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Előszó

Te és én...
Két nagyon egyszerű és nagyon rövid szót. Valószínűleg a legtöbb
emberben legelőször a legközelebbi emberi kapcsolatok idéződnek fel
elsőre ennek a két szónak a hallatánt. A párkapcsolatok, a családi kapcsolatokt. Azonban, ha kicsit alaposabban elgondolkodunk a szavakon
máris a jelentések, a kapcsolatok sokszínű és nagyon széles skálája
nyílik meg előtünk:
Te és én: mi keten, akik egy pillanatra találkoztunk, akiket egymás mellé sodort az élett. Talán csak egy pillanatra és mégis.
Te és én: mi keten, akik valahol, valamikor, valamit együt csináltunk, egymás mellé álltunk, segítetük vagy éppen gátoltuk egymást.
Te és én: mi keten, akik szeretük, szeretjük, szeretni fogjuk egymást, mert a szerelem ránk talált.
Te és én: mi keten, akik csak spirituálisan a hit hatalmas erejénél
fogva találkozhatunk
Te és én: mi keten, akik szeretetel nézünk egymásrat. Nem a szerelem szeretetével, hanem azzal a szeretetel ahogyan két ember nézhet egymásra csak azért mert mind a keten emberek vagyunk.
Te és én: mi keten, akik szeretetel nézünk egymásrat. Nem a szerelem szeretetével, hanem azzal a szeretetel ahogyan két olyan ember
néz egymásra akik fontosak a másik életében.
Te és én: mi keten, akik szeretetel nézünk egymásrat. Nem a szerelem szeretetével, hanem azzal a szeretetel ahogyan két létező néz
egymásrat. Amikor nem számít az sem hogy két emberről, egy emberről és egy állatról, egy növényről vagy akár csak egy tárgyról van
szó.
t.t.t.és ez a fölsorolás még nagyon sokáig folytathatót.
Ehelyet azonban inkább azt ajánlom, hogy olvassuk el, nézzük
meg mit jelent ez a két szó az ebben a kötetben megjelent írások, képek aloktói számárat.
Mindenkinek jó szórakozást kívánunk!
Juhász Krisztina és Komáromi János (koma)
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At. Túri Zsuzsa

A. Túri Zsuzsa

"Nem hiszek az Elrendelésben,
mert van szívemben akarat,
s tán ha kezem máskép legyintem,
a világ másfelé haladt."
Babits Mihály
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Ő

(ABC)

Alaktalan, alkonyati
árnyak átlósan,
békésen búcsúzva
cikáznak cizellált
csendben, csábító
derengéssé dicsőülten,
egy elkorhadt,
életelen, éjfekete,
ferde fa
gigantikus, göcsörtös
gyökerei gyűrűző
hajlataiban, hajnalra
indigókéken igéző
íriszek írnak
jelekkel játszva,
kakukkfű közöt
lengedezve lehetetlenségeket,
lyukasztot lyukak
mélyén megállíthatatlanul
növekszik neurotikus,
nyúlfarknyi nyarakban
oldódó, okkult
órák óceánillatú,
örökké örvénylő
őrzője: Ő,
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At. Túri Zsuzsa

pihekönnyű porszemekként
ringatja reményeink
súlytalan sóhajait,
szétszórja szertelen
természetességgel, teremtve
utánozhatatlan, univerzális
új úton
üdvözült üde,
űrből űzöt
véletleneket, végtelenítve
zavarosan zengő
zsibbadt zsoltárainkatt.

Olvad a hólepel.
Olvad a hólepel, olvad a jég,
ebben az életben látlak-e még?
Átetsző ajkamra fagyva neved,
emléked rángatják hetyke szelekt.
Szemednek színével üzen az ég,
szürkében oldódva tisztul a kék,
szívembe tűhegyes fényt szúr a csend,
sosemvolt magasság bérce derengt.
Védenek tőlem az őrangyalok,
Mert gonosz voltam, de már jó vagyok,
Olvad a hólepel, olvad a jég,
ebben az életben látlak-e még?
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Giccs

(Te + én)

Hallj meg, sutogom a szélbe:
Nézz fel néhanap az égre,
Állj meg, míg a Világ száguld,
Lásd, hogy ami eléd tárult,
Nem más, csak a tiszta lényeg,
Holdak, csillagok és fények,
Lelked testedről leválik
S elbír, megóv a halálig,
Éji égbolt égő csendje,
Vonzás örök, ősi rendje,
Ne nézd kínjait a kornak,
Higgy az időtlen mosolynak,
Higgy a végtelen szavának,
Égő csillagóceánnak,
Ne félj, én örökké várlak,
Ot fönt mindig megtalállak.
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Ambrus József

Ambrus József
1966t. február 14-én születem Gyergyószentmiklósont.
Nem szokványos lírai helyszínekkel,
képekkel próbálkozomt. Pályaképem szituációi egyedi álomképeket, nemessé ötvöződöt személyiségeket sorakoztatt. A
meglepetés írásmódját gyakorolomt. Radnai István költő – egy megjelenő kötetemben – az ellentétek mesterének nevezt.
A flozofkus hangvétel világszemléletemtől elengedhetetlent. Fegyelmezet erővel,
erkölcsi őszinteséggel foglalok állást, az emberiség sorskérdéseirőlt. Költészetem lényege az élő hang ábrázolásat. 16 éves korom
óta forgatom hervadozó tollam, kevés sikerrel, sikertelenült. „Fércelgetem a szavakat, ritkán formázot, patogó atomokból”.
Több tucat antológiában jelentek meg verseim, és eddig négy
verseskötetem jelent megt. 2012-ben Férfiének, 2013-ban Kifosztott szépség, 2014-ben Golgotavirág, és 2015-ben Azt élett bolondja
címmelt. Több újság is közölte (plt. a Holnap Magazin, Nyugatplusz, Kelet Felől, stbt.) és több internetes portál is barátkozot
verseimmel.
Kiteszem magam a napvilágra,
elpusztulok, vagy köztetek maradok,
aki az élet aszúját kívánja, európaiak, emberek, magyarok.
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Zokogó pálma
Kacagó erdőben, zokogó pálma,
bolond égitestek, gyülekeznek,
fedetlen mellek, szilárdan a földön,
úgy kedvük szerint gömbölyödnek,
természetre hull a vézna szemérem,
ot virágzik, ahol elenyészik,
emberi csatazaj, új szépet ébreszt,
s a rovarfalók, lelkét fölemésztikt.
Titkos agyvelőt, méltóságot keresek,
ritkán tisztességes az ember dolga,
ha körülvesz bennünket az élet,
vörös-pofájú riadt mimóza,
s hogy magasát mérje az ember,
kelő nappal kél a kötelesség,
nemes kísértetként, a por belepte,
holt patákban a címeres dicsőségt.
Keserű ajkak életvizében,
csillogó szégyenünk kirajzolódik,
midőn seregét küldi a napfény,
ijedtében a szellem elrejtőzikt.
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szellemérés idején
szellemérés idején kicsordulok
és puha héján az édes nedvek
mirtuszkoszorús diadalútján
parázs hamu sosem keverednek
és kezébe emeli a lusta földet
mert belőle táplálkoznak mások
mint csalánnal teli kosárka éget
ha magad táplálod tagadásod
földre ömlik szép ívű halálod
alvadó opál üstökösnek látszik
mint magad úgy munkáld a világot
mert anyanyelvén vérzik el a másik
gyér gyengédsége othonomnak
sosem tet kedvére égő ajkam
s a békevágytól sugárzó világ
eszméit tíz körömmel kikapartam
vállaira vet egy felsőbbrendű lélek
mintha a világ haladna szemedben
önmagát sokszorozva felébred
mert költők eszmék utóda letem
új világom óriásait növesztem
sápadt szemem kerüli az álom
bocsásd meg új strófa ez nyersen
a világot színéből magyarázom
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Antalfy Yvete-Hildegard

Idén márciusban voltam 60 éves, 40 éve élek házasságban, 2
felnőt fam vant.
Műszaki, kommunikációs és újságíró végzetséggel, vagy inkább „kezdetséggel” rendelkezemt. Voltam villamosgép-szerkesztő, számítógépes nyomdai előkészítő, és dolgoztam az egészségügyi informatika területén ist.
A Talitat.hu és MontázsMagazint.hu önkéntes újságírója vagyok öt évet. Közel hét éve sorstársi önkéntesként egyik segítője
vagyok az OORI (Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet) Ergoterápiáján működő kreatív klubnak, és az ot működő OORI Galéria kiállító művészeivel bemutató interjúkat készítekt.
Honlapom: https://sites.google.com/site/yvettehildegard/,
Blogom : http://yvette-hildegard.blogspot.com/
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A haiku-kalligráfiáról, mint saját fejlesztésű műfajról
2011 szeptemberében, egy reggel arra ébredtem, hogy a gondolataimat haikukba szintetizálom ezentúlt. Tizenhét szótag, 5-7-5
szótagos sorokbant. Majd kísérletképen, néhány virtuális-ecsetvonással szimbólumokat festetem a haikuimhozt.
Így születek a haiku-kalligráfákt.
Harminc kegyelem címmel, a harminc hetes Szent Ignác-i lelki
gyakorlatomat a magam módján így jártam végigt. Ezután következet a Keresztút és az Örömútt. Később a Jézus és az enneagram
témáját dolgoztam fel hasonlóant. Kis keleti kitekintésként pedig
a Ji-king 64 jósjelét Herrman Hesse Napkeleti utazás című könyve analógiájára rajzoltam-írtam át haiku-kalligráfkkát. A-Z élet
dolgai címmel, kiállításom is volt az OORI Galériábant.
Később férjem (Vass István-Pál) verseit és haikuit is illusztráltamt. Tizenhét szótag feketén fehéren című közös kiállításunk
anyaga teljes egészében belekerült a Kézen-fogva 2015-ös antológiábat. Ez a műfaj lesz a „mi közös nyugdíjas projektünk” is, úgy
tűnikt.

Antalfy Yvete-Hildegard
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Bakos Bianka

Két végtelen
Gömbölyű két végtelennel
tükröt tart az ember:
Egóját a földhöz köti,
harci szóval érvelt.
Oldja mégis türelem;
sors akarja, kérlel
Fészkelődő mosoly,
– csillagokat bérelt.
Kivajazot állapot,
mi enni ad a szívnek
Halomcsókkal áldja,
örökké tartó fénybent.
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Legyél nekem.
Legyél nekem Te,
ha ébred a hajnal
– nem szűnik meg
múló pillanatal
Legyél nekem Te,
ha nappalom zivataros
– lelked lelkemmel
mindig állhatatos
Legyél nekem Te,
ha sorsom kőbe vésve
– jóval, rosszal
szembenézve
Legyél nekem Te,
ha szívem megszakadna
– mosolyod örökké
elhalmozna
Legyél nekem Te,
ha eljő az éjjel
– telis-tele égi
tüneménnyelt.
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Csillagvarázs
Elveszünk a csillagokban,
betakar a boldogság
Letördeltük az ózon-múltat,
nyitányt kap egy kívánságt.
Pille-könyvet olvasgat
minden újabb rezdülés
Test-játékok tobzódnak,
gerince az Örökkét.
Imába foglalt szív-templom
körbe szegi életünk
Kezeink közt születik
selyemmel szőt végzetünkt.

Éjjeli metszet
Játék most
minden pillanat
Kezeid közöt
megalkuvó mozdulat
Ábrándokkal szőt
édes hajnalok
Vén fügefák,
– veletek alhatok
Nézem a krém-sárga
Holdat, mi kerekded
Tán az éjjel is megszül
egy ringató metszetett.
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Kánaán
Csordultig zsibbadó
hajnalon, most is
veled utazomt.
Tükröződő folyó-kép;
hullámzik a szívverést.
Könnyeimmel tisztítom,
mit othagytam
egy kőbent.
Éltes énem odavész,
ha elporladok bennet.
Nap-mintával sarjad
fészkünk rügyező
ágat.
Időfelhőn hajózva,
csillagokkal szállvat.

Paradicsommadár
Paradicsommadaras
lángolás;
színes hírhozó,
– szerelmi áldomást.
Tollával írja
egy pár sorsát,
csőrében tartja
az időkapu nászátt.
Eltáncolja
a báj-boldogságot;
örökké tartó,
szárnyaló álmott.
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Embertest
Embertestben csillan a hó,
szürkületben élvezet
Tapadása érzékeknek,
opálos a tekintett.
Éjbe rejtet szegleteknél
kinyílik a gondolat
Lakmározó zuzmókat
elsöpri az akaratt.
Földet érvén, nyitány ünnep,
felderíti mezejét
Othontalan tükörképe
neszeli az ég kékjétt.
Szakadtában igazolványt
mutatna, de nem akar
Utoljára, csendben megszül,
talán lesz egy sóhajat.

Momentum
Méz-pillanat
a boldogságt.
Kigőzölt
vér, agyhullám
– szívhangok csupánt.
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Összeköt egy nadrágtartó
Kihúzza magát a Föld-magányból;
süppedő teste, éles agyzabálót.
Fékez egy nagyot, létrázik szíve;
hasad a kő-rét, nincs mellék-elvet.
Kókuszban sült kiadó-korszak,
előre viszi az égi műszakt.
Öregségben megfagy a jövő;
vonatal él, mint szembeötlőt.
Kézben tart egy végtelen nyolcast,
ablakon át csörtető hótalpt.
Beköszön hozzá szakáll-ura,
zsákjában szunnyad az élet porat.
Lódulnak együt, szoros a cipzár;
valaki mindig előrébb járt.
Alkalom szüli az ifú matrózt,
összeköti őket egy nadrágtartót.

Csicsergős
Csicsergős csonka
hajnalon, szélmalom
ringatja törötméla csónakomt.
Lemerülök a víz alá
pipere holmimban,
gézengúz békanyál
cirógatja kis talpamt.
28
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Csókot lop egy
kósza kelet-hullám,
álmomban kitörő
éj-parázs vulkánt.

Nász
Ablakon zörgető
búzakalász,
remegve várja,
mit hoz a nász
Kövek szürkék,
csendesek;
– vajon hoz-e az Új
villódzó életet?
Kelepelő madárként
hangját adja,
szív-mezőkön játszik
rózsaszín csókja
Templomban
virrasztot éj után,
légyotot fakaszt
egy délutánt.
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Kapcsolat
Párás ablakon homályrajzok kapcsolódnak
Elkenődöt képzeletek
sütirácsra tapadnak
Viharszürke napokon
szenderülne meseszív
Lábat, ágyról lógatva,
kortyolná az ünnepit
Tükrében megakadna
a dilemma-nélküliség
Ujjbegyekkel avatná,
mint ókori fényesség
Perdülne szoknyája,
míg Nap süt kedvére
Varázsolna sámánként
felhőmezős kékségret.
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Balogh Bea

Salgótarjánban születem, falusi környezetben nőtem felt. Angol tagozatos gimnáziumi tanulmányaim befejezését követően
kereskedelmi, jogi, marketing és gyermekgondozói területeken
szereztem képesítésekett. Több helyre sodort már az élet, éltem
külföldön, Budapesten, jelenleg Balassagyarmatól nem messze
lakomt.
A művészetek mindig is közel álltak hozzámt. Felső tagozatos
koromban rendszeresen jártam magyar nyelv és irodalom versenyekre, néhány évig színjátszást tanultam, hangszerek közül furulyán játszomt. Verseimet a lélek rezdülései, a természet, a történelem korszakai ihletik, sokakat misztikus légkör lebeg körült.
Művészeti honlapokon hét éve publikálok Heaven névent. Írásaimból több lehetőséget kapot antológiában való megjelenésret.
heaven81t.mlapt.hu címen saját weboldalam találhatót. Érdeklődöm
a klasszikus mozi, kriminológia, pszichológia, földrajz, történelem, a fényképészet, festészet és a zene irántt.
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Nyáresti merengés
Édes aromákat áhít a sóvárgás;
gazdag tarsolyában kotor odalent,
gyermekkorom üde illatú nyara
babarózsaszín felhőkön derengt.
Az összetartozás lépcsőin lépdelek,
körülölel újra othonom melege,
emlékek balkonján fáklyaként lobog
óvó családomnak terelgető kezet.
Hajdani pajtások, önfeledt játék,
szabadságom fenyő-zöld illata,
kezeim közt foszló kukoricaszemek,
s csobogva osonó kis patak dalat.
Természet ölén ezernyi szépség,
friss szalmabálák hűsítő rejteke,
mindig éber mátyásmadárral
barátságot kötő, hős széncineget.
Nem fakuló múltam, (így őriz lelkem),
kérdéseim most már válaszokra lelnek,
pernye-világba szenderül mi rossz,
új csodákat hoz a hazatérés verset.
Elköszön a mától a pilledő égbolt,
lenyugszik napunk arany-bíbor méze,
merengésem immár búcsúzik e tájtól;
ezüst csillag-függöny terül a vidékret.
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Ősidők óta
Metsző szél
fagy arcomra,
ón-csepp-kristályok csikordulnak
a pőre csendben,
és megfakult mosollyal
csak a távoli Hold fgyelt.
Utazom ismeretlen bolygók közt,
különös világod
leplezetlen síkjai határán,
hol a dimenziók vándora
kíséri botladozó lépteimt.
Velem vagy,
mégis hiányod vacogom,
keserű kérdés
bujdos nászunk
hunyorgó csillagfénye alat,
mely monoton napok
tekergő labirintusán
át szivárog, szomjazó szívembet.
Magány-hintómon hajtatva
szenvedélyünk titok-övezte
ágyára hullok,
könny-párás szemekkel esdekelve
bízva a messzi jövendőben;
hiszen világok ősideje óta
őszintén szeretelek.
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Téli éj fátyla alat
Hópelyhet libbent a meztelen égbolt,
az univerzum végtelen-szőt opálja
éteri mezőket sejtett.
Tudatalan énjét gyöngyözi a messzeség,
ében éj burkába zárt csillagok fénye
álmaink balkonját bejárva
becézőn lelkünkre hullt.
Letűnt percek skarlát parazsa
ó-napok íriszén izzik,
szelíden lobogó láng-tündék vigyázzák
a graft-szürkeségbe némult időtt.
Az éj réveteg csendjébe merülve,
szótlanságuk árnyain pihegve,
szelencébe zárt szerelem éled.

Igazgyöngy
Életünk gyöngyét tartom ma kezembe zárva –
napok, hetek, évek gördültek sebesen;
szivárványban pompázó lelkem utastársa
te vagy, kagylóhéjban ringó szerelmesemt.
Percek sokasága mind eltűnt hiába –
válaszokat magamban meg nem lelhetem,
könny-tengerben gyászolt önmagamnak mása
válaszutak előt gyáván megfeneklett.
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Bárányszelíd arcod öröm-tükröt tartot,
bilincsbe vert szívem zilált lankadatlan,
mostoha éjekből menekvő mivoltod
rabul ejtet szűkölő magányombant.
Mikor a világ édes álmát alussza, s
már csak pislákolok ereklyék ködében –
akkor majd szelíden zárj kagylóhéjadba,
hogy így teljesedjen be veled végzetemt.

Szürkületből jötél
Szirmait bontogatja az ébredés,
vidáman kacag a májusi vidék,
pilledő utcák köd-köpenyes hátán
ébresztő dallamot smaragd liget zenélt.
Örül a szívem, benne sok száz élmény
boldogság-madaram csillám szárnnyal repül,
valósággá fogant, megválaszolt kérdés
mára már jól tudom, nem vagyok egyedült.
Szemeid kékjében látom az óceánt,
arcod bársonyában fürdenek csillagok,
nem töri a jelen lét-kincseink fényét,
egyszerre lélegzünk, társad én vagyokt.
Lomha órák teltek kínzó sötétségben,
fájdalmamra gyógyírt sehol nem lelhetem,
szelek szárnyán jötél, kihalt mérföldekről,
megtaláltál vándor, most it vagy melletemt.
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Csillagokban élsz
Füstszínű idők szürkeségén túl,
mindaddig nesztelenül várlak,
amíg remegő pilláját
esté hunyva, újra meg újra
pihenőre szenderül
a megfáradt délután,
köd-ete éjjelek
fakó lüktetésében átsejlő,
ébredő fényét bontja
a korai napsugár
és boldogságtól lengedező
csillámok, mint
apró drágakő-koszorúk
vidáman fckándoznakt.
Örökkön élni fogsz lényemben,
hiányod ólomsúlyú pecsétje
tűzforrón éget,
meztelen lelkem
sors-karcolt hegei közt
apró szívdobbanásaid
mutatják az utatt.
Csillagok porából újraálmodlak,
a megmásíthatatlan kötelékek
ösvényein lépdelve,
úgyis megtalállak egyszer.
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Bartók Andrásné Gyöngyvér
Egészségügyi
nyugdíjasként
MAFOSZ fotóművészeti diplomát
szereztem 2008-bant. Szeretem a
harmóniát, a színek kavalkádját, a
ködös tájakat, az elleset pillanatokat, a természet csodáit, a pillanat
varázsátt. Megörökítem mindazt,
ami számomra fontos, érdekes, humoros, vagy groteszkt. Szeretem a
szép formákat, melyek a semmiből
keletkeznek és oda is térnek viszsza, de szeretem a technika adta lehetőségek széles tárházát is,
mely segítségével egy új világot teremthetekt. Szeretem a módosítot képeket, a fotoefektek adta lehetőségekkel készült fotoabsztraktot és fotografkát ist. Fotósként az a dolgom, hogy meglássam
a lehetetlent, érezzem a felfoghatatlant és elérjem a lehetetlentt. A
jó kép az, melyet a szemlélő folytatni tud, vagy valamilyen érzelmet vált ki belőlet. Számomra a fotózás maga a csoda! 30 éve vagyok résztvevője, díjazotja hazai és nemzetközi fotópályázatoknak, kiállításoknakt. Díjaim többek közöt: Vadas Ernő díj, PAK
díjt. Jeligés pályázatokon, több kategóriában 2, vagy 3, vagy 4 díjat kaptamt. Hoztam díjat Hollandiából, D-Koreából, Romániából,
Szlovákiából, Kubából, Lengyelországbólt. Sok csoportos és több
önálló kiállításom volt ithon és külföldön egyarántt. Fotóim megjelentek újságokban, könyvekben, képeslapokon, naptárakban,
albumokban, monográfában, antológiákban, folyóirat és verseskötet külső borítóján és belívein, de megjelent fotografkám irodalmi folyóirat, illetve antológia és verseskötet külső borítóján ist.
Képeim a kötetben: oldal, oldal, oldalt.
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Egymásra hangolva
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Összhangban
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Szerelmeim
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Josef Berger (MIHI)
Baján születemt. A legtöbben csak
MIHI-ként ismernekt. Grafkusnak készültem de végül fogtechnikusnak tanultamt.
16 évesen tanultam meg gitározni, azóta
autódidakta módon fejlesztem a technikámatt. 19 évesen tagja letem a Prizma
együtesnekt. Countryt, illetve annak egy
válfaját, a bluegrasst játszotukt. Gitároztam és énekeltemt.
1982 óta Németországban élek feleségemmel és lányunkkalt. 1992 óta vagyok
német állampolgárt. Az emigráció kezdetén megismerkedtem az
Új Hídfő, unt. szamizdat lappalt. A szerkesztő megkért, hogy versek helyet folyamatosan küldjem be a cikkeimett. Innentől kezdve az újságírás mellet rátértem a prózai művek írására ist.
Néhány próbálkozás után végül a számítástechnika mellet
kötötem ki és jelenleg is ezen a területen dolgozomt.
Amióta megtanultam írni és olvasni, érdekel az irodalom, érdekel a rímfaragás, az írást. 1992-ben készült el az első könyvem,
de a kiadó visszalépése miat végül 2011-ben, kibővítve, magánkiadásban került piacrat. A könyv címe: „Mihi: A szavak varázsa”t.
A könyv címlapját Dluhopolszky László (a Ludas Matyi utolsó
főszerkesztője) rajzolta meg az ötletem alapjánt. A második könyvem kéziratát több kiadónál leadtamt. Mindkét nyelven (magyar,
német) olvasok, kalandozom más vizeken, tanulok és ötleteket
merítek újabb alkotásaimhozt. Az évek során megpróbáltam az
írás alapvető kövét autodidakta módon igazi gyémántá csiszolnit.
Szabad időmben sokat olvasok, gitározok, zenét szerzek, írogatok és német nyelvből fordítokt.
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Műfordítások Karin Thießen (1958 –),
hobbi költő és aforizmaszerző verseiből:

Álomtánc
Szeretnélek szelíden megérinteni,
pillantásokkal, szavakkal és tetekkel eltéríteni,
amikor karjaid gyengéden átölelnek,
a szerelem táncában élvezetel öveznekt.
Elmerülni a szemed csillogásában,
szikrát permetezni a szerelem táncában,
egy bizsergő tűz mellet hallgatni hangodat,
sutogó szavaidat, amik elkábítanakt.
Ebben a halk dallamáradatban,
megszűnni nem akaró csókjaidban,
hagyjuk szíveinket egy ütemben fellendülni,
hagyjuk a szerelem örök dalát felcsendülnit.

Szeretnék.
Szeretnék neked egy hidat építeni
szerelemből, bizalomból és együtélésbőlt.
Közösen a jövő felé pillantani,
e lépéshez készen vagyok hajlanit.
Szeretnék veled együt lenni,
az életutat kéz a kézben megtennit.
A szívedben már régóta tiéd vagyok,
gondolatom körülöted csámborogt.
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Szeretnék veled nevetni és tréfálkozni,
néha komolyan vitatkoznit.
Ha kedvünk van rá s szívből jön,
a világ gondjairól tanakodnit.
Szeretném a melegséged érezni,
gyengéden hozzád simulva,
amikor ajkaink összeérnek
a karjaidban elkonyulvat.

Szívvihar
Tombol bennem a szerelem orkánja,
a szívem viharosan dobogt.
Érzelmek, mint hullámok, hajtanak feléd –
a mély meghitség rányomja bélyegétt.
Hullámhegyek emelkednek fel,
egyre nő bennem a sóvárgást.
Viharörvény vesz körbe engem –
senki más, Te vagy a szerelmemt.
A hullámok enyhén csókolják egymást,
így szeretnék én is a közeledben lennit.
Nélküled egyetlen napot sem hanyagolok –
szívedben örökké a tiéd vagyokt.
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t.t.t.és egy saját versem, amely 1989-ben születet, amikor Palma
de Mallorca-an töltötük a szabadságunkatt. A vershez azonnal
dallam is születet így tulajdonképpen dalszöveg ist.

A strand
A strand, a szél, a pálmafák
emlékeztetnek reádt.
A tenger kékje szemednek
azt sugallta: szeretlekt.

A tánc után elkísértelekt.
Meglátam könnyes szemedt.
Mutatad, ez csak homok,
mégis tudtuk, hogy más az okt.

Eljöt a nap,
a szabadság lejárt,
az utolsó nap várt reánkt.

Intetél felém,
követet a lámpafény,
majd átölelt, s elbujtatot az éjt.

Este szólt a famencot.
Fülembe súgtad: Te quiero!!!
Szavaidat hirtelen
elnyomta a táncteremt.

A repülőgép startra kész;
Magasban egy női kézt.
Nem feledlek el kedvesem,
a fényképed it van velemt.

Fülembe még
a kasztanyeta csengt.
Köszönöm a szép estét neked!

Eljövök megint,
bárhogyan is leszt.
Szeretlek sziget,
Como Isla est.
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1968-ban születem Gödöllőnt. Már gyermekkoromban elvarázsoltak a könyvekt. Mindent olvastam, szinte faltam a betűkett.
Gyenge próbálkozásaim versírás terén fatalon is voltak, de aztán
lefoglaltak az élet dolgai, család és a munkat. Néhány éve azonban
olyan dolgok történtek, hogy a mindennapok túléléshez írni
kezdtemt. Bármi történik körülötem erős késztetést érezek, hogy
azt papírra vessem és tudassam gondolataim, érzéseim másokkal
ist. 2007t.-nem tagja letem a LIM-nek, ahol kaptam két Irodalmi
Emlékdíjat ist. Írásaim több Antológiában is olvashatóak, de saját
kötetem azonban még nincst. Nagy kedvencem és példaképem a
versek terén, József Atilat. Persze más költők köteteit is szívesen
forgatom, köztük a kortársakétt.
„Nemt szükséges,t hogyt ént írjakt verset,t 
det úgyt látszik,t szükséges,t hogyt verst írassék,t 
különbent meggörbülnet at világt gyémántengelye.”t 
t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t Józseft Atila
45

Te és én

Berze Tünde

Álmok ösvényén
Elrejtelek a világ zaja elől,
titkos, szép szeretőm légy,
menekülés haldokló létemből,
kis varázslat sötét éj idejént.
Fogd meg gyenge kezem,
oly keskeny az út alatam,
szédületben egyedül élek,
társtalanságban Teliholddalt.
Nyugtalan lelkemben hangod,
vad szél tépte lombok zúgása,
lázas testem tajtékos folyó,
s hozzád szalad háborogvat.
Féktelen tomboló vihart szültél,
forgó szele magával ragadva,
szívedig emelt, majd elejtet,
összetört tagjaim szétdobálvat.
Lassuló szívverésem hallgatom,
csendes zajod bennem maradt,
halkul majd egyszer hiányod,
szenderült szerelmem, elfáradtt.
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Credo
Piros ajkam most néma,
hiába süt forrón a Nap,
fagyot szívem nem kalapál,
lángja helyén hűlt hamu,
pernye, mit felkap s visz a szélt.
Kétségbeesés szülte halál ez,
s most már idegenek vagyunk,
szétdobált minket a forgószél,
talán szerelmet álmodtunk,
de csak fáradt magányt szültünkt.
Nincs örök tavasz, csak illúzió,
mindig Tél van, hideg, fagyos,
melyben jégvirágot terem
minden csók, minden ölelés,
s örökre foglyul ejt szép szemedt.

Hallucináció
Gyenge kezeimből kihullt kincsem,
most piheg összetörten lábaimnál,
fájdalma lassan átszivárog belém,
bejárva ereim, belemarkol szívembe,
s vele haldoklik mennyországom,
fülemben szólnak bús bánat-orgonák,
szememben maradt szép árnyékodt.
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Késői kopogtatás
Meg nem fogant valóság sarjad bennem,
ajkaimmal tartom csüngő szerelmem,
zubogó véremmel gyűlöllek, vágylak egyszerre,
sorsom benned álmodom újra szépnek,
bár lassan elballagtak feletem az évekt.
Szívem dobbanásával ringatom magam,
ölelem féltve őrzöt, nagy-nagy titkom,
gyönyörű, mit könnyes szememmel látok,
lelkemben születnek csodák, mézédes álmok;
s halkan morajlik bennem a késői kopogtatás.

Máglyán égve
Megszültelek, nyögve, vajúdva,
mint anya várva várt gyermekét,
makacs akarásom túlszárnyalta,
hiába tombolt feletem viharos égt.
Megtört magányom nyomorgó csendje,
lágy dallamra nyílt, rég bezárt ajka,
csillaghullást ontó éjbe omlot a lét,
s boldog angyalok fújtak fuvolákatt.
Eléget szívem most kezedben porlad,
szenesedő testéből, keserű füst száll,
feltámadást már nem remél, elhamvad
máglyán égve, s megözvegyült a vágyt.
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Miseret me tui
Szánlak,
mert bezártad lelked kapuját,
s temérdek szomját kioltotad
a nálad kopogtató vágynakt.
Szánlak,
mert lehullot virágszirommá
satnyult szerelmed bimbója,
s benne topogsz kóbor, céltalant.
Szánlak,
mert kevés fény csillog már
tágult pupilláid sötét tükrén,
belé költözöt a néma magányt.
Szánlak,
mert hitetlen, szívtelen letél,
s fagyot érzelmeid koppanva
zuhannak alá az élet poros útjánt.
Szánlak,
mert mára semmivé letél,
névtelen, hangtalan és anyagtalan,
egyre halványuló emlék-foszlány.
.szétszéledt az irántad érzet rajongást.
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Pirkadat
Rejtelmekben úszik minden éj,
sötét paplanján ritka a vendég,
láthatatlan bilincse fogva tart,
hiányod sűrűn húsomba mart.
Illatos testem vágy-dalt dúdol,
idegeim hárfán feszülő húrok,
szemed börtönében él lelkem,
felidézem hangod, testem remegt.
Bennem él érintésed s méz-illatod,
sejtjeim univerzumában bolyong,
s reszkető csillaggá válok az égbolton,
könny fakad, hagyom, párnámra hulljont.

Szeress engem!
Fáradtságom eltemet,
képzeletem megpihen,
hol vannak a múló tegnapok?
Jelenben él magányom,
titkait felfedni nem hagyom,
rejtse el örökre az emlékezést.
Vágyam őrzöm csendesen,
szívem mélyén pihen szelíden,
várja hívó szavad, benned oldódjont.
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Ajkaid közül leheld ki nevem,
szoríts, ölelj, szeress engem,
szerelmed elengedni nem akarom!
A tükrömben nem én vagyok,
tavában a Te arcod mosolyog,
múló szenvedélyeddel én is meghalokt.

Végtelen színház
Csillogó kirakat az egész élet,
benne színész minden ember,
s köztük élsz Te magad is,
egy rab a többi rab közöt,
játszod naponta tragikomédiád,
pihegsz muszáj-mosolyok közöt,
zenged, egyre zenged a közös,
jellegtelen egyformaság dalát,
s nem mersz felsikoltani;
nem igaz e kényszer-szült világ!
Gyáva vagy, s meglapulsz,
de éjjelente magad vagy,
marad léted sorsdráma,
leszel társtalanságod rabja,
kifeszítetél az éj falára,
pedig Krisztus nem lehetsz,
eltört napjaid nem válthatod meg,
árva szíved hiába vérzikt.
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Nincs békém
Izzó aggyal keresek valamit,
s próbálok értelmet adni
a bennem bóklászó reménynekt.
Mennyire semmi lehet az ember,
mikor keze a hiány-nyomokon matat,
s hol didereg, hol felizzik lelket.
Szeretnék lámpást gyújtani,
s meglelni békém magamban,
szorongó szerelmem elengednit.
Mint kivert kutya nyáridőn,
végtelen kínnal szomjazom,
repedt ajkammal oázist álmodomt.
Aszalódot lényem érted sikolt,
kálvárián enyhülésért nyöszörög,
de rajta őrült hite mégsem segítt.
Nincs békém, bennem születél,
kínnak, vágynak, kábult ábrándként,
kinek magam leszek gyilkosat.
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Szellőt üzent az esti távol,
Azt üzente csend legyen,
A hervadás erezte fákról
Kikacagot a szerelem.
(Wass At.)
Cegléden születem 1945-bent. 1956-tól éltünk Budapesten, ot
építetük fel családi házunkat, és három gyermeket neveltünk felt.
Negyven évig dolgoztam könyvelőkéntt. Nyugdíjazásom után a
budapesti nyolcadik emeletet egy Pásztó közeli tanyával cseréltem felt.
Az íráshoz a természet ölelése ad ihletett. Napjainkig h a t v a n
irodalmi antológiában olvashatók írásaimt. Önálló köteteim: Tavaszi tüzek 2006t., Újraélt tavasz 2009t., Együt a szívemben 2012t.,
Útjelző fényeim 2014t., Védjük magunkat! 2015t.
Elérhetőségeim: bt.irenke@invitelt.hu
htp://wt.wt.wt.humoreszkt.blogspott.hu
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Hazavárlak
Jötek, mentek a levelek. Várlak nagyon. hányszor írtam, ki
tudja már.
Ez a hosszú „kiküldetés” csak nem akart véget érni.
A szeretet személy levelei egyszer csak elmaradtak.
Arra gondoltam egyáltalán nem jön haza. volt már ilyen.
Odakint gondolta meg magát valaki, s hátat fordítot hazának,
othonnak, családnak.
Nálunk ez nem fordulhat elő – gondoltam, – a mi szeretetünk
és bizalmunk erősebbt. A levelek mégis elmaradtak.
Hónapok teltek csendes várakozásbant. Bizakodóan írtam újra
és újrat.
Kolléganőim avval vigasztaltak, ha nem ír, ne várd, úgy sem
jön haza! Egyszer csak néhány soros bocsánatkérés jöt;
– Sajnos baleset történt, de már rendbe jötek a dolgok, pedig
kinek keze, kinek arca vagy lába bánta.
Nem volt részletezve, azt is csak én gondoltam, hogy lőszer
hatástalanítása közben történtt. Mindenki rendbe jöt nagyjából, –
írta Miklós, – az élet megy tovább.
Tudjuk, hogy a háborúk után komplet aknamezők maradtak
it, ott. Manapság így volt ez a délszláv háború után is, – akkor a
békefenntartók keresgélték ezekett.
A következő levél azt mondja: Haza megyek! – Na végre! Boldog izgalom, várakozás, készülődés.
Eljöt a gyönyörű nap is, de bizony hiába vártam, Miklós csak
nem jött.
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Mindjárt esteledik, vajon hol lehet? Tekintetem az előszobai
asztalon a kisláncra esik, melyet a kapuzárásnál használunkt.t.
Megjöt Miklós! Megjöt! De hol lehet? Miklós! – mondom hangosan, – it vagy?
Az ajtó mögül kilépet valaki. egy idegen arca nézet rám,
egy torzó.
A csupa seb arcban szemhéj, szemöldök nélkül, kis lyukakból
néz ki a szemgolyó. az összhatás ijesztő.
Azt hite, elszaladok? Vagy iszonyodva hátrálok félelmemben?
– Miklós te vagy?
– Igent.
Előbbre lépek, átölelem a törzsett. Fejem a szíve fölöt.
Iszonyatos zakatolás. Majd kiugrik a helyéről.
– Ne félj.! Ne félj, én szeretlek.!

Őszi románc
Életem legcsodálatosabb időszaka két évig tartott. A Teremtő
ajándéka volt az évtizedeken át fennálló szeretethiányért. Alig
túl az ötvenen, már deresedik a hajam. Tudatában vagyok, hogy
utam nem végtelent. A nehéz élet, tele munkával, harccal, semmire nem mentség, amelyet magam mögöt hagytam, nem ok a boldogtalanságra! A csodát, ezt az őszi románcot, valószínűleg magam vonzotam az életembet.
Randevú a vénasszonyok nyarában; a templomlépcsőn kezdődött.
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Kerékpárom az oszlopnak támasztotam, s helyet foglaltam
fent, a lépcső tetejént.
Múltkor, a bemutatásnál is megrezdültek már a húrjaim, de
most ez, a vele való találkozás! Vajon mennyi lehet a pulzusom?
Amint lassít a lépcsőnél, helyet mutatok idefent, magam mellett.
Kíváncsi vagyok, öltönyében leül-e ide mellém a csupasz kőre? Leültt. Sokáig beszélgetünkt. Én azonban, egyre csak a szürkéskék szemeket látam, – a kis szarkalábakkal, – a haja pedig
egészen fehért.
Saját várakozásom óriási.
– Ha megint ide vezérli a munka, telefonálni fog, – búcsúzot,
s a következő járatal visszaindultt.
Hétvégén Agykontroll tanfolyamra mentemt. A hatalmas épületben vagy ezer ember.
Domján László, az agykontroll atyja hatvankét éves, és helyből felugrik az egy méter magas színpadrat. Ez igen!
A sok ember it, csupa idegent. A szünetben mégis megérint
valakit.
– Irénke! Micsoda találkozás!
– Imre, hogy kerülsz ide?
Keveset tudok róla; érdekli a reinkarnáció, táltos iskolába jelentkezet, fatal korában volt családja, de elváltt. Imre boldog,
hogy talált egy ismerőstt. Egy pillanat alat el is intézte, hogy a
melletem ülővel helyet cserélt.
A kétnapos tanfolyam ideális állapot közelebbi megismerésret.
És valóban, ülünk egymás mellet, fogjuk egymás kezét, alig fgyelve az előadásrat.
A tanfolyam végén sem akarunk elbúcsúzni, jó ideig sétálunk
még, és beszélgetünkt. Minden érdekli, ami engem is, mindenről
tudunk beszélgetnit.
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Imre tudja, hogy senki nem ápolja kertecskémet, senki nem
öntözi a virágaimat. Lenne hozzá kedve, látom, ami nekem sincs
ellenemret.
Othon aludni sem bírok az izgalomtólt. Munkahelyemen felhívt. – Izgalmas hetek következnekt.
Kolléganőim összenéznek a telefon fölöt. – Ez meg ki?
A közös kulturális programokkal persze nem értük bet. Ezentúl
gyakori vendég voltam Imrénélt. Számtalan csodát éltünk át
együt, és emberileg is tanultunk egymástólt.
Egyik pénteken meghívtam Imrét, nézze meg, válás után hová
is költöztemt.
Repült hozzámt. Csak hétfőn hajnalban váltunk el, hazaindult,
mert a szolgálat előt át kellet öltözniet.
A Teremtő ajándéka; életem legcsodálatosabb „ősze” két évig
tartott.
„Net sírjt mertt véget let,t mosolyogj,t mertt megtörtént!”
(G.t G.t Marquez)

57

Te és én

Dinnyés Viktória

Dinnyés Viktória

Budapesten születem és it is élek mind a mai napigt.
Szeretem megfgyelni az engem körülvevő világott. Édesanyám
lengyel, számomra fontos ennek a népnek a kultúrája, a hagyományait.
A közszférában dolgozom az emberekért, műveimben is gyakran belőlük merítek, ugyanakkor szeretek a családtagjaimról is
írnit. Számomra az írás kikapcsolódás, szárnyakat nyit a szabadság felé, menekülés az olykor oly szürke egyhangúságbólt.
Régen műveim a fókban hevertek, két éve kezdtem el baráti
buzdításra pályázni, eddig főképp antológiákban jelentek meg
írásaimt. Tavaly sikerült a Tűz és Víz antológiába bekerülnöm,
aminek retentően örültemt.
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Kockás terítő
Amióta Mari az eszét tudta, mindig othonról álmodott. Othonról, ami csak Mari képzeletében létezett. Ha megkérdezted
volna tőle, csak rád emelte volna szomorú szürke szemét és igazából nem tudot volna semmit sem mondanit. Honnan is tudot
volnat. Három évesen a szegénység lelenccé tete, és sorsa a jóindulatú és kevésbé jóindulatú családoktól függött. Kicsiny termetű
szép lány volt, akit sorsa igénytelenné tett. Noha nem tudot róla,
vágyai nem voltakt. Nem álmodhatot meleg ágyról, anyai csókokról, simogatásról, gyengédségről, kedves szavakról, becéző
szeretetről, bőséges vacsorákról, amikor azt sem tudta mi azt.
Gyermekkoráról az egyedüli emlék a folytonos, és belülről
szaggatóan maró éhségt. Fázot is, rengeteget fázott. A régi gyermekvédelmi rendszerben ugyanis a gyermek szükségleteinek kielégítése csupán a gyermek életben tartására korlátozódott. A
hogyanokat nem veték számbat. Az éhes napokat, a szalmán, istállóban eltöltöt hideg éjszakákat egy idő után már Mari sem
tudta megszámolni fagyot ujjaint. Pedig számolni tudot, meg olvasni is megtanult két legeltetés között.
Szerete a könyv-világot, az abban leírtakon gyakran eltöprengett. Forró tea és vetet ágy, piros kockás asztalterítő, gyermeki
kacajt. Akkor döntöte el, hogy ez az othon, neki kell ilyent. Tíz
éves nagylányként elfogyasztva egy tucat nevelőszülőt, édesapja
és mostohája magához vetet. Miután áteset egy súlyos, az évek
óta tartó elhanyagoltságból táplálkozó betegségen, othonra talált, volt apa, anya, testvérkék, de kockás terítő egy semt. Ház
volt, gyermeki kacagás nélkült. Fagymentes, és gyomrát már csak
néha-néha szorítota össze az ismerős érzést. Az éhségt. De 1942-t
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írtunk és háború volt, és ő élt, és eszével felfogta, hogy ez épp
elégt. Túlélt, ahogy eddig ist. Főzöt, mosot, takarítot, munkába
álltt.
Csendes szorgalmával, halk tiszteletudásával mindenhol megállta a helyétt. Az álmokat elnyelte az örökös fáradság, a vágyakat
elnyelte az örökös küzdelemt. Felszabadulást. Elmúlt a veszély, hazajötek a katonák, véget ért a háborút. Mari csendes közönnyel
vete tudomásul, hogy az öccseit sem fenyegeti veszély, egyre
több sebesült lepi el az alföldi kisvárost, de amúgy nem változot
semmit. Ez villant át az agyán azon a napon is, ahogy felemelte a
nehéz korsót az ajtó mellől és elindult mezítláb a közeli ivókúthozt. Ment fürgén – mert mindig sietet temérdek dolga miat –
apró lábai porfelhőt kavartak a hűs tavaszi szélben, ruhája szegényes volt, de tisztat. Szerete ezeket a magányos utakat, zsibongás
nélküli lopot percek voltak az ő életébent. Odaérve feltűrte ingujját és nekilátot a merítésnekt. Talán a szokatlanul erős szél, vagy
a nehéz súly miat, máig sem tudni, de megszédült, le kellet ülniet. Pihenés közben egy fút vet észre az árokpartont. Kopasz,
számára ismeretlentt.
Aztán eszébe jutot, hogy mintha hallota volna, hogy a szomszéd fa hazajöt a fogságbólt. A fú bátortalanul rámosolygot és
hazakísértet. A sétát több séta, és szigorú felügyelet melleti tánc
követet. Fél év sem telt bele, Mari láta kis kockás terítős othonát a férf szemébent. Az esküvő télen volt, a menyasszony szánnal érkezett. A fú nemsokára elutazot, hogy egy lebombázot
nagyvárosban munkát keressent. Fél évig írogaták a levelekett.
Mari othon, férje a messze idegenbent. Csalódotan kapta azon
magát megint, hogy élete mit sem változott. De rájöt valamiret.
A változásért tennie kellt. Elment napszámba, összegyűjtöte a
pénzt és a nagy gőzös szörnyetegen felutazot a nagyvárosbat.
Párjának megüzente mikor érkezikt. Válasz híján ismerős szorongás költözöt a gyomrába, de most nem éhes volt. Mi lesz ha?
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Ha nem jön ki elém? Állt a túlzsúfolt pályaudvaron, jobb híján
kis kosarába kapaszkodva ámuldozott. A kosárban megbúvó hazai ízeket egy kis piros kockás terítő fedtet. Ekkor hirtelen valaki
hátulról felemeltet. Mari megfordult és a férjével nézet farkasszemett. Másnap mikor kicsomagolt észrevete, hogy a kis kockás terítőt elvesztete, valószínűleg akkor, mikor Imre a pályaudvaron
megpörgetet. Csak állt ot a konyhájában, ránézet a férjére és
mosolygot, mert nem számít, mert már othona volt, megérkezett.

Fogalomzavar
1/1

Na gyere Bubikám, aludjunk el megintt. Vagy próbáljuk megt.
De jó kis Bubi-szagod van! Anyu ki akart mosni megint, de én
nem hagytam, nehogy elvesszen belőled az,,álom-szag”t. Annyira
jó, hogy te it vagy velemt. Félek a sötétbent. Atól félek, hogy előjön valami a szekrényből, az ágy alól, vagy valahonnant. Szerinted a negyedik emeletre az ablakon keresztül be tudnak mászni a
szörnyek? Anya azt mondja, hogy túl élénk a fantáziámt. Az a
baj, hogy egyfolytában gondolkozomt. Muszáj rendbe tenni elalvás előt a napomatt.
Ma például sehogy se tudtam befűzni a cipőmet, pedig a Bálint megtanítot rá, de az tegnap voltt. Én akartam ezt a cipőt,
mert a tépőzáras ovisoknak való, és én már iskolás vagyokt. Aztán meg nyom a lúdtalpbetétt. A doktor néni mondta, hogy hordanom kell, anya vete és vágta bele a cipőmbet. Anya azt mondta, ne búsuljak, kinövömt. A betétet meg a lúdtalpat ist. A Bálint
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nak is van betétje pedig ő már felnőtt. Akkor most anya hazudot? Ő nem is szokott. Hogy lehet egy talp lúd? Semmi közöm a
ludakhoz, én egy kisfú vagyokt.
Képzeld, ma angol órán le kellet rajzolni a családot, nagy
gondban voltamt.
Az úgy van, hogy mindenkinek van egy apukája és egy anyukája és ők házasokt. Ezt onnan tudod, hogy gyűrűt hordanak,
amit az esküvőjükön húznak egymás ujjára, ez akkor van, amikor az anyák hercegnőnek öltöznekt. És anyának meg apának
születnek gyerekeikt. Nekem is van apukám, tudod akinél csütörtökön és pénteken alszunk, és apu és anyu nem is férj feleség,
pedig anya is volt hercegnő látam a képekent. Szóval Apu othon
lakik Judital és Márkkal, a kistesómmal, aki olyan kicsi, hogy
csak büfztetni tudomt. Én ithon lakom anyuval és Bálintal és
Dióval, a tengerimalacommalt. De ki a Bálint nekem? Kedden értem jöt és akkor azt mondtam a Tótpetinek, hogy az anyukám
szerelmet. El is gondolkodtam ezen jó sokáig és a rajzomat se tudtam befejeznit. Ithon színeztük ki anyával és én közben egy csomót kérdeztemt. De a rajz tök jó let, a Bálintot is sikerült lerajzolni, pedig őt nehéz, mert nagyon magas és mindig vicces arcot
vág, ha szomorú vagyok, hogy nevessekt. Meg jó vele játszani,
meg jó, hogy jobban ért a számítógéphez, mint anyat. Szeretem
vele olvasni a focis könyveimett. Mondjuk apával is ezt csinálom,
ha othon vagyokt. Csak apuval focizni szoktam Bálintal meg kosarazni a játszótérent. És Bálint is tud olyan jól sakkozni, mint az
apukámt.
Hú Bubi, hallod rájötem, a Bálint az én iteni apukám!
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1/2
… eközben a nagyszobában …
Ülök a gép előt és próbálok koncentrálnit. Remélem már alszol, anyukád is dolgozik vagy alszikt. Nem lepődnék meg, rengeteg a munkája, aztán rohan az iskolába érted, aztán meg ithon
mos, főz, takarít és elfáradt. Sokat bántom miata, hogy nem vagyunk eleget ketesbent.
Ma én mentem érted egy közepesen fárasztó nap után, ötven
százalékos energiaszintelt. Te persze százszázalékosan futotál
elém keresztül az iskolaudvaron, igaz kicsit esetlenült. Nem jó a
cipőd? Pedig te választotad, hiába mondtuk neked, hogy a tépőzárasat egyszerűbb felvenni, te azt mondtad az ovisoknak valót.
Vagy a talpbetét nyom? Ma volt másodszor, hogy érted mentemt. Kedden volt az első, elmenőfélben még hallotam, hogy odasúgtad a kese hajú barátodnak, hogy ő az anyukád szerelmet. Na
mondom magamban, milyen kis pengeagyú talpraeset srác vagyt.
Erre meg ma ez a család-rajzt. Biztos nagy lehet a zavar benned, hallotam, hogy anyuddal pusmogsz miközben színeztekt.
Nem is tudom mit érezhetsz, ha én sem tudom, hogy van ezt. Szeretem az anyukádat, a nőt, akibe szerelmes letem, de a nőmön
osztoznom kell veledt. Már több, mint két évet. Nekem te hatévesen születélt. Nagyjából annyi közöd volt akkor egy újszülöthöz,
hogy neked sem voltak fogaid – elölt. Nem volt kilenc hónapom
várni téged, jó ha volt kető, felkészülni rádt. Azt sem tudtam mit
vegyek neked a hatodik születésnapodrat. Úgy izgultam, mint az
éretségim előtt. Te oldotad meg a helyzetet, játszani kezdtél velem, amit azóta is imádok veledt. Először csak játszótársak voltunk, és aztán, ahogy rám bíztad az első titkodat barátok letünkt.
Már óvlak és féltelekt. Tudom mi a kedvenc ételed, TV műsorod,
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hányas a lábad, mitől félsz és mitől vagy szomorút. Ilyenkor grimaszolok és te elneveted magadt. Keserves igyekezetel pótoltam
két év alat hat évett.
Múltkor azt mondtad nekem szeretsz, csak úgy félvállról, természetesent. Ledöbbentemt. Akkor csak egy puszit adtam neked,
most már én is érzem, szeretlek téged kisfam!

VIP vendég
Hagyományos, átlagos szombat délután volt, igazi hamisíthatatlan áprilisi nyárt. A korzón turisták sétáltak fel s alá, gyönyörű
ruhákban békét, nyugalmat sugározva, éles kontrasztként patanásos kamaszok viháncoltak, nyakigláb lányok sutogtak titkokat
egymásnak, vagy épp őgyelegtek a dohánybolt körült. A sokaság
kavalkádjából egy kesehajú kék szemű fú tűnt ki, koromfekete
öltönybent. Leült egy kávézó teraszánt. Idegesen nyújtogata nyakát, miközben látatni engedte a szőke fürtök közöt megbúvó
ősz foltot – „kis hószínű pety” ahogy az anyja mondtat. Idegesen
dobolt az asztalon magasságához képest rövid ujjaivalt. Várt valakitt.
Egy férf tört utat magának a tömegbent. Hosszú alakja vonzota a tekintetekett. Senki nem merte megszólítani, láták, hogy
siett. A fú várta őt és felismertet. A férf megállt és kereset egy
kisgyermeket, de egy suta fatalember nyújtot felé kezett. Leültek,
a férf ismerőst kereset a kék szempárbant. Feszenget a rámeredő
szemek keresztüzébent. Érezte, meg kell szólalnia, meg kell törnie
az ítélő csendett. Elhagyták a szavak, egy érzés kerítete a hatalmábat. Rágyújtot – ahogy akkor – egy Marlboro Ligts-rat.
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– Te vagy a fényképen? – mint a kés a puha vajat, törték meg
a fú szavai a már megnyugtató csendett.
A férf körül megfordult a világ, elnyelték az emlékekt.
– Khm. melyiken? – kérdezet vissza a férft.
– Ezeken itt. – szedet elő a fú néhány tengerparti képett.
Most kéne hazudni, gondolta a férf, de fájni fogt.
– Hol készültek ezek? – kérdeztet.
– Azt nem tudom – válaszolt a fú és őszintének látszott. –
Csak hét éves voltam, és arra emlékszem, hogy volt ot egy magas fú akivel búvárkodtam, meg jókat játszotamt. Sokat nevettemt.
– Én. nem tudom nem emlékeszemt. – tagadta a férft. – Honnan veszed, hogy én voltam?
– Anyunál találtam egy könyvet, benne volt egy kép róla és
egy férfról, aztán amikor meglátalak a tv-ben abban a riportban,
úgy hasonlítotál a fényképen lévő férfrat. Azt hitem te vagy, ne
haragudj, tévedtemt.
A fú szedelőzködni készült lehorgasztot fejjelt. Felállt és akkor nagy koppanással leesett. A fény megcsillant azon a valamint.
A férf hirtelen felkapta a fejét, bántota a fény és a valamit.
– Ez honnan van? – kérdezte a fútt.
– Anyukámé voltt. – mondta a fú szomorúant.
Hogyhogy volt, csak volt? Csak nem halt meg? A férf agya
lázasan örvénylett.
A fú zavartan folytata:
– Tudod, ezt a láncot nem hamvasztoták el, pedig sosem vete
let. Azt mondta valakitől kapta, akit nagyon szeretett. Írt hozzá
rengeteg levelet, de azt hiszem nem volt bátorsága feladnit. It
vannak nálam, oda is adtam volna őket, ha te vagy akit keresekt.
Meghalt, tehát meghalt, ez biztost. A férf szédülve csak ennyit
kérdezet:
– Hogy jutot eszedbe az a nyár?
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– Az ember csak emlékszik az utolsó nyaralására nem?
Amúgy ne haragudj, hogy feltartotalakt. És engedd meg, hogy
gratuláljak az új flmedhez, anya is nagy rajongód voltt. Bocs még
egyszert.
Meghalt!!! Meghalt!!! – a férf hallota saját belső elfojtot kiállításaitt. Most már magában töprengett. Hány éve annak a nyaralásnak? A fú még kicsi volt, éppen iskolást. Láta a nőt is, nevetett. Mindig jókedvű voltt. Azt hite a nő nem szereti őtt. Elhagyta
őket, elege lett. Többet akartt. A láncot tőle kapta a születésnapjárat. Sokszor gondolt rát. Vajon boldog volt? Azt tudta ! író lett.
Láta a könyveit, de sose vete meg őket, nem volt hozzá bátorságat. Úgy tervezte fölhívja egyszer majdt. Sose gondolta volna,
hogy a majd túl soká leszt.
A fú megszakítota gondolataiban és kezet rázott.
– Mondd fú – kérdezte a férf utoljára – szereted te azt a férft?
– Jobban, mint az apámat – mondta a fú és elmentt.
A széklábak összecsuklotak és remegtek a férf alatt. Kapkodva szedte a levegőtt. Sietve az asztalra dobta az érmékett.
– Fizetek! – és már rohant is az áprilisban, követe a hószínű
petyett.
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Erdődi Atila

1954-ben 08t. 27t.-én születem Budapestent. Gyerekkoromat
Csepel-szigeten, Szigetszentmiklóson töltötemt. Ot jártam Általános iskolába ist.
Nagyon sok szép élményben volt részemt. Ezeket a hatásokat,
élményeket megpróbáltam összeszedni, leírnit. Később kedvet
kaptam a versek írásáhozt. Több-kevesebb sikerrelt. A vers írás
szeretete a mai napig megmaradt bennemt. Úgy érzem témáim
sok felé irányulnakt. Természet, sport, szerelemt. család, gyerek
versek, néhány színházi zenés verst.
"Hogyha nehéz az élet, ha a sors kemény,
Minden jóra fordul, ha nem hagy el a reményt."
Erdődit Atilat 
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Vár rám a perc
Vár rám a perc, szívem lüktet,
Egy lányra várok aki szerett.
Eljöt magamhoz ölelem,
Vele boldog az életemt.
Szerelem lázában égünk,
Szívünk dallama szól csendült.
Áldjuk gyönyör minden percét,
Világon a legszebb érzést.
Hitünk bíztunk mi egymásban,
Az évek teltek boldogant.
A szerelem vágyát ituk,
Örömét csodáját bírtukt.
De szívünkben a féltékenység,
Feldúlta bizalom hitétt.
Mutata önző érzését,
Megbántva ketőnk szerelmétt.
A szív jó érzése megtört,
Féltékenyen mindent megöltt.
Boldogságunkat elvete,
Szerelmünknek sajnos véget.
Refrén::k kétszer
Vár rám a perc, hozzád megyek,
Kezdjünk együt új életett.
Adj szerelmet boldogságot,
Vágyom ölelésed csókodt.
Ma is érzem minden percét,
Kezed forró ölelésétt.
Nekem már nagyon hiányzol,
Borítsunk a múltra fátyoltt.
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Veled én újra kezdeném,
Szerelmünknek adj még esélytt.
Szívemben őrzöm, bennem él,
Nem felejtem ma is kísért.

Anyám
Anyám kezét kulcsolva látom,
Barna haján ősz színű foltokt.
S homlokán a ráncok már
A rohanó éveket mutatjákt.
Sok a munkája, sok a gondja,
Élet és a sors könnyeit hordjat.
Tiszta szívvel, egyszerű ésszel,
Miértünk hajt Ő évek ótat.
Elfáradt, s pihenni térne,
Mi gyerekek még nem engedtükt.
A hangja nyugodt, szeme kedves,
Csak sóhaja száll némán, csendbent.
Látom rajta a fáradtságot,
Szeret minket, ölel, adja jóságátt.
S velünk játszot még egy kicsit,
Tudta Ő, lelkünk mitől nyugszikt.
Örömmel adta napi vágyunk,
Beteljesült a kívánságunkt.
Ő jó éjszakát kívánt nekünk,
S fáradt testét pihenni vitet.
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Emlék-utazás
Emlék-utazás most világom,
Boldogságom, ragyogásomt.
Szíved örömét, szelídségét
Képek, gondolatok idéztékt.
A boldog érzés szívünkből jöt,
Életet és szerelmet öltött.
Mond, mikor is történt ot velünk,
Svájc, genf-tói emlékeink ! ?
Fiatal házasok voltunk,
Szívünk hárfáján daloltunkt.
Élmény, valóság volt ez akkor,
Boldogság vágyaira hangoltt.
Úszó, ringató hajó vite,
Szerelmünk vágyait előret.
Csókok és ölelések közöt
A boldog, szép szerelem győzött.
Kék ég, augusztusi nyár fürdöt,
A táj pompája lenyűgözött.
A gyönyörű színek csodája
Szemünket, lelkünket bejártat.
Még most sem hiszem, hogy ot jártunk,
Városaiban álmodoztunkt.
Éltünk, utaztunk, megszépültünk,
Egy életre szólt az élményünkt.
Utazásom végéhez értem,
It van velem feleségemt.
Utunk, szerelmünk emlékeit
Idő viszi, a szívem őrzit.
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„Egy szál mimóza. Te is egy szál vagy:
egyetlen, az élethez nekem.
Reáfűződtél a szivemre, nyakamra
s ragyogsz az életemen.”
(Somlyót Zoltán)

71

Te és én

Fazekas Margit (Szomorúfűz)

Te vagy
Te vagy:
a tavaszi természet kibomlása
bokrok és fák rügyfakadása
a megáradt patak zsongásat.
Te vagy:
rétek és mezők virágzása
robogó felhők kergető játéka
a lemenő nap bíbor ragyogása
Te vagy:
a gabonatáblák ringása
nyári napok forró varázsa
a tiszta, fénylő ég virítása
Te vagy:
érő gyümölcsök dús aromája
dérlepte reggelek évszaka
őszi levelek szín kavalkádja
Te vagy:
a dér, a jég, a hó téli varázsa
az ünnep szépsége, káprázata
a szeretet csupa szív jóságat.
Nekem mindez TE vagy
köszönöm, hogy vagyt.
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Te vagy. téged látlak
„Téged látlak az egeknek
Magas, tiszta kékjében: .
Minden időperczenetben,
Mindennémű szegeletben”
Napokkal előte ünneplőbe öltöztetem a szívem, mikor várlak
Bennetekett. Nagyon szeretném elmondani, mit is jelentesz nekem, de minderről olyan nehéz beszélnit. Biztosan érzem, – túlzotnak tartod, – de mikor eljössz hozzám, tiszteletedre ragyog a
Napt. Tiszta, ragyogó, vidám, azúrkék az égbolt, még ha hideg is a
levegőt. Fénylő sugarak játszadoznak az ablaküvegekent. Titokban
fgyelem a szemedt. Ragyog a fényben és az én életembent. Ha
szomorúság, bánat van is Benned, mikor hozzám jössz, – szíved
mélyére rejted, hogy örömet, szeretetet hozz életembet. Vigaszt
hozol – tudtodon kívül – vagy tudatosant. Ragyogó kincsem vagy,
akire rátaláltam – szelíd balzsam fájó szívemret. A szereteted talán már rögeszmémmé vált, de nélküled a reménytelenség fonna
körbet. Mióta megismertelek, bennem élsz – minden pillanatom
lételeme vagyt. Példaképem – minden tekintetbent. Félszegen ölellek meg, mikor találkozunk – féltve a varázst, hogy hirtelen
álommá foszlikt. Pedig valóságom vagyt. Felejtek kínokat, fájdalmakat, ha it vagyt. Szivárványom vagy, csendes kis életem színes
reményet. Lényed dallamokat zeng, körülölelnek melodikusant.
Szívem, lelkem boldogan szárnyal, fürdik éltető szeretetedbent.
Te vagy az én italom
Te vagy az én kenyerem
Te vagy az én fényem
Te vagy az én életemt.
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Arany sugarú szemedben a fájdalom.
Édesanyámnak!

Nyugalmam elhagyot, keserű let az életem
Szívem nehéz súlya örökké, hogy nem vagy it velem
Ó, milyen kegyetlen az élet, hogy vadul elrabolt tőlem
Arany sugarú szemedben látom minden fájdalmadat
Drága arcod rózsapírban éget, a kín égete
Tőled kaptam az életet, a mély anyai szeretetet
Rád gondolok szerető gyermeki szívemmel és
retentően fáj, hogy nem tudtam megmenteni életed
Sajog az emlék, elöntenek a könnyek
Nincs olyan nap, hogy ne gondolnék Rád
Örökké a szívemben vagy – drága Édesanyám!

Te vagy az életem!
Először betűket, szavakat látam,
melyeket mélyen szívembe zártamt.
S kúsztak hozzám a szavak,
mint a dallamok
S lassacskán minden szavad
szívemben fészket rakott.
Utána egy arc, egy mosolygó szempár,
s egy gyönyörű érzés,
mit nekem e szempár feltárt.
Azóta Te vagy a fénylő csillagom, a kéklő egem,
fényesen csillogsz napjaimon, perceimen
Te vagy az életem!
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Kéz a kézben .
A távolba vesző út keskenyedő szalagra emlékeztetet, amelyet elnyelt a sötétségt. A fenyőbokrokkal körbeölelt tisztás közepén egy tó álltt. Szeszélyesen táncoló fáklyák fénye világítota
meg a vizett. Aranyló fények csillogtak, ahogy visszaverődtek a
víztükörrőlt. Körben, a tó körül asztalok voltak, még őrizve az elköltöt vacsora nyomaitt. A fényárban úszó épületből kellemes
zene hangjai szűrődtek kit. Szórakozot, táncolt a társaságt. Annát
egy baráti házaspár csalta el erre a nyári táncos bulira – hisz
alig-alig mozdult ki othonrólt.
A fáklyák fénye kiemelte a nő arcának szépségét, csillogtata
szemeitt. Ebben a fényben fgyelte a férf őtt. Megrohanták az emlékek Igen! Két éve találkoztak utoljárat. Akkor, amikor elváltak
útjaikt. Ahogy nézte őt, egyre jobban érezte, mennyire szeretit.
Sőt, jobban szereti, mint azelőtt.
Annát körülragyogta a fény, a lángok fényet. Tekintetét magához vonzota a férf arca, csinos arcéle, ragyogó barna szeme,
amely csak úgy ragyogot a táncoló fáklyafénybent.
Nem szívesen emlékezet vissza azokra a kilátástalan napokrat.
Nehezen tért vissza a szakadék szélérőlt. A lelki gyógyulásához
vezető út lassú és túl fájdalmas voltt. Talán az idő kicsit enyhítete
ezt a fájdalmat, de soha nem fogja elfelejtenit. Hónapokig nyomta
az ágyat, míg felépült, de lelke mélyén ez a sajgó seb ot voltt.
Könnyes szemmel emlékezet a régvoltrat.
A férf bánatosan nézet rá, de Annában furcsa érzést váltot
ki perzselő tekintetet. Szokatlan gyengeség let úrrá rajtat. Úgy
érezte, Róbert még a gondolatait is kitaláljat.
– Uramisten, mi történik velem? – azon kapta magát, hogy a
táncoló fényekben a férf szemét fürkészit.
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Vibrált körülötük a levegőt. Annának hevesen vert a szívet.
– Sajnálom – sutogta Anna lehajtot fejjelt.
– Kérlek, bocsáss meg! Nem let volna szabad ide jönnömt.
A férf a nő mellé lépett. Csendben felemelte az állát – mélyen
a szemébe nézett.
Annának bizserget a bőre, ahol a férf hozzáértt. Ahogy meghallota az ismert, lágy hangot, minden idegszála patanásig feszültt.
– Szeretlek Anna! Azóta is szeretlekt. Azóta is, mióta a kilátástalanság miat elváltunkt. Azóta is sokat gondoltam rádt. Kérlek,
hallgass meg! – és elkezdet beszélnit.
A hold fénye ezüstösen világítot az égbolton, körülöte szikráztak az apró kis csillagokt.
A tűz barátságos fénye és a férf hangja lassan megnyugtata
zaklatot lelkétt. Élvezte a szellővel érkező éjszakai illatokat, mélyen belélegezvet.
. és meséltek: elmesélték egymásnak keserveiket, bánatukatt.
Ot talált rájuk a hajnal – egymást átkarolva, mély beszélgetésbent.
A kelő nap lassan áthatolt az ágak közöt, az aranyló fénynyalábok gyöngyökként csillogtak a tó vizént. Olyan érzés és látvány
volt ez, mintha tündérországban lennénekt.
A madarak vidáman daloltak – köszöntve az új ébredő napott.
Az aranyló fény megragyogtata Róbert bronzos hajtincseit, s a
lengedező szellő bele-belekapott. Anna nem tudot ellenállni,
hogy ne érintse meg a férft, aki megsimogata Anna arcát és mélyen a szemébe nézve komolyan mondta:
– Hogyan tudsz ilyen észbontóan gyönyörű lenni?
Annát megrohanták az érzésekt. Már nem tudta tagadni a férf
előlt. Rá kellet döbbenniük, hogy még mindig szeretik egymástt.
– Anna, nagyon szeretlek! Te szeretsz-e engem annyira, hogy
újra megpróbáljuk együt?
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Anna könnyein át nézte a férftt. Cserbenhagyták szavait. Ráébredt, hogy bármennyi idő telt is el, őt fogja szeretni, soha nem
lesz másnak helye a szívébent.
Tekintetük egymás szemébe mélyedt, végtelen hosszú pillantássalt. Szavak nélküli üzenetek voltak ezekt. Emlékekt.
Kéz a kézben indultak Róbert autója felé, hogy lépjenek a régen volt, – új, – együt töltendő életük felét.
Érezte a férf kezéből áradó melegséget, biztonságot, és arra
gondolt – mindig is mennyire szerete és vágyta a férf ölelésétt.
Felnézet a ragyogó, már kéklő ég felé és halkan sutogta:
– Szeretlek!
Egymásnak és egymásért lenni az új jövő reményébent. És
most ez a lényeg – az egymásra találásukt.

Misztikus fények bűvöletében
Szép szemed sugarát
látom a csillagok fényében
Rezgő, szárnyaló érzések
repítenek Veled a végtelenbent.
Misztikus fények bűvölik lelkem
szívem beragyogják szerelemmelt.
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A szívem kézen fogot...
Ahogy álltam kint a parkban, egyszer csak távoli kis kedves harang hangja szállt az őszi szélben
Szárnyaltam én is vele, lelkem húrjain a gondolataimmalt.
Azután elindultam megtenni a feladatomat, amiért ide jötem
Bütykös kis ujjaim a fájdalomtól, az ízületi gyulladástól alig mozdultak, alig tudták a horgolótűt megfogni, hogy valami csodát
hozzak ki magambólt.
De „a mór megtete kötelességét”t.
Ezen az estén a szívem kézen fogott.
Úgy éreztem, angyalkák szállnak a horizonton feletem, a csillagok a sötétkék égbolton pislákoló gyertyaként világítotakt. A
Hold nem látszot – talán elbujdokolt vagy éppen pihenőjét tartotat. Becézgetem a csillagokat, néztem, amint ringanak ebben a
nagyon hideg, őszi éjszakábant.
Amikor elindultam lefeküdni, a sok apró kis mécses kezdet kihunyni, hisz a láthatáron a hajnal derengett. Harmatos volt mindent. A füvön – a faleveleken, az avaron, de még a szobrokon is
gyöngyként gurultak a dermedt harmatcseppekt. Amikor felértem
a szobába, már a Nap kezdte fénysugárszálait gombolyítanit.
Csodaszép volt ez az októberi hajnalt. Minden pillanata it él a
szívemben – és az az érzés, hogy Rád gondolhatok és nagyon
szeretlek!
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Gyermekkoromban édesapám Marica grófnőnek szólítot, de
én királylány szeretem volna lennit. Mikor felnőtem rájötem,
hogy ilyen foglalkozás nincs ezért újságíró és tanár letemt. Közben szereztem egy-két diplomát, sőt jelenleg a harmadikért tanulokt.
Kárpátalján születemt. Az ukrán–orosz konfiktus szülte háború szele azonban elhozot Magyarországrat. Pár éve hazát cseréltem, jelenleg egy Heves megyei faluban élek a férjemmelt.
Közel húsz évig újságíróként dolgoztam, írásaim témáit gyakran merítem ebből a korszakombólt. A lapszerkesztés mellet tanítotam szakközépiskolában és egyetemen, ahol egykori diákjaim
is adtak témátt.
Most is pedagógusként tevékenykedem, de az írás létszükségletem maradtt. Néhány irodalmi portálon jelentetem meg írásaimatt. Múlt évben egy meseíró pályázaton díjazot letem és a Magyar Irodalmi Lap MIL-babérja kitüntetetjet. Egy könyvem jelent
meg eddigt. Írásaim több mint húsz antológiában olvashatókt.
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Holdviola
A Férf, kezében a szál virággal leült az erdei tisztás egyik kidőlt fájárat.
– Emlékszel arra a muzsikára, amelyet tegnap hallotunk a rádióban? – fordult a nőhöz és odanyújtota a lágyszárú, fehér és
halványlila virágokatt.
– Az Erdő, erdő, erdő címűre gondolsz, amit hangosan együt
énekeltünk a csengő hangú énekesnővel? – kérdezet vissza a
Nőt.
– Igent. Nos, ő is Holdviolat. Az együtes neve erről az illatos
szépségről kapta a nevét – nyújtota ki kezét a Férf a Nő felé és
magához húzta a mohás tölgyret.
A Nő alaposan szemügyre vete a kis szépséget A virágok felálló szárain jellegzetes formájú, nagyméretű, szív alakú fogazot
levelek fejlődtekt. Az orrához tartota: kellemes illatot árasztotak
– Majd ősszel ezekből a virágokból mutatós, lecsüngő lándzsás-ovális alakú becőtermések fejlődnekt. És majd akkor is elhozlak ide – mondta a férf és szellőnyi csókot lehelt a Nő arcárat.
Már egy hónapja minden vasárnap délután kijönnek ide, a
Mátrábat. Hogy a Nő felzaklatot lelkét ápoljákt. És hogy valahol
olyan közegben érezze magát, mint odahaza, Kárpátaljánt.
A Nő hálás volt a férfnak azért, hogy nem kérdezet semmitt.
A Férf erdész volt, megszokta a csendett. Krédója szerint: „Hoszszú távon fenntartható, boldog emberi lét csak a természetel
harmóniában képzelhető el”t. Ebben hit, ez volt az életcéljat. Tudta, hogy csak fgyelnie kell a Nőt, és a szeretet lény által küldöt
apró rezdülésekből és jelekből olvasnit. A Férf várta, hogy kinyíljon a Nő lelket. A múlt héten a Gazos-kőnél jártakt. A Keleti-Mátra egyik leglátványosabb kilátóhelyént. Csak it, a Gazos80
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kő sziklafalán fordul elő az alacsony termetű sziklai ternyet. Ot
tudta meg, hogy a Nő kedvencei a sárga virágokt. Órákig tudot
volna mesélni neki arról a sok szépségről, virágokról, fákról és
madarakról, szóval arról, ami csak a Mátra erdeiben lelhető felt.
És a Férf mesélt. miközben fgyelte a Nőt és örült, hogy néha
halvány mosoly is féltűnt annak porcelán arcánt.
A háború szó soha nem hangzot el közötükt. Az, hogy a Nőnek menekülnie kellet Ukrajnából, mert az otani helyzet egyre
kritikusabbá vált, elég fájdalmas téma volt a Nőnekt. Igyekeztek is
elkerülni mindent, ami arra emlékeztete volnat. A szerkesztőség
nyomdája, ahol a nő dolgozot,t egyik délután egy Molotov-koktél
bedobása után teljesen leégett. A másnapi kiadásra tervezet újság fóliája a Nő kezében voltt. Ő volt az aznapi ügyeletes szerkesztőt. A harmadik emeleti lépcsőn ment föl éppen, hogy bevigye a vágószobába, amikor a hatalmas robaj a falhoz csaptat. Rettenetesen megijedtt. A következő napok gyorsan peregtek: a Nő
egyre inkább azon az állásponton volt, hogy a polgárháború szele
már Ungvárt is elértet. A megyeházába betörő egyetemisták, a
Színház téren tüntető ukrán nacionalisták, a nyomda bombatámadása és megannyi történéssorozat arra utalt, a megmozdulások immár kézzelfogható közelségbe hozták a háborútt. A Krímfélsziget már az oroszokét. Donyeck és Harkiv megye referendumot írt ki, hogy leváljon Ukrajnárólt. Az eddig békés Kárpátalján
pedig egyre bizonytalanabb a helyzett. A kárpátaljai magyarok
közül pedig aki tud elmegyt. Leginkább Magyarországrat. A Nő is
így tett.
A Férft három éve ismerte megt. Egy nemzetközi erdész konferenciára hívták tolmácsnakt. Újságíró kollégája, a péterfalvai
István, aki jómaga is az erdők szerelmese volt, mutata be őket
egymásnakt. Akkor a Kárpátok legmagasabb csúcsára, a Hoverlára is eljutotakt. Akkor a Férf tréfásan azt mondta, egyszer elviszi
majd a Kékestetőre is, de a Nő ezen csak mosolygott. Aztán az is81
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merkedésből barátság let, levelezés, az e-mailek jötek és mentekt. A technika segítségével szinte napi szintű volt a kapcsolatt.
És egy idő után úgy érezték, a barátságnál valamivel több is öszsze köti őkett. Amikor a Férf megtudta mi történik „odaát”, elment értet. És elhozta ide, egy Mátra aljai faluba.t.
It volt hát, Magyarországont. Hónapok ótat. Munka és két családja nélkült. A határon túlról érkezet, korábban jó tollú zsurnalisztának tartot feldúlt lelkű Nőt. Aki ot, Kárpátalján valaki volt,
it pedig senki let, ahogyan megfogalmazta magábant. A Férf
félt, hogy a törés a Nőben depresszióhoz vezet majdt. Sokat gondolkodot rajta, hogyan is kezdje el a Nő lelkének gyógyításátt.
Érezte, hogy a lelki sebeket a Nőnél sokkal nehezebb lesz meggyógyítania, mintha testi hegek érték volna szerelme porcelán
testétt. Azt akarta, hogy a megszokot közegéből kiszakítot Nő
it, a Mátra aljai szőlők barázdálta dombos vidéken békés nyugalomra találjont. Hogy úgy érezze a Kárpátok övezte kis hazájából
egy valamivel hasonló vidékre kerültt. És egy különleges terv fogant meg bennet. A Nő mindig azt emlegete a „zöld” újságnál
dolgozott. Akkor elviszi a „zöldbe”t. Bízot az erdő gyógyító erejébent.
Előbb Mátrafüredre vitet. Majd egyre feljebb, be az erdő nyújtota harmóniába, a nyugalom zöld lombos szigeteiret. Sétáltak a
Sás-tó partján, bort kóstoltak a Férf barátja pincéjében Gyöngyöspatánt. Felmentek a Sár-hegyre, majd a Kékes északi oldalán
felmásztak piros virágú, tüske nélküli havasi, vagy bérci rózsát
szednit. Amikor a pávafarkú salamonpecsenyét mutata meg, a
Nő nagyokat kuncogott. Azt hite az valamilyen mátrai ételféleségt. Mikor már majd minden virágnak és fának a nevét megismertete a Nővel, akkor döntöte el, hogy felhozza ide, holdviolát
szednit. A Nőnek az egyik kedvenc anyaországi együtese volt a
Holdviola, s minden nap feltete a CD-jüket, hogy meghallgassat.
Most összebújva ültek az öreg kidőlt fánt.
82

Te és én

Fedák Anita

– Hallod, muzsikál az erdő – ölelte magához gyöngéden a Férfi a Nőtt. És valóbant. Egy rigó harsogó fütye ölelte körbe a magas
óriások zöld lomkoszorúitt. Néhány perc múlva a császármadár
hangja csatlakozot a rigó trillájához, pacsirta, macskabagoly,
harkály és megannyi a Mátrában fészkelő madár hangja töltöte
meg az erdő csendjétt. És mintha egy láthatatlan valaki egy szimfonikus zenekart hangszerelne, összeszedeten, ritmusosan szólt
a muzsikat. Az erdő muzsikája, amely olyan tiszta és őszinte volt,
mint maga a természett. „Az erdő nemcsak fontos megújuló
nyersanyag és energiaforrás, hanem csodálatos életközösség,
mely testi-lelki feltöltődésünk igaz forrásat.” – jutotak eszébe a
Mátrai Művészeti Napokon hallot mondatokt. És ebből a forrásból most a Nő nagyokat kortyolhatott.
A Férf érezte, hogy a Nő teste kisimultt. Felállt és felnézet a
hatalmas fák lombjairat. Majd a madártrillához csatlakozva előbb
halkan, majd egyre hangosabb énekelni kezdett. A Holdviola
együtes egyik legszebb megzenésítet népdalát, az Erdő, erdő,
erdő címűtt. Hangja terjedt, hömpölygöt, szinte belesimult a madarak énekébet.
A Férf felemeltet. A Nő erre még hangosabban énekeltt. Megpróbálta a halkabb trillájú császármadárt túlharsognit. A Férf
megcsókoltat. A Nő erre nevetni kezdett. Olyan mélyről jövő gurgulázás tört fel belőlet. A Férf láta, a Nő végre boldogt. És megnyugodott. Igaza let: az erdő kis muzsikusai végre meggyógyítoták ezt a kedves lelkett. A lombos fák övezte kivezető ösvényen
egymást átölelve mentek az autóhozt. És egész Gyöngyösig boldogan, önfeledten énekeltek.
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A babázó bábozó
A gnómra az ungvári Korzón sétálva az egyik kirakatban fgyelt fel a férft. Magában csak szatócsboltnak elkeresztelt üzletben az óriásgombolyagok mögül egy kedves, játékos fgura mosolygot rát. Valami furcsa volt ebben a kissé torzra sikerült toprongyos babábant. Valami élőt. Nem a pillantása, de még a mosolyra húzódó szája, s a mimikája sem ragadta meg annyira a fgyelmétt. Inkább a kezével tet apró mozdulatban volt valami egészen „emberi”t.
– Elnézést, eladó az a baba a kirakatban? – tete fel a kérdést a
kilépő idős hölgynek, aki egy seprűvel a kezében próbálta ideoda seperni a bejárati lábtörlőről az odatapadt sármaradványokatt. Az eladónő a kirakati üvegre mutató keze irányát és pillantásának követését próbálta elkapnit.
– De furcsat. Ot a sok gyönyörű kelme, és magát meg a bábu
érdekli? Egyébként ön a második ember, aki meg akarja venni
ma azt a bohócot – fejét csóválva nézet rá méltatlankodva a nőt.
– Sajnálom, nem eladót. Ő a kabalánkt. Amióta kitetük az áruk
közzé, a bevételünk a duplájára nőtt. Szinte vonzza a vásárlókatt.
Pedig Olgának olyan idétlenre sikerült mostt.
– Olga a készítője? – kutakodot tovább a baba „származását”
kiderítendőent. – Netán azt is meg tudná mondani, hol találom?
– Hogynet. Olga Faber a nevet. A helyi rádió és televízió dekoratőret. A bábszínház „színészeinek” megálmodója, ahogy emlegetni szokta magátt. De mellék-keresetként szívesen vállal ilyesmit is: kirakatbabákat készítt. Sőt, ha jó kedvében találja, még
magát is megfgurázzat.
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Utóbbi mondata kicsit sejtelmesen, ugyanakkor ironikusan
hangzot, így a férf nem is tudta hirtelen hová tegye az egyéniségére szabot értelmező kézi szótárábant. Megköszönve a kapot
információt még egy utolsó pillantást vetet a kirakatrat. Hirtelen
olyan érzése támadt, hogy a bábu arca és kézmozdulata annyira
harmóniában van, hogy a körülöte lévő portékák szinte kelletik
magukat : vegyél meg, neked én kellek! Ennyi lenne a titok?
Nem, gondoltat. Ennek utána kell járniat. Végül is újságíró, talán
jó tárca is lehet belőle a hétvégi irodalmi oldalont. De hol keresse
a nőt? A színházban vagy valamelyik stúdióban?
Olga egy fatalkori baklövése miat soha nem élhete át az
anyaság érzésétt. Talán ezért is döntöt úgy, hogy a képzőművészeti akadémia befejezése után egy bábszínészi kurzust is elvégezt. Ismerőse szólt, hogy egy kisvárosban díszletervezői állást
hirdetnek a helyi bábszínházbant. Nevét megváltoztata és azonnal kapot a lehetőségent. Távol a múltól elfelejti majd elveszítet
gyermekének fájdalmas emlékeitt. És éli majd a magányos nők
színtelen életétt.
Olga nem szerete, ha a keze alól kikerült babákat játékszerként kezelikt. A fgurák nagy részét tulajdonképpen nem gyerekeknek készítetet. Pontosabban vannak nekik szánt darabok is,
de a többség valamiért más, inkább komoly felnőteknek való.
Othonát szerete műhelyként defniálnit. Az oda belépő idegennek az az érzése támadt, mintha a kis művészi alkotások gazdája naponta „játszana velük”t. Ez így is voltt. Egy-egy fáradt napja után, Olga levete a konok igazgató és lusta kolléga fguráit,
odaültete a konyhaasztal székére és kiadta rájuk minden dühét,
amit a való életben sajnos nem tehetet megt. Szerencséjére a babák nem tudtak visszavágni, így a nőnek maradt az elégtétel,
hogy „akkor most jól kiosztota a főnökét és a szemtelen kolléganőjét is”t. Azonban a rejtély, ami körülvete valójában a babáit, az
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Olga titka maradtt. Pontosabban a talány csak addig a pillanatig
volt misztérium, míg egy magas, elegáns férf át nem lépte a nő
küszöbétt. Zsurnaliszta az egyik helyi lapnál, így mutatkozot bet.
Interjút akar készíteni vele, a különleges művésszelt. Ezt mondtat.
Olga nem kérdezett. Ráhagytat. Behívta a nappaliba a férft és
hellyel kínáltat.
– Embertípusokat is megmintáz? – tete fel az első kérdést,
amiből nem derült ki, hogy ez már a riporthoz tartozik, vagy
csak a puszta emberi kíváncsiság hozta ki belőlet.
– Kedvenc témám a történelmi és irodalmi személyiségek
megformálása – válaszolta Olgat. Ha már így belevág a közepébe,
ő is mellőzheti az udvarias bevezetőkett. Meg sem fordulva, hirtelen felnyúlt a jobboldali szekrény polcárat. A férf a kézmozdulatát követet. XIVt. Lajos parádézot ot Napóleon és It. Péter mellett.
A nő azonban egy köztük szerényen meglapuló, kopaszodó, kistermetű férfbabát vet let.
– Felismeri? Nem? Pedig jelentős szerepe volt a magyar történelembent. Konkrétan az ungvári vár történetébent. Ő az utolsó
Drugeth gróft. 1689t. május 26-án 38 éves korában, számtalan palotáinak egyikében, a Báthory Erzsébetről elhíresült csejtei várban, teljesen váratlanul meghalt Drugeth Vendel gróf, címzetes
ungi főispánt. És vele a Drugeth család közel ötszáz éves családfája férfágon teljesen kihaltt. A források szerint megmérgeztékt. Mikor a róla készült bábut formáztam, azt próbáltam az arcán megörökíteni, hogy átérezte-e a felelősséget, hogy nem nemzet utódott. Hogy bármikor bekövetkezhető halálával egy történelmi magyar család halálra let ítélve – a lámpafény felé tartva a fgurát
kissé igazítot az akkori kornak megfelelő ruházatánt.
– Bevallom, a könyvekből ismert személyek babaként másként hatnak rám – folytata Olga és a férf barna szemei közzé-
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fúrta fürkész tekintetétt. Folytatva a hangos töprengést a jóképű
beszélgetőtársa szemébe nézet, és az sem kerülte el a fgyelmét,
hogy míg beszélt, a férf minden apró pilla-rezdülésnél sóhajtot
egy aprótt. – Azért, mert amikor az arcukat készítem, elsősorban
arra törekszem, hogy egy-egy jellegzetes kifejezést is kiemeljek a
személyiségükbőlt. Ez it a gőgös uralkodó, a felfuvalkodot és úrhatnám városi polgár, a pöfeszkedő török szultán, a szemérmetlen párizsi kurtizán. – és sorba mutatja a polcokon a babákatt. –
Ez a dölyfös, ez a pökhendi, ez a becstelen, ez az önhit, ez az ön elégült, ez a kevély, ez a hiú A kis hercegbőlt. Általában könnyen
megválok egy-egy művemtől, de volt olyan is, amely készítés
közben nagyon a szívemhez nőtt. Ez a középkorban élt orosz gróf
fgurája, tőle eddig még nem tudtam megválnit. Milyen furcsa,
mintha hasonlítana egy picit magára – a hirtelen feltörő apró kis
kacagása szinte körbefonta és beragyogta a polcokon gunnyasztó
sok életelen bábutt. Az idegen nem sejthete, hogy a baba szorosan köthető Olga múltjáhozt. Az akadémián az a moszkvai magas
orosz volt a nagy szerelemt. És ez a baba, ha már szimbolikusan
is, Olga gyermeke voltt. Az eltitkolt gyermeke, aki soha nem élvezhete az igazi anyaság melegét, hiszen Olga döntése után.
meg kellet,halniat.
– Minden kornak megvolt és megvan a jellegzetes fgurájat.
Akinek emberi tartása, becsülete, hazájához való hűsége példakép maradt az utókornakt. Vagy mindezeknek a hiányában vált az
utókor számára halhatatlannát. De miért? Én ezeket az emberi értékeket akartam megformálni: ha úgy tetszik a babákban „életre”
kelteni – folytata a nő, immár komolyan, miközben egy szép arcú parasztlány ruháját simítota végigt. A férf azonnal felismerte
a vonásokból, mennyire hasonlít készítőjére, az „anyjára”t.
Utóbbi mozdulata közben Olga elárulta a férfnak, hogy ő egyben fodrász, varrónő, csizmadia és masamód ist. Minden általa ké-
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szítet fgura öltözékét egyedül tervezi és készítit. Egy baba megformálása általában napokig is eltarthat, magyarázzat. A megfelelő ruhák megvarrása a munkaigényesebb, teszi hozzát.
– Előfordult, hogy az egyik kosztüm-felsőmet áldoztam fel a
babaruha miat, de az ilyesmi számomra soha nem okozot gondott. A fgura jelleméhez éppen az a szín és anyag illet, nekem
meg let egy új mellényem – mosolyodik elt.
A férf azonban nem tud ezen nevetnit. Inkább megkérdezi,
hogy valójában baba- vagy bábkészítőnek vallja-e magátt. Olga
elárulja: mindketőnekt. A bábszínházba kerülő alakok valóban
egy-egy színdarab szereplői, és azokat a gyerekeknek szánjat. A
reklám-cégek és kereskedelmi egységek felkérésére alkotot kirakati babák zöme a felnőteknek készül, azok nem játékszerekt. És
kinek szánja a Stuart Máriát, a Nagy Katalin cárnőt és a Zrinyi
Ilonát ábrázoló babákat, furdalja az újságírót a kíváncsiságt. Ezek
többsége egyéni megrendelés, kapja a választt. A legújabb divatos
huncutság az orosz, jobbára moszkvai újgazdagok körében, hogy
baba, illetve bábu formájában egy-egy történelmi személyiség fguráját szeretnék látni a házukbant. De a rokonok, barátok vagy
kollégák azzal is meglephetnek valakit, hogy egy reteget kalóz,
Madame de Pompadour, netán egy nürnbergi mesterdalnok másával állítanak be – hangzik a még mindig sejtelmes felelet Olgátólt. Majd folytatja:
– Senki sem meri megmondani a másiknak nyíltan, hogy milyen hazug, önző, hűtlen vagy becstelen embert. Vagy mennyire
bátor, önzetlen, segítőkész és empatikus, hiszen azt különbözően
értékelheti a másik félt. De egy történelmi fgura bábujába bújtatva az illető jellemét, sok minden átértékelhetőt. Ha Nagy Péter cár
arcvonásaiban magát ismeri fel, kit érdekel, hogy zsarnok és kegyetlen uralkodó voltt. Ha azonban kicsit jobban odafgyelne,
mást is meglátna a baba arcán, a tartásán, a beállítot mozdulatánt.
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Ekkor ugrot be a férfnek, hogy mi valójában a titok, ami körüllengi a bábkészítő babáitt. Hirtelen bevillant a kirakati gnóm fgurájat. Így rá is kérdezet:
– Olga, maga olyan babát is készít, ami a ma élő emberek belső értékeit hordozza magán!!? Engem például kinek a fgurájába
bújtatna a mostani beszélgetésünk után?
Olga válasza csak egy sejtelmes mosoly volt és szótlanul odanyújtota a férfnak a hosszú ideig féltet orosz gróf bábujátt.
– Tudja, van egy lányomt. Egyedül nevelem már 10 éve, mióta
az édesanyja meghalt – mondta váratlanul a férft. – Gondolja,
hogy örülne egy fúbabának?
– Nem tudom, de ha gondolja, akkor készítek majd neki sok
szép különleges babát – mondta Olga, és amit már évek óta nem
tet: elpirultt.
Amikor az újságíró hazafelé tartot zsebében a különös bábuval a gondolatok egymás után cikáztak a fejébent. De azt már biztosan tudta, hogy Olga személyében megtalálta végre azt a nőt,
akit immár tíz éve kereset édesanyánakt. Boglárkánakt. Az ő babájánakt. A kislányánakt.
Olga a férf távozása után érezte: az a hőn féltet, évekig őrizgetet bábu azt az embert hozta el neki, akire most már nyugodtan az egész életét rábízhatjat. A baba, amit a férf elvit,t hamarosan újra visszakerül hozzát. És a hőn megálmodot családot is hozza magával.
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Fuchs Gábor

Fuchs Gábor vagyok, 1951-ben születem Pécsett. 1965-ben
szüleimmel Budapestre költöztem és it éretségiztem az Eötvös
József Gimnáziumbant. Ezt követően műszaki pályát választottam, a győri Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskolán szereztem mélyépítő mérnöki diplomátt. Építőipari vállalatoknál dolgoztam, majd saját építőipari vállalkozásomat vezetem évtizedeken átt.
Eközben egyre többet foglalkoztam versek, novellák, regények
írásával, grafkák készítésévelt. Művészetekhez való vonzódásom
gyermekkoromig nyúlik visszat.
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Isten vagyok

Óegyiptomi (vagy ó-mezopotámiai)
Napisten ének (átirat)
Isten vagyok,
Láthatatlan és megfoghatatlant.
Engem keresel?
Nem látsz, mert fénylekt.
Engem akarsz megérinteni?
Nem tudsz, mert rajtam állszt.
Előtem akarsz leborulni?
Nem tudsz, mert bordáid gyengék,
Gerinced tétovat.
Engem csodálsz,
Dicsőítesz mindenek felet?
Vedd le nyakamról a HÓHÉR-kötelet,
Húzd ki lándzsádat szívemből,
Hogy hódolatod lelke
Ne köddé váljon,
Ne hamu legyent.
Agyagba vésted arcom,
Az agyag mégsem ragyogt.
Kőtömbből faragtad szobromat,
Ám nincs talapzat,
Mi felemeljent.
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Istennek hívsz,
Nevem Te lehetnél
Ó ember!
De nem engeded,
Hogy a Nappal légy egyenlő,
Nem engeded,
Hogy a talapzat én legyekt.

Aki az szerelme által elhagyatva van

(egy rubinillatú költőgéniusz búcsúsorai a
XVIII., vagy előző századból)
Szerelmem elhagyot,
Ágynak estem legott.
E bús témáról Tanúnak
Hadd idézzek
Ide néhány gondolatot,
Íme:
Szerelmetes-szép vágyódásomnak
hamarább se leszek ATYJA,
Pajzánság GONOSZ tudója,
Ki e buja HÚSNAK rabjat.
Ezért, ha kedvesed sűrűn ajtóT mutat,
Tudd jópajtás kifelé az utat!

92

Te és én

Fuchs Gábor

93

Te és én

Fuchs Gábor

nagy FESTŐ nagy ÁLMA
Sellőt dobot partra a szél
A tenger nézte,
csak töprenget:
„Egy sellő megint!”
– Ó Tenger!
Hát, nem tudtad?
Rég Sellőre várok!
Sellőre, igazira!
Mely
tavasszal születet,
mint a kezdet!
Bolyongot a mélyben
Csillagot kereset
Vagy csak teljességet,
Majd napvilágra jöt!
Sodor hasítja partra kellemét,
hol kilép tenger homályából
Vászonra kerül általam,
Igazi vászonra,
Ahol végre megérinthetemt.
– Sellő voltál
Tenger kerekségnek,
most nekemt.
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Feloldódsz a KÉP
Kender mámorában?
Megint?
Kifolysz tátongó ujjaim közül?
Kereslek,
Vágyam örök,
Üres a vászont.
Álmodtam megintt.

Álom lengén
Álom-lengén lebeg a verőfény forró hevén,
egyre felémt.
Lépte lágy és süppedő varázslat,
alakja, mint fehér árnyék
hirdeti világnak szív alakú ringó kebleit,
S annak boldog szellemétt.
Még nézném, de tovább halad,
tekintete mást kerest.
Fantáziám a káprázatból illatá változik,
s csak magamnak szisszenem csendes sóhajtással,
Királynőm it járt megintt.
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Adj köveket, adj szavakat
Ne adj lapos szavakat
adj köveket, súlyokat,
hadd hulljanak a Góliátokt.
Hadd vágjon réseket,
szabad utakat
a szárnyas akaratt.
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Januári gondolatok 2016
A pőre víz felszínén
fuldokolnak az árnyak,
és úsznak az árral a vágyak,
lassuló csapásuk
egy-egy sóhajszusszanatt.
*
Lépteim zajától
hangos az utca
talpaim csapódnak
az ősi kövekent.
*
Gondolataim
jeges árként
torlódnak egymásra,
mint a jégtáblák
a háborgó vizekent.
*
A tél hidege belém mar
miként a hatalom
ha hagyom
hogy szorítása
lelkemig érjent.
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*
A hajnalok múltat takarnak,
füstfelhőként mossák az ablakomt.
Kint a köd homályt ölel,
még az almafám is fázik,
csupasz ágain dér pihent.
Bent a szobám melegében
hozzám beszél a csendt.
Szemedből árad a fény,
felizzik bennem a reményt.

Torony a Duna-parton
Szabályos és arányos
boltívein sötét foltok
az ablakokt.
A mindig zárt zsalugáterek
résein át
ki-be repülnek a galambokt.
Fent kicsiny harangocska,
parányi, alig pár kilónyi,
inkább bronzkupakocska
gubbaszt a szuvas gerendánt.
Az évben, ha egyszer megkondul,
a tompa kis hangja,
búsulva, búgva menekül a széllel,
és csak a madarakat riogatja,
de pihenni mind visszatérnek,
és hangos lesz újra a rézkupolat.
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De ki gondol ma arra,
hogy miért épült e kis barokk csodat.
Mi volt a célja?
Ki volt a tervező?
Ki volt a malterkeverő?
Istenhez vivő,
vagy Tőle elvevő?
Ma már nem más
Mint formás táj-tényezőt.
Bent hideg a kő,
és árva az oltárt.
Mellete egy gipsz szobrocska áll
aranyozot talpazatán,
és néhány kopot festmény,
egyszerű mázolmány
színesedik az újra meszelt
fehér falánt.
Ha este a villany fénye
rávetül,
világítótoronnyá szelídült.
És ha a hajóknak refektora villan,
felragyognak a parti kövek,
és fénybe borulnak
a víz fölé hajoló lombkoronákt.
A kis torony fényeivel
hajnalig mutatja
a távoli utaknak,
hogy it emberek élnek,
hogy it emberek halnakt.
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Ezek ugyan azok
(egy dal nyomán)

Ezek ugyan azok
a karszalagosok,
az árpádsávosok,
a Recskre vivők,
a tábort építők,
a mindenkor verők,
a gyengékkel oly bátrakt.
Ezek ugyan azok
az egyenruhások,
az izmos menetelők,
az arcukat takaró
arctalan gyávák,
a csoportba verődők,
akiknek
szájuk nyílásán át
a foghíjas üregből ömlik a szót.
Egyre dagad a szóhalom,
gyűlöletből épül hatalomt.
Nem vagy te még oly öreg
édes hazám,
csak ezer évest.
A hited vezessen téged,
ne a sávos tömegt.
Ne engedd, hogy arcodba
csapjon a gyűlölett.
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Akháb asztala
Akháb asztala bőség,
nem izzasztja őket a hőségt.
Csak beszélni kell
Jézabeli hangon,
és ölelgetni őket,
a hatalmon levőket
e világi gangont.
Bár az aratásban kellene lenni,
szolgai hitel
az igazakat követni,
és nem civakodni
e világi rangon,
és az asztalról lehullókat
nagy gőggel bezsebelnit.
Hát fonjunk mi is
jó erős kötelet,
jól odacsapni
nagyokat, erőseket,
hogy boruljanak
a szívekben az asztalokt.
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Ha Nélküle élsz.
Életed olyan,
mint a jóllakot
tehenektől
elhagyot mezők.
Mint a gyümölcsét
elvesztet fák
búsuló
száraz ág magánya.
Mint aranysárgán
viruló, izzasztó
délutáni fények
álmos andalgása.
Mint a vizeletszagú
présházközti szűk terek
árnyékába szoruló
szellők szabadsága.
Mint a házak-végi
kertekbe hasító
kutyaugatás utáni csend.;
ilyen az életed,
ha Nélküle élsz!
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Mulandóság
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1987-ben születem Kecskemétent.
2012-ben jelent meg első könyvem Kulákkönnyek
címmelt.
2016-ban a Lélekdrog című kötetel léptem az olvasóközönség elét.
Azóta is gőzerővel készül az újabb kiadvány, melyre remélhetőleg nem kell négy évet várnit.
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Kába
Arca borostás, mosdatlant. Közömbös képpel bámulja a repedezet plafont a pamlagon hanyat fekvet. Füstöt fúj a dohos semmibe maga fölét. Tán befedi, mit be kell neki – vélit. Savanyú íz
mérgezi a szájpadlásátt. Ismeri már jólt. A közelben valamiféle gép
zúg, szerel épp egy másik masinátt. Nem zavarja e fülsüketítő zajt.
Nem jobban, mint az őrjítő madárricsajt.
Pedig nem volt mindig ilyen. De így alakultt. Egyre csak élvezi hát a vegyszer nyugalmát magábant. Élete tökéletes biztonságának tudatában hever mostt. Ellustult rég a gondolkodáshozt. Elfogyot már ez a szál ist. Elnyomja, majd megrázza a doboztt. Ürest.
Fekszik tovább a nyitot ablak alat mozdulatlant. A benti lég az
utca bűzével keveredikt.

***
Váratlanul, hívatlanul toppantál be hozzámt. Érkezésedre nem
készülhetem, életem rendetlenségével fogadtalak hátt. Illet kettőnkhöz az eféle átláthatatlan kuszaságt. Hiszen úgy kezdődöt
minden, mintha csak álmodtam volna az egészett. Áldatlan állapot, áldot pillanat! Egyszer ot találtalak magam mellett. Látam
a szemed meghatot csillogásán: összetartoztunkt. Szavak nélkül
így tetünk a másiknak visszavonhatatlan fogadalmatt.
Korábban évszázadok emlékeivel a fejemben bolyongtam magányosan a porig rombolt városbant. Ismeretlen arcok tömege
sodródot velem naphosszat az utcákon járkálvat. Egy testé öszszetapadva hullámozot a sokaság fel s alá minden lépésnélt.
Mindahányan kiüresedet, homályos szemgödrökkel pillantot105
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tunk szerteszétt. Fürkésztük a végzetünk reményének szétgurult
darabkáitt. Kerestem én is a magamét : a kiutat e szánni való corpusbólt.
Mély meggyőződéssel hitem, különbnek születem, mint e beteg sejtek sokasága körülötemt. Tévedtemt. Fájdalmas felismerésként tört rám, a nyúlós massza része vagyok én ist. Menekülni
vágytam a tökéletességbe, ám sehol sem leltelekt.
Vonzalmat sokszor, vágyat ritkábban, szenvedélyt elvétve csiholtak ki szívemből a tengerkék közepén ringatózó sötét szembogarakt. A kiszámítható becsapás előbb-utóbb véget ért valahány
alkalommalt. Téged kutatalak bennükt. Nem rejtőztél sehol, bár
időnként látni véltelekt. Örökké hazudtamt. Egymásba folytak a
csalódások, mint a testen végiggördülő forró cseppekt. Megfogantak, s egyesültek egy legyőzhetetlen szörnyeteggét. A harcot meg
sem kíséreltem ellenet.
Egyszer aztán megjelentél előtem teljes valódbant. Tetőtől talpig, hús-vér nőként látalakt. Mintha egy kagylóból előbukkanó
gyöngyszemmel szemeztem volnat. Illatod összetéveszthetetlen fnomsága, szavaid lágy dallama egy szemvillanás alat azonosított. Közelebb léptem, kezem félénken puha válladra tetemt.
Hagytadt. Úgy tapintotalak, mint mohó felfedező a régóta áhítot
kincsétt. Először zavartan rácsodálkozva, alig érintve, majd mind
bátrabban, visszatérve a test valóságábat. A szemérem percek
alat szertefoszlott.
Ám hirtelen a téboly let úrrá körülötünkt. A házak oldala túlfújt léggömbként patant szétt. A vakolat fogságából menekülő
téglák szabadon szálltak a levegőben, így töltöték ki a terett. Mi
csak álltunk a sugárút közepén, s tudomást sem vetünk a gyilkos
viharrólt. Az aszfalt felszakadt az egymásba fonódó lábaink alatt.
Meg sem remegtünk tőlet. A tetőkről a cserepek szirmokként
hulltak alá, s pár lépésnyire tőlünk apró szilánkokra törtekt.
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Világunk városa kíméletlen kartácstűzzel akart megsemmisíteni ketőnkett. Közös erővel sem tudtunk ellenállnit. Eggyé összeforrva mozdulatlanságba dermedtünkt. Szakadt a húsunk, mind
erősebb szívdobbanások közepete csobogot a vérünkt. Így keveredett. Sebes kezeink picit sem lazultakt. Tétlenül tűrtük a bestia
tombolásátt. Lassacskán döntöt csak fel minket a szennyel töltöt,
folyamatosan vezényelt ágyútűzt. Kiszipolyozva, velő, vér és nyák
elegyébe toccsanva értünk földett. Szemünk szétfolyt a tűéles töltények millióitólt. Mégis látuk egymást továbbra ist. Éltünkt.
Éreztem, éreztelek még magam mellet.!

***
Egyetlen holtest terül el az ágyont. Mellkasa emelkedik, majd
süllyedt. Szabályosan ismétlődnek a ciklusokt. Kézfejének alja lüktet, a lila csík rakoncátlan mozgolódikt. Nincs menekvést. Nincs
szükség rát. Ahhoz is kevés az akaratt. Egyszerű minden gondolatt.
Mondatcsonkokból kapaszkodnak összet. Már ha épp útközben
nem vesznek elt. Sokszor tovatűnnekt. Kiszáradt rétre aláhulló rideg cseppekként semmisülnek megt.
A képek viszont kérlelhetetlenül megmaradnakt. A tapintás és
az illatok lágysága üldözi a heverő testett. Az agy érzékel: veszélyesek! A kéz nyúl, megnézi újra a doboz tartalmátt. No lám, a sarokba szorulva bujkál ot még egy szál! Kihúzza rejtekéből, majd
görget párat a gyújtószerkezetent. Apró szikra, majd parázst. Újraéled, krákogva indul a négyütemű motort. Közben egy ránc sem
rezdül az arcont. Pedig nem volt mindig ilyen.
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Jószay Magdolna

Jószay Magdolna vagyok, Debrecenben születem és élek, két
felnőt gyermekem és egy unokám vant. 36 évig nyomdában és
könyvkiadóban dolgoztam szerkesztő-tördelőként, korrektorkéntt.
Mindig szeretem írni, viszont ez csak az internet segítségével
került közönség elét. Évekig publikáltam irodalmi fórumokon, jelenleg is működöm néhány csoportbant.
25 antológiában jelentek meg írásaim, illetve 4,5 évig rendszeresen írtam igaz történeteket a Macska magazinbat. Két saját kötetet (Aranygondolatok, 2005 – kézzel gyűjtöt idézetgyűjtemény
saját olvasmányaimból; Szívhangt at kövekt mögül, 2010 – első saját
verseskönyv) és két e-könyvet (Igazt cicaságok – saját macskáimról prózák és versek; At csendt hintája – kisprózák és versek, 2013)
mondhatok magaménakt.
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Nem kérdés.
Szenvedéllyel telve merengek:
ha mennél, elengedjelek vagy
visszatartsalak, birtokolni
elmém tiltakozása ellenére próbáljalakt.
Ismertem ilyet is, amolyat ist.
Szenvedés mindkető, mégis.
számomra a válasz egyértelműt.
Szerencsére le tudom győzni magamat,
tudok szívvel-lélekkel, de csendben
szenvedni, lemondani és elengedni,
mert atól jobban megviseltetnék,
ha úgy tartanálak vissza, hogy
szeretve nem lennékt.

Sejtelmes villanás
Mi évtizede sejtelemnek tűnő
titkos gondolat volt, ma már
más, sokkal többre emlékezhetünkt.
Múltunk van, rengeteg emlék és élmény
cáfolja, hogy együt nem lehetünkt.
Több ez, mint bármi, s a különlét
csak minden alkalommal az egészet
újjá és különlegessé teszit.
Csupán egy-egy szemvillanás,
mi elárul, hogy e kapcsolat
már nem vadonatúj. de nem is kell
az legyent. Hisz’ nyilvánvaló,
a minőséget az idő érlelit.
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Esély
Oly sok nehéz perc,
oly sok közömbös
pillanat, kihasználás,
semmibevétel vagy épp
megalázó bántások után
nem hitem volna, hogy valaha
a sok fals után egy
új, tiszta dallam várt.
Egy nyugalmasabb,
lélekben gazdag,
másik élet let
kedves számomra márt.

Parázs vagy láng
A gondolat száll, mint a szél,
s szabad, mint a madár,
az érzés mélyvörös, mint a vér,
nincs, mi bizonyításra várt.
Hogy szeretlek, kedves, ez tiszta tény,
akkor is, ha az láng vagy „csak” parázs,
ezt nem veheti tőlem senki el,
mert ez valóság, s nem látomást.
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Új dallam
Miközben megtisztult lélekkel
egy másik, új világra vársz,
még a dallamok is megváltoznak
ot mélyen, legbelült. Még fájsz,
de lassan nyílik a lélekzár,
s felfogod majd, némán, mélyen
megszólít majd – csakis téged –
egy végtelenül ismerősnek tűnő,
meghit, kedves szempárt.

Veled vagy ellened
Harc voltt.
Előbb érted, aztán melletedt.
Veled, majd ellenedt.
Tudom, milyen, mikor a lélek
nap mint nap reszkett.
Tudom, milyen egy mozdulat,
ha valaki már nem szerett.
Tudom, hogyan változik
a lombok színe,
ha betakarják a fellegekt.
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Hogy mennyi élethez kötődünk földi létünk során! Számunkra fontos – vagy egy-egy pillanatban annak hit – társaink teszik
széppé vagy gondokkal tele életünkett. Az ebbe a kötetbe válogatot verseimben mindkét életérzés megjelenikt.
A szüleim nagyon szereték a verseket, így az öcsémmel – mesék gyanánt – már apró korunkban azokat hallhatuk tőlük, így
mondhatni, hogy plt. Petőf, Arany, Ady, Mécs László írásain nőttünk felt. Megszoktam a rímes, ritmusos verseket, így „a tollam is
erre jár”, bár tudom, hogy manapság inkább szabadsorú versek
születnekt. Egyre gyakrabban az én kezem alól is kiszalad egyegy ilyen, szívesen is veszem, de most inkább az általam megszokot formájú verseimet választotamt.
Néha, ha van pár szabad órám, tűzzománcokat készítek, festegetekt. Ha „megszólal” egy-egy vers, kísérem zongorán vagy gitárralt. Most két versem mellet látható egy-egy, témában hozzájuk tartozó tűzzománc képt.
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Neked nem elég!
Vár az othon, két kisgyermek,
Megbízható, dolgos férjed –
De ez neked nem elég!
Lelked szilánkokra törik,
Megdermed, mert nem öleli
Társad adta melegségt.
Othagyod hát a családod,
S ahhoz futsz, ki alig látott.
Benne találod jövődt.
Lényed fénylő ragyogását
Keresed és lelked mását:
Kedves, szelíd szeretőtt.
Szárnyad kötné fogadalmad:
Örök hűség, mint kimondtad –
Laza volt e kötelék!
És nem bírtad a fogságot!
Szellemed szárnyalni vágyot,
Felülmúlva erejétt.
A paripa, kit igába fog
Rossz gazdája, sose nyafog,
Csak szétöri az igátt.
Így hagyod te ot a múltad,
Melybe lényed belefullad,
Ha elveszti önmagátt.
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Ajánlás:
Lányok, fúk, társra várók,
Okos, kedves szóra vágyók!
Helyesen válasszatok!
Legyen első szellem, lélek,
Hogy örökké szeressétek
Testi-lelki párotok!
Sose kötözzétek gúzsba,
Kit magasra vinne szárnya –
Ám repítse szívetek!
Szárnyaljatok együt vele,
Így éltetek hosszú tele
Együt talál titeket!

Holdas éjszaka
Bekandikál a Hold az ablakon;
Végigsimítja csendben homlokomt.
Megáldja, mint a pap, ahogy teszit.
Én visszaintek hálásan nekit.
Nem is vagyok már oly magányosan!
Bár párom messze, Holdam véle vant.
Őt is simítja most a lágy sugárt.
Hogy rágondoltam, ő is tudja márt.
Ó, drága, jó Hold! Légy az én kezem,
És érintsd meg elalvó kedvesem!
Hadd higgye azt, hogy én fogom kezét!
Így édes álmot küld hozzá az égt.
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Holdas éjszaka
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Ragrímes dudorászó
Meleg téli-kabátkában,
Bélelt pacsikesztyűcskében,
Vastagtalpú kis csizmában
Ballagok a hóesésbent.
Felnézek a borús égre,
Behavazot faágakra;
Fehér pehely hull szememre,
Dalra nyíló, puha számrat.
Nem gondolok a gonosszal,
Fagyban fakadt búbánatal,
Jéggé dermedt tó tükrével,
Hideggé hűtő szavakkal,
Csak a szívem melegével,
Lelket dédelgető lánggal,
Szemek égő tűzfényével:
Kedvesem hívó szavávalt.
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Úton a kedveshez
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Kissné Barabás Anita

Őrangyalaink mindig melletünk vannak,
életünk minden egyes pillanatában
és soha nem hagynak egyedül minket,
elárasztanak szeretetükkelt. Soha nem vagyunk egyedül!
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Te meg Én
Késő reggel, mikor felébredt már mindenki
Én hallgatom a madarak énekétt.
Fülembe csicsergi, hogy valaki
Szeret és ez a valaki te vagy
Más nem is lehett.
Felhők tetején üzenem neked
Szívből szeretlek tégedt.
Amikor indul a hajnal és búcsúzik az éj
Új nap ébred ránk és mindig együt leszünk
Te meg Én

Te meg Én II.
Kézen fogva táncolunk,
Lépéseinket padlóba vésve
Szerelmet vallva,
Érzéseinket felkavarva
Mámorítót.
Zsigereinkben ég a vágy
Érezni, hallani akarjuk egymást
Ízig, vérig mindenünk egymásé
Lelkünk közösen énekelve
Siklik a felhők tengerént.
Ringatózunk a víz tetején
Átölelve hallgatjuk a darazsak énekét
Zümmögve, sikítva hangzáporral
Tudatják, hogy örökre együt leszünk
Te meg Ént.
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Szívembe festetelek
Szíved melegében élek, az lesz othonom
elfogadtál annak aki voltam
nem akartad, hogy más legyek
Szívembe festetelek
Most messze jársz
Én engedem
Tudod, hogy vissza várlak
Szívembe festetelek
Enyém vagy senki másé
bár fogva nem tartalak
mégis magamnak
Szívembe festetelek
Eredeti kép, nem lát így senki
minden részlet mélyről fakad
nem tiltalak
Szívembe festetelek
Karjaid lágyan átölelnek, mint a hajnal
boldognak, szabadnak
érzem magam
Szívembe festetelek
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1946t. február 12-én születem, Zebegénybent.
Barátaim szerint költő, zeneszerző gitár és előadóművész vagyokt. A művész szót erőteljesen idézőjelbe tennémt.
Saját bevallásom szerint ember vagyokt. Olyan ember, aki hűséges a szerelméhez, aki több mint 42 éve a feleséget. Olyan ember, aki szereti embertársait, gyermekeit, unokáit, az egész családjátt. Aki szereti a magyar népdalt és szeret zenélni, énekelnit.
Olyan ember, aki szereti Magyarországot, a hazájátt.
Remélem van még néhány esztendőm, hogy ezt bizonyítsamt.
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Ember-fia
Kövek,
lángoló, perzselő, tündöklő kövek
a Duna partján,
csöndek a mosolyom mögöt,
elárvult hajamból kitéptem a Napott.
Vagyok – aki voltam,
néhány elkopot szó,
kitekintek mindenség-perelő
ablakombólt.
Vagyok – aki voltam,
gondok nyájas pásztora,
halálfélelmek vidor táltosa,
fénynek prédikáló,
szélben megvakuló –
ember-fat.
Lehetnék
csillag-ringató folyók
lángolása,
cirpelő máglyák
jégpalástjat.
Leszek, akiért
megvakul az éjszaka,
illatá válik a fény szaga,
szétmállik minden hang.
és
akiért
megkondul
az
égt.
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Feltételes módban
J.A. emlékére

Ha volna még erőd,
megnyithatnád a hegyek láthatatlan,
ködbe vesző alagútjait,
az időtlen idők óta kiszáradt
folyó medréből fölhoznád a kincset érő aranyat,
és jóllehet,
sohasem gondoltál rá,
megtalálhatnád a „bölcsek kövétt.”
Valahol
a lét és nem lét
közöt lebegve,
becsomagolva a csendet holdvilág szövetbe,
átadnád nekemt.
Ha volna még hangod,
kimondhatnád azt a szót,
amire mindenki vár napnyugtától alkonyatig,
csak sohasem lehet
hallani rólat.
Ha volna még időd,
megvárnálak
a
ház előtt.

123

Te és én

Kocsis György

Tudom, tudom, tudom
Rózsa Endre emlékére
Mikor tündökléssé
változot a fény,
mikor némasággá
oldódot a remény,
mikor szétszakadtak
meddő sóhajok,
akkor jöt el
a legszebb napod:
tudom, tudom, tudomt.
***
Lelkedről felszáradt a köd,
esőverte, feltáruló föld,
könnyáztata, harmatverte szótorony,
lehetet volna, lehetet volna
talán
még valamit.
***
Mikor szivárvány
let parázshajnalon,
mikor karnyújtásnyira
éret a végtelen fájdalom,
mikor féktelen száguldás
békévé lecsitult a csendben
akkor letél önmagad bennem:
tudom, tudom, tudomt.
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Utcák porában
Utcák
porában
gyémántszilánk
voltam
kristály hóleplét
az
útnak
elkotortam
doromboló
szélben
meghajoltam
Azt
gondoltam
így lehet csak élni
égzengésben
nem
tudok már félni
esztendőkről
esztendőkre
lépek
nem növök
már sehogy sem
az
égnek
Egyszer
majd
eltűnök az éjszakában
mint
egy őszinte
sikoly
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Zsoltár

Kinga nővérnek
Egyetlen vágy hajtot idáig,
szolgálhassam Istenemet,
most az ő nevében
éltetném az embert,
véremmel, szavammal,
mindenemmelt.
Megroppant derékkal
naponta
újból és újból,
sejtenként
fölépíteném magamban
az új Jeruzsálemett.
Nehéz igámban fölsóhajtotam egyszer,
édes Istenem, teremtőm, megváltóm,
mindenem!
Száműzetem magam
az Ígéret Földjéről,
kételyeim, bűneim, léhaságom
kizárt kegyelmedből,
így fogyot erőm,
roppant derekamt.
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Kérlek,
könyörülj,
oldozz fel bűneim terhe alól,
úgy szolgálhassam a te nevedben
minden testvéremet,
hogy ők üdvözüljenek,
kérlek,
add újból és újból a dalt,
ami vigasztal és megvallja az igazságot,
róladt.

Egy pillanat
Gondoltam, szétnézek a havas, téli fenyves erdőben,
apró csillagokként hópelyhek peregtek,
enyhe szellő sutogot valami dallamot,
ot távolabb váratlanul megpillantotam
egy különös fátt.
A csúcsán harsány csillag ragyogot,
ez maga Jézus volt,
az ágakon, mint szaloncukrok, angyalok libbentek,
a fa alat, mintha jászol volna,
mellete Mária és József, előte pásztorok,
háromkirályok, éneklő, zenélő angyalok.
Egy pillanat, elmúlt a varázs,
már várt rám othon a jól fűtöt lakást.
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Jézus Krisztus
Gyöngyé
vált könnycseppjeid
elperegnek a homokkal,
rubin-arany vércseppjeid
szívedből kihullva
megfestik a hajnali
égboltott.
A megváltás, amit adtál, múlhatatlan,
minden áldozat oltárod előt
Hozzád eseng – add, hogy úgy szerethessünk,
ahogyan Te minkett.
Gyöngyé vált
könnycseppjeid
elperegnek
az idővel,
rubin-arany
vércseppjeid
táplálják
életünket,
most és minden
időbent.

Játszotam szerepem
Játszotam szerepem, ahogyan tudtam,
Ócska rongyok közöt királyként hazudtam,
Zászlóm nyele eltöröt, az egészet eldobtam,
Sárban, esőben, hóban totyogtam,
Esténként altatót magamnak dúdoltam,
Feketekávém az asztalra mindig, mindig kilotyantt.
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Azt hiszem, éltető csodákra vártam, egyre csak vártam,
Tigrisek, fenevadak lakták a házam,
Tigrisek, démoni, kísértő szellemek,
Infantilis álmok, nem gyermekek,
Lázban égve mindegyre kutatom,
Ajtók, zárt kapuk mögöt hol lehet a holnapomt.

Virágvasárnap
Lábad elé hulltak a köpönyegek
és a hitetlenek
hit után vágyódó sóhajait.
Bevonultál a városba,
tudtad, ez az a hely,
ahol már meredezik a Koponyák Hegyén
az a póznat.
Az út pora gyémántként szikrázot szemedben,
bíboran ragyogot
a kiáltásokban,
hozsanna!
Gyógyíts és ments meg minket,
bárhogyan,
gyógyítsd és mentsd meg valahogy
az elátkozot,
megőrült,
saját vérében fürdő,
kegyetlen világott.
Azután minden beteljesedett.
129

Te és én

Kocsis György

Egy könnycsepp
a
botorkáló éjszakában
hallotam
a
könnyező virágok
sóhajtás
énekét
látam az elmúlt
idők
lépteit
találtam egy fénylő
kavicsot
lehet
hogy
az
egy könnycsepp volt
a
te
szemedből
édesanyám
imában megkértem
Istent
ha lehet
sose múljon el rólad
a
gondoskodó
igaz
szeretet
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köszönöm
köszönöm az elsimuló perceket
nappalok kitisztult csendjeit
tisztán rebbenő pillantásodat
és ölelésed, ami őszintén melegít
köszönöm az egyszerű varázslatokat
a mindennapok unhatatlan-ünnepét
lélek-simogató törődő szavaidat
és az együtlétek örökké tartó melegét
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másokkal együt
másokkal együt
ülni a köveken
esküdözni
hogy csak a
Semmit követem
másokkal együt
lógatni a lábam
örülni
hogy: ezt
jól kitaláltam
másokkal együt
belenézni a Napba
hunyorogni
az alkonyatba
hajnalig nem hagyni abba
másokkal együt
fagyba nevetni
az arcomat
vad szél elől
soha nem elfedni
másokkal együt
őrülten rohanni
végtelenbe szakadni
este hozzád
egyedül – hazaszaladni
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csalódot-csodák
csalódot-csodákat kergető álmok
ébren a szendergő reggelre várok
csókod játékos mosoly a számon
lágy érintés-szirmok ölelés-virágon
csúcsokra röppenő hajnali kedvem
súgd meg hang nélkül az igazi nevem
ragyogd túl a reggeli fényeket
váltsd valóra az eltitkolt reményeket
közös szavakból szőt simogatások
soha nem üresedő pillantások
való-létünk szebb minden álmomnál
nappal-perceink többek éji vágyunknál
cseppenként gyűlnek a közös nappalok
egyszerű boldogság, öröm-sóhajok
nem csak álmaink űznek egymáshoz
elér a valóság vágyunk ablakához
csörrenve törik szét csókom a szádon
szeretet-takaró bőrünk egymáson
még egy ölelést az éjszakának
az ébren-születők is majd ránk találnak
megszokás-falak körénk nem épülnek
közöny-páncélok reánk nem feszülnek
teljes és egész minden-jelenünk
örökké-vált pillanat, ahogy szeretünk
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surrog
surrog a léptem
surran a fény
felhőkből hullik
árva remény

surrog a léptem
surran a fény
felhőkből hullik
árva remény

felkel az álom
bolyong a téren
utána futok
tán még elérem

lassú eszmélet
éber létezés
kóbor lelkemnek
az álom kevés

bújik a szellő
levelek alá
kelő Nap hangját
mintha hallaná

hajnal-fény kúszik
szendergő testbe
vízszintes éjből
függőlegesbe

surrog a léptem
surran a fény
felhőkből hullik
árva remény

surrog a léptem
surran a fény
felhőkből hullik
árva remény

szitáló hajnal
fák közöt jár már
tűzből szőt köpenyt
harmaton próbál

felgyúló vágyak
nappal szememben
most megtaláltam
amit kerestem

vízfodor ragyog
arany-lángra kap
tűz-áradatból
születik a nap

álmodban jársz még
én már álmodom
nélküled indul
veled a napom
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sosem-volt
vadvirágos csendjében
eltikkadt a nyár
széterült a rét fölöt
mint aki már az őszre vár
ezüst álmait a reszkető folyó
fénycsíkokkal írta a habokra
sírt talán az elhagyot partokért
de ezt senki nem hallota
egy könnycsepp indult meg
valahonnan egy láthatatlan szemből
halk dalokat súgot a szél
egy sosem-volt szerelemről

vedd szárnyad alá
vedd szárnyad alá
rejtsd el magadban a Szelet
rebbenő tollaidon keresztül
érezd egész lényed szabadnak
öleld magadhoz
a körülöted visítva süvítő Fényt
és tégy el egy keveset
– ennél is rosszabb időkre –
t.t.t.magadnak
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fekete létezés
fekete létezés
váltot semmi-élet
festi sötétebbre
feletünk a kéket

hasítani kéne
égboltra mély sebet
égről csorgó vérben
mosdatni az embert

harsonákon szólnak
pokol-szimfóniák
sikoltó húrokon
rezgő utópiák

megtisztulás dala
sikolyunk lehetne
minden alázatunk
semmivé ég benne

hajnaltól napestig
végig alkony marad
ellobbanó évek
mind egy-egy pillanat

új világra szülni
szabad csak csecsemőt
főnix-lelkű embert
igazat keresőt

kuporgó gondolat
porlad, elenyészik
sötét-sarkú léten
szolgaság tenyészik

fekete létezés
fehérré nem válhat
amíg életünkön
ot ül a gyalázat

vallomás
Azt álmodtam:
Szeretlek!
Felébredtem:
Igaz volt!
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keveset
keveset szólt még a dal
keveset zúgtak a harangok
keveset éltünk még
szépek és bolondok
keveset rebbentek a zászlók
keveset mondtak a szavak
keveset éltünk még
és oly keveset látalak
kevés nap volt egy élet
keveset volt könnyű az ébredés
kevés álmunk szólt a máról
de nincsen vége még
kevés lépés vit jó irányba
kevés volt a boldog megérkezés
keveset voltunk bátrak
de tart még a létezés
kevés időnk maradt
keveset éltünk úgy igazán
kevés nekünk a végtelen
a véges csukódik ránk lazán
kevés hitem talán újra megtalálom
kevés álmom szertefoszlot az éjben
keveset értek el a szavak
dalaim it lebegnek a szélben
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hazámban vezet
hazámban vezet
ez a végtelen út
hazámban vezet
tudom hova fut

egyre előre
egyre tovább
hogy odaérjek
ahol vár

a dombokon át
és a fák közöt
futok egyre
mint egy üldözöt

az ismerős tekintet
az üdvözlő szavak
az "Isten hozot!"
és a "Vártalak!"

levegőt is alig
merek venni
csak menni
csak menni

el sem mentem
mégis visszavágyom
keresem egyre
elveszet világom

hazafelé
hazafelé
az út könnyebben gördül
hazafelé
enyhébbek a kanyarok
hazafelé
vidámabb a lépés
hazafelé
rohanni akarok

hazafelé
könnyebb már minden
hazafelé
gondom már nincsen
hazafelé
könnyű a pillanat
hazafelé
az idő elszalad
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ne legyen semmi
sínekre fekszik az elhagyot magány
néma megadással a csendre vár
a csendre vár.
sínekre fekszik az elárvult remény
a Te arcod az, nem az enyém
nem az enyém.
hallod talán még a lépteket
az elhaló kéréseket
ahogy köröted forognak
és egyre feléd totyognak
de eltévedtek már az úton levők
nem találnak ránk a csodatevők
és a szárnyas-madarak röptének zaja
többé már nem talál haza
fészket épít borzolt-tollú éjszaka
nappalok foszlot szálaiból
széthulló álmaiból.
rekedten énekel a fénytelen-dalnoka
és sápatag haldokló hajnalok után
már csak az alkonyra vár.
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lélegeztető-gépen
lélegeztető-gépen vergődik a világ
nincs már senkivel vitád
csak nézed a felhők futását
várod a nem-lét szabadságát
sutba dobva minden emberi-erény
nem fontos a "tiéd" csak az "enyém"
pedig Nekünk már nincs más esélyünk
csak az az egy, amitől félünk
illetve van még egy másik is
szokjuk meg, hogy kezünkön a bilincs
törődjünk bele engedelmesen
legyünk úrrá a lázadó-természeten
a Sors un már bennünket nagyon
üres-létünk gyáván-monoton
félünk tenni a "szabad"-on kívül mást is
mert a hatalom mindenüt ránk-nyit
hiszen már nem lehet semmi titkunk
tudják amit lefekvés előt itunk
mondataink nem maradhatnak rejtve
akár írva vannak, akár kiejtve
talán van még titkos-szabad gondolat
talán jöhetne még valami fordulat
de tesz-e valamit egy lélegeztető-gépen vegetáló
élni képtelen, tudatalati-lázadó?
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mennyit és mit
mennyit és mit jelent?
ki mondhat erről bármit is.
amikor egyszer arra jártam
ahol a válaszok születnek
nem akartam megnézni egyet sem
nem érdekeltek
csak az érzés érdekelt
csak az ami megragad
ami belém-mélyeszti csápjait
ami nem enged már soha szabadon
mert belém-épül
és egyé-válik a létemmel
mennyit és mit jelent?
ki mondhat erről bármit is.
egyszer majdnem megértetem
majdnem leírtam
de valahogy szétfolytak a szavak
és a versben nem maradt semmi abból
amit el szeretem volna mondani
csak közhelyek buggyannak elő
amikor megfogalmazni akarom
a megszületet érzéseket
amiket megfogni nem is lehet
mert mind elillan
eltűnik amint megérintem
de hogyan is lehetne szavakba foglalni
az elmondhatatlant
hogyan is lehetne emberi ésszel felfogni
a felfoghatatlant
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hiszen ezek az érzések már nem ide kötnek
átlényegülésünk kezdetei azok a percek
amikor a szerelem úrrá lesz rajtunk
amikor ajtót nyitunk
lelkünk titkos alagútjai felé és hagyjuk
hogy rajta keresztül
egy másik valóság áramoljon felénk
átélhetjük amint egy új létezés
költözik belénk
mennyit és mit jelent?
ki mondhat erről bármit is.
hiszen túl van minden megérthetőn
túl a jelenen és a jövőn
túl az érzéseken
és túl ezeken a dimenziókon
túl a valóság irányítota úton
valahová a végtelen felé vezet
és talán még azon is túl
az örök létezés alapja ez az erő
ami összeköt két embert
it ebben a siralmas világban
ahol még önmagam sem találtam
és a szerelem mégis hozzám vezetet
és ahogy megérintetem a kezedet
egy pillanatra felszakadtak a gátak
egy pillanatra megtaláltam
mert abban a pillanatban meglátam
bár meg nem értetem
de megéreztem
hogy valami egységes-egésszé
illeszkedik össze két magányos lélekdarab
t.t.t.mert benned megtaláltam önmagam
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mennyit és mit jelent?
ki mondhat erről bármit is.
és minek is mondana
a semmibe kiáltot hangzavar csupán a költő szava
amikor versekbe próbálja önteni
azt ami Éteri
de miért is akarja érteni?
amikor csak érezni kell
hagyni
hogy összeérjen ami összetartozik
és a világ bárhogyan is változik
ez az egy mindörökre megmarad
mert ez az egy ami elmúlhatatlan
ez az egy ami mindig újjászületik
ami mindig új világokat teremt
ami mellet elhalványul a rend
mert értelmét veszti a ráció
és nincs több
nincs már újabb stáció
mert amikor megsemmisülnek
a lét minden atomjai
sutogásod még akkor is hallani
és bár a szavak semmit nem jelentenek
ezek a hangok
mégis új Univerzumokat teremtenek
visszhangzik örökké mindenek felet
ahogy azt súgod:
Szeretlek!
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sorry

(dalszövegkét változatban)
sorry 1.
1t.
sorry, sorry, sorry
már éjfél felé jár
csend kíséri lépteim
árnyam it marad

3t.
sorry, sorry, sorry
a hajnal jóbarát
ködbe rejti vétkeim
és velem marad

2t.
halk cipő-koppanás
nincs it senki más
hervadt szirmok hullanak
árnyam it marad

4t.
felizzó vágy-parázs
illanó varázs
elmúlt az a pillanat
még velem marad

Rt.
most tovább megyek
eltévedt gyerek
egyszer még talán
újra rád talál

Rt.
most tovább megyek
eltévedt gyerek
egyszer még talán
újra rád talál

sorry 2.
1t.
sorry, sorry, sorry
nem lehet feledni
történetünk megszakad
árnyam it marad

2t.
halk cipő-koppanás
nincs it senki más
hervadt szirmok hullanak
árnyam it marad
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Rt.
most tovább megyek
mint eltévedt gyerek
egyszer még talán
újra rád talál

4t.
felizzó vágy-parázs
illanó varázs
elmúlt az a pillanat
még velem marad

3t.
sorry, sorry, sorry
el kéne feledni
szerelmünk bár meghasadt
még velem marad

Rt.
most tovább megyek
mint eltévedt gyerek
egyszer még talán
újra rád talál

futni – rohanni
villanó fény vág a szemünkbe, de csak futunk tovább
oda kell érnünk Valahová, mihamarább
a csukot ablaktáblák értetlen néznek utánunk
futunk eszünk vesztve, meg soha nem állunk
a pislákoló utcalámpák fénye hozzánk el sem ér
valahol a bőség vár, nem kell kegyelem-kenyér
lábaink alat sötét-magányban döndül az út
magunk mögöt hagyunk minden kétséget, gyanút
elhisszük, hogy vár valami csoda ránk, ha oda érünk
megkapjuk akkor majd jól megérdemelt bérünk
nem múlnak majd hiába a pillanatok, az egész élet
amikor Valahová – veled együt – én is elérek
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amot
amot a szürke sarokban
elhever egy árnyék unotan
és míg a holdfény csendbe-szövi a szobát
csodálom arcod bársonyát
kezem bőrödre mosolyog
ablakon túl az égbolt forog
és az üvegre ülnek a csillagok
nézik szótlan ahogy hallgatok
amot már derengeni kezd a fény
tested melege most a költemény
amit írni kezdek együt a Nappal
ölelésben születő néma szavakkal
érintésed ébreszt és altat
hozzám bújsz és én betűröm a paplant
ébren fekszem melleted még kicsit
szerelmed új életre melegít

a Minden.
a Minden csak egyszer létezik
a Minden soha nem vétkezik
mert elsimulnak a háborgó hullámok
és megszelídülnek a viharos szelek
mert elindul feléd a távol
és rád néznek végre a rég vágyot szemek
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csak a Minden lehet elegendő
csak a Jelen lehet ami eljövendő
mert nem kell tudnod azt, ami vagy
csak engedned kell, hogy megvalósulj végre
mert nem kell harcolnod önmagaddal
csak engedned kell, hogy megismerjen végre
Egyetlen vagy és a Minden
túl vagy már a leheten és a nincsen
mert nem kell örökké könyörögnöd
hiszen létező vagy és létezhetetlen
mert nem kell akarnod, ami nincs
hiszen Te magad vagy a Minden

sírt a csend
sírt a csend
mint szomorú hajnalon
egy félbehagyot vers
a zilált íróasztalon

felsírt a csend
egészen jól hallhatón
futot végig a szél
árva-léptű utcákon

egy kinyitot könyv
és néhány szertehullt gondolat
az éjszakából
csupán az maradt

magukra maradtak
szerteszórt szép szavak
hajnalt-szülő fényben
Téged látalak

árnyak laktak még
a sötétlő fák alat
fázósan bújt a falhoz
hullni-kész vakolat

árnyad kihajtot
az örök-sötétből
Téged olvastalak
sorsom könyvéből
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semmi-sárban
semmi-sárban süketen fekszik a Fekete Idő
soha nincs a Mostban az Elmúlt és az Eljövő
simuló szavak nem sértik a behunyt-szeműeket
tegnap nem voltam it és ma mégis elmegyek
vártak rám akkor is, amikor még nem lehetet
tehetetlen erő forgata a nyikorgó kerekeket
csukot ajtók közöt vánszorogtam előre
lassan haladtam a völgyből a hegytetőre
lenyeset szárnyaim elmaradtak mögötem
éreztem a kínokból, amikor végre megjötem
a fájdalom örömmel köszöntöt minden hajnalon
mégis egyre fényesebben szólalt meg lét-dalom
nem bántam soha, amit magam mögöt hagytam
csak azt hoztam magammal, amit lelkemben hozhatam
úgy érzem it-Létem talán már végleges maradhat
feletem a Halál helyet már csak az Élet arathat
erőm elhagy folyton és mégis egyre erősebb vagyok
saját hitem elvesztem és másokban magamra találok
Önmagamként születek újjá minden új napon
a Mulandó Öröklétről szól minden új dalom
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fülünkbe süvölt
fülünkbe süvölt a nyáresti szellő
kifacsarva lebeg feletünk egy felhő
szállni szeretnénk, de a föld visszatart
kavarunk hirtelen nagyon nagy vihart
sárgával keverjük el az üde kékeket
megteremtjük belőlük a lehetőség-zöldeket
kerítések felet ugrunk át könnyedén
keressük a könnyet a gyászoló világ szemén
távolra űzzük tőlünk a nyikorgó valóságot
rajzolunk a levegőbe csodás új világot
szétfújjuk a lehulló hazugság-permetet
feltesszük a válasznak szánt kérdéseket
már nem félünk annyira, mint nem is régen
már elalszunk a kiüresedet igazság-téren
felébredve megcsodáljuk a hajnalok hatalmát
odaálmodjuk az egyszerűség birodalmát
annyi évünk van még, amennyit akarunk
bármihez megvan az elegendő hatalmunk
hát mire várunk még, azt nem értjük soha
nem kell a varázslathoz mindig újabb csoda
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vállat a vállnak
vállat a vállnak
légy velem
együt mondjuk ki
szerelem

kéz a kezemben
tartalak
könny a szemedben
vártalak

test felet a test
egybeér
villanás az est
véget ér

sóhaj fülemben
lüktetés
sikoly testedben
ölelés

fehér sötétben
árnyalat
fehér semmiben
pillanat

vállat a vállnak
légy velem
együt mondjuk ki
szerelem

vállat a vállnak
vesd nekem
minden más várhat
keresem

egybeolvadó
dobbanás
együt létező
álmodás

év múlik évre
öröklét
együt őrizzük
örömét
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Életrajzom
Megszülettem én tehetetlen,
mert más egyebet nem tehettem
tanultam, majd dolgozó lettem
felnőtté vált az életem.
Van férjem, illatos kiskertem
az írást régóta művelem
így teljesedett ki életem
az olvasókat itt keresem
talán meglelem.
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Én magam
A legszebb amit adhatok: én magam
vagyok,
puha kezemmel arcodat
simítom,
két karommal testedet
szorítom,
szememmel tekinteted
keresem,
fülemmel szavaidat
lesem,
orrommal illatodat
érzem,
ha hozzád érek, felforr a
vérem,
lépteimet hozzád
igazítom,
szavaimmal tebenned
bízom,
szívem ritmusa a tiédet
követi,
rossz gondolataidat jó útra
tereli,
lelkem minden kincsét néked
adom,
nélküled üres lenne minden
napom,
átfogom derekad, a kezedet
szorítom,
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zokogó válladat az enyémmel
tartom,
jókedvemet áthárítom
rád,
tekintetem maga a hívó
vágy,
csípőm ringatása csak neked
szól,
elmondhatok rólad minden
jót,
a csendben nevedet
sutogom,
gondolataidat rezdüléseimmel
felfogom,
neked adom a földet, a
csillagot,
ami közte van, az mind én
vagyok,
a gondolataimat is
megkapod,
ha a valóságot látni
akarodt.
Csak szólnod kell, én föléd
hajolok
és egy csókkal elmulasztom minden
bajod!
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Mi keten
Egymásra találni? Nem is olyan egyszerűt. Minden korban nehéz, mert nincsenek olyan szórakozó helyek, ahol összejöhetnek
az emberek ismerkedés céljábólt. Én nagyon akartam társat magam mellét. Sikerültt.
Külsőre tetszetős volt a szememnek és ezért nem igazán foglalkoztam a belső értékekkelt. Hirtelen döntés volt mindketőnk
részérőlt. Négy hónap után összeköltöztünk, majd újabb három
hónap után férj és feleség letünkt. Régi házat újítotunk fel nagy
szorgalommal, hogy tetszetős fészkünk legyent. Az az ősz nagyon
sok munkával telt el, alig volt időnk egymásra fgyelni, ismerkedni, beszélgetnit.
Így egymás megismerésére később került sor, amikor már
anyagilag is össze voltunk fonódvat. Kapcsolatunk úgy indult,
ahogy egy ifú házaspárnak kellt. Sok mindenben egyet értetünk,
bizony voltak olyan dolgok, amelyekben teljesen különböző volt
a véleményünk, a felfogásunk az életel kapcsolatbant. Ment,
majd a későbbiek során döcögöt az együtlétünkt.
Férjemet két év után megműtötékt. Nagyon el volt keseredvet.
Rosszindulatú daganatot találtak a férfassága körült. Sikeres műtét után négy és fél év múltán kiújult a hihetetlenül makacs rák –
sugárkezeléssel megállítoták a terjedésétt. Ma már túl van az ötödik éven, fél évente kell menni felülvizsgálatrat.
Természetesen mindenben segítetem, mellete álltamt. Lassanlassan összeszoktunkt.
Közeledtünk mindketen a hatvanadik évünk felé, én tele élni
akarással, pozitív gondolatokkal, míg férjem tiszta negatív érzésekkel volt és van tele a mai napigt. Szeretném kimozdítani ebből
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az állapotból, de nem hagyja magátt. Ha kérem, hogy jöjjön el velem moziba, színházba vagy hangversenyre, stbt. nincs kedvet. Így
keresnem kell egy barátnőt, aki eljön velem szórakozni, hogy ne
egyedül lődörögjek a tömegben, mint aki nem tartozik senkihezt.
Ezt az érzést gyűlölöm, nem tudok megbarátkozni velet.
Közben eltelt tizenkét évt. Annyit közeledtünk egymás felé,
hogy én sokkal többről lemondok a békesség kedvéért, mint a
páromt. Ő jól érzi magát othon – én szeretem a társaságot, szeretek kirándulni, olvasni és írogatnit. Néha nem érzem jól magamat
a bőrömben, becsapva érzem magamatt. Nem ilyen társat szerettem volna és megismerkedésünkkor nem is ezt ígérték nekemt.
De mint tudjuk a szó elszáll, az írás. Az legalább úgy elszáll,
mint a párom, Jenő gondolatait. Roppant feledékenyt. Minden fontos iratot nekem kell őriznem, minden dátumot, tennivalót nekem kell számon tartanit. Ha valamit megkérdezek tőle, gyorsan
jön a válasz: – NEMTUDOM! Egyszerűen lusta gondolkodni bármin, vagy valóban nem tudja, elfelejti? Még nem tudtam megfejtenit.
Ketesben vagyok néha nagyon egyedült. Ilyenkor búnak
eresztem a fejemet és eltöprengek azon, hogy miért nem fgyeltem jobbant. Miért ezt kaptam a sorstólt. Betegség, negatív gondolkodás, morgás, kedvtelenségt.
Ezt nem lehet megszoknit. Mindig gyakorlatozom, hogy hátha
most. talán. és egyszer igent mondott. Bajára a szabadtéri színházba eljöt velem az Elizabeth ct. darabot néztük megt. Éjfél körül
let véget. Azt gondoltam, hogy morogni fog nem csak a jegy áráért, hanem hogy ilyen sokáig tart az előadást. De lássatok csodát!
Örömmel ült a szúnyogok közöt a székén plédbe burkolózva és
odaadóan fgyelte az előadást, melynek nagyon szép panorámás
díszletet adtakt. Hazáig és még othon is erről beszélgetet velemt.
Mintha nem is az az ember let volna, aki tizenkét évig saját magát bezárta a házba és a kertünkbet.
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De csak egyszer volt Budán kutyavásárt. Újabb hét év telt el és
közeledünk a hetvenedik évtized felét. Magába zárkózot, önemésztő életmódot folytatt. Időnként ki tudom ebből az állapotából mozdítani és olyankor mindig felcsillan a remény, amely természetesen reménytelen, hogy ezentúl másképpen leszt. Marad
minden a régibent.
Nem szeretném sem elhagyni, sem más férfra lecserélnit. Tudom és érzem, hogy szeret a maga módján, ami nekem persze nagyon kevés, de rájötem, hogy ezzel kell beérnemt. Nem vagyok
már húsz éves és nem kereshetem életem végéig az igazitt. Valamiért a sors ezt szánta nekemt.
Vannak becsülendő érdemei és ha nagyon el vagyok keseredve, akkor ezekre gondolokt. Megmagyarázom magamnak, hogy .
és el is hiszemt. Feléledekt. Ketőnk közül én vagyok az, aki beszédes, aki udvarol, aki odafgyel a másikrat. Szeretném, ha férjem
túlélne engemt. Biztonságban érzem magam mellete, nekem kell,
hogy ő melletem legyen az utolsó perceimben, amelyet e földön
töltök elt. Nyugodt csak így lehetekt. Belátom, én így is, az összes
hibájával ragaszkodom hozzát. Jó, hogy van nekem!
Nekem Ő a családom, a gyermekem, a rokonom, a mindenemt.
Nélküle én nem is léteznékt. Ő adot nekem valamit, amit úgy
hívnak. az élet értelme! – az írásaim mellett. Miata vezetek
háztartást (egymagamnak minek?), neki tartom magamat karban, öltözködöm csinosan, stbt. Ha este lefekszem jó érzés hallgatni a szuszogását, reggel pedig a morcos ábrázatát nézni és jó
reggelt kívánni nekit. Azt gondolom, hogy valakihez tartozni,
azaz Jencikémhez – nagyon jó érzést.
Ez már egy idős kori összetartozás, egymásra utalás és szeretet, amelyet meg kell becsülni, hiszen még ez sem adatik meg
minden embernekt.
Mi számítunk és számíthatunk egymásrat.
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A tánc
Könnyed, ritmikus egy tánc
kibontakozik a románc
vörös szoknyám libbenő
nincs kezemben keszkenőt.
Karomat kecsesen tartom
hajamat kontyba fonom
életem neked eltáncolom
it és most magamat adomt.
Könnyed vagyok és légies
engem most nézni érdemes
ledér szoknyám elszakadt
egy legénybe bele akadtt.
Na de hová let a többi darab?

Te vagy
A mindenem te vagy
te vagy a nappalom, az éjem,
te vagy nekem a világmindenségem,
te adsz nekem biztonságot, erőt,
te vagy, aki védelmezed a nőt,
te vagy akihez hozzákötötem életemet,
te vagy, aki megcsókolja dolgos két kezemet,
te vagy aki ápol, ha beteg vagyok,
te vagy, aki nélkül búsak a nappalok,
te vagy aki az életet jelenti nekem
te vagy a mindenség – tovább nem keresem!
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Árnyékban
Árnyékod ölelem
régóta követem
utolérlekt.
Nem nagy a távolság
kell ez a boldogság
megfoglakt.
Ne bújj el előlem
vegyél belőlem
vágylakt.
Közel az éjfél
hozzám érjél
táncoljunkt.
Árnyékunk kető
lassan eggyé nő
ölelkezünkt.
Reggeli napfény
melletem a legény
legyőztelekt.
Mondd, hogy szeretsz
különben mehetsz
nélkülemt.

158

Te és én

Kordély Mária

Én árnyékként élek
a sötétben félek
remélekt.
Fény kell a léthez
liszt a kenyérhez
egyél
és legyél te a fény!

Ugye érted.
Kiengedtem kalitkámból a vágyat,
ha elrepülhet, talán többet láthat,
színesebb világban elkerül a bánat,
rám-telepedet – egyelőre várhatt.
Begombolom nyitot kabátomat,
félve a gonosztól, hátha meglátogat
úgy tűnik, senkit nem kímél, nem válogat,
lesből elkapja a naiv lányokatt.
Keresem a csendet, egy erős kezet,
aki mindig a jó útra vezet,
ha hibát vétetem, akkor is szeret
nem kérdez, így nincs is rossz felelett.
Végre találkozot a vágyam veled,
válladra hajtom elfáradt fejemet
nem kérek mást, csak irgalmas kegyelmet
odaadó, türelmes fgyelmett.
Ugye érted a lényeget?
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Kiérdemeltem
Hazaértem, nem tiéd az érdem
balra mentem és jobbra néztem
meglátam mi van a mindenségben
csokorba kötötem nagy merészent.
Egyik fehér, a másik fekete
senki sem a szürkét kereste
amit megfogtál, el ne ereszd
legyen a hátadon örök keresztt.
Lásd szépnek és az egyetlennek
egyedül ő lehet csak melleted
nem kell cserélgetni, mint a zoknit
kösd csokorra, mint egy szép masnitt.
Ha gyenge, segítsd a lépcsőn fel
egyszer majd te is megöregszel,
udvarolj, mint valaha régen
boldogan aludjon el, ne féljent.
Csókkal ébreszd reggel, jó szóval
ebédelj vele harangszóval
öleld este és békésen nyugtasd
ha tehetetlen, kezeddel mosdasdt.
Együt öregedni békével kell
a jó szó piedesztálra emel
ha lehunyom szemem fogd a kezem
a másvilágon is legyél velemt.
– kiérdemeltemt.
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Türelem
Tengernyi türelem
dobol a szívemen
lefogja vágyaim
elvesznek álmaimt.
Mennék, de marasztalsz
szép szóval betakarsz
ölelnélek, de elhajolsz
minden érzést letarolszt.
Minden bókot elhiszel
ha két karom átölel
szemem olykor rád fgyel
a túlpartra átviszel?
Az élet csodaszép
nem holmi álomkép
lábam most hozzád lép
teérted meghalnékt.
Csak lassan, ne siess
karolj át, úgy vezess
lágyan dalolva szeress
előted állok, ne keress!
Összefonódnak ujjaink
a boldogság ránk tekint
szavad kérőn, óva int
kérlek ne menj el megint
te vagy nekem a kincs!
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A szenvedély
Szeretem a mező virágos, friss illatát,
ahol a szenvedély őrült módon megtalált
sétálva a fűben tücsökzene muzsikál
összeér a vállunk a szerelem rám-talált.
Feltetünk milliónyi csillag az égen
a lopakodó Hold lenéz ránk a réten
szemed a sötétben hívogatóan csillog
szám a szádhoz ér, mely elmondja a titkot.
Reszketve karomba zárlak, úgy imádlak
kezem eltévedt kebledre – nagyon vágylak
megborzongtál, sikoly hagyta el a szádat
az éj sötétjében is gyönyörűnek látlakt.

Hozzád
Izzik a levegő a szikrázó
Naptól
piroslik orcám a rubinvörös
bortólt.
Viharfelhők gyülekeznek a kék
égen
én ot várlak a rég elfelejtet
térent.
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Esteledik, sok csillag kigyúlt az
égen
gondolatban sétálok veled a
rétent.
Hűvös, mindkét karom hozzád ér és
ölel
ne távolodj el tőlem, szorosan
öleljt.
Ne kérdezz semmit, legyen néma a
szád
hozzád hajlok és elsutogok egy
imátt.
Lecsókolom két szemedről a sós
könnyet
csendben aludj. csit ne szólj – így talán
könnyebbt.
A Hold sarlóján ülve lóbáljuk
lábunk
a sötétségben valóra váltjuk
álmunkt.
Két szemedbe nézek és magamat
látom
te vagy a világon az egyetlen
barátom
– érintésed úgy vágyom!
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Lebegjen.
Valahol, valaki nagyon téved
nem haltam meg, még élek és remélek
nem törtek meg rajtam a fények
visszasugárzom – szeretlek tégedt.
Egyenesen két szemedbe nézek
kutatom ki vagy te: neked beszélek!
válasz nem érkezik, néma a szád
így nem érhet téged semmilyen vádt.
Fogd meg a kezem, mert már reszket
szívem még dobog, ne tévesszen meg
üteme ha lassul és tompán dobban
akkor ölelj magadhoz egyre jobbant.
Elszállt az álom – felébredtem
vagyok, hisz hozzád ér a testem
állítsd meg az órát – ne siessen!
tartsd szorosan, nehogy elvesszen
e perc sokáig körülötem lebegjent.
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Nélküled
Fogták a kezemet – vezetek.
egyszer csak elhagytak – letetek
othagytak, mint árva oszlopot
talán megérem a holnapott.
Nélküled a világ kietlen,
számomra te vagy az egyetlen
arcom simogatásod várja
szívemnek te vagy a zárjat.
Betölti illatod szobámat
nézésed hívogat – alázat,
hangod égi zene fülemnek
szemeid ragyognak – szeretnekt.
Még nincs it a búcsú ideje
fejemet lehajtom öledbe
tűnődünk, időnk lassan lejár
bennünket egy égi csoda várt.
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Te vagy az én tükröm, légy barátom, társam, anyám, lélekmásom, bárki, akit utamba sodort az élet 1968 óta, s én is visszatükrözlek valamennyiret. Én vagyok neked a Te, s te énné válsz bennemt. Részemmé lényegülszt. Te én leszek, s én a te szemeddel látokt. Ki vagy te? S ki vagyok én? Néha egyek vagyunk, elválaszthatatlanult. Belőled nőtem, s te letem ént.
Te vagyok magamnak, ha kívülről tudom szemlélni azt a másikat, aki bennem rejtőzikt. Olykor az író nézi a tanárt bennem,
máskor meg fordítvat. De a kető eggyé válik odabent, néha akarva, máskor akaratlanult. Megférünk egymásbant. Egy harmadik
lény lesi lépteink, a természetjáró kacagva, szabadon sétál el melletünk, mielőt még igazán kiegyezhetnénkt. Ő is mi vagyunk,
futunk utána, lelkébe kéredzkedünk hangtalant.
Főleg hárman vagyunk, de valójában sokkal többent. Rengeteg
én mocorog bennem nyugtalant. Idebent van a múltam és jelenem, bennem, benned, bennünk rejlik a jövő jelenet.
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A Szélleány útján
Dér cifrázta az ágakat, s az ősz levedlet gúnyáján mind élesebben rajzolódtak ki a fehér füvekt. Eléd sietet a Szél leánya, beléd fagyasztota csókjával a lélektüzett. Kéjesen cimbalmozot ujjperceiden, majd magához ölelt engem is gúnyosan, mikor utolértelekt. Belém dermesztete riadt aggódásom, lezsibbasztota vérköreimet.
Megállt az idő is, nemcsak az ütőt. Kacagva meglengete verőit
a kacér lány, ezeket használta zsebkendő helyett. Búcsúzóul hanyat lököt, majd elsüvítet a fejünk fölött. Friss áldozata akadt,
telhetetlen vágyaiból megint újabb fakadt: az Északi fényt idézte,
hamar magához igézte, ki mágnesként tapadt a démoni alakra,
nem pazarolta színeit a rőt salakrat. Babrált csábító cimbalmosunk emlőin, eljátszot ruhája rejtelmes redőin, vibrált rajta és
hancúrozott. Azt hite, mindezzel tündéri mosolyt fakasztot, de a
lányka kielégülten senkit nem marasztot, mindenkit szalasztott.
Mikor megláta távolabb az ősfenyőket, megkívánta az ágai közöt élőket, s a tűlevelek közül leselkedőket.
Könnycsepptől csillogó jégcsapok meredeztek nyomában, karcossá vált a lég, a szívek csörömpölve repedeztek az összehajló
gallyak alagútjábant. Megborzadva összerázkódtunk, mire visszatért zsibbadt ereinkbe a vér, s mikor végre merev ajkunk szóra
nyílhatot és nyelvünk is engedelmeskedet, meggyőztük magunkat, hogy csak a hódarával ránk hulló képzelet játszot velünkt.

167

Te és én

Kutasi Horváth Katalin

Anyám tenyerén
Tenyeredben tartotál, s tartasz ma is, ot hordoztál, ot formálódot a világról alkotot képemt. Ha felém közeledet, megnyugvást éreztem, hisz gondoskodást jelentet, gyengéd szeretetről
árulkodot kezedt. Benne körvonalazódot először az élet, felém
nyúltál, s én habzsolhatam drága tejedt. Tenyered védelmében
pihent csöpp kezem, az szorítota meg tenyerem, ha elfelejtetem
köszönni, vagy ha bátorítani kellet valamire, hogy megtegyemt.
Az érintkezések, az elvárások titka vibrált benne, megérteted
általa velem, mit gondolsz, mit érzel, mit kérsz, s folyamatos volt
a visszajelzést. Sokszor néztem merengve hosszú ujjaidt. Kecsesek,
fnomak, érzékiekt. Nem tőled örököltem az enyéimett. Szép fénynyel csillant meg sötét szemed és barnásvörös hajad, miközben
kék szemmel csodáltalak, s csodállak: Képes vagy megtartani, elbírsz, olyan vagyok neked, mintha csak egy szirom pihenne tenyeredent.
Nemrég még copfaimat fonta mára elnehezült, reumás kezedt.
Nálunk a szeretet volt mindig is a pompa, mely kincsként fénylet még akkor is a tányér felet, ha kezed alig bírta előteremteni
a rátet kenyérszeletet, s az egyszerű zománcos vödörből meríteted hozzá az utcai kútról becipelt vizet.

Az emlékezés bére
Az emlékezésnek, mondd, mi a bére!? Miért van hatással az
ember kedvére? Megmosolyogtat, elgondolkodtat, bujkáló múltnak kútjába hullaszt. Merengve nézed, vajon hogy végzed, hogyan nyújthatnád meg itlétedt. Kit megidézel, elődbe tárul, a felelősség is csak terád hárult. Nem szabadulhatsz, megszólít téged,
megbabonázza töprengő lényedt.
168

Te és én

Kutasi Horváth Katalin

Elidőzöl a voltban manapság, szétfoszlik minden átélt ravaszságt. Érzéked megcsal, oly hihető még, tényleg oly rég volt, ami
megtörtént? Mosolyát látod, szavait hallod, valóság volt, hát
igaznak vallod! De hisz elment már, angyalok közt jár, gesztusa
él még, őrzi a kék égt. Szája legörbül, kulcsa megzördül, furcsákat
kérdez, fájdalma mérgezt. Lágyan, békésen átnéz a résen, a világok közti szűk repedésen, nyugodtnak látod, szíved kitárod, felbukkan újra, lelkedhez bújva eltölt meleggel, szökik felleggelt.
Simítanád is, bár lehetetlen, tapintod bőrét – feledhetetlen!
Érzed a csókját, hangjának selymét, újra felvennéd élete terhétt.
Röpül a labda, dalra fakaszt ma, megragadod végre, adsz az üdvösségret. Mindenüt ot van, vigyázza lépted, köveket koptatsz,
szemével nézhetszt. Hallod a szélből, kilépsz a létből, idegen térben izzadt tenyérrel szorítod őt még, átjár a hőségt. Örülsz, hogy
látodt. Szétfoszlik álmodt. Helyete árván kihűlt teád vár.

Fejtor
Már csaknem egy éve, hogy kinéztem magamnak ezt a sarkott.
A levegő páratartalma – bár a párologtatót többször kellene
utántölteni –, az állandó hőmérséklet – ugyan gyakrabban ránk
férne egy kis szellőztetés –, a ritka és enyhe légmozgás mind e
mellet a hely mellet szóltt. Remek a le- és a kilátás is, elég sűrűn akad vadászzsákmány itt.
Nyugis hely ez, nem piszok-, és főleg nem pókfóbiás a tulajt.
Ha egyáltalán ezé a fcsúré ez a lakás. Nemigen tölti be a teret,
szinte mindig csak tétlenül heverészikt. Látogatókat nem fogad,
semmi izgalmas vagy változatos soha nem történik it. Hoppá!
Vagy mégis?
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– Hé, Pók Ica! – lepet meg váratlanul merengésemben lakótársam, s így folytata: – Mit gondolsz, nem kéne a szép kis hálódat felszámolni? Vendéget várok! Túl szembetűnő a mestermunkád! Nem a legjobb helyen veteted meg ezt a csinos kis hálót.
– Lassan a testel! Beszéljük meg. Tán kiveteted a hálódat
valakire? – fordultam hozzá kérdőnt. Még soha nem szólítot
meg, nem is gondoltam volna, hogy valaha is észreveszt.
– Ami azt illeti, igen, de mi közöd hozzá?
– De nagy a szád! Vigyázz. régóta fgyellek, sok terhelő bizonyítékom van ellened! Amúgy meg hiába is akarnál pókhálót
vetni kedvesed szemére, előbb-utóbb magától is rájönne az igazságra, így is, úgy is lelepleződik valódi lényed! Úgysem tudsz kibújni a bőrödbőlt.
– Könnyű a pókhálót elszakasztani!
– Igaz, megsemmisítheted a hálómat, de újat szövökt. Eltaposhatsz, de akkor búcsúzz el a szerencsédtől is! Ha meg arra gondolsz, hogy könnyű kijátszani, megtéveszteni választotadat, fgyelmeztetlek: tévedsz! A szerelmes szív sok mindent elnéz,
megbocsát, jóra magyaráz, de atól még látja a hibáid! Lusta
vagy, rendetlen, közömbös a porra, szegény növényeid már fuldokolnak. s ha nem jönne ide a kedvesed, észre sem vetél volna, soha nem szólítotál volna meg!
– Azért, mert egy pár napja orvul fgyelsz, még nem tudsz rólam mindent!
– Pár napja? Semmirekellő, naplopó! Már hónapok óta elnézem, ahogy ábrándozol, úgy teszel, mintha világmegváltó dolgokon méláznál, aztán leírod gondolataid, hogy el ne felejtsd őket,
mintha olyan nagyon fontosak volnának. Azok a bolhányi betűk! S mire mész velük? Mi hasznod belőlük?
– Most mit vagy úgy oda? – kérdezte, s mielőt folytata volna, végigfutot agyán a felismerés. Nem tudta, hogy egy hálóhosszon vagyunk, azaz a szívébe, lelkébe látok, amolyan Szóló
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Tücsök módjárat. Éreztem meglepődését, a hangosan fel nem tet
kérdések vibrálását:
– Ez most Tóth Árpád-osat játszik? Megkérdőjelezi az írás értelmét? Mindjárt el is köszön, s egy "Jó éjszakát!" kíséretében hátat fordítt.
Fennhangon azonban ezt szegezte nekem:
– Te annyira más vagy? Én a betűimet szövögetem, te meg a
selymedett. Te sem csinálsz túl sok mindent, csak ücsörögsz a hálód közepén, legfeljebb néha keresel egy félreesőbb szálatt. Én az
agyamat erőltetem egy kicsit, te meg a szövőszemölcseidett. Én a
tollammal ügyeskedek, te meg a szövőkarmaiddalt. Alkotunk, behálózunk, lépre csalunk. Mi a különbség?
– Hisz mindez a lényemből fakad! Így vegetálok! Hogy mérhetnénk össze ketőnk tevékenységét? Szabadon járhatnál-kelhetnél, sokkal nagyobb lehetne a létered, színesebb az életed!
Miért nézel le? Azaz lenézően fel? Én a lehetőségeimet lényegében teljesen kihasználom a pókságom korlátain belül, te viszont a
sajátjaidnak egy pici töredékét se!
– A mindenségit! – morogta inkább csak magának, mint nekemt. – Igaza van ennek a légyfalónak! Látszik, hogy négyszer
annyi szeme van, mint nekem. Na jó, elismerem. De mi legyen
a hálóddal?
– Marad!
– Na de.
– Hasonló hasonlónak örvend! Az a lány tán észre sem veszi!
Gondolom, amúgy is mással lesz elfoglalva. De ha mégis, valószínűleg nem akad fenn rajta.
– És ha.
– Mondd azt, hogy direkt tartasz, s hogy hasznodra vagyok!
Ártalmatlan, ám igen romantikus a jelenlétem, ráadásul hatásosabb vagyok, mint egy négylevelű lóhere, amit soha nem sikerült
találnod még. Én meg csak úgy it vagyok, épp kapórat.
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– Na tessékt. Ilyen egyszerűt. Majd mesélek neki Pongrácz grófról, meg a "pénzügyminiszteréről", a keresztes pókról, akinek segítségével meg akarta nyerni a lutrit. Biztos díjazni fogja!
– Ehhez nem értekt. De az íráshoz mintha nekem is lenne közömt. Valami homályos ösztön ezt súgja.
– Ni csak, mi elő nem jön! Öntudatra ébresztetem az ősi
nyelvek meg az ábécék titkainak őrzőjét! De honnan tudhatnál
az ősi székely-magyar rovás ábécéről, ami valamelyik ősöd hálójában fellelhető geometriai alakzatokból állt össze?
– Persze, hogy nem tudok róla, mint ahogy Tóth Árpádról
sincs fogalmam, Pongrácz grófról is csak most hallotam, nincs
ismeretem a székelyekről, a rovásírásukról pláne nincs elképzelésem, és.
– Egyáltalán hogy vagyunk képesek beszélgetni? Kész őrület!
– De hisz nem is szólaltam meg! Most is hallgatok!
–!!?
Éles, hosszas csengőszóra ébredtemt. Arra eszméltem,
hogy pókká váltamt. Hogy kívülről szemlélem magam a hálómból, de valahogy egyszerre vagyok vadász és áldozatt. Önkéntelenül is felnéztem a sarokbat. Ot voltamt. De hogy lehetnék két helyen egyszerre? Érzem az ágy rossz rugózatát, de érzem ruganyos selymem rezdülését ist. Mi történhetet? Létezik ilyesmi?
Melyikünk induljon meg az ajtó felé?
Míg ezen morfondíroztam, hallotam, hogy csikordul a kulcs a
zárban, s Ila jöt felém nagy hévvelt.
– Te semmirekellő! Nem volna ideje végre felkelni? Gyerünk,
mert ebből a szerkesztőségből is kivágnak! Készülj, egy-kető!
– Mit művelsz? – kérdeztem riadtan, mikor Ila kérdés és gondolkodás nélkül nekiállt dérrel-dúrral porolni, s egy jól irányzot
mozdulatal leverte a pókhálót a sarokból. Én meg próbáltam
nyomon követni lakóját, kitalálni, merre futhatnék, menekülhet172
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nék, menteni akartam nyomorult kis életem. Míg egyszerre csak
úgy éreztem, belém költözöt a kiebrudalt pók, menedékre talált
bennem, ám Ila lerántota rólam a paplant, s a következő ütést
rám mérte a porolóvalt. Fuldokoltam, képtelen voltam feleszmélnit. Határozotan agyoncsapta szerencsémet, lecsapkodta rólam
múltamat, ellehetetlenítete jövőmett.
Egy képtelen színjáték részese letem, időre volt szükségem,
hogy értelmezzem a történtekett. Pillanatok alat magamra vetem
néhány göncöt, összekapkodtam pár apróságot, s kimenekültem
szorult helyzetembőlt. Futotam, mintha nyolc lábam lenne, hogy
minél messzebbre jussak. Kimerülten roskadtam le egy padrat.
– Úristen! Behálózot ez a nő, megmételyezet, bábot csinált
belőlemt. Felemésztet, kiszívta erőmet, lelkemet, akaratomat. Figyelt, beférkőzöt a tudatomba, átalakítota mindennapjaimat,
szokásaimat, nem hagyja, hogy magam lehessekt. Az ő szemével
kezdtem látnit. Lassan eggyé váltam volna vele, miközben én teljesen megsemmisülökt. Ezért változtam álmomban Pók Icává,
hogy ezt észrevegyem végre, hogy lehulljon a háló a szememről,
hisz több szem többet lát, s hogy korlátaimon belül szabadon szaladgálhassak saját útvesztőmben, sorsom kusza labirintusában.
A körmönfont Ila a vesztemet akartat. Kezdetben én próbáltam elejteni őt, de mire felocsúdtam, már én voltam az ő hálójábant.
Nőstény! Egy kannibál! Kész csoda, hogy még élek! Befurakodot az életembe, lecsapot gyenge pontjaimrat. De most végre felébredtem! – futot át villámgyorsan az agyamont.
Tudtam, mit kell tennem, hisz Ilát még othon találom, nálamt.
Elég volt! Menesztemt. Visszakérem a kulcsot, kiutasítom a lakásomból és az életemből, megszabadulok körém font hálója utolsó
maradékaitól ist. Persze, befejezem, amit Ila elkezdett. Kitakarítokt.
Jó, hogy nekiállt! De nemcsak az othonomban, hanem életemben és gondolataimban is rendet kell raknom.

173

Te és én

Kutasi Horváth Katalin

Belém férkőztél.
(Babits Mihályhoz)

Ne haragudj, hogy tegezni merészellek, de hisz oly közel kerültél már hozzám! Ha hozzád szólok, egy kicsit olyan, mintha
magammal beszélgetnék, úgy érzem, már egészen jól kiismertelekt. Ilyenkor keten szólunk belőlemt. Biztos megérted, képtelen
lennék udvariaskodni a tükörképemmelt.
Fogalmam nincs, hogyan csinálod, hiszen már réges-régen
nem is létezelt. Belém férkőztél észrevétlenül, legalábbis meghatározod lényemett. Riasztot egykor szigorúságod, komor nézésed,
szúrós tekintetedt. Olyan, mintha most is fgyelnéd lépteimt. Vajon
már akkor is ezt teted, mikor még nem ismertelek, mikor meg
sem érthetelek?
Talán kiszemeltél egykor, s kivártad, hogy érlelődjek a tőkén,
hogy megértsem fájón borús lelkedett. Nem sietetél, hagytad,
hogy tapasztaljak, hogy nyugodtan csússzak-másszak, s hogy kiélvezzem gyermekségemett. Rájötem, hogy egyedül is tudok járni, bár másfele indultam, nem a te ösvényedent. Most képtelen
vagyok szabadulni tőled, pedig nem fogja görcsösen kezed kezemt.
Megérintesz, de nem vékony, csontos ujjaiddal, egyszerűen
csak kísért erős szellemedt. Rátelepedtél életemre, s bár beszélgetni nem tudunk, fülem kiszűri hangod, hisz időnként lejátssza egy
fura, időtlen gramofont. Lehet, hogy tényleg it maradtál, vagy
belém ivódot jellemed, mit néhány szavaddal belém oltotál, talán akaratalant. Tán tényleg nem tudtad, mikor és kiben fogansz
újra, kiben örökítheted kicsit tovább magadt. Lehet, hogy nem értek mindent tisztán, de sóhajod hallom, s kitalálom szavadt.
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Máshol gyökereztél, a Dunántúl volt othonodt. Szemed látára
éret a szőlő, mozdult a putony, s egyszer csak ot állt a bor kancsóban az asztalodont. Jártam a budafoki borpincékben, de más a
hegy leve a gazda hordójában, s más a szalagon, a címkéző keze
alatt.
Katolikus szellemben neveltek téged egy korábbi századnak
alkonyánt. Minden feketévé let szemedben az elporladt vágyak
hamujánt. Rám Nagytétény, Budafok, Albertfalva, Kelenföld szele
fújt, s a felhők fölöt örökkön kék eged reménysége is megbújtt.
Hatvanöt évvel később látam meg a napvilágot nálad, a te
szemeddel, hogy is láthatok? Akár nagyapámmá is válhatnál, ha
a rokonságot vállalodt. Őt sem ismerhetem személyesen, nem
tudta kivárni születésemett. Hiába mesélt oly sokat anyám róla,
alig-alig tudok mégis valamitt. Érzem, hogy nagyon szeretet volna, s fáj, hogy mindezt nem bizonyíthatomt. Hiszem, hogy tudnánk mit mondani egymásnak. Nagyapámnak, neked, hisz vele
vagy benne, így velem és bennem bíbeled a fát, s az esztergomi
kertből együt szemléljük a távlatott. Farkasszemet néz velünk a
Bazilika kétszarvú dómjával, s odalenn, odabenn, magunkban
szembesülünk a világ minden gondjávalt.
Néha olyan, mintha rezonőröd lennék, hangod úgyis elerőtlenedet. de hidd el, a szavak mégse hűtlenek! Idejönnek hozzám,
vagy felélednek bennem, hogy elefántcsontornyunkban visszhangozzanak.
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Felröppent a lufi
Középső sor, harmadik padt. Timi. Te is elengedted akkor velünk együt csillogó szemekkel a lufdat, s csak Te tudod – mi
csak nagyjából sejtjük –, miféle vágyakkal telten röppent a magasba ot, a főváros szívében, a Váci utcában, miután felszabadultan, könnyű lélekkel a magasba eresztetedt.
Volt nézőközönségünk, de inkább csak homályosan érzékeltük
a széles utcán őgyelgő tömegett. Egybeolvadtak a fülünknek ismerős és idegenebb hangok, összemosódtak az Angol kisasszonyok a járókelőkkel, a szuvenírárusok a nézelődőkkel, a külföldiek a vidékiekkel, a bel- és külvárosiakkal, s csak magunkat, egymást, azaz a különleges esemény részeseit és részleteit látuk
tisztánt. Miénk volt az utca, miénk volt a délután, ránk mosolygot a májusi nap, nekünk szólt a postászenekar összes trombitája, harsonája, kürtje és tubájat. Lendületes, hitet sugárzó dallam
áradt a fúvós hangszerekből, megerősítete elszántságunkat: valami új veszi kezdetét, amire készen állunkt. Vagy mégsem? Épp
csak egy pillanatnyi bizonytalanság úszot át a bárányfelhőkkel
és a felrebbenő galambokkalt.
Nem kis feltűnést keltetünk, mikor virágcsokrainkkal és színes lufjainkkal kihömpölyögtünk az épületömbből, az egész ballagó évfolyam – az egyháziaktól kölcsönkapot, ez alkalomra kivételesen megnyitot átjárón –, s rövid idő alat betöltötük a sétálóutca tekintélyes terétt. Először és utoljára volt alkalmatok
ezen a kapun átlépnit. Én egyszer még megtehetemt. Aztán iskolánkat felszámolták, és soha többet nem koptathatam agyonjárt
kövezetét, nem érinthetem meg a girbegurba falak lambériáját a
fordulókban, nem járhatam a zegzugos folyosókon sem, ahol
eleinte bizony többször is alaposan eltévedtemt. Az első it tartan176

Te és én

Kutasi Horváth Katalin

dó órámra igyekezvén pedig ha nem jön segítségemre egyik kollégám, akkor tán most is ot bolyongok, szerencsésen elveszve a
boldog időtlenségben.
Bár a Te héliumgömbödet is magasra szöktete a levegőég,
odafent hamarabb elpukkadhatot, mint bármelyikünké, bár akkor ezt nem láthatuk, nem érzékelhetük, mert a közösen életre
keltet luffelhő, a lelkünkből kiszabadítot vágykavalkád kötöte
le fgyelmünkett. Csak egy darabig tudtuk követni saját lufnkat,
mely beleolvadt a többibe, s akkor már az apró pontok bármelyike lehetett.
Miután leéretségiztetek, jó ideig próbáltam fgyelni, melyikőtök merre széledt, de Téged már nem tudtalak nyomon követnit.
Két év sem telt elt. Eltűntélt. Az idő egy pontján megsemmisültélt.
Bélcsavarodás.
It maradt mosolyod, látom, ahogy a betűket formálod bal kezeddel, kristálytisztán kirajzolódik előtem írásod képe – könynyen felismerném a rengeteg közül, melyet valaha is látam, hisz
az agyam akaratlanul is rögzítete – és hallom, ahogy az öcsédre
panaszkodszt.
Megjelensz előtem a kölcsönzöt ősemberruhádban, melyet a
szalagavatón viseltél az osztálytánchoz, melyben én is részt vettem: a varázslót alakítotam kifőzöt csontokkal a hajamban csatok helyett. Bár rád olvastam volna valami védelmező varázsigét
akkor, hogy akár ötven év múlva is Te emlékezhess vissza jó
szívvel ballagásod napjára és rám!
Ha tudnád, hány lufban látam azóta is a Te arcod, Timi!
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Lépő Ignácné ( Nagy Rozália) vagyokt. 1954t. 01t. 02-án születtem Szekszárdont. Születésemtől fogva Bogyiszlón élekt. Három
felnőt gyerekem és öt unokám vant. 45 éve élek házasságbant.
Az írás számomra barát és egyben gyógyszer ist. Örömök, bánatok, emlékek és mások által megélt történetek késztetnek írásrat.
" E pár gondolat a szívemből fakadt,
Ha elolvassátok, talán a szívetekben maradt.
Rövid az élet, a jövőt nem ismerjük,
Boldogok úgy leszünk, ha békével teli szívünkt.
Békesség, szeretet ragyogja át lelkünk!
Egymáshoz mindig igazak legyünk!"
( Együt a Család ct. versemből)
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De jó is, hogy vagy
Édes kis csillagom, én drága pici kincsem,
ha meglátlak, úgy érzem, hogy kiugrik a szívemt.
Ha nem vagy velem, én akkor is látlakt.
Ha rád gondolok, már mosolyra áll a szájamt.
Szívem hevesebben ver, ha rád gondolok,
csukot szemmel is látom kedves arcodt.
Érzem a bőrödnek fnom, baba illatát,
arcocskád, kezecskéd pihe-puhaságátt.
Ez ad nékem erőt a hétköznapokon,
tudni létezésed felemelő nagyont.
Várni a percet, mikor végre újra látom
csillogó szemedet, ha nem is élőben, legalább a skypont.
Hanem, mikor élőben is találkozunk,
nincs szebb érzés annál, ezen a világont.
A perc, mikor meglátjuk egymást, kimondhatatlant.
Megszűnik körülötünk a világ minden gondja-bajat.
Nagyot sóhajtasz, s a kis szád már fülig ér,
máris nyújtod kezed, s nékem ez mindennél többet ért.
Egymás érintése nekünk oly édes,
szemed ragyogása, az én szemem tükörképet.
Beszélni még nem tudsz, mégis értjük egymástt.
Mindketőnk szíve egy ütemre dobban, mert szeretjük egymástt.
Szemednek csillogása szádnál is többet mond,
de jó is, hogy vagy, hogy létezel drága angyalom!
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Fecskemadár
Tavaszt hozó fecskemadár
Jaj, de régen látalak márt.
Úgy elmentél tavaly ősszel,
Hogy el sem búcsúztál tőlemt.
Azóta is árva vagyok,
Nincs éjjelem, se nappalomt.
Búval telik az életem,
Mert hírt is, csak ritkán kapok felőledt.
Amikor még ithon voltál,
Vigasság töltöte be a szobát
Mulatoztunk, vigadoztunk,
Egymás ajkára mosolyt csaltunkt.
Nem törődtünk búval, gonddal,
Hiszen nem ismertük mi aztt.
Tiszta szívvel csak egymásért éltünk,
Mások gazdagságát mi nem irigyeltükt.
A mi kincsünk, gazdagságunk,
A szívünkből nyíló virág voltt.
Dédelgetük, ápolgatuk,
Hogy mindörökké illatozzont.
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Amióta elköltöztél, őszre tél jöt,
Kopár, hideg télt.
A napsugarat ritkán látjuk,
Csak várunk, egyre csak várunkt.
Virágunk is elhervadot,
Mióta madarunk elhagyott.
Sok idő telt el azóta sírva,
De fecskemadarunk nem tért még visszat.
Látunk-e még fecskemadár?
Vagy mindörökre elmúlt a nyár?
Melegebb van ot, ahol élsz?
Hogy hozzánk vissza már sose térsz?
Nekünk nem lesz többé már nyárt.
Hisz virágunk is elhervadt márt.
Fészkedet is ledöntötékt.
Nem lesz már kikelet többé?
Én még azért egyre várom,
Tán kopogtat madárkám a párkányont.
Megetetném, megitatnám,
Fészkét újra rendbe raknámt.
Madárkám, visszajössz még újra?
Mielőt én kelek útra?
Mert ahová én költözök,
Onnan vissza sose jövökt.
181

Te és én

Lépő Nagy Rozália

Kedves Hazám
Látlak e még kedves hazám?
Aranykalásztól ragyogó, napsütöte határ:
Éltető vizeid sodrásának lágy neszét hallom-e?
Vadakkal teli dús erdeid illatát még egyszer beszívhatom-e?
Gondolatban othon vagyok, lelkem haza vágy,
Még it, e lövészárok mélyén is: téged látlak szép hazámt.
Látom kedvesem mosolygós, szelíd, tekintetét,
Érezni vélem karjainak lágy, meleg ölelésétt.
Emlékképeimben felvillan lányom gyönyörűséges szép arca
Tán már serdült nővé vált? S én nem tudok semmit rólat.
Szeretném még látni fam növekedését!
Helyete látom apám gyötrelmes szenvedésétt.
Én édes jó apám, ki mindig oltalmazóm valál,
Most én, ölellek karjaimban, mint egykor te apámt.
Hulló könnyeimmel a vért lemosom rólad,
Mit átkozot ellenség golyója szívedből kiontat.
Te kegyetlen sors, de elbántál velünk,
Hogy ennyi értelmetlen szenvedést kell elviselnünkt.
Józan- ésszel, s szívvel mi könnyen megoldanánk,
De a hatalmak urai másképpen határozákt.
Ébren álmodozom othonról, családról,
De álmodozásom megzavarja a golyózáport.
Gránátok robbannak, fejünk felet süvít a golyó,
Küzdünk bátran az ellenséggel, szívünk egy célért dobogt.
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Isten nem engedi meg, hogy ne nyerjünk csatát,
A hit, s a szeretet erősebb minden gonosznált.
Harcolunk az utolsó vérig, s ha szívünk meg nem áll,
Újra viszont láthatjuk drága, szép magyar hazánkt.
Szegény apám már nem szól, nem készül hazat.
It lesz végső helye, it hantoljuk el idegen országbant.
Jó anyám, s testvérim már hiába várják érkezésit,
Talán, ha Isten is megsegít én viszem haza, de csak a híritt.
Hej, ha miránk volna bízva a népek sorsa
Nem harcolna akkor, sem apa, sem fat.
Maradna mindenki a saját hazájában,
S nem vívna értelmetlen csatát más országbant.
Ébren álmodozom othonról, családról,
Álmodozásom ismét megzavarja a golyózáport.
Gránátok robbannak, fejünk felet süvít a golyó,
De küzdünk bátran az ellenséggel, szívünk egy célért dobogt.

Gyorsuló idő
Szalad az idő, az óra gyorsan járt.
Fognám vissza, de nagyon siet márt.
Szeretném lassítni, sok a dolog mégt.
Hová sietsz óra? Neked nem kell a pihenés?
Én már alig bírom szusszal, de futni muszáj,
mire eddig nem jutot időm, pótolni kell márt.
Annyi sok dolgom befejezetlen mégt.
Sok mindent akartam, de az idő kevést.
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Pihenj hát óra! Állj meg néha kicsit,
hogy a világra rácsodálkozhassam picit!
Oly szép a természet, mit alig látam én,
rácsodálkozom, hogy az égbolt milyen kékt.
Gyönyörű bárányfelhők futnak az égen,
lassíts kicsit óra! Még a nap is égett.
Várd meg legalább, míg a nap lenyugszik,
mikor a tüzes gömb végleg lebukik!
Amint a csodás nap nyugovóra tér,
az én lelkem is lassan, megpihenni tért.
Megpihen a lelkem, de nyugtot nem talált.
Ha dolgom befejezetlen marad, óra, te leszel a hibás!

Ajándék neked
Díszes csecsebecsékkel, mondd mit kezdenél?
Előbb-utóbb polcodon porfogó lenne szegényt.
Ruhanemű úgy is van, több is kelleténél,
amire szükség van, majd közösen megvevénkt.
Az én ajándékom, mit adok most néked,
a szívem mélyén lévő szeretet lészent.
Igaz, ez ajándék nem új, már túl régit.
de a lelkem mélyén még mindig fénylikt.
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Ez ajándék többet ér az aranynál
mi fényét veszti, ha nem használjákt.
Az én ajándékom mindig csillogni fog,
szívem dobogásán hallani fogodt.
Az én szívem, s a tiéd, már rég összeforrot,
ezért ajándékra néked sincs gondodt.
Eme összeforrot szív a mi legszebb ajándékunkt.
Nem porosodik, s míg élünk örökké lángolt.

Születésnapodra
Születésnapodon minden jót kívánok!
Váljon valósággá minden kívánságod!
Erőben, egészségben teljenek napjaid!
Amíg csak élsz, az Isten kísérje útjaid!
Kísérje és óvja minden lépésedet!
Ha rossz útra tévedsz, Ő mindig védjen meg!
Segítsen a jóhoz, hogy örülni tudjál,
s olyan boldog legyél, mint sohasem voltál!
Ne legyél szomorú az életben soha!
Hogy vagy nekem, ez valóságos csodat.
Örülök, hogy vagy, hogy létezel,
anyai szívemnek más nem is kellt.
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Kedves öcsémhez
Ismerd meg, és ne szégyelld magad!
Ha hibáztál. hát Istenem. ember vagyt.
Ha hibádat fel tudod mérni,
s kit megbántotál, tőle bocsánatot kérni,
meglátod: a szíved majd megnyugszik,
s előted a nagyvilág újra kinyílikt.
Kinek a szíve haraggal van tele,
sosem lehet boldog, mert nincs, ki szeresset.
Ismerd meg magadat, s tanuljál meg bízni!
Lelkedből is elmúlik a harag, ha elkezdesz hinnit.
Milyen jó is lenne, ha mind összefognánk!
Egymás gondját, baját rögtön orvosolnánkt.
Minek a harag? Minek a gyűlölség?
Hisz a megbocsájtás a legnagyobb erényt.
Nem is tudom, ezeket mind miért mondom én?
Azt sem tudom, miért haragszol, mert sosem mondtad még?
Ha majd egyszer elmúlik a szívedből a harag,
ajtóm nyitva lesz, s a keblemre borulhatszt.
Ennyi sok elvesztegetet idő.t.,
lelkemre súlyos teherként nőt.
Szóba nem állsz senkivel, ezt te hogy bírod?
Szívedet soha nem emészti fájdalom?
Mennyi elvesztegetet idő lesz még, nem tudhatomt.
De én mindig szeretelek, nagyont.
És amíg a szívem dobban, a testvéred maradokt.
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Önzetlen szeretet
Tiszteletre méltó az önzetlen szeretet
Csak késő évek múltán lesz fájó gyötrelemt.
Adni önzetlenül, mily nemes dolog,
majd később, erődnek fogytán a lelked háborogt.
Köszönetet nem vártál, csupán csak említéstt.
Nehéz sorsodban magadra hagyva, let a fzetségt.
Nem kérdezi senki, miből élsz? Hogy vagy?
De nem kérsz segítséget, csak egy nagyot sóhajtszt.
Ó Uram Istenem! Hát most mi lesz vélem?
Elveszet immáron minden reménységemt.
Elhagyot az erőm, egészségem sincsent.
Mellőlem a „jó barátok” mind eltűntek hirtelent.
Barátságom addig kellet, míg adni tudtamt.
Ki igaz barát volt, már lent nyugszik a sírbant.
Megmutatam sok mindent, mi bennem van,
munkám által „élt” sok ember, ki elvete aztt.
Kihasználva jóságomat, mint rongyot félre dobtakt.
Úgy látszik, már nincs szükség rám, ebben a falubant.
Bárhol járok idegenben, megbecsülnek magamértt.
Nem azt nézik honnan jötem, kinek a lánya vagyok ént.
Ezeket sóhajtva, szemed könnybe lábad,
s mondod: többet nem leszek mások lába kapcájat.
De amint haragod elmúlik, megint csak adszt.
S már nem bánod, hogy te vissza soha, semmit nem kapszt.
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Karácsonyhoz Közeledvén
Karácsonyhoz közeledvén hó lepi be a tájat,
eltakarja a szürkülő, szunnyadozó fákatt.
Lámpák fénye meg-megcsillan a hófehér havon,
a házak díszbe öltöznek, s csillognak, mint napfény a tavont.
Csillogásuk betölti az utcát, s a teret,
az emberek szívébe is beköltözik a szeretett.
A szeretet erőt ad, vigaszt a szíveknekt.
Ha csak egy emberen segítetél, már könnyebb a szívedt.
Segítsd a rászorulót, segítsd a gyengét!
Ha önzetlenül teszed, talán az Isten is megsegítt.
Magányos embernek egy jó szó is elég,
Egy cseppnyi fgyelmesség lelkét felderítét.
Párja hiányát pótolni nem tudod,
de ha szereteted erős, enyhíteni tudodt.
Halmozd el őt szeretetel, amíg csak lehet!
Mert amikor késő, már hiába furdal a lelkiismerett.
Szeresd a családodat, mert ők neked az élet!
Amíg mindenki körülvesz, gond, baj nem érhett.
Szeresd őket akkor is, ha vétkeznek ellened,
mert, ha megbocsájtani tudsz, boldog úgy leszel!
Mindenki szívében béke és szeretet legyen!
Azokra is emlékezzünk, kik köztünk már nincsenek!
Hisz a szívünkben ők is nap, mint nap it élnek,
Most őértük egy-egy szál gyertya égjen!
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Gondoljunk a szegényekre, a hajléktalanokra!
Kik a háborúban szenvednek, kik éhen halnak!
Kívánjunk nekik is boldogabb, s szebb jövőt!
Kérjük a jó Istent, hogy segítse meg őket Ő!
Ha majd az ünnepek fényei kezdenek kihunyni,
szívedben a szeretet parazsát ne hagyd elaludni!
Amíg a szeretet ot izzik szívedben,
te vagy a leggazdagabb a földkerekségent.

Édesanyámnak
Édesanyám, megcsókolom mind a két kezedt.
Köszönöm, hogy oltalmaztál, s felneveltél engemt.
Sokat dolgoztál, a fáradozást köszönöm nekedt.
Hogy még mindig velem vagy, áldom Istenemett.
Áldot legyen minden napod, áldot minden órád!
Amíg csak élsz, nékem mindig gondom lesz reádt.
Kívánom, hogy szívedet ne eméssze fájdalom!
Mit megtehetél, megtetedt. Nyugalmat kívánok!
Élvezd az életet amíg csak lehet!
Örülj a szépnek, amíg örülni lehet!
Hisz téged a jó Isten oly nagyon szeret,
ezért engedet megérni sok boldog évett.
Mivel a jó Isten oly kegyes hozzád,
ezért hát fordítsd néha felé az orcád!
Megköszönve néki, mit én is köszönök,
hogy a rossz dolgok mellet, adot sok-sok örömött.
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Az én kis falum
Az én kis falumban, ha rügyeznek a fák,
madarak dalolnak és zöldül a határt.
Zöldell a rét, zöldül a vetés,
virágok nyílnak a házak elejént.
Anyóka veteget a kiskert végibe,
jönnek már a fecskék, s a gólyák is izibet.
Várja őket a falunak apraja meg nagyja,
De még a Holt Dunának is a csillogó habjat.
Kicsiny falum csodás tája, te vagy a legszebbt.
Bárhol járok rajtad kívül, hozzád húz a lelkemt.
Bárhol látok szép házakat, gyönyörű dombokat,
a szívem csak hozzád húz, a Holt Duna partrat.
Holt Duna vizének csillogó tükrében,
ot van kicsi falum gyönyörű látképet.
Látszik a templomunk mélyre nyúló tornya,
a tó aljáról visszanéz tündöklő csillagat.
Ilyen szépet még nem sok ember látot,
bejárhat messzi földet, országot, világott.
A vándormadarak is mindig visszajőnekt.
Minden tavasszal it rakják fészkükett.
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It kelnek ki fókáik a gólyamadaraknak,
a fecskék már sajnos kevesebben vannakt.
A Holt Duna nádas partjának csöndes szélibe,
kelti ki fókáit a vad récet.
A fákon vadgerlice turbékol,
pacsirta énekel minden kis bokorbólt.
Madarak zengő énekére ébredünk mi reggel,
nemsokára a hatyúk eleségért jönnekt.
A madarak fehér, hosszú nyakú királya
csalogatja elő a kis hatyú-fókákatt.
Nem elég ám neki a tóból a kárász, s a keszeg,
jobban szereti az emberek kezéből a kenyerett.
Hogy mennyi sok madárfaj, tücsök, hüllő, s béka
van a Duna parton, még elsorolni is sok volnat.
A sok élőlénytől hangos a táj,
de este már csak a tücsök muzsikált.
Napnyugta után, ha csillagos az ég,
a Holt Duna vize még csak akkor igazán szépt.
A nyugodt, sima víztükör csillogó képibe
felragyog a hold és a sok-sok csillag fényet.
Kis falumnak templomában megszólal a harangszó,
elcsendesül minden ember, s a tájra méla csend honolt.
Aludjatok jó emberek! Álmodjatok szépeket!
Ily szépet, mint kis falunk, úgyse látok sehol semt.
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Utolsó Üdvözlet
Utolsó üdvözletünk hozzátok szól, ti bátor, hős atyafak!
Kik megszenvedtétek a háborút, bejártátok a földi poklokatt.
Véres harcmezőn, ha erőtök fogytán volt és lábatok meg-megrogyot,
Küzdötetek akkor is, mert várt a szülőföld és kit ithon hagytatokt.
Küzdötetek a hazáért, a világ szabadságáért,
Küzdötetek egy jobb életért és küzdötetek a családértt.
A földi poklokat megéltétek, ruhátok vérrel áztatot,
Bajtársitok holtestével borítot földet járt csizmátokt.
Menedéket néktek egyedül a lövészárok adot,
Utolsó leheletetekig, csak Istenben bíztatokt.
Bíztatok, hogy imátok majd meghallgatásra talál,
Hogy még egyszer viszontláthatjátok a jó magyar hazátt.
Csak még egyszer érezni a drága magyar földet,
A sok kín-keservet feledni, mit a háborúban megéltetekt.
Csak még egyszer othon lenni!
Onnét soha el nem menni.t.

192

Te és én

Lépő Nagy Rozália

Élni békében, szabadon, fegyverzúgás nélkül!
Építve szebb, s jobb hazát szeretetben, emberül!
De a sors néktek mást rendeltetett.
Idegen honban nyugszik megfáradt testetekt.
Jó lenne tudni! Sírotokat gondozza e valaki?
Idegen földön visz-e emlékhelyetekre virágot valaki?
Mond e néha imát a hant felet?
Hogy békében nyugodjon alant lelketek!
Most mi oly sokan, kik it vagyunk, fejet hajtunk előtetekt.
Szívünk fájdalomtól terhes, szemeinkből hullnak a könnyekt.
Drága szereteink, hős katonáink!
Nincs sírhely, hol elmondhatnánk imáinkt.
Tiszteletünket, s hálánkat előtetek mégis kifejezzük,
Emléketekre emelt táblára friss virágot teszünkt.
Ékesítsék a virágok e drága emlékművet,
Hol testetek helyet, drága neveitek ülnek!
Nyugodjatok békében, kik a honért elvesztetek!
Csak testetek van idegenben, hisz it ragyog csillagként lelketekt.
Még fentről is híven őrzitek hazátok,
Őrként vigyáztok ránk Isten országábólt.
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Műszaki egyetemeket végeztem, néhány évig nagy lelkesedéssel dolgoztam is az eredeti szakmámban, de a rendszerváltás után
ez a nemzetgazdasági ág elenyészet, váltanom kellett. Közgazdaságtant tanultam, egy számokkal foglakozó állami hivatalban
dolgozomt.
Kislánykorom óta találok ki történeteket, gondolataim azonban gyorsabban jártak, mint az ujjaim, így írásba foglalás híján
nagy részük feledésbe merültt. Novellákat és iskolásoknak szóló
meséket írok, megörökítetem életem emlékezetes epizódjait, dolgozom meseregényeken, misztikus és szerelmi történeten, utóbbiak közül egyet már késznek is nyilvánítotam,
Nyolc éve indultam először irodalmi pályázaton, számos díjat
nyertem, közel négy tucat írásom jelent már meg válogatásokban, jelenleg is vannak munkáim elbírálás alatt. Szabadidőmben
olvasok, kézimunkázom, gyertyát öntök, papírt merítek, igyekszem segíteni energetikai mérnökként végzet, de fzikatanárnak
készülő lányomat és természetesen írok, írok, írok.
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Segítség!
(1)

Fáj és hideg van. Nincs senki, aki segíthetne. A telefonom
lemerült, a vonalashoz ki kellene mennem az utcára, a sarkon túl
van egy fülke. Ha bekopoghatnék valamelyik szomszédhoz,
esetleg jönne valaki erre. SEGÍTSÉG!!! SEGÍTSÉG!!!
Semmi. It nincsenek állandó lakók, egyik szomszéd se jöt ki
erre a hétvégére. a kerítés, mögöte a sínek.
Én is hibás vagyok. Nem kellet volna hagynom, hogy Klári
ennyire uralkodjon rajtam. De úgy örültem, hogy találtam egy
ilyen okos, szép és jómódú nőtt. Igaz, gyanakodnom kellet volna,
már majdnem 30 volt és még nem „kelt el”t. Én ökör, azt hitem
rám vár! Ez valamilyen formában igaz voltt. Tényleg rám várt!
Egy ekkora balekra! A faluja-béli fúk mind tudták, milyen erőszakos, uralkodó hajlamú lány, hiába volt gyönyörű és okos,
egyetemet is végzett. Akkor már it lakot a városban, saját lakása volt, vezető beosztásban dolgozot egy hivatalban, ahova a
rossz sorsom bekergetet ügyet intéznit. Senki nem tudot segíteni, hozzá küldtek végül, az ügyem elintéződöt és én is elintéződtem egy életre. SEGÍTSÉG!!! SEGÍTSÉG!!!
Annyira szép volt és annyira kedves, megkérdeztem, megvárhatom-e munka után, igent mondot, és arra is igent mondot,
mikor félév múlva megkértem a kezétt. Harminchárom éves voltam, krisztusi korba léptem, fel is került néhány hónap múlva a
fejemre a töviskorona, majd keresztre is feszítetemt.
Három hónapi ismeretség után felmehetem hozzá – ez akkor
nagyon kellemes helyzet volt, hiszen kérészéletű első házasságom után visszaköltöztem a szüleimhez –, majd pár hét múlva a
szüleihez is elvitt. Ezt én akkor kitüntetésként éltem meg és hibásan kódoltam a szülei arcán megjelenő megkönnyebbülést és főleg nem látam meg a rokonok, ismerősök kaján mosolyát:
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Klári megint behúzot valakit a csőbe. SEGÍTSÉG!!! SEGÍTSÉG!!!
Előtem ugyanis már kétszer volt férjnél – ebből az elsőt (mint
egyetemista botlást?!) bevallota nekem –, háromszor volt gyűrűs menyasszony, és isten tudja, hány fút szédítet hoszszabb-rövidebb ideigt. Persze mindezeket csak évekkel később
tudtam meg, részben tőle – egy kórházi főorvos és egy pártitkár
megkérte a kezem! – részben a szülőktől – Klárikát egy egyetemi
tanár is feleségül kérte –, részben a sógortól – „Kár”-nak (milyen
találó becenév!) két férje volt, egy ügyvéd három hónapig és egy
osztályvezető a közlekedési vállalatól közel négy hónapig, és te
már több mint egy éve bírod. SEGÍTSÉG!!! SEGÍTSÉG!!!
Az első hónapok vele, maga volt a mennyország! Aztán felvetetem, hogy születhetne gyerekünkt. Ekkor kitört, mint a Vezúv!
Mit képzelek én? Majd nagy hassal fog járni, utána meg szaros
pelenkákat mosni, éjszaka nem aludni a gyereksírás miat, cipelni
és szoptatni a kölyköt, hogy a szép mellei eldeformálódjanak!
Meg ne hallja még egyszer! Csak álltam döbbenten!!! Megértem
én, ha egy nő nem akar szülni – szívvel nem, de ésszel fel tudom
fogni –, de hogy ezt ilyen körítéssel és következményekkel adja
tudtomrat. Ezután több mint egy évig aludtunk külön szobában,
közben gyűjtötük a pénzt egy nagy családi házra a város elit negyedébent.
Természetesen el akartam válni tőle, de ő tőlem nem, könyörgöt, öngyilkos lesz, ha elköltözömt. Fogalmam nincs, hogy előző
férjei mivel veték rá a válásra, mert nekem még egy hétnél hoszszabb időre eltűnnöm sem sikerültt. Egy alkalommal Tirolban,
egy panzióban talált meg és könyörgöt haza térden állvat. A panzió lakói vegyesen röhögtek és sírtak a nagyjelenetent.
Kereset nekem új munkahelyet is, ahol többet kerestem, aztán
újabbat, ahol még többet, és ahol még többet hajtotak, főleg, mikor a jó öreg állambácsi helyet először egy japán, majd egy német tulajdonolta az üzemet. SEGÍTSÉG!!! SEGÍTSÉG!!!
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Azután már nem tudot nekem jobban fzető állást találni,
2002-ben leszázalékoltak, alig múltam ötvent. A derekam fájt iszonyatosan, meg a térdeim, de neki voltak ismerősei – ot ne letek
volna! – és valami szellemi defektre kaptam meg a rokkantságit,
de ez nem fzetet valami sokatt. Ő kilencre járt be dolgozni és
legalább hatig mindig bent is maradt, ez már vagy a nyolcadik
munkahelye volt a házasságkötésünk óta, de mindenüt vezető
beosztása volt, nekem legalábbis ezt mondtat. Soha egyik munkahelyén fel nem kereshetem, telefonálnom is csak élet-halál kérdése esetén lehetet, egyetlen kollégáját nem ismertem sohat.
A leszázalékolásom után azonnal kereset nekem munkát –
csak nem fogok egész nap a lakásában henyélni! –, pedig ez már
egy közös lakás volt! Egy irodaházban letem karbantartó mindenes, a város másik végént. A társaság jó, főleg harminc alatiak
vannak, de jól kijövünk, a főnök rendes, nem hajcsár. SEGÍTSÉG!!!
Legújabban meg ez a kert mániája! Vennünk kellet egy közeli
falu szélén, „üdülőövezetben” egy telket, a rajta levő házat lebontata, csak valami kis kalyiba maradt meg, ahol a szerszámokat
tárolni tudjuk.SEGÍTSÉG!!!
Minden perc szabadidőmben it kell túrnom a földet, veteményezni, gyomlálni, locsolni, metszeni, kapálni, leszedni a gyümölcsöket, kifejteni a borsót, kiásni a krumplitt. Mindig szeretem
kertészkedni, de ezt már nem bírom, fáradt vagyok, fáj a derekam, a térdem, és főleg nem bírom ezt a pokoli hőséget. SEGÍTSÉG!!!
Éjszaka eset, ma szombat van, mehetem a kertbe kapálni,
gyomlálnit. Klári bezzeg nem ért rá! Bement a munkahelyére –
klimatizált, XXIt. századi épület, sokkal modernebb, mint ahol én
gályázom! –, délután pedig meglátogatja az öccsét a szomszéd
városban. SEGÍTSÉG!!!
Kapálgatam is becsületel majdnem délig, de akkorra a 35 fok
körüli meleg annyira lemerítet, hogy visszavonultam a kalyibá197
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ba, főztem magamnak egy teát, ledőltem az ócska sezlonra, el is
aludtam hamar, telefoncsörgésre ébredtem:
– Szia, drágám! – szóltam belet.
– Ugye aludtál? Már öt perce csörgetlek!
– Nem, nem! – tiltakoztam, de úgy látszik nem elég erélyesent.
– Bent volt a telefonom a házban, a táskámban, nehezen hallottam meg és még be is kellet érnem.
– Aludtál! De mindegy! Most fél egy van, hétig be tudod fejezni a teljes gyomlálást, kapálást, permetezd meg a paradicsomokat, a karalábékat, a zöldségeket, az uborkátt. Fél nyolcra legyél ithont. Kilencre vetem jegyet a parkszínházba, tudod arra a
zenés darabra. (Tudtam! Én ki nem állhatom az operetet, ő a
világ végére is elmenne egy előadásért!)
– De drágám, ennyi mindent nem lehet ilyen rövid idő alat
elvégezni – próbálkoztamt.
– Dehogynem! – pöckölt le – Még sokkal többet is lehetne,
például le kellene még nyírni a füvet, meg a kaput is le kéne festeni, de ezeket majd holnap megcsinálodt. Reggel kiviszlek úgy
hat körül, akkor még nedves a fű, kaszálhatsz is, majd ebéd előt
visszamegyek értedt. Rendben?
– Rendben. – sóhajtotam, mi mást is mondhatam volna.
SEGÍTSÉG!!!
Két autónk van, én persze a tizenöt éves Opellal járok, neki
van egy tavalyi „női” Nissanja. SEGÍTSÉG!!!
A telefon után persze azonnal kimentem dolgozni, nagyon ráhajtotam, de a Nap is nagyon ráhajtott. Hiába tetem kalapot,
vetem fel egy inget, kortyolgatam sűrűn a meglangyosodot
vízből, négy óra körül úgy éreztem, nem bírom továbbt.
SEGÍTSÉ.!!!
A petrezselyem- és az uborkaágyás közé zuhantam a földre.
SEGÍTS.!!!
Nem tudom, meddig feküdhetem ot, talán egy félórát is, mire
magamhoz tértem. SEGÍT.!!!
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Be akartam vánszorogni a kalyibába, de alig éreztem a baloldalamat, nehezen sikerült eljutnom a küszöbig, ot megint elvesztetem az eszméletemet, de legalább árnyékban voltam.
SEGÍ.!!!
Már ment le a nap mire újra magamhoz tértem, a bénulás nem
csökkent, de a gondolataim kitisztultak, tudtam, hogy nem bírnék autót vezetni, orvos, kórház kellene. SEG.!!!
A telefonom lemerült.SE.!!!
Jön majd Klári, eddig, ha már öt percet késtem, jöt értem.
S.!!!
Mintha autó jönne az utcában és a kapunk előt állna
meg. !!!

(2)
Szörnyű ez a Gábor! A telefont nem veszi fel, az sms-emre
nem válaszol, de főleg és pláne nincs it, pedig meghagytam neki,
hogy a bejárat előt találkozunkt. Még szerencse, hogy be tudtam
cserélni a jegyet a holnaputáni előadásrat. Most kimegyek érte, de
amit tőlem kap, ha hortyogva találom, azt nem teszi zsebre! Mit
képzel ez a fckó, egész nap gyötröm magam a hivatalban és még
azt a kevés örömet is elveszi tőlem, hogy végre élőben láthassam
a nagy kedvencemet! Hiába csörgetem, csak „A hívot fél átmenetileg .” Ha kikapcsolta a telefonját, megölöm!
Vissza kell vennem a sarumat, mert ebben a tűsarkúban nem
tudok vezetni., na így, végre indulhatokt. Gyalázatosan viselkedik ez a Gábor, inkább „elfelejt” hazajönni, csak ne kelljen operetet néznie!
Pedig milyen szépen indult! Azt hitem már végleg elkerül a
szerelem, mikor bejöt a hivatalbat. Azok a szép kék szemei azon199
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nal megfogtak, azt hitem még én is lehetek boldog a két sikertelen házasságom utánt. Nem is mertem bevallani neki mindketőt,
csak az elsőt, mint fatalkori botlást, nehogy azt higgye, nem vagyok alkalmas feleségnekt. Annyira odavoltam érte, hogy már a
harmadik randevú után megengedtem, hogy feljöjjön hozzámt.
De meg is kérte a kezem nemsokára! Olyan boldog voltam, és
hogy örültek a szüleim, hogy végre révbe értem, csak a hülye
öcsém, Tibi fűtöte állandóan Gábor fejét, hogy ne vegyen el,
mert ráfarag! Egyszer már felpofoztam miata, de többször kellet
volna! Hiszen mi annyira összeillünk Gáborral, ugyanazokat a
dolgokat szeretjük, egyedüli kivétel az operet, de eddig mindig
meghozta az áldozatot, hogy elkísértt.
Azt is megértete, hogy nem akarok gyereket szülni, csak őt
akarom szeretni, a mi szerelmünkbe egy új jövevény már nem
fért volna bele, akkor nem tudnék csak vele és közös terveink
megvalósításával foglalkoznit. Egy gyerek úgy elveszi az ember
idejét! Az öcsémnek mégis van három, az egyiknek ma szervezet születésnapot, a legnagyobbnak a múlt hónapban névnapot,
én meg bájologhatok a trampli feleségévelt. Ma is alig tudtam eljönni, hogy elérjek az előadásra, de az átok Gábor miat kár volt
sietnem.
Milyen gyönyörű házat terveztem el ketőnknek, emeletes, hatalmas terasszal, anyáék is odaköltözhetek volna alagsorba, már
a telket is kinéztem, a tervek is készültek, de Gábor megtorpedózta az egészet azzal, hogy nagy lenne nekünkt. Ekkor már másodszor akart elhagyni engem, az első alkalom akkor volt, mikor
megmondtam neki, hogy nem akarok szülnit. De én szeretem őt,
csak őt szeretem, nem akarok elválni tőle! Az előző férjeimet elengedtem, mikor el akartak mennit. A jogász férjem állást kapot
az USA-ban és magával akart vinni, csak nem megyek cselédnek
Amerikábat. A második férjem meg állandóan beleszólt az életembe, üvöltözöt velem a kéthetes továbbképzés után, hogy miért
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nem szóltam neki előre, hogy elutazom ennyi időret. Minden ismerőst, rokont, majd a kórházakat is végigtelefonálta, másnap a
rendőrségen is bejelentete az eltűnésemet, míg vagy negyedik-ötödik nap valami távoli ismerősnek beugrot, hogy én is a
fővárosban lehetekt. Nagy megkönnyebbültség volt a hangjában,
mikor végre meghallot a telefonban, de ithon aztán leordítota a
fejemett. Porig alázot a stílusa, hogy jön ő az ilyen felelősségre
vonáshoz! A végső aduja az volt, hogy elválik tőlem, ha még
egyszer ilyet teszek! Két hónap múlva háromnapos továbbképzésre mentem, mikor hazaértem, Károly már nem volt a lakásban,
sőt a városban semt.
Szörnyű időszak következet és azt hitem már soha nem leszek boldogt. Minden fú elhagyot, akiket szeretemt. Pedig én
mindent megtetem minden szerelmemért, de mindegyik elhagyott. Zsolt exbarátnőjének állást szereztem egy távoli városban,
de az a hülye utánament! Egy fodrászliba után! Jocónak fzetem
az albérletet, ahová aztán más csajokat vit fel, Feri meg mindenáron gyereket akart, azt mondta, ha teherbe esem, elvesz, hát azt
mondtam, de a hülye anyja rájöt, hogy kamuzokt. Meg a többi
nagy szerelem, Jóska, Zotyó, Tamás, Ádám! De Gábort nem engedem el, ezt már az első randevú után elhatároztamt. Pedig háromszor is el akart hagyni, de én hízelegtem, könyörögtem, megígértem mindent, így mindig visszatért hozzám, hiszen mi egy
pár vagyunk! Nem tudnék nélküle élni, inkább a halál! Egyszer
még meg is csalt – legalábbis is azt állítota –, elszököt Tirolba
Julival! Egy postai kézbesítővel! Juli még alig múlt húsz, Gábor
meg már közelget a negyvenhez, de visszahoztam! Térden állva
könyörögtem neki, hogy térjen vissza hozzám, mert különben elemésztem magamt. A panzió többi lakója teljesen meghatódot
ennyi érzelem látán.
Érzelem az van bennem, de ez most csak düh, mert az átoknak
még mindig ki van kapcsolva a telefonja! Egyébként is egy hálát201
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lan dög, remek állásokat szereztem neki, a szakmunkáspapírja,
meg estin szerzet éretségije mellet! Ha két helyen is dolgozhatot egyszerre, alig kereset kevesebbet, mint én! Mégis állandóan
panaszkodot! Fáj a hátam, Klárica, nem bírom pakolni a dobozokat! Fáj a térdem, egyetlenem, nem bírom a lépcsőmászást! Állandóan nyavalygot, így előbb-utóbb mindenhonnan kifordult a
szekere rúdja, inkább leszázalékoltatam, persze nem ezekkel a
„fájdalmakkal”, hanem idegkimerültséggelt. Be is tanítotam pár
trükkre, hogyan viselkedjen az orvos előtt.
Az első nyugdíjas napján tizenegyig aludt, aztán megfőzöt,
majd nézte a tv-tt. Ez neki nagyon bejöt volna, de nekem nem! A
rokkant nyugdíj nem nagy pénz, ne henyéljen egész nap az én
pénzemen, az én lakásomban! Már a következő hónapra szereztem neki állást egy irodaházban, mint mindenest. Mindig is reklamálta, hogy a hétvégén is dolgoznia kell, na, it nem! Reggel úri
módon csak nyolcra megy, de a munka után neki kell benyomnia
a riasztót, hivatalosan csak hatig dolgoznak, de maradhatnak kilencig is az alkalmazotakt.
Hétvégén azonban folyamatosan unatkozot, olykor találtam
neki ilyen-olyan munkát, hogy ne legyen nekem láb alat és egy
kis pénzt is hozzon a házhoz, de ez eléggé esetleges voltt.
De végre negyedik éve megvan a KERT! Ot aztán kiélheti
magát! Még 1500 négyzetméter sincs, de van rajta mindenféle
gyümölcsfa, szőlő és veteményesek, meg persze egy kevés pázsit
is, hiszen imád füvet nyírni! Így a hétvége mindig meg van oldva, ma is mehetet kapálni, gyomlálni, permetezni, nem kellet
jönnie az öcsémhezt. Már januártól kijárhat, egészen novemberig
van munka, sőt a befőzéseket is intézhetit. A kis szórólapozás,
amit a szoláriumnak meg a körömstúdiónak végzet, meg csak
egy jó kis séta voltt. Tényleg, rá is kérdezek Annira, vannak-e
újabbak a jövő hét végéret.
Végre jó meleg van, de Gábor erre is csak panaszkodni tud!
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Hogy ő nem bír 35 fokban, délben kapálni! Nevetséges! A
múlt szombaton délelőt én is kapáltam, és kibírtam! De ő ma is
lefeküdt sziesztázni! Lusta disznó! Nem baj, amit ma nem tudot
elvégezni, majd holnap befejezit.
Még mindig ki van kapcsolva! De sötét van it, persze nincs
utcai világítás, de a házban sem ég a lámpat. Nem mehetet el, it
kell lennie, mert it áll az Opel! Biztosan horkol már megintt.
Egyszerűen elaludta az előadást!
Hol van az az átkozot kapcsoló, még szerencse, hogy a saruban jötem, mert a bokámat is kitöröm!
– Gábor! Gábor!! Gábor!!! Mi a fene van it az ajtóban?
Majdnem hasra estem benne! Igazán rendet tarthatnál magad
után!
Na, végre! Megvan ez a rohadt kapcsoló!
– Gábor! Ébredj! Mi van veled? Hallasz? Gáborkám! Jaj, a
mentőket hívni! Gáhábohorkáhám! SEGÍTSÉG! SEGÍTSÉG!!
SEGÍTSÉG!!!
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Vagyok a Földnek egy illatos virágat.
Vagyok egy Nőt.t.
Vagyok valakinek az egyetlen.
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Hegedűvel.
Játszotál azon a tavaszi napon
mikor a szívem húrjaira hatotált.
Oly szépen szólt a vallomás,
sokaság volt, mindenki táncolt a zenédre,
de a vallomásod senki nem értetet.
Minden egyes érintés a hegedűn
egyet jelentet, hogy tavasz érkezet
a szívedben a kikeletel a szerelem
arra kértél!! ha tehetem legyek alanya
szerelmed tárgyának, hogy értelme legyent.
A vallomásnak, a gyönyörű muzsikának
ha nemet mondok, akkor a hegedű húrja
együt szakad a szíved húrjával
a vonónak nem kell akkor gyanta, mert a
rejtet könnyeiddel segítenél rajtat.
Hegedűvel meséltél akkor is, amikor
tavaszi éjszakán az ablakomnál álltál
szerenáddal csókra csaltál
hegedűddel egy életre szerelembe estem
azt a tavaszi éjszakát soha nem feledtem.
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Rezgések.
Ezer szállal körülvesznek a színek
a kékek, és a zöldek
rezgésbe hozza a szálakat
az érzés, a szívem rezgése ha
rád gondolok a kékek és a
zöldek összefonódnak
táncot lejtenek a hangodtól ha
hallanám „örömódát”
játszana a hegedű, és a
könnyek csak lemosnák a
várakozással telt időt,
de örömkönnyek lennének
ha it lennél végre velem
hát halld meg a hívó szavam,
és gyere ölelj át úgy, mint a
rezgéstől a kéket a zöld
úgy vágyom rád
gyere kérlek.

Várlak
Téged akkor is, ha az életem
utolsó órája lesz érkezésed
de annak minden percét csak veled
tölthetem el, szeretlek, a titkom
vagy, és talán az is leszel, de érzemt.
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Te leszel a legszebb ajándék ebben
az életben látni fogom szemed
csillogását, s bántani fog, ha későn
érkezel, mert abban pillanatban
amikor szememben nézel érzedt.
Neked it a helyed melletem, ha
mégis késve érkeznél a remény lesz
velem, hogy a másik életemben, ha
lesz ilyen, jelen leszel, addig is
várlak, üzenek széllel, napsütésselt.

Kaktuszvirág.
Szirom szeretem volna lenni
a szúrós tövisessel teli
szívedben, de szirom helyet
csak a tüskék nőtek nagyot
mint kaktusz a ligeten
nem maradt egyetlen
percnyi lehetőség se a szirmoknak,
voltak pillanatok,
amikor mind a keten azt látuk,
hogy tüskék
helyén virágok nyílnak,
és a szívedben van helyem
ma másképpen gondolom,
és minden betűt rajzolok, hogy időm
legyen a szavakat keresnem,
hogy szépen üzenjem
az érzésem,
hogy nem leszek én szirom
a kaktusz ligeten.
207

Te és én

Mráz Erzsébet Irma

Mráz Erzsébet Irma

Hajdúnánáson élek, Nyírmihálydiban születemt.
Fontos számomra a családt.
Régóta írok verseket, de csak 2006-ban sikerült megjelentetni azokatt. Írok szonetet, prózát, verses mesét ist.
Antológiákban, mesegyűjteményekben és két önálló kötetben jelentek meg eddig írásaim: Vers-virágzás és At hegycsúcst messzet van címmelt.
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Nem vagy egyedül.
Aki téged bánt, az ellenségemt.
Miért bántanak, ezt nem is értemt.
Te jó vagy, sosem ártasz senkinekt.
Te jó vagy, segítesz mindenkinekt.
Ne hagyd magad, mindig légy erős!
Nem mind barát, aki ismerőst.
Az élet próbára tesz mindenkit,
Nagyon kemény, és nem kímél senkitt.
Örökös harc, küzdelem a mi sorsunk,
Nem arra születünk, hogy belebukjunkt.
Nem vagy egyedül, ezt tudnod kell!
Van sok hamis, s pár igaz embert.
Tudom, nehéz felismerni őkett.
Te csak ne félj, építsd a jövődet!
Mindig előre nézz, sose hátra!
Mosolyogj e kétszínű világra!
Legyél kemény, mint az élet!
Tagadd meg a hízelgőket!
Sírhatsz, ha kell, kellenek a könnyek,
De ne lássák, atól nem lesz könnyebbt.
Légy erős, ne add fel, új élet vár,
Neked dalol a sok-sok kismadárt.
Aki ellened van, ellenségemt.
Nem hagyjuk magunkat semmiképpent.
Fordulj bátran hozzám, akármi bánt!
Az igaz barátod, édesanyádt.
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A legdrágább kincsem.
Mennyi mindent tudsz már, te drága kisbaba,
Minden új mozdulat egy-egy újabb csodat.
Megfordulsz, ha akarsz hasadra, hátadra,
Lehúzod az abroszt, akármi van rajtat.
Megtéped a hajam, mert fel akarsz állni,
Tudod, mama szeret, nem fog kiabálnit.
Gyakran, mikor eszel, jár a lábad, kezed,
Hogy hamarabb fogyjon, a párnára kenedt.
Figyelmesen nézel, haragszik-e mama,
Persze, úgyis tudod, nem bántana sohat.
Huncutul mosolyogsz, mindent szabad neked,
Nyakam köré fonod kicsi, párnás kezedt.
Gőgicsélsz vidáman, kúszunk a szőnyegen,
Te vagy a legdrágább, a legdrágább kincsemt.

Huncut szemed.
Huncut szemed mindig ragyogt.
Szebbek, mint fenn a csillagokt.
Árad felém a szeretet,
Ennél semmi nem lehet szebbt.
Ha megfogod a kezemet,
Játszom veled, gyermek leszekt.
Feledek minden bánatot,
Csak az a fontos, veled vagyokt.
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Szeretlek
Szeretlek, mióta megtudtam, hogy leszel,
Nagyon vártam a percet, mikor érkezelt.
Aggódtam folyton érted és anyukádért,
Nem adnálak oda pénzért, gazdagságértt.
Örömöt hoztál és sok boldogságot,
Megszépíteted ezt a bús világott.
Most vagy tíz éves, drága kincsem,
Jó érzés, hogy nagymama letemt.
Sokat sírtam, szomorkodtam mostanában,
Nem leltem helyem e szétzüllöt világbant.
A világ nem változot, csak általad jobb,
Nem érdekelnek intrikák, sem gonoszokt.
Beragyogod életem, érdemes élnit.
Van feladat, van cél: Lássalak felnőni!
Nem érdekelnek a szokványos ünnepek,
Nekem az az ünnep, ha veled lehetekt.
Elmúlik minden baj, nem gyötör a bánat,
Nem ér el a mocska e romlot világnakt.
Tíz éves vagy, nem kérek én sokat:
Csak engedd, hogy vigyázzam utadat!
Engedd, hogy a közeledben legyek,
Hogy segítsek, mikor segíthetek!
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Kora őszi égen.
Kora őszi égen napsugár játszik,
Ide-oda jár, vidáman cikázikt.
A felhők mögöt elbújik hirtelent.
Majd visszajön, csak egy kicsikét pihent.
Látod? Ot, messze, a fák felet,
Azt gondolom, hogy nekem integett.
Egy pillanat, s máris it terem,
Megsimítja arcomat, kedvesent.
Nem bánom, hagyom, tetszik a játék,
Minden pillanat kellemes, ajándékt.
Ne siess, várj még! – mondanám neki,
De az őszi szél ezt már nem engedit.
Űzi a felhőket, mérgesen kavar,
Takarják a napot sietve, hamart.
Tépi a hajam, megborzongok kicsit,
Cibálja a fák bágyadt leveleitt.
Levélszőnyeg a fa alat,
Hamar készül, gyorsan haladt.
Elégedet, a mű készen,
Sárgák, barnák sorban, szépent.
Nézd a kékséget a házak felet!
Éppen olyan kék, mint a te szemedt.
Hidd el, kedvesem, pontosan ilyen!
Ezt a kéket én oly jól ismeremt.
Ne hagyd, hogy fázzam, ölelj át hamar!
Nem számít akkor sem ősz, sem vihart.
Ölelj szorosan, ölelj csendesen,
Ölelj örökké, ölelj, kedvesem!
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Gyertyát gyújtok.
Gyertyát gyújtok neked,
Érted lobog lángja,
Csak mi tudjuk, keten,
Most senki sem látjat.

Letörlöd könnyeim,
Már indulsz is tovább,
Hiába is kérném,
Töltsd it az éjszakátt.

Árnyak kúsznak a falon,
Velem emlékeznek,
Csak, míg a gyertya ég,
Csak addig léteznekt.

Sötét ez az este,
Se Hold, se csillagok,
Csak te látod, kedves,
Hogy szomorú vagyokt.

Hallgat az éjszaka,
Csend van körülötem,
Lépteidet hallom,
Hangodat mögötemt.

Már fogytán a gyertya,
Utolsókat lobban,
Elszaladt az idő,
Csonkig éget gyorsant.

Érzem érintésed,
Megsimítod arcom,
Megfognám a kezed,
Maradj még, akarom!

Pihennek az árnyak,
Elpihennek végleg,
Egyedül maradtam,
Én és az emlékekt.
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It az este
Hallom lépteidet, csoszog kicsi lábad,
Kinyílik az ajtóm, tudom, hogy már vártadt.
Csodás arcocskádon egy mosoly megvillan,
Égkék szemed pedig, mint a csillag, csillant.
Egy pillanat csupán, fent vagy az ágyamon,
A reggeli puszit boldogan fogadomt.
Jó napunk lesz megint, együt szép az élet:
Reggelizünk, játszunk, mondunk versikékett.
Kimegyünk hintázni, kergetjük a lepkét,
Hallgatjuk a vidám madarak énekétt.
Elrepül az idő, mint a tarka pille,
Még nem rég keltünk fel, mindjárt it az estet.

Örülnöm kellene.
Örülnöm kellene, de én félekt.
Kislányom, téged nagyon féltelekt.
Miért sietsz? Bőven van idő!
Tied az élet és a jövő!
Kétségek gyötörnek, nem beszélek rólat.
Csak aggódom csendben már hónapok ótat.
Örülnöm kellene, de nagyon féltelekt.
Várnod kellene még, élvezd az életet!
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Miért sietsz? Nem maradsz le semmiről!
Fiatal vagy, és van mindenre idő!
Bizalmatlan vagyok? – Az lehet!
Nem magamat, téged féltelekt.
Felnőtél már, neked kell döntenedt.
Döntötél, beleszólni nem lehett.
Ez az anyák sorsa? – Az lehet!
Azért féltelek, mert szeretlekt.

Te meg én.
Sötétség telepedet a tájra,
Beosont a csendes szobábat.
A homályban észre se vet,
Biztos nagyon sietett.
Elbújtatot asztalt és széket,
Betakart engem és tégedt.
Nem hallatszot semmi a csendben,
Mintha senki sem lenne it bennt.
Egyre szőte fekete fátylát,
Nem gyújtotunk gyertyát sem lámpátt.
Csak ültünk egymás mellet, kéz a kézben,
A sűrű, átláthatatlan sötétbent.
Az utcán felvillant egy lámpa fénye,
Mi csak ültünk, nem is vetük észret.
Nem számítot sötétség, fény,
Együt voltunk, csak te meg ént.
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Legyél mindig it!
Hallom a hangod, csilingel szépen,
Látom a szemed, csillog ég-kékent.
Fogom a kezed, puha, mint selyem,
Megsimítani csak félve meremt.
Aranyló hajad, mint a Nap ragyog,
Irigykedve néznek le rád az angyalokt.
Piros, kicsi szád egész nap csacsog,
Szépen formálódnak szavak, mondatokt.
Parányi lábad csoszog, csak csoszogt.
Nem fáradsz el soha, az nem férfas dologt.
Hiányzol nagyon, ha nem vagy velemt.
Legyél mindig it, it, a közelemben!

Kicsi csillag
A Földre parányi csillag érkezet,
Ilyen csoda eddig nem is létezett.
Boldoggá teszed a bús napokat,
Elfelejtem minden bánatomatt.
Mosolyod úgy ragyog, szebb nem is lehet,
Melegséggel tölti el a szívemett.
Szemed olyan kék, mint a tavaszi ég,
Ilyen szépet én soha nem látam mégt.
Bársonyos arcocskád olyan tökéletes,
Festő sem tud szebbet, bármily tehetségest.
Hiányzol, pedig most mentél haza,
Betelni veled nem tudok sohat.
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Néha kicsit sírok, eszembe jut mama,
Milyen boldog lenne, ha egyszer láthatnat.
Kicsi csillag ragyogj, oszd a boldogságot,
Ne hagyd szomorkodni ezt a bús világot!

Üres let.
A lakás üres let, te is it hagytált.
Fájt nagyon a szívem, mikor búcsúztált.
Nem panaszkodom, csak a könnyem hull néha,
Egyedül maradni, ez az anyák sorsat.
Bármikor jöhetek, it othonra leltek,
Azt szeretném csak, hogy boldogok legyetek!
Emberek vagyunk, követünk el hibát,
Megbeszéltünk mindent, mindent, ami fájtt.
Megbocsátotuk, ha valaki tévedet,
Mert erős volt mindig bennünk a szeretett.
Most aztán üres let igazán a fészek!
Ez az élet rendje, én mindent megértekt.
Egyedül maradtam, új cél kell, új tervek,
Ameddig még enged tervezni az élett.
Arra teszem fel most maradék életem,
Hogy segítsek nektek, hogyha megtehetemt.
Azt írhassátok majd egyszer a fejfámra:
Értünk élt az anyánk, és nem élt hiábat.
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Kis rigó

/szonet: 21./
Kis rigó trillázik, ma is korán kelt,
Már messze jár a tél, dalol boldogan,
Várta a szép tavaszt, mint mi, annyian,
Csodás énekére a párja feleltt.
Nap csókolja arcomat, meleget lehel,
Bársonyos a barka, zöldül a levél,
Nem hideg a reggel, szelídült a szél,
Békák kurutyolnak, mind-mind korán kelt.
Özön virág nyílik: sárga, piros, kék,
Illatával is vonz, nagy csokrot szednék,
Átölel a napfény, átölel karodt.
Virágok, madárdal, csodás szerelem,
Szépséges ez a perc, nagyon szeretem,
Legyen mindig így, ha te is akarod!

Hideg eső esik.
Hideg eső esik napok óta már,
Vízben állnak a fák, vízben a határt.
Nem mosolyog a nap, szürke az ég alja,
Semmi fény és kékség, esőfelhők rajtat.
Hiába esik, nem lesznek kisebbek,
Ácsorognak még, miért nem sietnek?
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Sötétszürkén néznek farkasszemet velem,
Lehet, hogy kellene, de ezt nem szeretemt.
Esik, s a szél is fúj, kavarja a vizet,
Aki útnak indul, útjáért megfzett.
Cibálja a hajam, és az arcomba mar,
Nem esik jól nekem, de nincsen semmi bajt.
Lassan odaérek, találkozom veled,
Kárpótol mindenért ragyogó két szemedt.

Galambok szállnak.
/szonet: 14./

Galambok szállnak a csodakék égen,
Nap mosolyog rájuk, küldi a melegét,
Friss szellő ébred, hozza üzenetét,
Vidám röptüket nézem elbűvöltent.
Bárányfelhők úsznak, fodruk hófehér,
Hajkurássza őket a játékos szél,
Integet nekik sok üde, zöld levél,
Csillogó uszályuk a földig leért.
Csodás napra ébredtem, it van a nyár!
A boldog galambpár már rég messze jár,
De te velem vagy, átölelsz kedvesent.
Gyönyörű pillanat, sose múljon el!
Nem hiányzik semmi, csak szeretni kell!
Hallgatom a szíved szavát, csendesent.
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Őrzöm az álmodat
Őrzöm az álmodat,
Nem zavarhat senki,
Még a légy se zümmög,
Ő is hagy pihennit.
Hallgatom, hogy szuszogsz,
Nézem az arcodat,
Igazgatom kicsit
Mintás paplanodatt.
Ülök az ágyadon,
És nem is mozdulok,
Csak nézlek, csodállak,
Nagyon boldog vagyokt.
Várom, hogy felébredj,
És játszhassak veled,
Megpusziljam arcod,
Megfogjam a kezedt.
Várom, hogy szólj hozzám,
Mondd szépen, hogy mama,
Öleld át a nyakam,
Ez a legszebb csodat.
Kinyitod a szemed,
Ragyog, mint a csillagt.
Rám mosolyogsz kedvesen,
Olyan jó, hogy te vagy!
220

Te és én

Mráz Erzsébet Irma

Pihensz még egy kicsit,
Lustálkodsz az ágyon,
Kezed a kezemben,
De jó, hogy nem álom!

Látom, hogy nagyon fáj
Látom, hogy nagyon fáj,
Arcodon könny pereg,
Az ölembe veszlek,
Hogy segítsek nekedt.
Megpróbálok mindent,
Fáj, hogy sírni látlakt.
Ringatlak, becézlek,
Építek nagy házatt.
De most nem kell semmi,
Egyre hull a könnyed,
Nem tudod mondani,
Hogy lehetne könnyebbt.
Én sosem adom fel,
Mindent kitalálok:
Hozok sok játékot,
Verset fabrikálokt.
Meg is nyugszol lassan,
A könnyed elapad,
Mosolyogsz kedvesen,
Letörlöm arcodatt.
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Pákovics Bernadet
(Elisabeth L. Blake)

Együgyűen, mint
egy kislányt. Mint egy vihart.
Mint egy „nem-tudom”t.
(Fodort Ákos)
Minek nevezzelek, te lány? Színtelen, szagtalan vagy, olykor
még gáz is – csoda, hogy levegőnek néztelek az imént? Na ugye?
Ha legalább szólnál néhány szót! De meg se mukkansz, a könyvedet bámulodt. A papírral megérteted magad, mindenki más elmehet . sétálni egyett. Mert veled aztán nem lehet beszélgetnit.
Ezt a fejezetet okvetlenül el kell még olvasnod! Meg ezt ist.
Na, szóba elegyedhetünk végre? Igen, tudom, hogy sok a dolgod, de öt percet nem várhat az a vers? Üzleti ügyt. Húsz esztendőd hatalom, arra gondoltam, az első tízet megveszem tőled és
eladomt. Megint olvasol? Végig se hallgatsz? Te mondogatod állandóan, az írás az életem, a rááldozot tíz évet megtarthatnád!
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A varázslók kirepülnek
Az óriás karja és lába rózsa balladát dobolt ó de búsan szólt
a csonka fatörzsből máglyát raktak
óuláha haj óuláha haj
a cintányérban föld volt és víz és fű
a mindenható gömb-teljességbe burkolózó göröngyök közt
olajfa nőt ó de eső
zsiráf volt és bagoly volt
persze idő kellet hozzá
nyilván nyilván
mamutfenyő akart lenni és fűzfa és tölgy
a folyó csak az olajfát tükrözi vissza
minden gyümölcse halva születet bánatában megcsavarodot
penészes szárnyát kitárta és holló elrepült
messze messze messze nyugatra
ot a tenger és az óceán nem sós de csokoládé
jobban mondva méz
löböm mmma löböm
sss ssss sssss
belefulladt az alkonyatba és gyökeret eresztet az égen
bolond fa tartotad volna meg a szárnyad
késő bánat
ághegyén már ot hintáztam én a csúf olajbogyó
a víz tükrét sokszor felhasítva tengervérrel táplált
medvének hívot és tölgyfának nevelt de fűszál voltam
zöld voltam és zöld maradtam meg nem értem
értem annyi álom bugyborékolt a faszívben mit nem értetem
kígyóágak ha fújt a szél adagio elaltatak
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hmhmhm hmmhmmm
őszutó
leült mellém egy herceg és kérdezet és nevetet és énekelt
fecske volt és farkas és szarka
bámultam mert két lelke volt kék és barna
lehetsz más miközben önmagad maradsz én megmutathatom
gyermek voltam ő meg gólya de vit és nem hozot
nyugatra repült velem
a felhők csúfolkodva bóbitáztak felénk
merre merre erre erre
alatunk egy párduc vágtatot kék selyemszalaggal a nyakában
bundájában bolhák köhögtek
egészen a keleti határig velünk tartot ot búcsút vetünk
leszálltunk a legmélyebb hegy fenekén
elgurultam és nevetem és sírtam
és ekkor kinyíltak a szemeim
látam az öröm és a bánat hangjait oly formásak voltak
látam az olajfaszíveket és a bennük búvó álmokat
és látni engedtem kis olajbogyó-álmaim
szavak ó szép szavak
a fekete és a fehér röpke csókokat váltot alatam
útközben egyre csak szavaltam
gyenge hangom meg-megbicsaklot
felébredt a világ és a világra felébredtem én
a nap lekerekezet hozzánk hatlovas hintaján
hozzá kérem órát lehet igazítani
a szél szertevite a fényt és bezörgetet vele mindenhová
levél alá és kavics alá
átforrósodot a lelkem
gyalogszerrel tetük meg az utat a vásártérig
nem volt ot se város se utca se csárda
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csak az a tér volt ot ezer és ezer mérföldön át
hétszer hét szivárványra elég színbe mártva
mi is az hogy képzelet
az ember igyekszik cifrábbat mondani a valóságnál
kézen járt a sok rongyos csillag
a szél lyuk volt egy zokni sarkán
a hercegnőknek lába kélt csak a legkisebb ment férjhez
prémes kabát
akkor hallotam először sétáló erdőről
a babonát elveteték s a szemek kiperegtek
S AZÓTA IS VOLT GYILKOLÁS ELÉG
szököt a ritmus s én utánaeredtem
anyja tanácsára ftyet hányva játszot a tűznyelő
lángkutyák hozták neki a botot mit újra és újra eldobot
egy kislány a karjába kapaszkodot
talizmánt hordot a nyakában
amot fenn- s orrhangon idéztek egy gömbhal uracskát
lárifári rapapa
letépték a csomagolásról a dobozt
egyesek eltűntek hogy feltűnjenek de nem találtak magukra
vihart köhögtek az emberek és esőt csináltak
senki sem vesz néma hegedűt
aki nem hiszi járjon a mesemondó után
sipkáját rám hagyva elfutot a tündeményekhez
csirr csörr hahaha
a bölcs embernek kilenc neve van
döglöt birka kergetőzöt a dorombbal meg a csahossal
egyikből boszorkányt sütötek másikból barátfülét
a döglöt birkát kicsapták az emberek közé legelni
akibe nem fért az vet még
az asztal fenekét égboltból szabták

225

Te és én

Pákovics Bernadet (Elisabeth Lt. Blake)

leány táncolt a legények szeme mögöt
it minket is örömest látak
zene és tánc nyomta a szívemet
adták-veték az álmokat és emlékeket
egyik mély volt és nehéz mint a csönd
másik apró volt és gyűröt mint a mosoly
harmat gördült a száj sarkába
egy csepp két csepp öt csepp meg tíz
az égben is volt egy tenger és a tengerben egy sárkány
a tűz idelent volt és a füst idelent volt
mamutfenyő és fűzfa és tölgy
árnyalatal még nem találkoztam
öreg volt és bőr helyet csodát viselt de én féltem tőle
buRUm buRUmm
a szívet dobozba kell tenni
elgurultam és nevetem és sírtam
és ekkor kinőtek a szárnyaim
fecske voltam és farkas és szarka
elrepültem messze messze messze nyugatra
senki sem nyelheti le a tükörképét
olajfa ó édes olajfa már értem bugyborékoló álmaid
fogadj vissza hogy még ölelhesselek egy keveset
megálltam és nevetem és sírtam
zöld voltam és zöld maradtam
leült mellém egy herceg és hallgatot és szeretet
egykor fecske volt és farkas és szarka
most kerek volt és fényes és tarka
madarak lenyelték a hangot
a fák azonban tovább énekelnek és tovább álmodnak
a másik olajbogyó TE vagy
s fejünk fölöt elröpül az acél emlékezett.
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Évek óta írokt. Mert megnyugtatt. Mert feltöltt.
Ha nem lenne, hiányozna, mert izgalmas, mert fennköltt.
Valószínűleg már nem leszek Radnóti, Petőf,
nemem sem ugyanaz, s a kor sem a régit.
De égi jel volt számomra gyermekkorban,
hogy amit leírtam, ahogy másokhoz szóltam,
nem volt unalmas, vagy értelmetlen,
több volt annál, amit remélhetemt.
Akik ma is büszkék rám, azoknak köszönetel tartozom,
és továbbra is írok, ha tehetem, ezt nyújtomt.
Minden egyes mű, mi fennmarad, egy darab belőlem,
sok kicsi apró porszem, egy nagy tengerbent.
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Szimbiózis
Tengernyi boldogság
és szeretet öleli át lelkemett.
Én mindig is naiv lélek voltam,
te pedig gyakorlot, s józant.
És akkor szívembe találtált.
Én levegőért kapkodtamt.
Tepertél értem napokig,
és rohantál, hogy mondjam:
én vagyok neked az igazi!
Te vagy csak szívemben végleg,
és történhet bármikor bármi,
én ot leszek amíg csak élekt.
Telítődöt bennem az érzés,
és csak dagadtak a gondolatok,
én vagyok neked az igazi?!
Teljesen oda vagyok!
Ésszerű magyarázat nincsen,
én csak hebegek, habogok,
temérdek zagyvaság
és blabla, mit összehordokt.
Én esküszöm, nem értem mi vant.
Tegnap még sehol se voltált.
És a mai naptól kezdve.
énekes madárrá váltált.
Te virágzol be mindent,
és a lombos fád
én vagyok,
tengetjük így életünk,
és kacagunk együt nagyott.
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Új út
Nem tudom már ki vagyok melletedt.
Szertefoszlot álomt. Babhéj alakú számról,
olvasod, hogy háromt.
Ennyi esélyed voltt. Ennyire tellett.
Megcsillan néha
képekben egy-egy boldogságcseppt.
Aranyba burkolózot szívem bronzosan
ragyog most, azt ami volt köztünk,
az eső elmosott.
Már nem tartozunk összet.
A düh közénk rogyott. Megemelte
kalapját, s udvariasan távozott.
Legyünk barátok! A szlogen a régit.
Nincs is ember, ki ellenkezőjét remélit.
Mindent tönkretetél, tetünk, tet valakit.
Csak azt nem tudom, miért tartotunk ki?!
Számtalan pillanat, mit sosem feledekt.
Megannyi emlék, mi kárba veszett.
Hisz nem szépek ezek! Nem kellenek!
Nem akarom őket, ne üldözzenek!
Minél távolabb keresek magamnak menedékett.
Indulok utamra, ne is kérdezz!
Nem közlöm hová tartok, meddig megyek,
varázsösvény mentén, óriásit szökkenekt.
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Pósa Fanni vagyok, 20 éves, másodéves művészetörténet szakos hallgató az ELTE-nt. Bár a tanulmányaim főként a vizuális alkotásokra fókuszálnak, engem az irodalom, az olvasás és maga a
szövegalkotás is mindig vonzott.
Régóta írok már a fóknak, főként rövidebb lélegzetű szövegekett. Korábban a versírás terén is voltak szárnypróbálgatásaim, de
úgy érzem, főként a próza műfajában tudom magam kifejeznit.
Számomra az írás egyfajta terápia – olyan szelepet tud bennem megnyitni, amelyen át nemcsak a belső feszültség és/vagy a
túlcsorduló érzelmeim távozhatnak, hanem saját magam vizsgálatára is késztett. Az általam alkotot szöveg tükröt tart, így jobban megismerhetem önmagamt.
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1/2
Ürest. Nincs rá jobb szót. Mintha kiszipolyozták volna a lényeget mindenbőlt. Mindenbőlt. Ugyan megy minden a maga logikus,
racionális útján, de értelem nélkült. Ez persze szubjektívt. Én vagyok, aki elvesztete az érdeklődését minden iránt, a motivációit,
terveit, ötleteit, céljaitt. Nincs értelmet. Hosszú távon legalábbist.
Ez az én bajomt. Mindig messzire nézek, túl messziret. Ha nem
látom az ívét valaminek, nem látom értelmét, hogy belekezdjekt.
Tartson minden addig, ameddig tart? Nem. Előbb-utóbb elkezdünk kötődnit. Fáj a megszakítást. Jobban, mintha el sem kezdenénkt.
Valakit riaszt a kötötségt. Másvalaki "elvből elveti", pedig csak
gyávaságból tagadja, hogy retegt. Aztán vannak olyanok, mint
én, odáig vagyunk a kötötségtőlt. De ez is paradox módon működikt. Mert egy szilánk kell, hogy minden darabokra essen, és akkor már én is menekülnék, mintha fojtogatnánakt. Ameddig nekem kell, addig kelljek én is! Ha elfutok, értsék megt. Ha elfutnak,
belepusztulok. Hogy van ez?
Józsefatilást.
Azt mondják, ha tudatában vagyunk a függőségünknek, az
már fél sikert.
Sarlatán az összest. Félút, de mi felé? A tünetek legfeljebb a
felszínről tűnnek elt. Sosem lehet kigyógyulni belőlet.
Én csak tudomt.
Én csak tudom, milyen az, mikor bemászik a bőröd alá, ot van
minden szavadban, mozdulatodban, szinte csak odalehelve,
nyomtalanult. Mikor hosszú, cakkos szélű papírcsíkokra tépi szét
az idegszálaidat a bűntudat, mert akárhogy is próbálod tagadni,
tudod, hogy te szúrtad elt. És dühös vagy, állandóan – magadrat.
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Amikor újra, újra meg újra végigelemzed az összes múltbéli gesztusod, hangsúlyod, érintésedt. Mikor kétségbeeseten keresed a
választ, hogy tényleg ennyire kérlelhetetlen vagy-e, hogy a 95%os eredmény neked nem volt elég jót. Mintha kifogtad, majd viszszadobtad volna, mert hátha.t. De hátha mi? Mit vártál? Persze,
ahogy visszadobtad, megbántadt. Rájötél, hogy lehet, hogy te
teted olyanná, mert neked soha, semmi nem jót. Az persze meg
hülye lesz visszajönni, és még te vagy megszomorodva, hogy úgy
bánnak veled, ahogy. ahogy megérdemled?
Én csak tudomt.
Én csak tudom, milyen az, mikor nem tudsz járni s nem ülhetsz vesztegt. Hozzá vonszolnak, löknek tagjaidt.

2
Mindig mást. Mint a koraőszi avart. Egységesnek egységes, de
külön-külön az alkotó atomok nem tudnak egymásrólt. Közük
nincs egymáshozt.
Sokszor bámultam már, de ilyen hosszan, merően vizsgálódva
még talán sohat. Véleményem változó, úgy változik, mint a megszáradt őszi levélen a szín: alig érezhetően, határvonal nélkül, de
mégis drasztikusant. Sokszor még azt is mondhatnám, szép arca
vant. Máskor – nem is olyan sokára – csak vállat vonok; alig súrolja alulról az átlagos lécétt.
Miért bámulom így?
Meg akarom fejtenit. Meg akarom fejteni, pedig aligha lehet
két fél jobban egész, mint mit. Miért nem engedsz be? Mi zajlik a
mögöt az elefántcsontszín homlokod mögöt?
Döntései, mint a véleményem – őszi levelek egytől egyigt.
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Mindenre van kész válasza, de ugyanakkor semmiben sem biztost.
Ésszel, érvekkel indokol, nem lehet belekötnit. De akkor miért kusza és értelmetlen a maga gömbszerű racionalitásában? Még az
érzései is racionálisak – vagy nincsenek egyáltalánt. Pillanatok
alat változik a pillanatnyi hozzáállásom a pillanatnyi énjének
pillanatnyi döntéséhezt. Néha magaménak érzem, mintha az én
szürkeállományom kreálta volna – talán így is vant. Aztán legszívesebben felkapnám az első kezem ügyébe eső tárgyat – mi ez,
egy hajkefe? –, és hozzávágnám tiszta erőből, csak legyen már
véget. Bár törne az egész lénye szilánkosra, ha már tönkretete az
életemt.
Jó. ez így nyilván túlzást. De az tény, hogy nem könnyíti meg
a dolgomt. Pedig muszáj vele együt élnem; mint a gyilkos kór,
mely ragacsos váladékával átitatja minden idegszálam, asszociációmt.
Bár van átfedés, de sosem leszünk úgy egyek, mint régent. Mikor még minden rendben voltt. Mert ot van az a sík; csak tapintással határolható be, ami makacsul szétválaszt minkett.
Átmennék a túloldalra, csak látogatóbat.
Mit akarsz?
Mik a terveid?
Csak azért akarsz bármit is, mert tudod: akarnod kell?
Mi jár a fejedben?
Mondd. ki vagy te?
Indulnom kellt. Még egyszer, utoljára összekapcsolódik a tekintetünk, kiengedem a jobb kezem görcsös szorításából a kefe
fulladozó nyelét, és lerakom a fésülködő asztalkámrat. Sóhajtva,
csalódotan, beletörődve lépek el a maszatos tükröm előlt.
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Immáron több mint húsz esztendeje, Rucska Ferenc néven
látam meg a napvilágot, mostanság pedig az ELTE-TÁTK nemzetközis hallgatójaként küzdök meg a budapesti hétköznapokkalt.
A kreativitás, az álmodozás mindig is része volt a személyiségemnek, és valószínűleg ez terelt viszonylag korán az irodalom
irányába, s végül magam is belekóstoltam a „másik oldal” világába, és mindhárom műnemmel kísérletezgetni kezdtemt.
Műveimben igyekszem a téridőt minél szélesebben átfogni, és
mintegy szinkronba hozni a jelen építőelemeit egészen archaikus
hagyományokkal, emellet a mindennapi, illetve a tudományos
logika határait feszegetve szeretném megragadni mindazt, ami a
racionalitáson túlmutatt.
Bár önálló kötetem eddig még soha nem jelent meg, örülnék,
ha egyszer erre is sor kerülnet. Egyébként a költészetet úgy szólván kiegészíti életemben a zene és a természet szeretete: a túrázás és a gitár legalább olyan fontos szereplők a mindenség, az
emberek, és persze önmagam megismerése során, mint a lírat.
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A lágymányosi Artemiszhez
Neked szól e röpke dallam, neked zsong e szende szív,
s neked zeng a bűvös zorba, ha orchideás táncba hív,
míg várok, hátha dús ligeted mámorító enyhet ad,
bár megsebzeten fűbe hulltam, mint valamely kerge vad
nyilaidnak kecses lángba mártogatot hevétől,
meg a szűzi ujjad hárfahúrján bennem rezgő zenéktől,
kacagó, lágy hullámfürtöd, míg lopva leengedi patakját,
s mint harmat lepi ajkad puha, simogató hangját,
ám e napsütéses, üdvös orcán, ha megpihen a tekintet,
s ha e forró, kihívó szemeknek országába tekinthet,
tiszta, végtelen vize, hogy mennyi csillagzatot farag,
ha suhanok csak egén ot, hol a Rák, Oroszlán, és Halak –
úgy epedek én gyógyír után, s már többé nem létezvén soha,
innék minden forrást, mit e szerelemnek csak megérint lábnyoma,
s amíg játszi bájjal, vígan csevegsz nimfáid körében,
szentélyedet őrzöm keblemnek gyöngyöző ölében,
honnan méltatlanságom imája tán’ kegyelmedig surran,
hogy a maratonnyi messzeségből hűs partodig fussam,
míg egy szavadért a puszta űrön is keresztülrepülök
(akkor is, ha reám tipor tanszék, dékán, vagy a HÖK)
csalogató oltárodat pálmaággal lefedni,
s az összes társadalomtudós tanát égető tűzbe vetni,
meg minden kota, minden szonet vesszen velük örökre,
mely sas-lelkemet valaha is sápadt lázban gyötörte,
mert e szép, e szentség előt a kevélynek meg kell hódolnia,
hogy kürtölje szét vágyam’ a kar, a kampusz, s majd egész Pannónia
a skandináv szirtek és a szomorú trópusok tetején,
a Fővám-téren, a villamoson, a Gellért-hegy peremén,
mert idegen árnyamtól, bár érzem, a szikrát joggal félted,
az utóvizsgák Hádészába kárhoznék el érted!
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Végső hipotézis
Ha e sejtelmes, árva Földre egyszer újonnan születnék,
égre, tűzre, zátonyokra, s mindkét Sarkra esküt tennék,
meg a valaha szőt életeknek minden pergő percére,
meg a bőrünk alat ot lappangó sok aprócska szeszélyre,
meg valamennyi kigyúlt napra, holdra, és csillagködre,
s velük együt minden szent igét hirdető könyvre,
hogy felperzselvén nevet, arcot, rangot és bús hangzatot,
szelíd hatyúként feledném a múltat, mint rút fajzatot,
s lennék helyete inkább farönkön lassan kúszó bogárka,
vagy a mély óceán titokzatos, kéken konduló árka,
vagy lennék lomha esők után friss, bimbózó hóvirág,
vagy békejobb, ha egyszer végre elülnének a bősz viták,
de előte még: a pohár víz, amely szájadat csókolja,
vagy révült kalóz, ki e hitves-kincsért a Világ Végét rója,
vagy folyók tükre, mely najád-mosolyod’ hűen visszaadja,
s lennék, ahol írsz, az Egyetem egy gazdára lelt padja,
meg az állomásnak peronja, melyen karcsú nesszel lépkedsz,
vagy petyes pacsirták dala, melyre reggelente ébredsz,
s szenvedélyes hegedűként, mely elhozná költő bárdok karát,
szíved mennyéig izzítanám Vivaldi vad nyarát,
vagy csak fésű volnék legalább, mely fürtjeidnek súghat,
vagy szárnyas boltozat, mely álmodnak csöndjére borulhat,
meg fáklya, amely pillantásod mécsétől megolvad,
vagy egy gondolatod, akkor is, ha utána villámként lekókad,
s ha van kereszted, vinném neked, mint a bibliai Simon,
vagy lennék Édenedben (ha más nem) az elátkozot piton,
vagy egy kicsiny fénysugár csupán a vásznon, melyet nézel,
vagy sodró légáram, mit egy csöppnyi ideig még érzel,
s bármi, amit halhatatlan közeleddel áldasz,
vagy egy sebzet galaxis túlfeléről hozzád címzet válasz,
mert miatad sarjadt ki most bennem a boldog, örök május,
s ahogy Rómában is hajdan mondták: hol Gaia vagy, én Gaius,
ám mégis, ha mind e sok óhajból osztályrészhez jutnék,
így, mint ember, tán’ megvallani ennyi csodát sosem tudnék!
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Pedagógus és könyvtáros vagyok egy alföldi kisvárosbant.
Mint befogadó, a művészet minden ága érdekel: zene, flm,
színházt. Szabad időmben sokat olvasok, írok, fényképezek, kirándulokt.
Eddig főleg antológiákban jelentek meg meséim, novelláimt.
2014-ben első díjat nyertem Majoros Sándor online irodalmi
lapjában, a Regénytárban, s azóta is gyakran publikálok itt. Írásaimért 2015-ben Nívódíjat kaptamt. Az Irodalmi Életben is olvashatók vidámabb hangvételű szösszeneteimt.
A Vásárhelyi Látóhatár folyóirat ötéves évfordulója alkalmából az „Őszikék XXIt.század” címmel jegyzet felhívásra több mint
kétszáz irodalmi pályamű érkezet hét országbólt. Közülük a „Kép
az állványon” című novellámat különdíjjal jutalmazták, s a lap
nyomtatot tematikus számában is közöltékt.
Remélem, idén sikerül önálló kötetel is megjelennemt.
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Pipacs és kavics
Megint hajnali háromkor ébredtt. Nem voltak rémálmai, semmi
se fájt, csak a jobb lábat. Megállta, nem nyúlt oda, hogy végigtapogassat. Felesleges, tudta, hogy fantomfájdalomt. Ami nem lehetséges, az lehetetlen, ezt mondta az egyik betegtársa, de milyen
régen! Arra már nem emlékezet, hol volt, a helyek, időpontok,
nevek összemaszatolódtak az emlékezetében, nem is voltak persze fontosakt. A lényeges dolgokat fejben írtat. „ Az életrajzi regényem, az életem ot kezdődik, amikor húsz évesen majdnem
meghaltam az országútont. Én akkor kívülről, kicsit fentről látam
az egészett. Az árokban féloldalasra dőlt teherautót, a mellete kék
munkásruhában álló borostás sofőrt, akit enyhe szilvórium szaga
lenget körült. Az alkatrészeire szakad motort az olajtól, vértől
csúszós aszfaltont. Meg magamat, ahogy fekszem a kavicsos, poros útszélen a kókadt gyomok közöt, a jobb lábam olyan, mint
amikor a hús kijön a hentesnél a darálóbólt. Nem fáj, nem fáj
semmi, csak túl forró, nehéz a levegőt. Hosszú hajam alól lassan
csordogálva elindul egy kis vérpatakt. A fejem a fú ölében, könynye, verítéke az arcomba csorog, ahogy imaként hajtogatja: –
Kérlek, ne halj meg! Kérlek, ne halj meg! Hiszen még nem is ismerjük egymástt. Ha akkor meghalok, ot let volna a véget. De
nem így történtt. Sokáig azt hitem, Istennek valami terve van velem, és lehet, hogy tényleg így volt, de menet közben elfeledkezet rólat.” Megigazítota a kispárnát, alig mozdult, de János persze rögtön felébredtt. Ot volt mellete, mint mindig, ha csak lehetett. Magas, szőke férf, sötétkék szemekkelt. – Te vagy a nők
álma- mondta neki, és ránevetett. – Ja – bólintot komoly arccal
–, meg a fogkő ellenséget. – Ez akkor volt, amikor először találkoztakt. Ő dudorászva ment, szája sarkában egy bokorról letépet
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fehér virágt. A motor csikorogva fékezet melletet. A srác, aki vezete, csak azt kérdezte, honnan tépte le azt a gazt, amit olyan jóízűen csócsál? Elnevete magát, nem volt egy szokásos kezdést.
Amikor levete a bukósisakot, akkor láta, hogy milyen fatalt.
Még évődök vele egy kicsit – ezen most is elmosolyodot, mert ez
olyan ódivatú, levendulaillatú szó volt –, aztán rohanok a könyvtárba, alig egy hét van a szigorlatigt. Nem így lett. Semmi se úgy
let, ahogy elgondoltat. Egy kicsit sóhajtot, János rögtön a kezéért nyúlt: – Ne félj, kedves – sutogtat. Ezt hallota akkor is, amikor fölébredt a kórházi ágyont. Zöldek voltak a falak, ha egy kicsit oldalt nézet, a fehér huzaton ot virítot a kórház vörös pecsétjet. Ez volt a kezdet, az új élet kezdetet. Az elején nem akart
látni senkit, ez könnyű volt, az intenzívre nem lehetet csak úgy
befutkároznit. Csövek álltak ki belőle, a monitor pityeget, édeskés kábulatban lebeget sokáig, nagyon sokáigt. Amikor már értete, mit beszélnek körülöte, akkor becsapot mindenkitt. Piros
karikák táncoltak fura dallamra a szemhéja mögöt, összeszorítota a száját, néha megcsikordult a fogat. Persze a műszerek elárulták, hogy javult. Fizikálisan stabilt. A főorvos komoly arccal
magyarázta, hogy akarnia kell, hogy milyen sokan aggódnak érte, nyissa ki a szemét, szóljon valamit, hiszen jobban van, sokkal
jobbant. Ő akkor elmosolyodot, majd kigördült szeméből az első
könnycsepp, a baleset óta az elsőt. Aztán ment minden úgy,
ahogy szokást. Kis kórterembe került, nem akart látogatókat, a rokonokat persze muszáj voltt.
Nem voltak sokan, szétszóródva éltek, a karácsonyi üdvözleteken kívül alig tartoták a kapcsolatott. Meg persze amikor esküvő
vagy temetés volt, akkor összejötek, némelyiküket fel se ismerte,
csak állt közötük merev mosollyal, és bólogatott. Aztán elmaradtak a kórházi kényszerlátogatások, elmarta őket konok hallgatásávalt. Az apjára már nem is emlékezet, kislány volt még, amikor
elhagyta őkett. Az anyja új férjét meg utáltat. Az anyja simára bo239
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toxolt arccal, a legújabb divatú kosztümben állt meg az ajtóban,
és amikor megláta őt, kezét a szeme elé kapta és elfutott. Remélem, nem tört le a műkörme – gondolta, és nem is törődöt többet
velet. Ennyi, mindig is ennyi voltt. Sok pénz, meg traccspartik,
kártya, meg külföldi utakt. Nem volt közük egymáshozt. A nagyanyját szerete, kedves kis öregasszony voltt. Későn szült, majomszeretetel csüggöt a lányán, de az később szégyelltet. Még jó,
hogy őt inkább a nagyi nevelte, anyja nem ért rát. Milyen fura!
Mindenre ráért, csak az egyszem lányára nemt. Felőle lehetet
volna rúdtáncos vagy útszéli senkiházi, élhetet volna a világ másik végén is, csak ne zavarogjont. Aztán amikor a nagyi meghalt,
kiderült, hogy volt pénze, és azt ráhagyta, hogy tanuljont. Az
anyja csak egy picit húzta fel a szemöldökét, nehogy ráncos legyen a szeme környéke, és annyit mondot, hogy most már
nagykorú, pénze is van, éljen velet. Kilibeget az ügyvédi irodából,
a kopot zakós ügyvéd hosszan nézet utána és megnyalta a szája
szélétt. Nem is láta azóta, s ha néha megérezte valakin a kedvenc
parfümjének illatát, beleémelyedett. Hát, ennyit a szent családról
– biggyesztett. Rossz szokást. Mint a körömrágást. Vagy az ivást. A
lábnélküliséget meg lehet szokni – magyarázta neki egy volt szövőnő, akinek az érszűkület miat amputálták mind a ketőtt. Ő
meg úgy nézet rá, mint egy holdkórosrat. Megszokni? Mit? Az
évfolyamtársai, gimis barátnői is bejötek persze, meg a tanárok
is, néhányan a házból, ahol lakot, a klubból, az egyesületből, de
nem tudtak vele mit kezdenit. Az, aki a kórházi ágyon feküdt,
gondosan betakarva, jobb lábánál a paplan túlságosan lesüppedve, összeszorítot szájjal, párnahuzatnál is fehérebben, az már
nem az volt, akit ismertekt. Aki versenyt szaladt a villamossal, elsőnek ért fel a hegycsúcsra és karját kitárva az ég felé harsányan
nevetet, aki átúszta éjszaka az örvénylő Tiszát, aki átáncolta az
éjszakát, és onnan ment kollokválni nyelvészetből, persze jelesret.
Csak János jöt kitartóan, egész látogatási idő alat ot ült mellette, fogta a kezétt. Ő dacosan elfordult, nem szólt, az se érdekelte,
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hogy a nővérkék egymás után jönnek be, hol egy pohár vízzel,
hol meg negédesen kérdezősködve, hogy nem kell-e valamit. Persze a fúnak szólt ez a nagy tüsténkedés, aki harsogó/egészséges
fatalságával, napszíta hajával, egész valójával kirít a kórház
szürkeségébőlt. S akinek nem volt szeme senkire, csak rát. Ezen aztán egész éjszaka töprenget, hogy miért ist. Egyszer a falhoz vágta a vázát, a tulipán piros szirmai egy pillanatra a falhoz lapultak,
aztán simán/megadón lecsúsztak a földret. Akkor már tudta, hogy
szereti, annyira, hogy fájt. Jobban fáj, mint az, hogy nincs lábat.
Ezt mindig körülírták, fnoman, nehogy megbántsák, pedig felesleges voltt. Eufémia, jutot eszébe az erre a helyzetre illő görög
szót. Már szembe tudot nézni mindennelt. Kérte, hogy rehabra valami messzi helyre küldjék, és ha érdeklődne valaki, ne mondják
meg neki, hol vant. A főorvos komolyan nézet, nem kérdezet
semmit, szemüvegén megcsillant a napfény, amikor kelletlenül
bólintott.
Ő meg végigsimítota ujjaival a fkusz poros leveleitt. – Sörrel
kell lemosni – szólt oda az asszisztensnőnek, aki kikerekedet
szemekkel nézet utána, ahogy kitolják az irodából
A rehabon se volt könnyűt. – Maga nem akar segíteni –
mondta szemrehányóan a gyógytornász az első alkalom után, aki
személyes sértésnek vete, hogy ő tényleg nemt. Két nap telt el,
amikor János megjelentt. Hanyagul támaszkodot neki az ajtófélfának, arca piros volt a széltől, a kopot motoros dzseki volt rajta,
új foltokkal a jobb oldalán, kezében virágt. Pipacst. Ő beletete a
pohárba, egy szirom lehullot a párnára, piros folt a fehér huzatont. – Ne félj, kedves – mondta olyan hangon János, hogy ő egy
kicsit megriadtt. – Ha majd a feleségem leszel, már nem lehet bajt.
Kiment a szobából, néhány perc múlva hallatszot, ahogy beindítja a motort, és a kerti kavicsos úton nekilódult.
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Sepsi Sándor
Sepsi Sándornak hívnak, 1976t.júniust.4t.-én születem Tiszalökönt. Már kisgyerekként szeretem a versekett. Tizennégy évesen kezdtem el verseket írnit. 16
éves koromban publikáltam először egy
Tiszavasváriban havonta megjelenő újságban, a Vasvári Hírmondóban, amiben
még a mai napig jelennek meg írásaimt.
Ezen kívül publikáltam még az Ifúsági
Magazinban és a Bravó nevű újságbant. A
Kelet-Magyarország nevű, napilapban is
szoktak megjelenni verseimt.
2009-óta foglalkozom komolyabban az írássalt. Azóta hat kötetem jelent meg, ezek mellet harminc többszerzős kötetben, antológiában publikáltam közel nyolcvan versemet és egy novellámatt. A Batsányi-Cserhát művészkör 2013-ban ART-díjjal, 2014ben ART-EZÜST díjjal, 2015-ben Lírai díjjal jutalmazta munkásságomatt. 2014t.decemberében az Országos Mécs László Irodalmi
díj-pályázaton Vt. helyezést értem elt. 2015-ben a szintén az Országos Mécs László Irodalmi társaság által kiírt, – Család-szeret-Irodalmi pályázaton – IIIt. helyezést értem el, a BOLDOGSÁG-című
irodalmi pályázaton pedig különdíjban részesültemt. Emellet
több elismerő oklevéllel büszkélkedhetekt. 2015-óta társ újságírója vagyok, a Nyírségi Gondolat nevű Művészeti Magazinnakt.
2014t. június 14t. óta üzemeltetem a Facebookon a KORTÁRS VERSEK KLUBJA nevű oldalamat, amelynek közel 500 tagja vant.
Megjelent köteteim: ÉRZÉSEK (2010), REMÉNY (2011), AZ
ÁLOK ÚTJÁN (2012), AZ ÉLET IGAZSÁGAI (2013), SZIKRÁK
(2013), LÉLEKSZILÁNKOK (2015)t.
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Mosolyoddal ébredtem
Mosolyoddal ébredtemt.
It voltál,
de lehet, hogy tévedtemt.
Felém nyúlt a kezed,
s féltem,
mi lesz ha elengededt.
Az álmomból ennyi maradt,
de akkor is,
csodás volt ez a pillanatt.
Az arcoddal ébredtemt.
It voltál,
a szívemben éreztemt.
Csókra nyíltak ajkaid,
s igen akkor ot,
voltam valakidt.
Én minden percét elhitem,
s bevallom,
valóságnak éreztemt.
A csókjaiddal ébredtemt.
It voltál,
mélyen bent a szívembent.
Azóta is ezt álmodom,
s te vagy
az éjjelem, s a nappalomt.
Azóta is arcoddal ébredekt.
Ez a valóságt.
De lehet, hogy tévedekt.
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Legyél te.
Most kellesz! Most, de nagyont.!
Hogy te legyél a jövőm s a holnapomt.
Te vagy az igazi, már elmondhatomt.
Legyél te, a mindent elsöprő akaratomt.
Engem nem érdekel a múltad, a tegnapodt.
Hadd legyek én a jövőd, s a holnapodt.
Engem az élet, téged a sors alakítt.
Mindegy nekem, csak legyél valakimt.
Engem nem érdekel, hogy mi volt eddigt.
Ami ezután lesz, csak az számítt.
Én legyek neked a jelen és a jövőt.
Az igazi érték, a szívből jövőt.
Legyél te, a reggel és az estet.
A kincs, szívembe temetvet.
A boldogság örök mámorat.
A jelenem s a jövőm zálogat.

Vártam.
Vártam egy mosolyt a szád szélén,
ami neked olyan jól áll,
ami téged vonzóvá tesz, s velem kibabrált.
Vártam, hogy újra rám nevetsz,
és hosszasan átölelsz a végént.
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Vártam tőled azt az egyetlen szót,
amit oly nagyon szeretek hallani,
mert ilyenkor tudok neked szerelmet vallanit.
Vártam, de nem jöt szó a szádrat.
Mondhatál volna valami vigasztalótt.
Vártam a júniust, a forró nyarat,
a nyár eljöt, de te nem,
már szeptember van, s nem vagy velemt.
Vártam, hogy újra lássalak,
és hallhassam szerelmes szavaidatt.
Vártam a hulló könnyeket,
de nem volt más,
csak az elfojtot, néma zokogást.
Vártam a szakadó esőt, a tomboló vihart,
ehelyet nem kaptam, csak esőcseppekett.

Engedj a vágyaidnak!
Fürödj meg velem a vágyak tengerében,
felejts el minden rosszat,
és élvezzük együt az életett.
Mártózz meg velem a habokban,
légy boldog és vidám,
s maradjunk együt, amíg csak lehett.
Engedj te is a vágyaidnak,
mert én is azt teszem,
távol vagyunk az irigy tekintetektőlt.
Vessük le a gátlásainkat,
most bármit lehet,
nem kell félnünk semmitőlt.
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Képzelt világom
Van egy csodás álmom,
sajnos ez nem a valóságt.
Sokszor kitárul előtem
ez a csodás, képzelt világt.
Ebben a világban
bárkinek, bármit szabadt.
It, ahol az idő
soha nem szaladt.
De ez a világ, csak
a képzeletem szüleményet.
Melyben te vagy nekem
az angyalok szépet.
Ahol angyali mosollyal
nézel folyton rámt.
S a szívedben tele szerelemmel,
bújsz mindig hozzámt.
Ahol mindig együt vagyunk,
s te nem hagysz magamrat.
S én csókokat lehelek
mézédes ajkaidrat.
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A vidám szív a legjobb orvosság – mondja bölcs Salamon,
vagy ahogy én tanítotam kicsiknek-nagyoknak: ha a mosoly ragályos – miért nem akarod megfertőzni a környezetedet? Ez let
az életem motója, bár riportjaim, tudósításaim és a pár éve a történelmi múlt eseményeit bemutató írásaim nem mindig ezt tükrözikt.
Azt mondják egy költözködés egy kicsit meghalás ist. Csomagolás közben folyton „hallgatom” a YouTube-on a flmekett. Egyik
éjjel éppen az Egyiptomiak szent állatairól volt szót. Bizonyos állatokat nemcsak szentként tiszteltek, de házi kedvenceik is voltak, amelyeket annyira szeretek, hogy bebalzsamozás után magukkal viték a sírba is: gazdájukkal együt letek eltemetve a
szarkofágbat.
A flm hallgatása közben, ahogyan az egyik fókom tartalmát
csomagoltam a dobozba, hirtelen valami papír kieset mögület.
Egy régi barátomról szóló írás voltt. Valamikor Ő és én – Te és én
– elválaszthatatlanok voltunkt. Álljon it e kis írás a reá való emlékezés jegyébent.
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Részletek Marci naplójából
Télen születemt. Akkor lőtek is, ezért Manyu biztos helyre
vite a testvéreimett. Azt mondta, visszajön értem ist. Így most várokt. Régótat. És fázom ist. Senki nem jár errefelét. De mégis! Két
kislány jönt. Arról beszélgetnek, hogy sokáig nem kellet iskolába
menni és most miért kell egy másik iskolában tanulniuk majd?
És hol vannak az osztálytársaik, játszópajtásaik? Sehogy sem értetékt.
Ekkor a barna észrevett. Megbökte a szőkét:
– Nézzük meg, mi az?
Elindultakt. Felém! Jönnek!! A barna lehajolt, felvet:
– Jaj, de aranyos!
– Milyen pici! – mondta a szőket.
– Jaj de fázik szegényke!
A barna kigombolta a felső gombot és bedugot a kabátjábat. Jó
meleg volt ot, bár nagyon sötétt. Hallotam hogyan ver a szíve izgalmában, ahogy kérte a szőkét:
– Vigyük haza!
– Jó, de mit szól majd a Meme?
Éppen ekkora érkezet oda az anyukájuk, aki az új iskolából
akarta hazakísérni a kislányokatt.
– Mi van a kabátodban, Dóri? Hadd nézzem!
– Ugye megtarthatjuk? – válaszolta helyete a szőket.
Némán mentek hazat. Othon Meme jól megnézet, megcsóválta a fejét és intézkedett. Hamarosan a totyogós Panni baba cumisüvegéből kaptam langyos tejett. Nagyon éhes voltamt. Mindhárom lányka áhítatal leset, amint cuppogva nyeltem a fnomságott. Az élvezetől lehunytam a szemem és azt gondoltam Manyu
és a testvéreim közöt vagyokt. Olyan dombos let az oldalam,
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hogy csak dülöngélve tudtam a földre letet cipős doboz fedelét elérnit. A kislányok vetélkedtek ki segítsen be a puha rongyokkal bélelt új fészkembet. A konyhában let a helyem a lábakon álló gáztűzhely alatt.
+++
Másnap reggel a kislányok rohantak a konyhába, hogy megnézzenek és megszoptassanak, de Meme már egészen korán megreggeliztetett. Kis vita következet, de végül egyetértetek, hogy
Marci a nevemt. Így tudtam meg, hogy fú vagyokt.
+++
Szép napok következtekt. Finomakat etem, nagyokat aludtam
és gyorsan nőtemt. Hamarosan kimehetem a kertbe is – sőt a
dolgomat is kint kellet elintéznemt.
+++
A kislányok az iskolából hazaérve rögtön engem kerestekt. Dédelgetek, simogatakt. Szeretem velük játszani, a madzagra kötöt papírt pofozni, a pici tömör gumilabdát a levegőben elkapni,
fogócskázni, bújócskáznit. Ha elfáradtam valamelyikük ölébe bújtam, összegömbölyödtem és olyan hangosan doromboltam, hogy
az egész szoba visszhangzott. Ezt nagyon szeretékt.
+++
Rövid időn belül felfedeztem a környéket ist. Voltak kedvenc
helyeim, ahonnan jól meg tudtam fgyelni a kertben, illetve az
utcán történő eseményeket, máshol pedig jó volt szunyókálnit.
Egy szabály volt: ha a Meme jellegzetes fütyszava felhangzot,
akkor bárhol is voltam, azonnal haza kellet mennemt. Nagyon
szerete, ahogyan a magas fűben feltűnik nagy bajuszos pofám,
narancsszínű, csíkos bundám és mögöte feltartot zászlóként a
farkamt.
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+++
A kislányokat annyira szeretem, hogy még azt is eltűrtem,
hogy nyáron a nagy melegben megfürdessenekt. Utána egy bolyhos fürdőköpenybe burkoltak, és úgy kacagtak a látványomon,
hogy a könnyeik potyogtakt. Aztán szépen megfésültek, újabb és
újabb frizurákat készítetek nekem és mutogatak nekem a tükörben egy ronda narancssárga szőrmókott.
Máskor meg a legszebb álmomból ébresztetekt. Azt mondták:
– Most vendégségbe megyünk!- és felöltöztetek Panni bébi
ruháibat.
Ez egy kicsit körülményes művelet voltt. És az eredmény? Pocsékul néztem ki a kezes-lábasban, partedlivel a nyakamban és
egy fodros bébi sapkábant. Hiába prüszköltem, meg fújtam, a kislányok csak pukkadoztak a nevetéstől, amikor rám néztekt.
Máskor meg dióhéj topánkákba kényszeríteték szegény mancsaimat! Nem tudtam egyet sem lépni, csak dőltem jobbra-balra,
etől a kislányok is dülöngéltek és könnyeik folytak a nevetéstőlt.
Ezt már a Meme sem tűrhete és komoly büntetés let a szórakozás véget. Százszor le kellet írniuk, hogy
„'Nem kínozzuk a szegény állatokat!' De szépen ám, nem akarok holmi macskakaparásokat látni!”
+++
Telt múlt az idő, én is növekedtem és egyre messzebbre merészkedtem a környéken, hátha találkozom csinos cicalányokkalt.
Néha olyan messze voltam, hogy nem hallotam meg a Meme hívó fütyjelétt. Ebből ő rögtön rájöt, hogy udvarolni járokt. Egy
délután aztán betet egy nagy táskába és elvit valahová, ahol
borzasztó rémes szagok voltakt. Hamar kemény kezek szorítotak
le egy pléhasztalrat. Egy fehér köpenyes férf megsimogatot, de
olyan szúrós volt az ujja, mint egy darázsnakt. Nem is emlékszem
ezután semmiret. Atól kezdve, hogy a NAGYALVÁSBÓL magamhoz tértem, már nem akartam cicalányokkal ismerkednit.
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+++
Megint hideg tél let, de én már nem emlékeztem Manyura és
a testvéreimret. Aztán jöt a nyár és megint tél és megint nyárt.
Volt egy kedvenc helyem a kertbe vezető kapu két oldalán, a
kőoszlopok tetejént. Sokszor a kislányok is felmásztak rájuk, de
én szeretem egyedül is nézgelődni vagy ot szundikálni a felmelegedet kövönt.
Egyszer egy délután egy fú állt meg előtem és birizgálni kezdet egy ággal, de nekem nem volt kedvem játszanit. Éppen a legszebb álmomból ébresztet felt. Egy idő után megunta a piszkálásomat és elmentt. Pár nap múlva a barátjával jött. Ronda reszelős
hangon beszéltek:
– Nézd, egészen olyan, mint egy tigriskölyök!
– Biztosan tigriskölyök! Vigyük haza!
Azzal felmászot a kőoszlopra és meg akart fogni, a másik fú
meg lent vártat. Több se kellet nekem, megcéloztam a lenti fú
vállát és leugrotam rá, mielőt a ronda hangú elkapot volnat.
Nem tudot megfogni, mert elrohantamt. A szemben lévő kertben
akartam elbújni, de nem értem el t.Valami nagy ütést éreztem a
fejemen és a testem is reccsent egyett.
Egy nagyon fényes helyre értem, és amikor lenéztem, egy lapos tigriscsíkos macskaformát látam az útestent. És most nem
tudom, iten is vannak kislányok, akiknek dorombolhatok, ha
megsimogatnak?
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Budapesten születem, de iskolai tanulmányaimat már Győrben kezdtem megt. Először zenei általános iskolába jártam, majd a
gimnázium elvégzése után a bajai tanítóképző művelődésszervező szakán tanultam továbbt. A főiskolát az egyetemi kiegészítő
szak követe Pécsen, így 2006-ban okleveles művelődésszervezővé váltamt. A későbbiekben az alapszakmához fűződő, egyéb iskolákat is elvégeztem, szakterületemen azonban nem sikerült elhelyezkednemt. Jelenleg mint recepciós-pénztáros tevékenykedem
egy uszodában, ez azonban nem zavar, hiszen így legalább két
vendég közöt is hódolhatok az írás szenvedélyénekt.
Az írással hosszú évekre visszamenően nagyon szoros a kapcsolatomt. Korábban naplókat írtam, majd ez a szokásom kiegészült egyéb műfajú írásokkal ist. A versírás szépségét csak 2-3 éve
ismertem fel, amihez szükségem volt a megfelelő ihletforrásra.
Eleinte főképpen szerelmes versek hagyták el tollamat, mára
azonban egyéb témák is megszólítanakt.
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Minek nevezzem?
Hogy nem volt rest, s közénk ő megszületet,
áldásos, világot megtöltő, nagy tet!
Szülők s testvérek büszkeséggel telve,
nemét tisztelvén, örvendve kelt nevet.
Ünneplő sereg szép ruhát felöltve
csodálta: keresztvíz Istvánt öntöztet.
Király ő, dobogós, első helyezet,
virág, koszorú, mosoly bölcső felett.
Istvánból idővel kópé Pisti let,
pajtások, s othon is hívták Istinekt.
Mígnem az élet csiszoló sodrában
kővé dermedt ő lényének magvábant.
Kavicsnak becézték, s neve most is ez,
bár aki fényezi, annak ásvány leszt.
Ásvány vagy mindjárt különös drágakő?t.t.t.
Bennem bizalom, máskor meg kétely nő.
Nem tudom, hogy hívjam, minek nevezzem:
Kavics ő vagy tüstént ékkővé tegyem?
Se István, se Isti, se Kavics, se nem Kő,
szívem talajára ezt véstem: NÍNÓ ő!
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Mementó a mentőautóról
Vörös zászló, sziréna szó,
szívemben kés, térdem rogyót.
Tekintetem messze réved,
mentő útja ugye téved?t.t.t.
Vérfagyasztó másodpercek,
bőröm alat kétség serceg.
Hídközépig száguldok én,
házunk előt villan kék fény?t.t.t.
Vagy ha vinnyog, de csak távol,
telefon kell! Legyek bárhol.
Nagymamaszóra éhesen,
hajszálaim kitépdesemt.
Telefon búg, kicseng lassan.
„Halló, tessék?” – gyógyír, balzsam.
Kő legördül, boldog minden,
vígan adom, mi kell ingyen?
Fehér, piros, kék is rajta:
ősellenség volt e fajta.
Dobozba zárt homály, titok,
színehagyot célok, okok.
Ellenségből élénk dallam,
ujjongva mosolygó hajlam
azóta vált, mióta tudom,
kedves alak is jár útont.
Úton, mi olykor kövecses,
forgalmas vagy éppen csendes.
Szirénaszó most, ha hallik,
virág nyílik, útra hajlikt.
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Nézi kérdőn, hol a célja,
kit rejt autó páncélja?
Kinek arcát festi kék fény,
s lesz hirdetve hősök egén?
Kék fénnyel már nem csatázok,
szirénné szívesen válok,
csak tudjam, tóban megtalálnak,
hősök értem alászállnak.

Ismerkedő
Kávé s csésze, kérdem: Kérsz-e?
Kortyolj, kérlek, kell a mérce!
Üde illat, habtakaró,
alata meg álmot hajtó
barna nedű, betűk, igék,
ízleljük meg, legyen-e "MÉG"!
Vagy a gyümölcs már megéret,
lehullt, s mesénk it ért véget.
Jer hát velem, táska, cipő!
Lássák ők is, vajon ki ő?
Nagy betűs-e, vagy csak apró,
leszünk-e mi anyó s apó?t.t.t.
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Mikor először vetem ceruzát és papírt a kezembe azzal a
szándékkal, hogy én most egy történetet fogok írni, körülbelül
tíz éves lehetemt. Arra is emlékszem, hogyan olvastuk föl barátnőmmel egymásnak a papír tartalmát, melyre akkor még nagy,
göcsörtös, gyermeteg betűkkel írtamt. Az a lap már jó eséllyel elveszet, és az alat a tíz év alat, ami eltelt, sok mindent formáztamt. Mégis, csak most érzem igazán, hogy kezem nyomán érdekes gondolatok kerülnek a számítógép képernyőjéret. Sok idő kellet hozzá, és én is rengeteget változtamt. Sokáig pedig váltig állítotam, hogy verset nem tudok írni, csak novellátt. Manapság
azonban több vers kerül ki a kezem alólt.
A verseimmel szeretném megmutatni az embereknek a Világot, amit én látokt. De olykor nincs annyi szó, rím és sor, ami elég
lenne ahhoz, hogy ezeket elmondhassamt. Ilyenkor jönnek a novellák, ahol a szereplők élik át azt, amit én másokkal akarok
„megéltetni”t. Szeretném, hogy aki olvas engem, úgy érezze érdemes volt rászánni azt a pár percett.
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A víztükör mellet
Feküdtem víztükör mellet
A tavaszi zöld fűben,
Sütkéreztem a napfényben,
A tóparton hevertemt.
Hevertem békésen,
Egyedül, egymagam;
Hallgatam a csendet,
Békében. magányosant.
Mögötem valaki felbukkant;
Akkor a nyakába ugrotam;
Megöleltem szorosan;
Megcsókoltam boldogant.
„Vártalak már, kedvesem!
Régóta, türelmesen.
Vártalak, hogy elgyeret.
Régóta, hűségesent.”
Megérintetem arcát,
Nyakán húztam ajkam,
Éreztem lélegzetét,
Magához vont, lassant.
Mellkasunk, ahogy összeért,
Szívünk dobbant – egyszerre;
Ajkunk összefonódot;
Testünk úgy olvadt egybet.
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Szeretlek – sutogtuk a szót;
S éreztünk minden igaz valót;
Éreztük egymás minden izmát;
Éreztünk lelkünk, ahogy vibráltt.
Ot feküdtünk keten
A víztükör mellet;
A tavaszi zöld fűben
Csókolóztunk fekvet.
A napfényben sütkéreztünk;
A tóparton hevertünk;
Keten együt a kék ég alat;
Keten együt, két farkast.

Szerelmemnek szerelemből
Ahogy látlak, arcodat érinteném;
hallom a hangod, és a hajadba fúrnékt.
Bőr a bőrhöz – hozzád simulnék;
Megérintenélek, s te megérintenélt.
Ölelnélek, dobbanó szívvel;
Kérném, hogy soha ne engedj el!
Ahogy veled szemeznék, teliholdas éjszakán,
Úgy lennék nappal fénylő, kinyílt virágt.
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Álmodtam már veled szenvedélyes álmot;
Lábam elé helyezted az egész világott.
Te vagy a mindenség, minden mi vagy nekem;
Minden, mi ellentét, minden mit kerestemt.
Veled vagyok egész a félbent.
Veled vagyok fény a sötétbent.
Veled érzek ezernyi érzést;
S meghiten vágyok ezeregy érintéstt.
Mi nékem te vagy, legyek az neked;
Ezernyi ágú tölgyfa lombjat.
Hadd adjak neked örömöt, mit nekem okozol;
Hadd legyek fülemüle, mi csak neked dalolt.
Hadd mondjam el neked, mi vagy számomra;
Hadd írjak ódát a felhők fodrába;
Hadd élvezzem minden pillantásod,
Hadd élhessem veled e gyönyörű világott.
S ha tovább megyünk, akkor se szakadjunk el!
Nélküled elmenni oly’ hatalmas teher;
Nem akarom elengedni sohasem a kezed;
Nem akarom elveszteni sohasem a szemedt.
Hogyan mondjam el mi vagy te számomra?
Érintéssel, szóval, netalán lúdtollal?
Hogy mondjam el, mi egyetlen vágy, mi bennem él?
Hogy szívem, szívedhez ezer mérföldig elér?
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Miért?
Fáj, fáj, annyira fájt.
Kiég a bensőm, kiszakad,
Ég és fájt.
Egyedül vagyok – félekt.
Hol a biztonság?
Miért nem lehet úgy, ahogy?
Miért nem mondhatom ki?
Miért kellet így lennie?
Miért fáj hát ennyire?
Miért vagyok beteg?
Miért olyan nehéz talpra állni?
Hiszen én döntötem így!
Nekem kell felállni!
De nehéz, és fáj és nem akarok!
Álmodom, mit meg nem kaphatok;
És folyik a könnyem és sírokt.
És nincs vége, és nem elég
És nincsen újrakezdés
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Fáj a gondolat
Hogy nem mondhatom ki
Hiányzol, nagyon is
Hiányzol, akarlak
Jöjj ide, mint egy lovag
Ölelj meg és nyugtass
Szeress, kérj bocsánatot
És tedd lábaim elé a világot
Mutasd meg ki letél és ki leszel!
Akarj engem!
Akarj, nagyon akarj!
Ne engedj el ilyen könnyen!
Ne felejtsd el, hogy szeretsz!
Kérlek, könyörgök!
Ölelj meg, mondd, hogy szeretsz!
Hogy megmozgatsz értem minden követ,
Hogy nincs köztünk több akadály,
Hogy velem leszel egy életen átt.
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Tükörkép
Csak én vagyok.
Te meg én;
Szemed, mint a márciusi éjt.
Szép vagy, s én nézlekt.
Szám szélén ceruzával rajzolt apró mosoly,
Melyet akkor érzek,
Mint mikor egy fáradt nap délután a kávéra nézekt.
Nyugodt vagy, mosolyogsz;
Boldog, huncut sóhaj
szádon az óhaj,
Hogy csak te meg ént.
De van egy akadály:
A tükör az, mely köztünk áll;
És csak nézlek, de meg nem érintelek,
Csak gyönyörködöm szép alakodban,
Játékos szemedben,
Néma sóhajodbant.
Kívánom: lépj ki onnan!
Érintsük meg egymást, s mutassuk meg:
Világ! Ez vagyok én,
Ez vagyunk mi;
És szívem, ha csak fele ennyire kívánsz;
Ha csak háromnegyed ennyire szeretsz;
És én mindezt viszonzom,
Akkor jóban leszünk, ígérem!
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El akarom mondani
Hogyan lehet verset írni,
Mikor annyi mindent van mit mondani?
Mesélni a fényről és a virágokról,
Mesélni a fákról és az álmokrólt.
Mesélni istenekről, képzeletbeli lényekről,
Igazat beszélő csalfa szerelmekrőlt.
Annyi mindent lehetne elmondanit.
A lélek legmélyét a zene hangján,
Mely mindenkinek oly mást.
Ahogy csukot szemmel csak hallgatunkt.
Vagy egy másik szempárban mélyen elveszünkt.
Csak lebegünk a sötétben, mely oly megnyugtatót.
És olyanokat érzünk, amire nincs emberi szót.
Nem lehet elmondanit.
De meg akarom mutatnit.
Akarom, hogy a szememmel lásd a pirkadatot,
Hogy a te ajkaddal szavaljam a kívánságodt.
Hogy elmondjam, milyen gyönyörű ez a világ,
És, hogy lássam a te álmaidon átt.
Együt létezni a világban,
Együt elveszni a kívánságokban,
A kezeinkkel érezni a nap melegét,
Érezni, hogy sose lesz it a végt.
De ha mindez igaz lenne,
Akkor egy évezred is kevés lennet.
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Kamion
Azt hinnénk, ilyen csak a flmekben történikt. Gondoljuk, hogy
az ilyen történések számunkra csak fekete betűk egy fehér felületent. El se tudjuk képzelni, hogy szemtanúi leszünk.
CSATT!
A hosszú dudálás a kerekek csikorgásával olvad kaotikus
szimfóniává, amely csak egy dolgot üzenhett. A hangjegyeket
vérből írja ki a szürke aszfaltt. Ot állva már nem fekete betűk fehér felületen, hanem vörös, kaotikus, ősi jelek, egy szürke, forró
felszínent.
A lány haja úgy terült szét a saját vérében, mint ahogy a fűzfa
ágai belelógnak egy tó vizébe egy tavaszi délutánont. A töröt
csontok, a szétszakadt bőr, az embertelen tekintet, mind túlvilági
lényként látogatja a mindennapi ember életétt.
A nagyvárosban senki nem kapja fel a fejét a mentő hangjárat.
Minden órában hallani, mindig máshol, mikor az embereknek
mindig más a dolgukt. Sietnek, nem törődnek azzal, hogy egy rohanó élet a sokból véget ért, vagy véget fog érnit.
Én pedig most ot térdelek egy ilyen életelen élet előtt.
Üresség, hitetlenség örvénylik bennem és nem tudom felfogni,
mi történtt. A mentősök eltolnak, a kamionos jajveszékel, az
anyósom pedig a földön kuporogva sírt. Én pedig nem tudom feldolgoznit.
Amelia.
Leperegnek előtem az emlékekt. A kergetőzés a hólepte fák
közöt, az ölelkezés a tó partján tavasszal, a nevetése szex után,
az infuenzától meggyötört tekintetet. Az eljegyzés és az esküvőt.
És az egyetlen még, ami az eszembe jut az egy wiskey jégkockávalt. Sok pohárralt.
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Egy magában iszogató férf a kocsmában a sztereotipizált alkoholisták gyöngyszemet. Éppen csak nem sírom el bánatom a
pultosnakt. Nem akarok róla beszélni, nem akarok róla tudomást
vennit. Velem nem történhetet ilyent.
Mit érezhetet? Az utolsó pillanatban? Eszébe jutot, hogy
meg fog halni? Vagy hirtelen véget ért minden, nem tudja mi
történt vele? Ot voltam az utolsó emlékei közöt?
Ellentmondásosan kínoznak a kérdések, az elmélkedés és a
tény makacs megtagadásat. A földön ülve, betépve csak egy szánalomcsomag vagyok, akit elfelejtet kézbesíteni a postást. Kopognakt.
Lelkesen nyitom ki: – Amelia?
Nemt. Megint nem ő az. Három hónapja nem jön hazat. Aggódom értet. A rendőrök nem hajlandók megérteni, hogy a feleségem nem meghalt, hanem eltűnt és nem jön hazat. Megcsal? Lehet, hogy megcsalt. De miért tenné? Miért nem jön haza?
A fehér ruhás urak közre fognak és kivezetnek a házbólt. Beültetnek egy kocsibat. Nem ellenkezek, úgy sincs jobb dolgomt.
Nem, doktor úr, nem maradhatok, vár a feleségemt. Bármelyik
percben hazaérhett. Ugyan, dehogy halt meg! Ez a feltevés nonszensz.
Én pedig ot vergődök az elmegyógyintézet egyik ágyán, az
ápolók lefognak, szemeimből könny folyik, és egy dolgot üvöltök: Amelia, Ameliat.
Haza kell mennem és várnomt. Ha nem talál ot, nem jön viszsza hozzámt. Amelia!
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Az úrnő és a szegény legény
Lady Caren Marburg volt az ország legszebbjet. Nem volt tökéletest. Nem volt a kor szépségideáljának mintapéldájat. De a mosolya és életel teli tekintete, a mozgása és méltóságteljes kisugárzása minden kérőt a lábai elé vetett. Igazi megtiszteltetés volt egy
bálon vele táncolnit. Mert ha ő táncra perdült, a parket egy másik
világot tárt az emberek szeme elét. Sokan angyalnak tartoták,
mások tündérnekt. Voltak, akik boszorkánynak nevezték, de senki
nem vádolhata meg hangosan, hisz mindenki szeretet. Kedves
volt, a földesúr leányaként apját meggyőzte, hogy legyen kíméletes és nagylelkűt. A parasztok közöt járt és meghallgata panaszaikatt. A lány gazdag volt és övé volt a világt.
De sokan hiába szeretékt. Mikor megtudták milyen elvárásai
vannak a hölgynek, ijedtükben könnyebb eset után néztekt. Ezért
a lány szíve hiába várta azt, aki bármit megtenne értet. Egyszer
azonban, miközben a faluban járt egy szegény legény lépet oda
hozzá, hogy elbűvölje őt, s addig-addig tekergete a szavakat, míg
a hölgy elnevete magát és neki szegezte elvárásait, mely minden
kérőt elriasztot maga körült. „Ha ezt az egy vágyam teljesíted, oltár elé vihetszt.” Mondta neki hitetlenkedvet. A legény pedig azt
mondta: „Drága hölgyem, eme vágyadat nem tudom teljesíteni,
de ha uradul fogadsz, sokkal nagyobb kincset adok nekedt.” Ez
megdöbbentete a nemes hölgyett. „Ímhol, gyere el velem a Cseresznyefás ligetbe, ma délután, és ot ígérem, elnyerem a szíved!”
És délután találkoztak a virágzó fák alatt. A találka folyamán
egész végig nevetéstől volt hangos a cseresznyefák ligete, és végül az ifú elnyerte szívét a leánynakt.
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De egy gazdag lady-nek és egy szegény parasztlegénynek
nem sok jövőt ígért a földesúrt. Minden szava ellenére, a lánya
nem hagyot fel a találkákkal, így olyan dolgot tet, amivel megelőzhete lánya ostobaságátt. A legényt seregébe vete, s a király
kegyére bízva a frontra küldtet. A két fatal két évre elkerült egymástólt. Lady Caren lassan nem háríthata el a kérőket, és megnyílt egy jóképű, fess udvarló előtt.
Bernald, régi szerelme, a legény, akiből katona let végül viszszatért a háborúbólt. Érdemeiért a király lovaggá ütöte és földet
adot nekit. Így hát a lovag visszatért kedveséhez, kit már eljegyzet egy Lordt.
A két szerelmes szíve majd megszakadt a tudatól, hogy szerelmük késve teljesülhetet volna bet. De akkor Bernald kihívta
Lady Caren kérőjét egy párbajrat. Életre-halálra menő harcrat. A
csatatéren megedződöt férf, a jól képzet uraságot végül legyőzte, és az aggodalomtól könnyes szemű hölgyéhez lépett. Levete
sisakját, s intet az apródnak, hogy hozza elébe tarisznyájátt. Belenyúlt s szerelme elé tartota kezétt. „Lehoztam neked a holdat az
égről, ahogy arra megkértél engem két évvel ezelőtt.” Tenyerében
egy holdezüst színű kristály-gömböcskét tartott. Míg kedvese
már az izgalomtól szinte elájult, felkapta, s ölében szerelmével elindult a Cseresznyefák ligetébet. Kedvesét magához ölelte, és örök
ígéretet tetek egymásnak, hogy soha többé el nem válnakt.

267

Te és én

Drt. Szeicz János

Dr. Szeicz János
Valakinek
Látod a hópelyheket?
Milliárd magányos kristály,
a természetnek
páratlan alkotása,
mind egyedi, csodás konstrukció,
miket a szél könnyelműen
dobál szeméthalomrat.

Vagy tekints fel az égre!
Túl felhőkön és légkörön
alkot a kozmosz
a fény és a sötét anyag
szövetéből új galaxisokat,
sok színpompás csillagot,
majd mindent szerteszórt.
A mikro- és makrokozmoszban
örök játék az alkotás,
én szavakkal játszom,
gondolatokból szövök
meséket a lét csodáiról,
szerény emléket hagyva
magamról – valakinekt.
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Őszülő idő
Besurrant az október a kertbe,
levelek közt átsuhant fuvalma,
sárguló és hervadásnak indult
lombok közöt árvul néhány almat.
A természet érzi már a múlást,
tegnapot a ködök elsodorják,
néhány virág dacol még az ősszel,
de meghajolnak sorsuknak a fákt.
Éret szőlő mézes leve csurran,
nyár tüzének gyönyöre forr benne,
mint szívemben emlékedet őrző
ifúságom bíborpiros selymet.
A nappalok sem fényesek, mint régen,
és felhők ülnek fátyolos napon,
kis cseppbe gyűlik eső permete
a párától homályos ablakont.
Hangulatom is őszire váltot,
már rég kifakult álmot kergetek,
fényre vágyom, meghit gyertyafényre,
amely mellet veled lehetekt.

269

Te és én

Drt. Szeicz János

Álmodban meglátogatlak
Álmodban néha majd meglátogatlak,
mint régi jó barát jövök,
szép csendesen, léptem oly nesztelen lesz,
mint kertbe surranó ködökt.
Árnyék leszek, és átölellek lágyan,
miként tájat a néma éj,
csak nézem arcodon az ifúságod,
óvó fgyelmemtől ne féljt.
Míg szemedben az édes álom úszik,
én dús pilláid szép ívét
csodálom, az idő múltán tűnődvet.
Nem oltja az szívem hevétt.
Nézlek, amíg szépségeddel betelten
szavak nélkül tovább megyek,
reménykedem, álmodból tán fölrezzensz,
és kérsz, maradjak ot veledt.

Tavaszi hajnalon
Kiles a nap a horizont mögül,
s felzengenek a fénynek hangjait.
Fákon áradó madárdal csendül,
a könnyű szellőben szárnyra kelve,
csacsogva csapongnak üdvözletült.
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Pillanatra szinte elvakultan
szokja szemem a rám zuhanó fényt,
könnyem csillan egy fénylő sugárban,
s látom friss lombokon lecsorogni
az aranyló hajnalt, áradóant.
Néhány perce még az éjszaka
hömpölygöt ködsóhajjal a réten,
de tudtam, a bús álmok korszaka
elmúlik, nem emészthet meg a csend,
érik már bennem az új muzsikat.
Nekem a tavasz mindig te voltál,
dalaimat te adtad, Szerelemt.
Régi hajnalok érzése bujkál
emlékeimben minden reggelen,
s karom helyet most dalommal dajkált.

Nőnapi gondolat
Oly egyszerű s természetes,
ha vagy, mint asztalon az étel,
karod nyakamra kulcsolod,
s az élet lüktetését érzemt.
Hogy létezésed mit jelent,
tudom, hiszen szeretlek téged,
hiányodat, ha szenvedem,
a lényegét csak akkor értemt.
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Extázis
Keleten rózsaként nyílik a hajnal,
az aranyló nap ráfolyik az égre,
a fény sugarát tenyeredbe tenném,
ahogy asztalra a tányért ebédre,
de a reggeli nap fénye szertefutt.
A szépség ünnepe ez a nyugalom,
most minden születik, érez és remeg,
egy fénytündér ot táncol a hajadon,
kezemre simul fnoman erezet
kezed, és az idő megáll feletem,
mindörökre megtartanám e percett.
Együt nyílunk, mint egynyári virágok,
virág arcodhoz angyal adot mintát,
piros ajkadra csókot lehel ajkam,
magamba zárom szemeid sugarát,
s dalom fátylával betakarlak lágyant.
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dr. Szikszay Péter

Születem Budán,
Kikötötem a vidék egy falvánt.
Evickéltem igyekezetel az Élet folyamánt.
Öröm is volt benne, sok is tán,
Meg néha bosszúság a partjánt.
Látam a világ sok csodájátt.
New York két szomorú tornyát,
Máltán Popey roggyant házát,
Aranyhidat a Balaton tükrén,
Nagy kupolát Szent Péter földjént.
Lehetem volna hajóvontató,
Vagy tán maga a „Nagy hajó”
De letem ami vagyok,
családban vígan hajózó
Mosolyogva fotózó,
Munkálkodom ahol kell
Írok is valamit,
Ha gondolod, olvasd elt.
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Az ókor érintése
Ot ült a római Colosseum egyik boltíve alat az ókori kövönt.
Volt egy kis árnyék, gondolta onnan csodálja a múlt e lenyűgöző
építményétt. Nemrég verekedték át magukat az emberáradaton,
turisták ezreint. A hosszú sorban állást megelőzték az előre vet
belépőjeggyel, de előte még pár erőszakos ivóvíz árust, akik bizonytalan minőségű újratöltöt vizes palackokat árultak, eltolt
magátólt.
Korán volt még, de már 35 fokos melegben izzot az augusztusi napsugár, a kő is forró volt, a látvány lenyűgözőt. Az antik világ legnagyobb arénájában ült Rómában, ot ahol gladiátorok ezrei indultak a küzdőtérre hajdanán, ahol keresztények tízezrei
szenvedtek vértanúhaláltt. Hatalmas létesítmény volt, sokszor
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láta már fotón, de most, hogy ot volt benne egész más volt a hatást. A rengeteg sorban álló turista, halk zümmögő hanggal eloszlot benne, az ezres tömeg apró hangyaként jöt-ment érdeklődvet.
Az útikönyvet nézte, s a családtagok közben elsétáltak jobbrabalra csodálkozni, fotóznit.
Egyszer csak, hirtelen csend lépet fel, mintha a sok turista is
behúzódot volna az árnyékosabb zugokbat. Nemsokára megjelent
körülöte pár marcona arcú, izmos gladiátor, de rá se hederítettek, sőt egymást is szinte gyilkos szemekkel vizslaták, és saruikban trappolva haladtak előret. Egy kreol bőrű, göndör fekete hajú
a legizmosabbnak tűnt, mégis a legszomorúbbnak – az ránézet,
visszafordult, leült mellét. Elkezdte kiönteni a lelkét, míg ő nagy
csodálkozásában meg se szólaltt. Elmondta ógörög és latin nyelvkeverékben szólva, hogy Ő mennyire szerencsétlen, hisz ő a legjobb és mindennap egy társát meg kell ölniet. Emlékezet történelmi tanulmányaiból, hogy ilyen volt a Gladiátor sors, de azért
meghökkent, hiszen it csak valami játékról van szó, bemutatóról
talán? De nem, az felpatant és kétkedését látva-hallva mérgesen
mondta: hisz maga is a tömegben ezt akarja mindig tőlem, majd
elviharzot, hatalmas kardját csatogtatva
Lassan szállingóztak vissza az emberek, mindenki meglepő
módon rómaiak ruházatát, tógát és egyéb laza kelméket viselt,
hevesen gesztikuláltakt. A hatalmas aréna is úgy tűnt, hogy jobb
állapotban van, mintha az előbb nem vete volna észre, de most
körben teljes 3 emeletes magasságban rendben volt a falazat,
lenn a poros, homokos porondot szinte mezítelen, fekete bőrű
emberek locsolták, s innen-onnan állati morgás hangja szűrődöt
felt. Úristen, csak nem oroszlánok moraja ez? Egyre többen foglaltak helyet a nézőtéren, és furcsa mód egy turista-szerű, öltöze-
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tű ember se volt köztet. Most már nem értet semmit, csak csodálkozot, s felrémlet benne: merre lehet a családja? Vajon ők is
látják ezt a nagy színjátékot, vagy mi történik it? Egyszer csak
leült mellé egy elegáns, szép asszony, testét éppen hogy csak fedte valami tóga-szerű ruhat. Feszes keblei, karcsú teste olyan volt
mint egy szoboré, egész közel ült hozzá és néha válláról csak úgy
lecsúszot a tóga, alabástromszerűen szép selymes válla kivillant
alólat. Szinte sutogva mesélt a fülébe – talán latinul – s ő furcsa
mód megértete az asszonytt. Időnként kérte az asszony, hogy karolja át, érezze, hogy remegt. Elmondta, hogy annyira izgul az
egyik gladiátor életért, hisz ő a kedvence, s az minden vágya,
hogy az ura megvegye majd neki rabszolgánakt. Döbbenten hallgata a szép teremtéstt. Mivel kérte, átkaroltat. Egész szorosan a
kezdeti bátortalansága utánt. Óvatosan pillantot körbe, nehogy
baj legyen ebből a meglepő helyzetbőlt.
Hirtelen szellő is támadt az aréna körül, a szél meglebbentete
a vénuszi testű szépség ruháját, s egy pillanatra mintha semmi se
let volna rajta, teljes valójában kirajzolódot lenyűgöző testet. Kicsit szégyellte, de nem tudta levenni szemeit a büszke keblek
domborulatárólt. A rátapadó kelme alat a délelőti napsugárban
tökéletes látványt nyújtotakt. Megismételhetetlen vizuális élmény volt, talán előző nap a múzeumban látot ilyett.
Ot ült és csacsogot, ez az eleven erotikát sugárzó nő, mesélt
az ura kicsapongásairól, a bacchanáliákról, mindenféle ünnepekről, amikor csak esznek, isznak és a férfak más nők kegyeit keresik a patrícius társakkal. Nem értete ot és akkor miért is férkőzöt a szép asszony bizalmába, aki egyre csak kérlelte, hogy karolja át jobban, mert úgy tart valamitőlt. Az egész aréna zúgotmár, nem értete, hogy miért nem veszik észre, hogy ő más korból van, vagy csak a ruhája más? Hogy is van ez az egész, hova-
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let a családja? Miközben keze óvatosan, de örömmel az asszony
derekán nyugodot, s néha csak úgy véletlenül feljebb is csúszot,
kézfején érezte kellemesen a keblek súlyátt. Hirtelen felpatant a
szépség, szemeiben, ahogy ránézet némi csillogást vélt
felfedezni. Retenetes augusztusi hőség volt, az asszony hozzáhajolt és hívogatóan súgta a fülébe: menjünk el innen, gyere inkább hozzánk, a férjem úgyis it tombol az arénábant.
– A márvány medencénkben lehűsíthetjük magunkat és szolgálóink majd olajokkal kenegetik közben testünkett.
Csodálatos ajánlat volt, már nem gondolkozot semmin, csak a
szellőtől ráfeszülő kelme alat kirajzolódó igéző női bájt fgyeltet.
Elfelejtete önazonosságát, nem gondolkozot azon, hogy mi is
történik velet. Csak az asszony hívogató karcsú ujjait láta és mögöte csábítóan hullámzó szinte szabaddá vált keblekett.
Beleolvadt az ókori hangulatba, indulni készült, hogy ot legyen evvel a szépséggel a hűs vizű márványmedencében a patrícius házbant. Egyre szaporodó izzadságcseppeket törölte le homlokáról, zavartságában is kipirult arcárólt. Ha így invitálnak s
ilyen élményre, hát menni kell, it már nincs min gondolkodnit.
Az a hűs fürdő is jól fog esni ebben a hőségben, nem beszélve az
ápoló női kezekről.
Közben lent az arénában beindult a küzdelem, még láta,
hogy több gladiátor is egyszerre küzdöt ellenfelével, kegyetlen
véres harc kezdődöt, miközben zúgot a tógás néptömegt. Hirtelen mindenki a középen ülő Császár felé fordult, de ez már nem
is érdekelte, csak a csábos, erotikus, különös asszonyt látat.
Hirtelen csend let mindenki a Császár ujját fgyeltet. Lefelé
vagy felfelé mutat hüvelykujjával? Kegyelem, vagy halál a legyőzöt gladiátor sorsa? Akkora volt a csend, hogy a vadállatok fog-
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csikorgatása is kihallatszot földalati ketreceikbőlt. s ekkor valaki
erősen megrázta a vállátt.
A felesége voltt.
– Így elaludtál, gyere gyorsan, már mióta keresünk, ot vártunk a kapunált.
Homlokát törölgetve visszazökkent a mába, ot a római Colosseumban, kezében szorongatva az útikönyvet, ami éppen az előző
nap megcsodált Vénusz szobornál volt nyitva.

Megleltelek
Vártam Rád és megleltelek, elmúltak a kavargó fellegek.
Szíved és mosolyod elrabolt, jövőnk a szemedben ragyogott.
Ölelhettem tested tűzét, viselhettem lelked rezdülését.
Gyereksírás volt jutalmunk, mosolyogva szolgálhattunk.
25 év szépen eltelt, mindhalálig veled megyek.
/feleségemnekt Máriánakt ajánlva/
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Üdvözlök minden Kedves Olvasót!
Az én nevem Szilágyi Alext. 15 éves vagyokt. 9 hónap helyet 6
hónapra születem, ezért születésemtől fogva gyengénlátó vagyokt. 11 éves koromban tovább romlot a látásomt. Már szerepeltem egy korábbi antológiában ist. 6 éve írok verseket, ezért gondoltam, hogy 6 verssel szeretném képviseltetni magamatt. Bepillantást engedve arra, hogy az utóbbi 6 év alat hogyan változot a
gondolkodás- és előadásmódomt. Egyútal azt is szeretném megmutatni, hogy atól, hogy valaki más, atól még értékest. A verseket életem legelső versével kezdtem és a legfrissebbel záromt. A
versek közöt kbt. 1 év vant. Egy kutyás, egy tanár-diákos, és 4
szerelmes verst. Kezdetben szerelmemet a Réka álnév mögé bújtatam, de végül felfedemt. Remélem sikerül átadnom a vers írásakor bennem kavargó érzésekett.
Jó szórakozást kívánok a könyv olvasásához!
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Rékának
Tán régimódi,
és rímekhez kötöt,
de ne a verset nézd,
hanem a költőt!

A hangod olyan lágy,
selymes és csengő,
csak akkor vagyunk együt,
ha behív a csengőt.

Lelkemben az álmok
egyre csak nőnek,
nem lánynak nézlek,
csak fatal nőnekt.

Az osztály érdekében
együt érvelünk
a szerelem úgy látszik
már együt él velünkt.

Az idő telik,
s kifutok belőle,
a szerelem üldöz,
és nem futok előlet.

Lehet, hogy a versem
nyálas és csöpögős,
de a szerelem útja
durva és göcsörtöst.

Szépséged betűkkel
nem tudom leírni,
nélküled az életet
nem fogom kibírnit.

Örülök, hogy elfogadtál
úgy, ahogy vagyok,
s remélem ezzel a szívedben
mély nyomot hagyokt.

A napfény megcsillan
szép barna hajadon,
a Földön nem születet
még ilyen hajadont.

Ha a versem nem tetszet,
inkább csak lenézed,
maradjunk barátok,
remélem megértedt.

Ha szemedbe nézek,
rögtön megigézel,
azonnal megégetél
a szerelem tüzévelt.

Ha viszont tetszet,
nem kérek én nagyot,
töltsünk el együt
egy felhőtlen napott.
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Amikor tudunk,
nagyokat nevetünk,
és akkor minden
gátlást levetünkt.

A vége felé közeledve
elmondom ezt neked,
tudd, ha segítség kell,
én ot leszek veledt.

Ha pedig nem szeretsz,
azt kívánom még,
hogy Atilával
nagyon boldog légy!

Ha a világ lap volna,
az is kevés lenne,
ahhoz hogy elmondjam
mennyire sz..t.t.

Hogy együt legyünk,
adnám fél szememet,
érted ez nem nagy ár,
kimondom. szeretlekt.

Az angyal
Kati néni fényes angyal,
eltűr minket üggyel-bajjalt.
Hogyha mégis megbántjuk,
hibáinkat belátjukt.
Szomorkodunk napokat,
rajzolgatunk lapokatt.
Azt írjuk rá!! bocsánatt.
s arcáról elül a bánatt.
Ezeket szeretjük bennet.
Ez már biztos: Mennybe menne!
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Dirr-durr Dániel
Dirr-durr Dániel,
csintalan kis spánielt.
Ahogy a név bizonyítja,
a gazdáit kiborítjat.
A kutyám szereti a tévét,
de a földön nem szedi a kévétt.
Szól rá apa haragosan
néz a kutya aranyosan:
– Ejnye, a satrafáját,
a ház alig áll a lábán!
Szalad a mezőn sebtiben,
nyílik már az Estiket.
Letépi, és viszi haza,
asztal szélén van egy vázat.
Beleteszi, kacag némán,
jön a gazda, meg egy kislányt.
Meglátják a virágot,
ámuldoznak, kiáltnak:
– Dirr-durr Dániel,
te édes kicsi spániel!
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Utolsó vallomás
Már régóta próbálom elérni a szívedet,
hol van a fény, ami innen kivezet?
Hol van a fény, minek neve Réka,
ne hagyd, hogy elmúljon, ne törjön derékbat.
Hogy egyszer végre észrevegyél, már ezerszer kértem,
megkérdem, hogy szeretsz-e, és ha igen, miért nem?
Még ha nem is szeretsz, én mindig melleted vagyok,
mert ha nem lehetek, akkor bizony meghalokt.
Éget a hiányod, és fáj, ha veled vagyok,
hidd el, ha velem jönnél, a lelkednek teret hagyokt.
Bocsáss meg mindent, amit ellened tetem,
hidd el Rékám, érted más ember letem
Ha szeretnéd, csukot szemmel járok,
még akkor is, ha az orromig sem látokt.
Egyszer nem szeretsz, egyszer meg igen,
De fontos vagyok neked, vagyis én ezt hitemt.
Lehet, hogy összeillünk, de lehet, hogy csak képzelem,
Lehet, hogy ez a sorsom, vagy csak múló érzelemt.
na, de mindegy, hadd fájjon, hadd égjen,
remélem, más boldoggá tud tenni, ha én nemt.
Nem ismerlek ki, semmit nem tudok,
addig futok a jégen, amíg el nem bukokt.
És ha már elbuktam, akkor talán
Emlék leszek az élet falánt.
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Tűz és víz
Szeretem a tüzet és szeretlek téged is,
mert a tűz melegséggel tölt elt. de éget ist.
Te vagy az élet tüzet. a szemem fénye,
Te vagy a földkerekség legcsodásabb lényet.
Biztonságot adsz, és ha kell, rám is pirítasz,
és a sötétségben tűzvirágként virítaszt.
Virulj csak Tűzvirág, nem hagyom, hogy baj érjen,
a Víz feladata, hogy mindentől megvédjent.
A víz megvéd, hogy miért, azt mindjárt kifejtem.
egy lényeges infó, amíg el nem felejtem :
Víz szereti Tüzet, ahogyan kiskorába’,
szereti, hiszen együt járnak iskolábat.
A kedves Olvasók biztosan kitalálták,
hogy Víz én vagyok, Rékát pedig Tűzként látjákt.
Ahogy írtam Réka, Érted mindent megteszek,
A hamis világban igazi hősöd leszekt.
Hiába vagyok hős, ha nincs kiért harcolnom,
talán most sikerül a szívedbe karcolnomt.
Szívedbe karcolok, remélve, hogy felébredsz,
hidd el, ha velem vagy minden álmot elérhetszt.
Nem bírom elviselni, ha együt vagy mással,
mindent egybevéve tartozom egy vallomással!!:
barna hajú Tűzvirágom, csak Érted élekt.
Az utolsó pillanatig szívből remélek,
Reménykedem abban, hogy boldog leszel velem,
de ha mással . akkor is melleted a helyemt.
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A jövőben esküvő egy idegen helyen,
én, mint víz, Réka pedig, mint a Tűz van jelent.
Jelen vagyunk mindketen, így hozta az élet,
Réka, én teljes szívemből szeretlek Tégedt.
Maradjon meg ez a könyv legmélyebb emlékül
a Tűz és Víz nem létezhet egymás nélkült.
Ez maradjon emlékül az Élet falán,
Hogy szeretelek – és szeretél te is talánt.

Hullócsillag
Szeretlek, Petrat. – Ezt nem tudom, miért mondtamt.
Ha nem mondtam volna, talán nem lennék gondbant.
Szerelmesek, barátok, nem tudom, mik vagyunkt.
Emlék leszünk csupán, amit sírva it hagyunkt.
Akartam, hogy boldog légy, lehetőleg velem,
remélem, más boldoggá tesz, ha én nem teszemt.
Nem hagysz szeretni, nem hagysz szerelmet vallani,
– Te voltál a szívem – Ezt akartad hallani?
Nagyon szeretelek, te is szeretél, de kit!!?
– Még mindig szeretemt. – Ezt mondom, ha kérdezikt.
És ha kinevetnek, engem már nem érdekel,
csillag vagy, amit akarnak, de nem érnek elt.
Életem éjjelén Sarkcsillagként ragyogtál,
ha elbotlotam, Kedvesem, belém karoltált.
Jó, ha tudod, hogy miatad keltem fel reggel,
és miatad van tele a szobám serleggelt.
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Nem tudom, ki lesz, aki így harcol meg érted,
– Nem tudlak elengednit. – Remélem megértedt.
Sajnálom, hogy szeretelek, azt is, hogy te nem,
de ezek szerint csak ennyi adatot nekemt.
Fáj, hogyha velem vagy és éget a hiányod,
ezért én most nyakamba veszem a világott.
Az út ketéágazot, és döntenünk kellet,
mindketen döntötünk, én a szerelmem mellett.
Én elindultam, te az útjelzőt támasztod,
csak abban bízom, hogy a jó utat választodt.
Sok éve annak, hogy utoljára látalak,
pedig hidd el, minden nap csak téged vártalakt.
Egy éjszaka, mikor már elhagyot az erőm,
egy hullócsillag landolt előtem a mezőnt.
Közelebb léptem, hiszen tudtam, hogy Te vagy az,
mivel elmúlt a hideg tél, it az új tavaszt.
Örültem neked és hogy együt vagyunk végre,
– Most mennem kellt. – mondtad, s én felnéztem az égret.
– De ha onnan fentről egyszer a földre néznél,
tudd, hogy a pillantásod édesebb a méznélt.
Azzal eltűnt és érezte múló illatát
a vándor, ki szereti a hullócsillagátt.
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„Bármilyen vízen evezz is,
ne sodródj túl messzire az álmaidtólt.”
Tizenkét antológiás megjelenésen vagyok túlt. Júniusban végre
megjelent saját verseskötetemt. Címe: „Azt egyt lélekt margójára” és
kezdő mondata a fenti idézett. Tőlem származik – és minden sorát
átéreztem, amikor megírtamt.
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Ikon

felemelkedés és bukás
Szenvedélytől terhes a levegő,
a szél is lusta most mozdulni,
az út szélén pásztor – nyájat terelő,
és hallom a harangot éppen kondulnit.
Kendő fedi nem csak arcom – lelkem is:
Miért bűn, hogy csak magamnak akarlak?
Pedig neked adtam fényem és testem is,
de szíved felet más nők is győzelmet aratakt.
Lábad körül a vér tócsába gyűlik lassan,
szomorú szemed mögöt szürke árnyék,
– Ne szólj semmit, Te csak hallgass!
Bár tudnám: a végén semmit se bánnékt.
Rózsából fontam koszorút homlokodra,
mostanra elhervadt, maradt csak a tövis –
vércsíkot húz, nem szolgálsz rá oltalmamra:
s hogy szenvedni lát: ez sem könnyítt.
Amot emberek gyűlnek, vajon merre tartanak? –
a férfak sírnak és az asszonyok jajgatnakt.
Ruhájuk fekete, hangosan szólítják a Teremtőtt.
Lábuk lassan a kereszt felé ballag: amot egy temetőt.
Nevén szólítják, halkan, ki minket teremtet,
S értünk sírnak mind, nézd csak: Minket temetnekt.
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Részegség
Részeg kis angyalok szállnak az éjben,
Cupidót egy nyíllal majd seggbe lövöm szépen,
mert mindig megtalál, amikor részeg vagyok,
rozé fröccs meg jéger, vannak it bajokt.
Tegnap ismertelek meg: ma ez egy másnapos szerelem,
holnap meg látni akarsz, a dómnál, Szegeden,
a részegség megláta az arcomat és elszaladt,
bennem, belőled mára semmi nem maradtt.

Temetlek
Az éjjel megint veled álmodtam,
– jól szembe köpöt a feledés,
az utolsó estét neked áldoztam,
de hátra van még egy temetést.
Megástam egy apró gödröt neked,
sok nagy érzés kis helyen is elfér,
kiürítem szépen mindkét zsebem,
a gyászindulón a hóhér felkért.
A mélyben te, előted oltár,
emléked még holtában sem szép,
halkan valahol felhangzik egy zsoltár –
és kiáltanál, de hangod elfújja a szélt.
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Tű a vénán
Tű vagy a vénán és belém látsz,
aluljáróban árult olcsó, lágy drog,
én szeretlek és te imádsz –
belőlek – nem érdekel, minek látokt.
Testem takaró – húzd hát magadra,
nézd, és még így is fázunkt.
Aranylövés – dőlne az én javamra,
csak megfakulunk és többé nem látszunkt.
Zuhanok most szárnyak nélkül,
pedig igazán sosem repültem,
lennék az, ki az életel végre megbékül –
mert a te hibád, hogy idekerültemt.
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Sokáig kerestem, hogy ki is vagyok én valójában, mire rájöttem, hogy mi is az én életem értelmet. Tudtam, hogy kell, hogy legyen valami, ami a szenvedélyem, ami a célom, amiért érdemes
élnem, ami kiteljesít, ami boldoggá és szabaddá teszt. Időbe telt,
mire megtaláltam, pedig mindig is ot volt előtemt.
Imádtam és imádok olvasni, és minden elolvasot könyv után
arról ábrándoztam, hogy bárcsak egyszer a sajátom is megjelennet. Mégis eltelt jó pár év, mire magam is eljutotam oda, hogy
papírra mertem vetni a gondolataimatt.
Utólag már mondhatom, hogy az első mondat leírása volt csak
igazán nehézt. Az írással szárnyra kaptam, és megtaláltam önmagamat, találtam értelmet és célt az életemnekt. Hogy írhassak,
hogy az írásaimmal szórakoztathassak, és hogy gondolatokat adhassak át embereknek történetek formájábant.
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Küzdelem
Porral oltot áldot lélek,
Békét teremts, ne csak létett.
Küzdj az emberért, ki léha,
S nem áll ki magáért, csak néhat.
Ne hagyd, hogy a romlás legyen az ára,
Hogy aztán jöjjön a feledés homályat.
Mely után csak eszmél az utókor,
Hogy volt it egyszer ember, ki it harcoltt.
Szánd meg egek Ura a Földet,
A sodródó vizet és a termelő mezőkett.
Tanítasd meg velünk az értéket becsülni,
Hogy ne akarjuk soha többé elfelednit.
Lássuk meg a dolgok mögöt a szépet,
Ragaszkodjunk mindahhoz, mi éltett.
Ne felejtsük el ezután egyik nap se soha,
Hogy saját magunk vagyunk it a legnagyobb csodat.
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Szerelem
Nappal erős vagy és bátor,
Míg az éjszaka magához nem láncolt.
Míg a halk sóhaj el nem hagyja a szád,
Mikor nevét magadba’ mondod, mint egy imátt.
Nem akarod, hogy lássák rajtad a sebet,
Melyet másvalaki oly könnyűszerrel ejtett.
Mikor este kimondod álmodban a nevet,
Mi egykor az életet jelentete nekedt.
De eltaszítot, nem kelletél már,
Partra vetetek, árvánt.
Hagyták, hogy magadra maradj,
S hullámokkal takard be magadt.
Miért kell neked mégis, ami fáj,
Miért kiáltasz utána, hogy ne menj, álljt.
Miért kínzod magad, mikor jöhetne más is,
És miért ő kell mindig, mikor fáj még most ist.
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62 éves vagyok, a feleségemmel élek ketesben egy budai
társasházbant. Két felnőt funk
már rég kirepült a családi fészekbőlt.
Kereskedelmi, pedagógiai és
pénzügyi tanulmányokat végeztemt. Több évtizede egy külföldi
tulajdonú kereskedelmi bankban dolgozom, ahol nemzetközi
kapcsolatokkal
foglalkozomt.
Munkám mellet a zenehallgatás, az olvasás, a jó flmek és egyegy pohár bor melleti meghit baráti vagy családi beszélgetés az,
ami mindig örömmel tölt elt. Első generációs értelmiségiként
mindenért keményen meg kellet küzdenemt. Ezt a küzdelmet
azonban azzal honorálta a sors, hogy a szüleimnél minden bizonnyal színesebb, tartalmasabb életet élhetekt.
A papír már kamaszkoromban is viszketet a tollam alat, de
erre az ingerre igazán csak 50 éves korom táján fgyeltem fel,
amikor valamiféle önkifejezési vágy kezdet belülről
feszítenit.
Egyéniségemhez mindig is a kétsoros-négysoros
versek álltak a legközelebb, amelyek egyszerűségükkel, szikárságukkal fegyelemre késztetik az embertt.
A haikut a feleségem által ismertem meg, aki
maga is ebben a versformában írt. Ő készítete a fekete-fehér kalligráfákat, amelyek a jelen pályázatra
beküldöt munkáimat kísérikt.
Vass István Pál
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Az Alföldön születem,
negyvenkét évet. Családunkban senkinek nem
volt irodalmi vénája, ezért
a saját családomban is kakukktojásnak számítok,
nemhogy kicsiny falunkban, nő létemret.
Verseket
életemnek
három ciklusában írtamt.
A korai szakasz tizenéves
koromban volt, azok a versek elvesztekt. A második szakasz 5-6
évvel ezelőt volt, de egy családi tragédia miat, megint csak feladtam az írástt. Ezek a versek számomra kedvesek, témájuk inkább már a család felé orientálódikt. Harmadik szakaszomat élem
mostt. Egy éve ismét írok, kerestem a lehetőséget, hogy megmutassam, hogyan teszem eztt. Fogadják szeretetel írásaimat!
"A vers csak születik,
mint ahogy születik a szélt.
Vagy a virágt.
Vagy a falevélt.
Szellő a vers,
s én azt hiszem,
a Végtelen küldi vele nekünk
Világ-virágok bűvös illatát,
s amint szívünkön lopva illan át
lepergeti az érzés-szirmokat"
Wasst Albert
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Édes emlékeim.
Kuglófot sütökt. Érzem illatát,
Mint mikor Nagyanyám sütöt,
A kemence parazsánt.
Hol vannak a régi jó illatok?
A parázsló faág, a fnom falatok.
Azok a kenyerek!
Illatuk. Megremeg
A lelkem értetekt.
A túróspite és a rétesek!
Drága Nagyanyám!
Mind elmentek, Veled!
Elmúlt már sok év,
De én még tudom azt,
Amit tőled tanultam:
Az „ő” betűs szavakat,
És a paraszti életet,
Kérges kezedet,
És a föld szeretetét,
És, hogy ha ez az enyém,
Akkor, egyedül nem leszek soha,
Mert velem lesz Isten mosolya,
Mert Ő adta nekünk ezt a földett.
És ha megműveljük, az a becsülett.
Hát így élek én – Nélküledt.

301

Te és én

Váradi Hajnalka

Hívnak a harangok
Szólt a harang hangja,
Olyan fájón, búgón,
Hívot engem reggel;
Árván, búsan-várónt.

Ot vár a csendesség
Isteni nyugalom,
Testem is megpihen,
Templomi padokont.

Szólt, és én indultamt.
Hozzájuk sietem,
Úr házánál várnak,
Harangok és Istent.

Oldozd fel! Oldozd fel,
Oh, én bűnös lelkem!
Kérlek, adj még hinnem,
Remélnem, szeretnemt.

Megbocsájtást kérni
Jönnek, nehéz szívvel
Istentiszteletre,
Ide, mind a hívekt.

Istenem, bocsásd meg
Az én bűneimet!
Bűnös szívem terhe,
Általad semmi leszt.

Csak a nyoma marad
Fájó lelkem ormánt.
Betemeti majd azt,
Bús, bűnbánó zsoltár!
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. mert szeretlek .
Valami feszíti lelkem,
Valami üresség bennemt.
Belül, szívemben mélyen,
Nem hagy nyugodni, mégsemt.
Széthasad már a tudat,
Felrobbant az indulat,
Megőrjít a gondolat .
Hagyd hát szeretni magad!
Nem kell, hogy tegyél bármit,
Most már semmi sem számít,
Ne törődjünk semmivel,
Csak magunk örömivel.
Nincs bennünk már bűntudat,
Ne hibáztasd hát magad,
Fogd rám, én elvállalom!
Az én bűnöm csak, tudom!
Mert, én téged szeretlek,
Engem, már csak ez éltet!
Ha eldobsz, elpusztulok,
S a könnyeddé hamvadokt.
S minden könnycseppedben,
Lesz egy pici belőlem,
S ha könnyeid hullanak,
Én csókolom arcodat.
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Szótalanul
Szótalan vagyok én, nagyon régóta márt.
Hallgat bennem csöndesen, félve, a magányt.
Már nem vagyok régen, csacsogó csalogány,
Sem gyönyörűn daloló énekesmadárt.
Hallgatásom is csak egyedül nekem fáj,
Nincs hát senki sem, akivel megoszthatnámt.
Egyedül vagyok én, széles-e világon,
Mégis, egyes-egyedül, csak terád vágyom!
Jöjj – kérlek – el hozzám, gyönyörű kedvesem,
Szeressél engem és csókoljál gyengédent.
Nem kérlek tégedet, hogy bármit is szóljál,
S mit nem szeretnél, nekem olyat mondjált.
Elég nekem az, ha két szemedbe nézek,
S látom a szerelmet, szemeid tükrébent.
Látom a lelkednek minden rezdülését,
S szívemben érzem szerelmed szenvedélyétt.
Jöjj hát el, s vigyél el magaddal, messziret.
Vigyél el engem a szerelem földiret.
– Képzelem csak, megérted, mit neked mondok,
Pedig, tudod, hogy egyetlen szót sem szólokt. —
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Csillagos ég
Már csodás csillagos az ég,
És minden kicsit hallgat még,
A kis tücsök sem ciripel,
Most még nyugodt, halk az éjjelt.
Lassan éled az éjszaka,
Halvány fényt gyújt száz csillaga,
Majd, előbúj a fénylő hold,
S nézi a csillag-milliótt.
A tejút lassan kanyarog,
Rajta egy angyal andalog,
S néz a Földre, elmélyülten,
Gyönyörködik életünkbent.
Ha úgy gondolja, idejön,
Leszáll közénk, és beköszönt.
Megvigasztal, eligazít,
Így bennünket élni tanítt.
S honnan tudja, mit kell tenni?
Nem mondja meg neki senki!
Ember volt ő is, s megérzi,
S tudja, mikor egy szív vérzikt.
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Tündöklő álmaim
Istenem, mivé lesznek
Szép, tündöklő álmaim,
Ha az Emlékek-taván,
Az élet lélekvesztője,
Már nem viszi
Lelkemet tovább?
Ha perzselő fájdalmak
Égő napsütésében,
Nem lesznek már Remény-fák,
Amik olykor hűst adnának,
S vágynék télbe,
S vágynám a halált.
Szívem is meghasadna,
Ha szép, fénylő álmaim,
Szürke semmi ködében
Végleg tűnnének, s elhagynak
Ábrándjaim,
Magányos éjben!

Elrejteni előled
Nem tudom pontosan, mi az a szó,
De biztos van valami, ami idevaló:
Amikor elmúlik a szerelem,
És már nem hevíti szívem forró érzelemt.
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Mit mondhatnék neked, hogy ne bántson,
Mikor te voltál egyedül a nagyvilágon,
Akiben én mindig megbízhatam,
S minden titkom, örömöm, búmat, neked adtam.
Hogyan mondjam el, hogy már ez elmúlt,
S hogy ami egyszer támaszom volt, most visszahúz,
S nem akarok én kegyetlen lenni,
De szeretnék most már tőled messzire menni!
Látod, előted állok remegve,
És nem merek belenézni már a szemedbe,
Mert félek, kiolvasnád belőle,
Amit én el akarok rejteni előled!

Elcsendesült.
Elfogytak lassan a szavakt.
Csönd van már rég bennemt.
Üres, tiszta mindent.
Nem hallom már a szimfóniát,
Nincsenek már színek,
Konganak a szívekt.
Nem is lesz már több vers bennemt.
Megkopot a lélek.
Nem sokáig élekt.
Nincs már kedvem hozzá többett.
Tollamat leteszem,
Lezárom szememet.
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Fáj
Fáj, mikor ébred bennem a tudat:
Nem vagy melletemt.
Égeti lelkemet, s üres teret mutat
Helyed, szívembent.
Hiányod feldolgozni képtelen
Fájó szívemen,
Kongó magányom üt ezer sebet,
S vércsepp lelkement.
Nem halok még bele fájdalmamba,
Szenvedek továbbt.
S gúnyos kacajjal tűri, s még hagyja,
Nem hív a halált.
Legalább, vigaszt nyújt az még nekem,
Amíg szenvedek,
Van, ki téged tiszta szívből szeret,
Bár, te mást szeretszt.

Most jó lenne.
Most jó lenne Istennel beszélni!
Egy kis türelmet Tőle kérni,
Érezni simító kezét,
Átvenni lelke melegétt.
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Most jó lenne Istennel beszélni!
Szeretetében megfürdőzni!
Éreznem kell, hogy szeret, mert
Lelkem fényei elvesznekt.
Most jó lenne Istennel beszélni!
Testem börtönébe bezárni:
Minden rosszat és bűneimt.
S szállnék lelkem szárnyain.
Most jó lenne Istennel beszélni!
Hisz csak kezem kell összetenni,
Lelkembe mélyen belenézni,
És hívni Téged, Istenem!

Várlak
Várlak téged reggelt.
Várlak, vidám kedvvelt.
Nem tudom, hogy meddig,
Amíg kedvem telikt.
Telik kedvem gyorsant.
Ide is érj, gyorsan!
Vártalak sokáig,
Évekig, órákig.
Most már it vagy végre!
Látod, mi a vége?!
Szeretlek, már régen,
Eddig érted éltemt.
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Üdvözlet a Kedves Olvasónak!
A nevemet olvasva, a paksi embereknek talán ismerősen csenghett. Igen, büszke vagyok arra, hogy egy nagyon szép és nagy
család sarja vagyokt. It születem és it is élek Paksont.
A leírt versek ellenére, nem vagyok poétat. Asztalosmester vagyok, és ezen nem is akarok változtatnit. Ezek a sorok igazából
csak azért gépelődtek bele a telefonomba, mert ki kellet írnom
magamból a dolgokatt. Rájötem: így emészthetőbb az élet, nem
könnyebb, de elviselhetőbbt. Meg hát a reggeli wellness: kávé,
cigi, versírás az erkélyent. Ha netalántán nem készültek volna el,
azt nap közben fejeztem bet. Ezeken a sorokon kicsit látszik is,
hogy nem egy szuszra íródtakt. De nem is baj! Ja, és még
valami!!! Nagyon nem szeretném, ha ezek a sorok bármilyen
formában tananyaggá válnának! Én is utáltam a verselemzést!!!
Kellemes szórakozást kívánok az olvasásukhoz! És ne gondolják túl e sorokat! Ezek csak pillanatképekt.
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Homokszemek
Hétfő van, a reggelünk egy újabb zuhanás
Mint sólyom az égből
Szárnyunk suhogása még csipkézi a felhők alját
Aztán a zuhanás
És kezdődnek újra az éltető szükségek utáni hajszák
Könyörtelenül kurtára kerekedet az a néhány együt töltöt perc
Ó mondd, miért lehet, hogy kevés az,
miből a boldog szív merítkezhet
Ó mondd, miért van úgy, hogy ami csak igazán jó,
abból csak keveset lehet
Munkába temetem vágy-szabdalta lelkemet
De még nem megy
A fejemben fészkelnek azok a felhőtlen csendes esti percek
Arcodat magam elé képzelem
Most vidámnak kellene lennem?
Hiányod mardossa szívem
Menyire megosztot érzés
Ez it a szerelem!
Talán fennakadtak azok a homokszemek?
Most lassú, lusta lépésekben keresik helyüket az üvegben
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Mindig, mindig csodás
A veled töltöt újabb csodás este után
Gyötrő rémekkel küzdötem az éjszakát
De minden izzasztó ütközet határán
Nyílik a szem, s te melletem voltál
Testedhez bújva éreztem, hogy rossznak vége már
Egy fáradt ébredés, és talán úgy érzem mindenem fáj
A vakságban vívot harcban izmaim elfáradtak
Kidobot magából az ágy
De te még az ébresztővel alszol
Válladra csókot hint tőlem a vágy
Én már öltözök, közben készítem reggelünk kávéját
Csodás illatával fertőzöm a tegnap konyháját
A megszokot bögrékkel szobánk felé halk csoszogás
Ébredő szemedben látom angyalok mosolyát
Az ölelés után már bármit hozhat a nap
Búcsúcsókunk után újra boldogan
Indulnom kell, autóm már szinte rutinból gurul
Paks felé veszem utam
Velem együt a távoli határon bíbor pizsamájában ébred a nap

A múlt emlékei
Az őszirózsa bokrában az élet értelmét
Színeket, virágokat akkor is, ha csípi a dér
Még zöldellő levelei isszák az oly kevés fényt
Szépségét csodálom s buzdítom küzdelmét
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Mert kell, még kell, hogy legyen virág
Mert azt lopnom nem bűn, hiába ellen a világ
Tövisek felet félve fogom szívem üzenetét
Mert neked, csak neked tépem bimbaját
Kezemen karcokkal küzdök, de megvan a virág
Még érzem az apró vérvörös csíkok fájdalmát
De agyamban, szívemben már ot a vágyakozás
Az feledtet mindent, csak a jövő a fontos, az tet s tesz boldoggá

Párizsban van, aki nem gyűlöl
Othonotok lángokban, ki tudja honnan a tűz és bűnös szándék
Családotok szilánkokban, ki tudja merre és mikor lesz újra
eggyé
Kenyeretek ázotan, lesz-e liszt és kéz, hogy ízleljétek a friss
ízét
De it nálunk vendégek vagytok
Európa szállást, kenyeret adot
Jó gazdaként szemet hunytunk szokásaitok felet
Élünk ahogy élünk, de ez miért zavar titeket
Csador nélkül szeretjük látni a csillogó szemeket
De mi ithon vagyunk, nem döntjük le a kereszteket
Tudom, hogy nem jellemezheti milliót az egy
Tudom, hogy nem hordoz mindegyikőtök szíve mérget
Hiszem, hogy nem lehet hitetekbe vésve a gyűlölet
Nem akarunk gyűlölni, ne hozzátok ide a tüzet
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Tudnom mit érez

(azoknak akik küzdenek – úgy, ahogy én is tetem)
Létünk egy hajsza, küzdelem a holnapért
A holnap nem álom, mert van miért, és van kiért
Mert hiába a kór, nem számít már
Mert nincs más út, nincs választás
Mert tudjuk, hogy van ki ránk nyissa a kórterem ajtaját
Megannyi áldozat, munka és tet
De minden, minden hiába, ha magadnak nem hiszed
A gyógyulás útját csak te lépheted
Akarnod kell, mert a tudomány csak fél siker
A sejteknek a testedben hidd el az is kell
A lélek is számít, hitel és reménnyel
Tudom, nehéz a mosoly, de tudom, hogy ez is kell
Tudom, hogy tele az agy és a szív kérdésekkel
De ot van feletünk Ő, ki mindenre felel
Nekünk ezt meg kell csinálni
Mindig csak előre, menni, menni, menni kell!

Piac
It az év alkonyán, a szürke telünkben
Hideg hajnali álmos csend az utcán
De ot a magas házak rejtet ölelésében
Sürgés, forgás, nyüzsgés, életeli sodrás
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A madarak világából látva egyszerű mértani formák
Kígyózó asztalsorok közt
Most most még szinte üresek a járdák
Hallgatom az ébredező emberek halk moraját
A vevők óhaját, az eladók sóhaját
Színesednek a rideg beton asztalok
Pakolják már szorgalmasan a portékát
Helyükre kerülnek az illatos zöldség- és gyümölcshalmok
Tojás és tűzvörös paprika szomszédjában ínycsiklandó disznóság
De ot, a második sor közepén, ot már más kínálja a portékát
Az volt az ő helye – miért van, hogy még most is fájom hiányát
Az eszem már tudja, de a szívem most is becsapot
Hiába keresem mosolyát, tudom ő már nem lesz ot
Ibolyat nénémt emlékére

Keresztéknél
Ot vagytok nekem, ot, mit úgy hívnak család
Szerencsés vagyok, nekem kető van
Apám mellet apám és anyám mellet anyám
It, az én kis életemben, soha nem ti,
a sorsom volt néha mostoha
Mindig volt helyem annál az asztalnál
Mindig volt jó szó, egy intő jó tanács
És sohasem volt a szükségben elutasítás
Mert szerető szívetek kapuja mindig nyitva áll
Kakukk vagyok a fészketekben,
de az othon melege mindig visszavár
315

Te és én

Vidákovics Csaba

Mit tehetek
Életemet hogy háláljam
Sorsom mezsgyéjét te ástad
Az igaz utat te mintáztad
Mindent, mi letem te formáltad
Ot, hol a sors fordít hátat
Ot, ahol a szépet lepték árnyak
Ot, ahol csak az imák jártak
Sóhaj maradt, s töröt szárnyak
De ot voltál te könnyben ázva
Kezem fogtad remegőn állva
Küzdelmemben hitem társa
És felálltam, hogy világ lássa
Csak most én állok, mert kell hogy lássad
Kell, hogy értsd, hogy bízd, hogy várjad
Hogy it vagyok, mert kell a támasz
Még nem tudom hogy, hogy csináljam
De hidd el együt, együt másabb
Kezed fogom érezd bátran
Erőm tiéd, hogy táplálhassam
Szívem vágya, hogy még soká lássam
Szemednek szerető csillogását
Édesanyámnak,t hogyt soset adjat fel!
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Egy kemény kéz, érces tenyér
Mikor először fogtál, féltőn óvtál
Hatalmas tenyereidben csónakként ringatál
Az olaj átható illatával altatál
Mosollyal arcodon, büszkén mutatál
Gyermekkorom hőse voltál
Hogy mindenünk meglegyen, a munkában szakadtál
Az estéknek meleget
A családnak biztonságot adtál
Serdültem s te intetél, a jóra tanítotál
Ha volt miért – mert volt miért – korholtál
Ha kellett a levest a nyakamba akasztotál
De mindig csak azért, hogy emberré avassál
Eszembe, kezeimbe tudást, munkát adtál
Szívembe, lelkembe becsületet ragasztotál
Azért, ami vagyok, egy életet adtál
Mert azt. aki vagy, egy igazi apa, hogy példát mutassál
S most elszállt feleted, betegen, szinte árván
Az ágy is már kemény, a kolbász is sok már
Tudom már nem maradt sok, csak emlék és ábránd
Lekoptak a tenyérkérgek, hajlotan, remegve vársz rám
Megszakad a szív, de van még remény
Eltűnt már az a fess, erős sziklakemény
De maradt még szív, a szemedben fény
Megöregedtél Édesapa, ez it a tény
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Egy angyallal ébredtem
Egy angyallal ébredtem
Karjaim közt ölelésben
Béke és nyugalom körötem
Talán még álom, hát élvezem
Egy angyallal ébredtem
Párnák közt melegben
Testét óvón őrzöm testemen
Selymes bőrének illatát lélegzem
Egy angyallal ébredtem
Tükör, csillogó csodás szemében
Csendes csókok hevében
Testem tudatalan tüzében
Egy angyallal ébredtem
Szerelemmel szívemben
Szárnyaló szavak színében
Mondom el, hogy szeretem

Az mindig igaz
Akkor is vagy, ha már it szakad a szál
Segítő kezed mindig tetre kész
Pedig neked is van elég, munka, othon, család
Már-már bűntudatban élek, mert sosem kell kérjek
Hatalmas szívedet mindig osztanád
Nem tudom, hogy ezt érdemlem
Azt tudom, ha kell, mindig lesz viszonzás
Mert tudom, most már tudom
Milyen az igaz BARÁT
Idkort Zsoltinak,t at barátomnak,t nagyont sokt szeretetel!
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Egy kicsiny házban aprócska ember
Mindent megadnánk, de tudjuk ! nem lehet
Visszahoznánk magunkból újra a gyermeket
Hóval lepet karácsonyokban, boldog családi perceket
A szabadság vizében lubickoló nyári szüneteket
Vártuk már nagyon az utazást, felelevenítve a tavalyi emlékeket
De csit! Csak titokban, halkan, Apuék előt nem lehet
Nem tudják, vagy nem szóltak róla, hogy halloták a történteket
Mi meg már szőjük előre a komisz kis terveket
Mert tudtuk, és élveztük nagyon, hogy a mamánál mindent lehet
Lustán, lágy hamuillatban úsztak a dunyha alat a reggelek
Bármikor kelhetünk, nem volt az, hogy kell, senki nem sürgetet
Az asztalon gőzölgő tea várt, mama hozta már a bundáskenyeret
Mindig történt valami, pedig sutba vágtuk a terveket
Csak a csíntalanságunk csinált csodás emlékeket
Azok a mamák nagyon szerethetek
Mert máig sem tudom miből merítetek akkora türelmet
És most fájó a szív, hiányuk nyomaszt
Rohanó életünkből, velük tűnt el a kontraszt
Abban a piciny házban mindig nyugalom volt és béke
Szóljon ez a vers, minden Nagyi emlékére!

319

Te és én

Vidákovics Csaba

Száműzetés a szabadságba
Szabadságba taszajtotál
Szárnyaimról béklyót loptál
Most repülhetnék szelek hátán
Fényországban illat-pásztán
Kalitkádat magadra zárnád
Lelked rácsát forrasztanád
Ajtód kulcsát megtartanád
Kisírt szemed eltakarnád
Szív szívet tép, szakad a lánc
Bánat marta kínok közt ránc
Tudatlanul ténferegve erőltetet minden lépés
Gyengült lábak szédülésén, bánatomat járja a tánc
Érzem szíved rezdülését
Jóságodnak minden fényét
Szándékodnak tiszta szépét
Akaratod elszánt kérgét
De kell, hogy érezd!! enyém tiéd
Kell a fogság, de tudd, hogy miért
Mert a szív fogsága szebb a szépnél
Önként adnám, legyen tiéd
Hát add a kulcsot, szíved kulcsát
Add a láncot s lakatra zárt
Kalitkádnak fényes rácsát
Táncnak párban új iramát
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Tudom mit hoz ily nagy döntés
Szűkebb térben kisebb a rés
Súrlódásban több feszültség
Magányodnak végleg végét
De hidd, a láncod én eresztem
Többet adnék, mint elvetem
Hogy lelked újra boldog legyen
Múltad fájdalmát temetem

Könnyebb
Könnyebb az út, ha van kitűzöt cél
Mert közben számolható minden lépés
De néha kell, hogy felejtsük el a matematikát
Mert néha kell, hogy a vágyak mutassák az útirányt
Könnyebb a lét, ha nincs mindig tét
Ha nem kell, hogy izzadjon a tétlen tenyér
De kockázat kell, s néha egy élet a tét
Hogy egy új, egy szebb épüljön helyén
Könnyebb a szív, ha megtesszük mit diktál
Az ész ellen küzd, s így nyer csatát
Ha többet adunk, mert nem látjuk a tisztát
De nem számít már, mert ebben a megnyugvás
Könnyebb a hit, ha van benne társ
Kéz kezet fogva nincs belenyugvás
Ha az egyikünk lassít, ot a biztatás
Könnyebb az élet, ha van szerető társ
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Egy út vége
Nem tudni mi erősebb benne már
Fájdalmak közt, két szusszanás
Az erő ha elfogy, mi marad eztán
A félelmek múlóban már, helyükön ot a szorongás
Fehér falak közt, fehér ágyban,
fehér angyalok vigyázzák
Nyújtják a létet a sípoló gépek,
az emberek mellet, technika és tudomány
Erőn feleti akarat, elszántság,
és tet feszíti határát
Tudni, hogy mindent, de mindent megtesznek érte,
enyhíti lelkem fájdalmát
Hősök és angyalok, kéz kezet fogva,
rajzolják újra az élet vonalát
Tudom, hogy ezért emberek élnek,
kezükben szakma, lelkükben hivatás
De kell, hogy csodáljuk, mert hinni már nehéz,
mi az mi nekik akadály
Már nincs az a hála, mit meg ne adnék,
hogy sokáig láthassam mosolyát

Vasárnap
Még marasztal az ágy, a jó meleg takaró alat
Édesen bizsergető lustaság, csend, te még alszol, hagylak
Tétova gondolatok közt vágy, gyűröm a párnát a fejem alat
Őrzöm csukot szemed álmát,
a szürke félhomályban kémlelem alakodat
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Talán meleged van, és talán betakarhatnálak
De már így is nehéz fékeznem, zaboláznom fantáziámat
Gondolataim a vékony kis textilek alat járnak
Szemeim röntgenként kémlelik azt, amit azok takarnak
Csíntalan földrajz ez, mit csak most, férfként értékelek
Mert gyermekként nem érdekeltek a dombok,
völgyek s párban a hegyek
Nincs is tán e világnak, alakodhoz hasonló, ily csodás helye
Hol a selymes felszín alat,
a tökéletes formák ennyire összeillenek
Néhány apró szusszanásod jelzi ébredésed
Mosolyra nyúlik szád, szemed még küzd a fénnyel
Lassú mozdulatban keresed felcsigázot testem
Te még nem tudod mit tetél, pedig csak aludtál az ölelésemben

Egy csendes este a barátokkal
Köszönés után néma csend, a megszokot nyugalom
Apró mosolyt osztanak a méla arcok
Nem kérdeznek, így nem válaszolok
Talán könnyebb ez így, nem kell osztozniuk bánatomon
A hangszóróból megszólalnak a régi dallamok
Nyílik néhány üveg bor, töltenek, koccintok
Ezt az ízt már rég éreztem s azok a sajtok
Előkerül kártya és a zsetonok
Indul a játék, újra ithon vagyok
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Szilánkok a szívben
Szorongatot félszben egy gondolat
Miért, mondd miért nem értetem mi az
Mi az, mit tetem, tennem kellett, hogy lássad
Hiszem érezted, hogy szeretelek, s amíg a világ ez így marad
Hiszem, hogy a botlások erősítik a lábakat
Hiszem, hogy a támaszunk egymásnak míg szeretet van megmarad
Hiszem, hogy hiszed már, szerelmem nem ölni akarta vágyaidat
És bízom, hogy szeretsz annyira,
amivel belőlem boldog embert faragsz
Mert múlnak a napok, s nem tudom merre vagy
Időt kell adnom tudom, hogy tudd ki vagy
Bezárt ajtók előt még szürkeségben a falak
De hiszem, hogy ot van a kulcs, a hiányom alat
Hiszem, hogy döntésed téves, csak múló pillanat
Hidd, hogy csak a jót akartam, és nem a zárakat
Hiszem, hogy szeretsz, és hogy majd ez számít csak
És várom azt a pár szót: APA MERRE VAGY?

Közös percek
Az mindegy, mit mutat a higany
Nem volt még úgy, hogy visszatartson
Kabát alat, a meleg szívnek szárnya van
S a kezek fnom szorítása kapocs a láncon
Gyakorlás nélkül is hangoltak a lépések
És néha úgy jó, ha a cél céltalan marad
De az origóhoz való visszatérésben
Mindig van valami, valami ami összetart
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Mert ha csak arcunkat mossuk az élet apró örömeiben
Szemünk és szívünk így tiszta marad
Észre sem vesszük, hogy a lecsorgó vízzel
Vállunkról is áztatjuk, a teherként tornyosuló sarat
S mikor már egymást mossák gyengéden a kezek
Mert örömet okoz és ez nem feladat
Akkorra már közösek az érzésben az értékek
És hisszük akkor is, ha a vak vezet világtalant

Ebéd anyunál
Zsebemben hordom már egy ideje a kulcsokat
Nyitom az ajtót, mögöte mindig mosoly és ölelés fogad
Az asztal terítet, hadrendbe állítota már a tányérokat, "eszcájgokat"
Helyem van ennél az asztalnál akkor, is ha nem hozom a páromat
Rég letetük mi már a kardokat
Nincs már okítás, bár néha még korholgat
Hallgatom mit mond, mert tudom,
csak a szeretet mondatja ezeket a szavakat
Tréfás mosolya mindig megnyugtat
Előkerül a leves, gőzölög a tál
Húgom kezében meg egy jókora fakanál
Tudom csak viccel, hiszen nem kell az már
Ülve várjuk csendben míg anyu mereget
Szerényen fgyeljük a szorgos, angyali kezeket
Kóstolás után a sót keresem
Két mosoly közöt összeakadnak a tekintetek
Hugi már ugrik, bár én szólni nem merek
Dorgálást várok, vigyázza az egészségemet
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Aztán egy újabb fogás, még egy és még egy
Hűha! Ennek már a fele sem tréfa, lassan már szenvedek
Hizlalni akarnakt. De nekem jó így emberek!
Kávém után egy hatalmas köszönet
Tudom többet kapok mindig, mint megérdemlek

Az edzőterem
Pereg az életünk, mint egy flmszalag
Száguldó emlékeket őrzünk a csont alat
De ot van az a hely, mit magába zárnak a falak
Ot minden más, kívül marad minden rosszakarat
Talán csak falak, tető és szőnyegek
Talán nem is ismerjük igazán a helyet
Talán nem is kell tudnunk mit gondolnak it egymásról az emberek
Ebbe a terembe én mindig szívesen megyek
és boldogan hagyom it a verejtékcseppeket
Küzdősport ez, egy tiszta küzdelem
Több ez annál, hit, elszántság és fegyelem
It nem érték az ármány, tiszták a szemek alat a lelkek
Bár kesztyűket viselünk, mégis üresek a kezek
It is kicsit othon lehetek
A fekete zsákokon bosszúmat élhetem
S ha már kezdődik a küzdelem
Tisztább a lélek, higgadt a vér
A két kesztyű közt az ellenfelet kémlelem
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Édesapám háza
Egy út van előtem
Egy szomorú megbízatás
Kezemben kormány
Most húgom mellet, a hallgatás útitárs
Ülünk, ebben a borongó csendben
Tudjuk egymás gondolatát
A duruzsoló motor zaját időnként leteperte
Egy-egy mélyről-szakadt sóhajtás
Alatunk egy fekete szalag szűkül el a végtelenben
Mely ketészeli a zöldellő határt
Mint koszorún, a masniba hajtot selyem
Úgy simul hullámokba, a dombokat vájta völgyek talapzatán
Az úticél egy ház, a Duna túlpartján
Üresen kongó falai közt, szótlan szolgák élnek
A remény nyitja az ajtót
Bent, az asztalnál, a gazda hiánya foglalja a széket
A konyha is más, a húsleves illat-emléke is felmondot már
Helyén szikkadt szagát bontja, néhány elmosatlan edény
A gyümölcsöstál ráncain vicsorog az öregedő elmúlás
Az egykor rikítóan üde almán, barna körökben a keserűség
Fényt, levegőt szippant, egy-egy ajtó, ablaknyitás
Most még mélyebb a csend
A szürke por teríti mindenre vásznát
Emlékek ülnek mindenüt, félig betemetve
De most a tet kell, noszogat az idő-szorítás
A tennivalók listáját húgom őrizte fejben
Helye kell állítsunk valami törékeny rendet talán
Sietnünk kell, mert vár minket egy kórházi ágy, a messzeségben
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Talán
Talán a kevesebb többet ad
Ha csak láthatom mosolyodat
Szavakban tiszta hangokat
Talán másban látom azt
Hűségedet, csillogó szemed alat
Reményt, hogy az még soká az marad
Talán az érték is más a felszín alat
Szeretni úgy, hogy azt visszakapd
Örömben minden apró talált pillanat
Talán szívem osztani is bátrabb
Hitemben oltalmazom minden tisztaságomat
Nem eresztem, azt mit a múlt java ad
Talán most szűkebb minden gondolat
Könnyebb együt az egyenes utat
Kezemben kezeddel, keresetlen bizalmat
Talán lassabban lobban
De szeretlek, olyannak mi vagy
Mert szeretsz így egésznek, cakkom-pakk

Kell, hogy legyen húga mindenkinek
A feledés homályába temetkeztek a gyermekkori sérelmek
Akkor még nem értetem, miért nem voltak helyesek az egyenletek
Miért volt más az amit ő, és az amit én tetem
Miért éreztem azt, hogy én nem annyira kelletem
Most minden más, az idő pont annyira szál felete mind feletem
Testvérek vagyunk, nem letem hős, de mégis elfogad szeretetben
Nem kértem, mert akkor is adot, ha szégyelltem
És nem kell, hogy kérjen, mert ő let hős a szívemben
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Testvérek, de nem egyformák
Testvérek, de van már igazság
Testvérek, ha kell mellém áll
Testvérek, ha kell, mindenem odaadnám
Két élet a tanú, nincs bennünk hazugság
Két élet a zár, erősebbek minden lakatnál
Két élet a társ, mert a sors bármerre sodor ! ő tudom, hogy ot áll
Két élet egymásért, mert mindig van megbocsájtás

Miért csak most
Egykoron féltem erejében
Szakíthatatlan lendületében
Természetének szelében
A szigor szikráit szemében
Mára már csak harmata a légnek
Fájó mozdulata, szólító kezének
Kesergőn, könyörgő kérések
A távolba meredő fátyolos tekintet
Egykoron nem értettem, mi az igaz tisztelet
Néha a muszáj volt, ha vele tennem kellet
Ha hasonlítotak, megeset t!! szégyelltem
Nem tudtam miért, nincsenek szavak a miértre
Ma én állok erőben felete
Ma nekem kell őt vennem kezembe
Ma büszkén viselem e nevet
S ha látom így, könny áztatja szemet
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Kedves Olvasók! Örömmel tölt el, hogy a Komáromi János köré csoportosuló alkotóközösségnek immár hetedik éve tagja lehetekt. Ugyanakkor megborzongok, ha arra gondolok, hogy milyen
gyorsan röppent el ez a hat év, és mennyi minden történt azóta
velem, körülötem, ami élményből emlékké csendesedet és arra
serkent, hogy gondolataimat másokkal is megosszamt.
Nem vagyok termékeny író, de nem is hajt a vágy, hogy számszerű fölénybe kerüljek írótársaimhoz viszonyítva, hiszen az írás
nem versenyt. Belső üzenet, ami olyan mint a gyümölcs, ha ideje
előt kínáljuk fel, nem élvezhető valódi zamatat.
Előfordul, hogy félbe marad egy-egy gondolat, és hónapokkal
később érkezik meg az ihlet, ami hozzásegít, hogy megszülessen
végre a vers, egy újabb élmény, esemény hatására, mely hozzásegít ahhoz, hogy a csonkából egészet faragjakt.
Szeretetel kínálom fel az olvasóknak és író társaimnak a kötetben megjelent három teljesen különböző hangulatú írásomatt.
Jó olvasást mindenkinek!
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Emlékezés (két vers)
Egyedül a parkban
Nélküled sétálok,
s mégis veledt.
Emléked felém röpítik
a fáradt falevelekt.
Sok ajtót becsuktam,
újakat nyitotamt.
Most pedig nélküled,
és mégis veled sétálok
a parkbant.

Talán
Talán az őszi fuvallat súgta meg,
talán egy haldokló levél,
mely lábam elé esett.
Nem szóltál, de szavak nélkül is éreztem,
hogy már nem szeretszt.
Talán így kellet lennie,
talán nemt.
Talán hiábavaló volt a félelemt.
Túléltem, és ahogy a reggeli kávémat kevergetem,
már nem fáj a hiányod, hiszen olyan távoli
ez a talán volt, talán nem szerelemt.
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Te hallod a szél szavát

(Bakához, kedvenc lovamhoz)
Te hallod a szél szavát,
a természetnek halk sóhaját
Szemünkben a csend üzenete,
ősi titkok kódolt rejtjelet.
Átkarollak, lelkem lelkedet köszöntit.
Hunyt szemünk mögöt megszűnik a külvilágt.
csak állunk némán, és repülünk a végtelenen átt.
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Vönöczki Ferencné

1952-ben születem Győrbent. Írásaimat Vönöczki Ferencné néven, vagy lánykori nevemen Gmeindl Margitként publikálomt.
Egy tragikus esemény hatására kezdtem írnit. Nem szeretem
volna belebetegedni párom elvesztésébe, hisz már két váláson is
túl voltamt. A megyei Kisalföld című lapban jelentek meg először
verseimt.
2013-ban magánkiadásban megjelent egy verses könyvemt.
Több antológiában is benne vagyok és a Comitatus folyóiratban is közöltek már tőlem írástt.
Újabban már prózával is foglalkozomt. Rövid novellákat írokt.
A Youtube-on két CD is fent van a verseimmelt.
Szeretném a második könyvem is megjelentetni, még ebben az
évbent.
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Becsületbeli ügy.
„Becsületbeli ügy, hogy segítselek
mert az életemmel tartozom nekedt.”
Így kezdődöt az a levél, amit Enikő utoljára bontot ki a
számtalan számlát és csekket tartalmazó boríték utánt.
Megdöbbent, hisz ő már rég elfelejtete az esetett. Mikor is
volt? Már igazából arra sem emlékezet, csak az esetre emlékezet nagyon határozotant. Az iskolába indult, hogy a délutáni
óráját megtartsat. Ahogy befordult a Petőf utcába az egyik padon
fekvő, de szinte életelennek látszó lányt látott. Az azonnal látszot, hogy lány, mert divatos szoknya volt rajta, de furamód felcsúszvat. Ijedten szaladt oda és megdöbbentő látvány fogadtat.
A lány karjáról egy öv lógot ami már félig kibomlot és azonnal látni lehetet a tűszúrások nyomátt. Csak egy pillanatig tétovázot, hogy mit is tegyen, de már kapta is a telefonját és hívta a
mentőkett. Utána az iskolába szólt be, hogy helyetesítőt kérjen az
igazgatótólt. Pár szóval vázolta, hogy miért nem tud időben ot
lennit. Szerencsére csak egy óráról volt szót. Ezt meg tudták oldanit.
Közben már a mentő is megérkezett. Azonnal láták, hogy elég
nagy a baj, mert szerintük is kábítószer túladagolás történtt. Egyértelmű volt, hogy ő is beszáll a mentőbe és elkíséri a lánytt. Amikor az orvos felvete az adatokat a táskában talált iratokból, megtudta, hogy a lány a közeli gimnáziumba járt. Órákig tartot, mire
Rita (így hívták a lányt) magához tértt. Ellenségesen méregete
Enikőtt.
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Enikő nem kezdet hangoskodni, vádaskodni, hogy miért tet
ilyett. Halkan kezdet beszélni a lányhozt. Elmondta, hogy látja jó
családból származik, ezt a csinos és divatos ruházatból tudta
megítélnit.
Érdeklődöt, hogy mi az, ami hiányzikt.
– Gondolom nem foglalkoznak veled. – mondtat.
– Na és van köze hozzá? – Kérdezte Ritat.
– Igazán ot hagyhatot volna. – folytata
Akkor Enikő pár szóval magáról, árvaházban töltöt éveiről
beszéltt. Lágy, nyugodt hangja álomba ringata Ritátt.
Érezte, hogy már ideje hazamennit. It úgysem tud többet tennit.
Hetek múlva, míg vásárolt megszólalt a telefonjat. A kórházi
toxikológus hívtat. Rita ismét náluk voltt. Megdöbbent, hogy miért
nem a szülőket értesítetékt. Kiderült ! ők éppen Miamiban nyaralnak és a hülye gyerekük miat nem jönnek hazat.
Enikő nem gondolkodot, ment a lányhozt. Ez hónapokig így
mentt. A szülők nem foglalkoztak sokat azzal, hogy Ritát kiteték
a gimnáziumbólt. Úgy gondolták van annyi pénzük, hogy eltartsák és éljen ahogy akart. Így nem volt rá gondjukt.
Végre elérkezet a nap és Rita tisztán hagyta el az "elvonót"t.
Nem lehetet ráismernit. A zavarodot, sovány fruska helyet egy
megfontolt, kissé megöregedet, de mindenképpen új életre vágyó Ritát látot viszontt. Egy ideig még fgyelte a lányt, de mivel
normális életet élt, estin le is éretségizet, úgy érezte már nem
kell pótanyát játszanit.
Mikor idáig jutot az emlékeiben, tovább kezdte olvasni a levelett. Lassan, de határozotan elindultak a könnyeit. Már alig tudta
olvasni a sorokatt.
335

Te és én

Vönöczki Ferencné

"Tudom most meglepődik, hogy annyi év távlatából még emlékszem magárat. Én soha nem tudtam és nem is fogom elfelejteni
amit értem tett.
Azóta férjhez mentemt. Jól élünkt. Mindenünk megvant. Viszont
megtudtam, hogy az iskolát ahol tanítot felszámolták és maga
munkanélküli lett. Ezért szeretném, ha elvállalná az ikreim tanításátt. Magántanulók letek, mert sajnos problémásakt.
Ezt a büntetést kaptam az anyagi jólét mellé, vagy a múlt így
kísértt. Kérem nagyon a tanárnőt, hogy fogadja el amit ajánlokt.
Így nem alamizsnát adunk, de azt csinálhatja amit szeretet és
tisztességesen megfzetjük munkájátt.
Olvastam egyszer egy verset és az most pont ideillik t.t.t.ahogy
már az elején is leírtam!!:
„Becsületbeli ügy, hogy segítselek
mert az életemmel tartozom nekedt.”
Enikő boldog zokogással borult az asztalrat.
Agyában csak egy szó dübörgött.
KÖSZÖNÖMt.
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