,
fásult nyugalommal idézem fel arcodatft.
Mint ahogy a hajnali fagy után
a dermedt fát eleresztik a fáradt levelek,
úgy engedte el szívemet a szerelem,
egy szürke, novemberi reggelenft.
Most csak állok, mint csupasz fa
magára hagyotan, és
némán, mint riadt éjjeli vad, 
hátha ismét hallom eltévedt hangodatft.
De semmibe veszet a hang, s a képzelet,
hisz az életben minden csupán 
átmenet

Múltidézés

Ne bánd a múltad
ami nincs
a folyó, melyben megmártóztál
kiszáradt
nincs ot más csak kavics 
és hordalék
de tiéd számtalan szép emlék
minden mit átéltél kincseddé vált
hisz megélt múltad lényed és lényeged már
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Te már semmire sem vagy jó…….
(Tisztelet a kiöregedet lovaknak)

Te már semmire sem vagy jó,

miért is szeretlek, te vén csataló?

Hátadon már nem viszel, mint régen,

Ügetni sem tudsz már, nem hogy vágtázni a rétenft.

Fogaid elkoptak, a fűnek már csak illatát szagolod,

Nyálad csorog, ha a tápodat majszolod

Homlokodon ránc helyet egyre mélyül a gödör,

Hátad horpadt, szemed fénytelen, 

tudom, hogy fájdalom gyötörft.

Elnézlek, ahogy a legelőn kullogsz az ifak után,

ahogy a ménessel igyekszel, még most is,

sok, sok év után!

Te már semmire sem vagy jó, miért is szeretlek,

te vén csataló?

Mert szívemhez nőtél így öregen is, s mert nekem

mind közül te vagy a legszebb lóft.
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Tenyerembe nézek

Tenyerembe nézek,

ot sejtem arcodat,

felvillanni mosolyodatft.

Az érzés már a múlté,

A mámor is tova szállt,

de tenyerem még őrzi 

minden pillanatátft.

Gyász

Vannak percek, mikor bent ragadnak a szavak

mikor mondataink üresen konganak

van mikor nincs más csak könny, és ölelés

s az ima, mely bárhonnan is száll, végül célba érft.
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Virág Zsófia

Izgalmas és változatos utazás az emberi
életft. Mindannyian úton vagyunkft. Néhány
szóban  bemutatkozom  a  nagy  utaslista
V betűsei közöt:

38 éve tart  életem útjaft.  Az utazás,  az
úton levés 2012 ősze óta a maga konkrét
formájában is életem egyik fontos alapél-
ménye:  ingázó vagyokft.  Baján lakom,  de
Pécset dolgozom, s ez mindennapos bu -
szozást jelentft.

Látam-e  már  kétszer  egyformának  a
tájat, mely közben körülvetk? Sohaft. És minden áldot reggelen
sikerült meglátnom azt a csodát, azt az ajándékot, mely éppen
rám vártft. 

Még kisdiákként, nyolcadikos koromban gondolkoztam el: va-
jon milyen képeslapokat – Razglednicákat – írt volna Radnóti, ha
nem esik áldozatául a háborús borzalmaknak? Biztosan örömteli
és szép képekkel let volna tele a képeslapgyűjteményeft. Ez a gon-
dolatom aztán feledésbe is merült – s ingázó életem kezdetén ta-
lált rám újra, versek írására sarkallvaft.

Eleinte az álmos reggelek elviselhetőbbé tétele volt a cél : meg-
énekelni mindazt a jót és szépet, mellyel találkozomft. Később a
barátaimmal is megosztotam soraimat, majd a facebookon min-
denki számára hozzáférhetővé tetem a mindennapok friss ter-
mését (Zsóf „képeslapboltja” címmel)ft.

Most pedig nyomtatot formában is lehetőség adatot ízelítőt
adnomft. Az „Idő” lapjain már korábban is megtetem – így most
az azóta eltelt évekből válogatok – főként 2016-ból és 2017-bőlft. 

Jó utazást kívánok minden kedves Olvasónak!
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Dióhéjnyi végtelenség

Nézz ma a vízre – végtelen' látod:
Véges végtelen lesz szemhatárodk
Véges a ködtőlft. Fátylat ereszt rádft.
Végtelen tenger az, mit a szem látft.

Nézz ma a vízre! S lásd meg a szépet!
Ködben is lásd a gyönyörű képet:
Lábad alat: hídft. Híd alat: életft.
Szelíd víz ringat tollruhás népetft.

Kacsák és hatyúk, vén kormoránok,
Szél tépte ingű vándor sirályok,
Parti fán ülnek hallgatag varjak:
Kezdetét várják reggelnek, napnakft.

S a kezdet eljőft. Varjúhad ébred,
Nekiindulnak a köd-fátylú légnek:
Reggeli várja varjúi éhük'ft.ft.ft.
Diófa alat zizzen a léptükft.

Diót keresnek, diót kutatnakft.
Találnak aztán, s halkan suhannakk
Kicsiny neszt hallaszft. Koppan az aszfaltft.
Nyíló dióhéj terít ma asztaltft.
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Sötétbe bújt lap a hajnali buszból

Hűs, fekete selyem a Dunának háta,
Ezüstös fiterként fényt vet rá a lámpak
Megrezzen a víz és megrezzen a fény is:

Vacogós az időft. Megrezzenek én isft.

Éjt őriz az erdő, a sötétje tinta:
Elmerül benne az erdő éji titkak

Neszező kis lábak, éjjel járó árnyakk
Aludni készül már minden éji állatft.

Készen áll a hajnal, készen áll az új nap:
Ahogy ébred, a táj nappal-színű fényt kapk

Ébredni fog a tájft. Ébredni a fény isft.
Hajnalt megelőzve ébredezem én isft.

Szerdai csacskaságok

Duna-vízben kacsalábakk
Duna tükrén kacsa-százakft.
Ideszállnakk Gyülekeznekft.
Duna tükrén kacsa-ezrekft.

Kacsa-ezrek ideszállnakk
Kacsa-százak magyaráznakk
Jön a reggel, megy az éj már:

A kacsáké ez az égtájft.
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Tavaszérző lapocska

"Kék az ég! Kék az ég!"
– Éneklik a cinegékft.

"It a fény! It a fény!"
Tavaszt vár a szép reményft.

"Tiszta szív! Tiszta szív!"
Új tavasznak szava hívft.
"Útra kélj! Útra kélj!"

Új nap – új útft. Bátran élj!

Erdei tavaszoló

"Ébredjetek, kicsi rügyek!" –
Sutogta a reggelft.

Napfény simítota őket
Ragyogó kezekkelft.

És az álmos pici rügyek
Ébredezni kezdtek,

Patanva és bontakozva
Fényre igyekeztekft.

Színeket ölt, ezer-zöldet
A tavaszi erdő,

Ahová az illatozó
Élet újra eljő!
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Áprilisi pehely-mese

Összetanakodék a hópehely-sereg:
Vidékünk lakóit miként viccelje megft.
Leesni a télen? Az miféle móka?
Minden évben mindig ugyanaz a nóta?

Összekülönbözöt a hópehely-sereg,
Vidékünket mikor s hogyan keresse megft.
Leeset a többség télen, ahogy szokás,
De tovább folyt még a vita, tanakodásk

Akik nem estek le télen a nagy égből,
Láták, hogy kibomlik már a táj a jégből,
Virágszirmok nyílnak, hófehérek a fákk
Eltévedtekft. Hiték: rájuk vár a világft.

Április közepén fel is kerekedtek,
Eljöt idejük a pehely-seregeknek:
Mint kerge fellegnek százezernyi szirma,
Ráhulltak tavaszi napfény-álmainkraft.

Telet virágzot ma a megkergült felleg:
Sikeres tréfáját pehely-seregeknekft.
Te azért oly nagyon ne haragudj rájuk!
Hamar széjjelfoszlik csipkényi ruhájuk!

Vízzé olvadnak a csínytevők a tájban,
Újjászületnek majd levélben, virágban,
Páraként azután az egekbe térnek,
S mesélik emlékét a tavaszi télnekft.
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Az öreg tölgy hálaéneke

Zöldülnek a lombokft. Vége let a télnekft.
Álomból ébrednek cserjék, fák és rétekft.
Öreg tölgyfa nyújtja ágait az égre,
Új életet érezft. Hálát így mond érte:

"It az új tavaszom, illan már az álom,
Elmúlt már a zord tél, ébred új világom:
Új madárkák térnek lombom sűrűjébe,
Új malacok túrnak árnyam hűvösébe’ft.ft.ft.

Köszönöm, Ki éltetsz, új tavaszt, hogy adtál,
Elszáradni ezen zord télen sem hagytál:
Köszönöm, hogy szólhat lombom közt az énekk
Rügyemetk Zöldemetk Köszönöm, hogy élek!"

Csütörtöki mozaik

Hajók Hullámk Fűzfa-lombokk
Toll-fehér szín villanásak
Kócsag röptek Lomb zúgásak
Víz fodrának csillanásak

Kócsag szárnyalk Busztól riadk
Gemenc fölé visszafordulk
Varjú nézi egykedvűenk
Lustán pislantk Alig mozdulk

Hajó vonul nyugodt vízenk
Fűz mereng egy tollnak hulltánk
Napfény csillank Kócsag illank
Partot mos egy lusta hullámft.
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Megleset érkezés

Táncol még a nyár tündére a színpompás réten,
Mégis változik valami a hajnali fénybenft.
Új tündére érkezik a szépség lakta tájnak:
Új tündérük a délceg, szép, sűrű lombú fáknakft.

Megérkezik a hajnalban, párát lép a lábaft.
Fáradt kicsitft. Megpihen egy bokor árnyékába’ft.
Nagy zsákjából előkészít pamacsot, festéket:
Azért jöt, hogy fessen majd egy ezerszínű képetft.

Észreveszi a nagy erdőft. Sóhajt egyet titkonft.
Újra ezer színben leszünk e szép tájban ithonk?
Mert az ősznek tündére jöt, ő pihen a tájban:
Egyelőre szemlélődikft. Megpihen a nyárbanft.

De ha fgyelsz, jól láthatod: titkon színez néhaft.
Teszteli az aranyszínt a munka előt – még maft.
Ezért látod a zöld lombban azt az arany foltot :
De ha látod, ne szomorkodj! Maradj most is boldog!

Mert a szépség nem szökik meg az illatos nyárral!
Felragyog majd minden áldot őszi napsugárral!
Tiéd marad a sok szépség, hogyha szíved nyitva:
Tiéd lehet a szép ősznek ezer apró titkaft.
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Fűfélék…*

Fűfélékk Csöndcseppekk
Csélcsap csöndk Csőr csetegk
Ősz-nesz szállk Szép színt szők

Mély kékségk Felleg jőft.  

Ág lebbenk Lomb zizzenk
Szárny tárulk Huss, innenk

Ot egy ágk It egy ágk
"Hol van most boldogság?"

Felleg nők Száll szellők
Őzláb lépk Nesszel jők

Kis fül félk Szem rebbenk
Őz illank Ág lebbenft.

Ág lebbenk Lomb zizzenk
Szárny tárulk Huss, innenk

Ot egy ágk It egy ágk
Mondom: "Kár"ft.ft.ft. Innen márft.

Így töprengk Kormos fők
Apró szemk Varjú ők

Eltöprengk Éhes mégk
Magvat látk Édes vég!

Éhség tűntk Felleg jők
Szép szót sző csellengő –
Szín-szóból, ősz-neszből:

Színekből s képekbőlft.

*Alkotói „úton létem” fontos állomása: Tóth Péter zeneszerző „Fű-
félék” címmel rgyermekkari darabot írt erre a versemre.

Ősbemutatója 2018 márciusában volt, Debrecenben, a Szivárvány
Gyermekkar előadásában, Deli Gabriella vezetésével.
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Az ingázó imája

Uram, lásd, it vagyok!
Elindultam újra:
Minden reggel újból
Ugyanazon útraft.

Te jössz velem mindig,
Te kísérsz el engem,
Te erősíted meg
Fáradékony lelkemft.

Hálával tartozom
Mindörökké Neked,
Hogy nem fogy ki
Áldot ajándékból kezedft.

Megadtad a nyitot,
Bizakodó lelket,
Megadtad derűvel
Cipelnem a terhetft.

Megadod a munkát,
Az értelmes éltet,
Minden nehézséghez
Egy csodát, szépségetft.

Maradj ezután is
Mindig útitársam,
Bárhogy kanyarodjon
Utam a világban!
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