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„A verseket át is kell élni.
Szenvedni kell érteik sokat.

Könnyekkel kell végigöntözni
az összecsengő sorokat.”

Vértesy Gyula
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Záróra előtt

mint a pincérek ha széket pakolnak
így záróra táján már csendes a lét

foszlik... ráncok egyre szaporodnak
múltba révedőre torzul a kép

még cikázik a vér az erekben
tűz már lanyhul zsarátnok ízzik
akaratod küzd harcol fejedben
néha jobb ha elszámolsz tízig

csodát nem remélsz éled napjaid
ifjuság madara már messze jár
papucsba bújtatod fájó lábaid

érzed hogy az időd lassan lejár

még huncut fény villan a szemedben
ha közeledben egy szoknya lebben
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Vallomás

gyönyorű vagy és nekem a legszebb
ilyenkor hiába a fintoros mosoly

mit elmulasztottam most fáj igazán
az idő vissza nem fordítható

tudom hogy van tükör mi mást láttat
tudd a tükör is hazudik néha

az én szememben te vagy a legszebb
s változni nem fog ez a strófa

amíg élek csak remélni tudom
kitartasz mellettem drága csillagom

Remény

saját balladámat kellene írnom
körülöttem minden erre mutat
a remény még túl mutat a síron

fénnyel világítva az utamat

Kemény vagy

kemény vagy mint a 
gyémánt de törékeny is

ha megtiporják
az érzéseid... látod

hogy szétfoszlik az álmod
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NAENIA de somnio meo
(álmom balladája )

sziklaszírten állok
kitárt karokkal

köröttem hegyek
hajnali félhomály

metsző szél havat sodor
lelkemig hatol a

fagyott jégkristály

egy- egy szikladarab
puhán omlik alá

a völgybe lábam alól
kitárt karokkal 

a holnapot várva
csak a szél cikázik
hoz havat fagyot

hajnali derengés
már nem is fázom
csillagfény zápor

lassan eltűnik
már csak percek vannak

az éjszakából
holnap lassan feltűnik

hegyek mögül most
kibukkan a nap

bágyadt sugarakkal
pásztázva végig

rád vártam tárt karokkal
remény nélkül az égig

el nem juthatok
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kristálytiszta légben
tiszta a gondolat

dermesztő pontosság
minden amit látok

csak apró pont vagyok 
a holnap szemében
jelentéktelen por

sziklaszirten állok
kitárt karokkal

arcomat fordítom
most a fény felé

tudom hogy ez csak álom
de hitet ad arra

hogy van még remény

talán a fohász is
eljuthat az égig

csak tiszta szívvel
mond majd az imát
hazudni tud ha kell
a halandó... a fény 

a velejéig lát

ajánlás

herceg engem meggyötört
sorsom de nem adom fel

bátran nézek a halál
szemébe ha int hogy
most indulnom kell
de addig még lesz 
néhány szép napom
élni jó... élni szép
a játékot folytatom
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epilógus

dermedten ébredtem
átjárt a hideg

ablakomon most
besütött a nap
újult erővel

tele reménnyel
hitem hiszem hogy

megtaláltalak

Hiszek benned

nem úgy ahogy várnád hiszek benned
írás szava nekem nem mérvadó

renegát vagyok ezt el kell hinned
nem leszek ész nélküli lázadó

még nem vágyom rá hogy találkozzunk
verítékkel festett képek sora

körbezár bennünket saját mátrixunk
a színes képek délibáb hona

hiszek benned úgy mint önmagamban
kísértenek a múltam árnyai

mi megtörtént elúszott a múltban
utam nem lehet újra végigjárni

nem úgy ahogy várnád de hiszek benned
utat nyitva bennem a végtelennek
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Idő... szerelmek

„Mint ama Villon hajdanában,
kivégzésünkre várva itt.
Énekelgetjük balladásan
az időt s foszló tagjait.

Egy jóformájú comb s a többi,
anatómiai lelet.

Nem sok kell fényét összetörni;
Szerelmeink ki érti meg?”

Imre Flóra: Ballada az időről

idő... szerelmek tág fogalom
az idő darabokra foszlik

még pereg gyorsulva homokja
közben temet alkot vagy épít

szépnek látod soká fiatal
neked épül tovább bája

nem csak a comb az mi számít
nyárfa nélkül kötél nem próba

hol egykor vénusz dombja sejlett
ma is ott van... akarnod kell
cserébe minden éjszakáért
szeretet soha nem marad el

tradíció vénnek minősít
benned lobog az ifjonti hév

mit megszerettél bájat benne
s ő kivirulva melletted él

fényét összetörni egyetlen perc
okozni maradandó mély sebet
a szomszéd legelője zöldebb

szerelmünk akkor ki érti meg 
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az idő szövétneke bomlik
vénülsz... komolyan nem veszed

fiatalság nem a te világod
ábrándozni erről szép lehet

becsüld meg a sok- sok évet
mit életéből rád pazarolt

ráncok a szépséget fokozzák
ha nem lesz...  hiányozni fog 

fejed felett ot lóg a kötél
talán elbír a nyárfa ága

a múlt emléke szép vagy kísért
itt kell élned halnod a mába

idő... szerelmek tág fogalom
 az idő darabokra foszlik

még pereg gyorsulva homokja
közben temet alkot vagy épít

Ha úgyis...

ha úgyis élned kell hát tisztán élj
emberséged legyen a szenvedély

mely utadon elkísér s talán
a végén az út másik oldalán

dicséret jutalmad nem szenvedés
ember maradtál és ez nem kevés
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Jézus balladája

megfeszítettek azt mondja az írás
sikoltott a szeg amikor fába ért
golgotán a kövek között akkor

önfeledten üvöltött a nép

válaszát az ég lángpallossal írta
komor felleget villámok szabdalták

zúduló eső lemosta a szennyet
mi rád ragadt a végső út során

ember mitsem változott azóta
ma is a megosztás a gyűlölet

hatalom és vagyon varázsszóra
készek eltaposni az ellenfelet

tanításod nem hullt jó talajra
csak a pénz a pénz a vagyon az úr
penészes koncért folyik a hajsza
egymást taposva az asztal alól

bűnünket megváltottad akkor
eredendő bűn mégis itt maradt

ha bűnben születünk úgyis halunk meg
megváltó halálod mondd mit takart

vallássá lettél bár nem akartad
nevedben gyilkoltak századokon át

irtottak népeket ízzott a máglya
mert eretnek volt ki ellenállt

megfeszítettek azt mondja az írás
                                de halálod semmit nem oldott meg 

az ember ma is megtenné veled
lássa egója győzedelmeskedett
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Apokrif ima

ha angyalt látnánk itt a közelünkben
tollát tépnénk hamisnak kiáltva

hit nélkül az ember most mit sem ér
földi pokol már magába zárta

uram az angyalnak jobb helye van
ott ahová kezünk nem ér el

csodálkozom... e beteg világot
táplálod de nem roppantod széjjel

miért... de te tudod mit cselekszel
mindig van utolsó utáni óra

teremtményed elbukott ezerszer

szánod vagy csak hagyod hogy a porba
hemperegve önmagát pusztítsa
arra sodorja végtelen egója...

Házadba nem

házadba nem járok de hiszek benned
renegát módon én hívő vagyok

benned bízom és magamban hiszek
emberként élni szeretnék... akarok

emberként élni szeretnék...akarok
benned bízom és magamban hiszek

renegát módon én hívő vagyok
házadba nem járok de hiszek benned
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Senki monológja

éreztetik velem hogy senki vagyok
amit csinálok nem kell senkinek

szűkebb pátriámban láthatatlanok
a magam fajta író emberek

nem veszíthetek erkölcsi tartást
nyelvcsapással regattát nem nyerek

rosszat látok folytatom az írást
nem érdekel hogy viharos fellegek

gyülnek fejem köré villám hasít
hiszen a szél nem mindig barátom
tépett vitorlával hajóm még siklik
vizesen is egy kikötőre vágyom

az árbócon kósza lidércfények
nem ígérnek jó képet holnapra
a torony lámpája talán kiégett

tapasztalat vihet ki a partra

magamra vagyok utalva mindig
magamnak vagyok magamban bízhatok

csak lekezelő mosollyal néznek
a már feljutott „hősök”... a nagyok

nem adom fel és írni is fogok
a széljárás most nem nekem kedvez

talán egyszer majd elfogadjátok
nem is volt olyan buta ez az ember

addigra már a csillagok között
lógatom a lábam... gyönyörködöm
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Vihar tombol

vihar tombol árbóc recseg
fedélzetet víz borítja

kormányt két kézzel markolom
kijutok a száraz partra

sikolt a deszka zátonyt ér
hullám egyre korbácsolja

kormányt keményen markolom
kijutok a száraz partra

árbóc törik el reccsenve
széthasad a nagy vitorla

hajóm éppen süllyedőben
kijutok a száraz partra

deszkák úsznak már a vízen
kapaszkodok nagyobbakba
hullám sziklák felé dobál

kijutok a száraz partra

csuronvizesen ébredek
lázasan szőtt álmok sora
vár az élet nem adom fel
kijutottam száraz partra

sors mit forral még ellenem
megtudom ha itt az óra

kormányt én el nem engedem
megérkezem száraz partra
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Vers mindig...

verseket írok... melankólikus
mondta egy kedves jó barát nekem
elmenni készülsz vár még az élet

hisz úton útfélen csoda terem

nem készülök elmenni barátom
bár nem tudhatom mit hoz a jövő
mit dob a gép és a kártyán mit vet
majd Lucifer úr a nagy szervező

vers mindig egy adott pillanatban
élményeimet tükrözi vissza

ha épp fáj valami ott legbelül
nem tudok örömódát írni róla

örülök hogy olvasol barátom
hálásan köszönöm figyelmedet

„lesz még egyszer ünnep a világon”
csodáról örömmel írom versemet

verseket írok... melankólikus
mondta egy barátom a minap nekem

sok örömet nem tartogat az élet
írok és túlélem... szentül hiszem
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Verset írni vagy széket faragni?

„Elpocsékoltam az életből,
hatvan-egynehány mihaszna évet,

s e nyamvadt rímek helyett is:
faraghattam volna inkább széket!” 

(M.Laurens: Pocsék vers)

Egy költő írja: versét degradálva
inkább faragtam volna széket én,

több lenne az, mint verseim szava,
hisz nem ér ma semmit egy költemény.

Megélni belőle, már nem lehet,
a vers olvasás most hobbi csupán,
nem vásárol senki verseskötetet,

ember nem vágyik a szépségek után.

Széket faragni sem mindenki tud,
de jó verset írni, az a művészet.

A probléma már nem olyan akut,
inkább olvasom ma verseidet,

mint üljek egy kényelmetlen széken,
hiába faragtad ki olyan szépen.

Vers, mit leírsz, lezúz vagy felemel,
jobb leszek, vagy rosszabb, én döntöm el.

Írj hát tovább! Az emberekhez szólva,
ki érteni akar, olvassa verseid,

a mérleg nyelvét meg bízd az utókorra,
hol megmérik, súlyozzák, tetteid.

Írni szépről, jóról, szerelemről
nem titkolva mi nem tetszik neked,

tiszta, érző szívvel írt verseddel
teheted jobbá az embereket.
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A villám 

Pancsi  néni  nagyon  félt  a  villámlástól.  Ilyenkor  a  családja  nagy
derültségére  mindig  bevackolta  magát  az  asztal  alá.  Kedvenc  mondása
volt:  tudjátok gyerekeim amelyik asztalra Isten kenyeret  adott  oda nem
küld villámot.  ott  mindig biztonságban érezte  magát,  mindaddig,  míg a
vihar teljesen el nem vonult. Azután mintha mi sem történt volna folytatta
a munkáját ott ahol abbahagyta. Mindig igyekezett hazaérni, ha úgy látta,
hogy  vihar  készül,  hisz  csak  otthon  volt  meg  a  biztoságot  adó  asztal-
védelem. 

Ez a trauma még gyerekkorából kísértette a mai napig. 8 éves kislány volt.
A szülők vásárolni mentek a faluba és ő egyedül maradt otthon. A vihar
olyan hirtalan tört rá a helységre, hogy a szülők nem értek haza. Pancsi
kiszaladt,  hogy  megnézze  érkeznek-e  már,  amikor  egy  villám a  közeli
trafóba cspott, olyan erővel, hogy a lökéshullám a kapun belülre taszította
a kislányt. Hirtelen azt sem tudta, hogy mi történt, csak feküdt a földön, a
villámok keresztbe- kasul szaggaták az égboltot hatalmas dörrenésekkel.
Közben az eső is eleredt és másodpercek alatt bőrig ázott. Azután felugrott
és nem törődve semmivel a házba futott és beült az asztal alá. Még akkor
sem volt hajlandó kijönni onnan amikor a szülők csuron vizesen hazaértek.
Hiába próbálták meggyőzni, még enni sem volt hajlandó.

Lassan felcseperedett. Később férjhez ment, gyerekeket nevelt, de ha vihar
jött már vonult is az asztal alá. Erről a szokásáról nem tudott és talán nem
is akart lemondani. Biztonságos kuckó az asztal. Férje áldott jó ember volt.
Egyetlen  rosz  szokása  a  cigaretta.  Mezítlábas  Munkás  cigarettát  szívott
ameddig lehetett kapni, de mindegy volt, csak erős legyen. A gyerekek épp
kirepültek amikor a férj beteg lett. Egyre többet köhögött. Végül korházba
került,  de  csak  hónapjai  voltak  hátra.  A tüdőrák  nem adott  kegyelmet.
Pancsi néni egyedül maradt, de az asztal mindig ott volt menedéknek, ha
vihar közeledett.

Egy vasárnap délután a temetőbe indult, hogy szeretteire virágot vigyen.
Szépen elrendezte a sírt, le is takarította. Azután leült a sírra és beszélgetni 
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kezdett  az  elhunytakkal.  Elmesélte,  hogy  Jancsi  fia  kitanulta  a  lakatos
mesterséget  és  most  a  gépállomáson  dolgozik,  szeretik  és  jól  is  keres.
Talán még az idén megnősül, hisz van egy kedves és szorgalmas kislány
akive manapság sülve főve együtt van. Julcsika óvónő. Nem ment férjhez,
de együtt él a szomszéd faluban egy jóravaló fiúval aki üzemmérnök egy
gyárban.  Naponta  ingázik,  de szorgalmas és  szereti  Julcsit.  Elmondta a
férjének,  hogy  mennyire  hiányzik.  Szerette  volna,  ha  együtt  tölthetik
nyugdíjas napjaikat. Azt is elmondta, hogy rendben van a kert és ami tőle
telik mindent megcsinál. 

Észre sem vette, hogy szinte hirtelen viharfelhők tornyosultak a falu fölé.
Csak az első csattanásra kapta fel a fejét. Istenem – gondolta – találnom
kell  valami  helyet  ahol  átvészelhetem.  Én  bolond  öregasszony  annyira
belemerültem a mesélésbe, hogy... Felállt, hogy a ravatalózónál keressen
menedéket. Egy következő villám hatalmas reccsenéssel kettészakította a
szomszéd  sír  mellett  álló  hatalmas  fát.  A leszakadó  rész  Pancsi  nénire
zuhant.  Nekinyomta a  sír  hideg kövének.  Mozdulni  sem tudott.  Lassan
elhagyta  az  ereje.  Még elmormolt  egy imát,  majd  lassan elhomályosult
minden.

A mikor a vihar elvonult egy a temetőbe jövő látogató találta meg a sírhoz
nyomott idős asszonyt. A kivonuló mentők már csak a halál beálltát tudták
megállapítani, mitán a tűzoltók kiszabadították a testet a hatalmas ág alól.
Pancsi  néni  arca  nyugodt  volt.  Mintha  csak  azt  mondta  volna:  mindig
tudtam, hogy a legbiztonságosabb ilyenkor az asztal alatt. 
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Bádogváros balladája

megérted-e hogy mi hozott ide
bádogvárosba hol kétes a holnap

bűzből mocsokból a felszínre
visszajuthatnak-e majd a holtak

az élet kemény és roppant olcsó
ki ide születtett képes kitörni

drog fegyver bandák ez mámorító
golyó a tarkóban a többség így végzi

itt még talán szabadabb az élet
adhat néhány kétesen szép napot
hiába ismétled: soha nem félek

árny követ ha otthonod elhagyod

nem is hallod a závár csattanását
hisz hozzá sietsz ki parton vár rád 
magadon érzed szerelmes mosolyát
de megérkezni nem fogsz soha már 

hír sem leszel mindennapos dolog
leszámolás vagy szerelmi féltés...

megérted-e hogy ide mi hozott
hisz tudnom kell van-e visszatérés

ajánlás

herceg minden nézőpont kérdése
ide születni tudom nem rémálom

felemelkedés az élet meséje
hogy segít-e nem tudom nem látom
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kitörni innen nem segít... a végzet
les rád minden apró szögellésben
madzagról rég ellopták a mézet
talán segít ha bízol a mesében

Algyői anzix

Nagyközség  Algyő, ahol én lakom,
Szeged fölött, a Tisza-parton.
Már nem a nagyváros része,
független lett sok-sok éve.

Vásárhely és Szeged között,
mit a Tisza sokszor meggyötört.

Fenyegetve az itt élőket
de őket megtörni nem lehet.

Árvíz jött, mindent elsöpört,
régi házak vert fala nyögött,
összeomlott, eltűnt a kastély
ki itt él erre nem emlékszik.

Volt itt repülőtér, jókora hangár,
ifjak szerették az ejtőernyős ugrást,

Szentgyörgyi professzor kezdeményezte,
Algyő ifjusága vígan tartott vele.

Tisza-parti házak bontásakor régen,
filmet forgattak ezen a vidéken,

Algyő volt a helyszíne a filmnek,
Rózsa Sándor életét alkotta meg.

Ős-gyeviek köre, baráti szervezet,
melyben tag lehet, aki itt született,
még ha máshol is él már évek óta,

falu közössége, mindig vissza várja.
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Magas szintet ért el a kulturális élet
Parlandó együttes igazi művészet

amerre megfordul,a híveket vonzza,
Piroska meg a falu múltját kutatja.

Többször volt itt harmonika verseny,
magyar nóták sora, s egyre lelkesebben,

készülnek az újabb megmérettetésre,
 néző közönség nagy-nagy örömére.

Megépült a fürdő, a neve Borbála,
úszni ide jár az iskolások hada.

Gyógyvize, a sok baj enyhítését végzi,
Levendula Hotel a szállást intézi.

Lovas pálya épült a hotellel szemben,
versenyt rendeznek itt minden évben.
Épülnek a járdák, parkokban virágok,

fejlődik a falu, szeretik a polgárok.

Modern iskola a sportcentrum mellett,
jókedvűnek látod a gyerekeket,

rendelő, gyógyszertár, Faluház, Posta,
Takarék, kis-piac ez a Búvár utca.

Itt műszaki bolt, gazdák szentélye,
mindent meg kapsz benne, mire szüksége,

lehet az embernek a munkája során,
ami meg épp nincs, majd meglesz ezután.

Megtalálsz itt mindent, hivatalt, kocsmát,
ahol sok-sok ember intézi a dolgát,
élelmiszerbolt és húsbolt is akad,

megveheted a finom falatokat.
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Szeretek itt élni, bár "gyütt-mönt" vagyok,
 azért nekem is ragyognak csillagok.

Sokan ismernek már, szoktunk beszélgetni,
ügyes-bajos dolgot, néha megvitatni.

Arra bíztatnám a falu vezetőit,
Ha fontos nekik, mit felsoroltam itt,

óvják a falunkat, ne legyen perpatvar,
csak egy lehet a cél: közös akarattal.

Bolondos áprilisi dallam

bolondos áprilisi dallam
cseng fülembe de csak halkan
vidám zene most oly jól esik

madzagra mézet tesz... lengeti

apró pillangók körbe vesznek
talán a mézemet akarják

színes a kavalkád szédülök
elmém kereke zajosan jár

bolondos áprilisi dallam
jókedvet hozott de elrepült
fekszem az ágyon és halkan

dúdolom míg előkerül
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Életem balladája

elrontottam minden s az életem
vállalva kényszer döntések sorát

nem mérlegelve az eredmény mi lesz
partvonalra küldve sok apró csodát

pedig oly szépen élhettünk volna
az ego sokszor nem tűr ellentmondást

mindig másban kerestem a hibát
döntött a vélt vagy valós találat

hidd el szerelmem voltál és leszel
futó elmezavar őrjített engem

hagytam az életet gyereket reményt
pedig álmodtam családot veled

most tudom csak hogy mit veszítettem
késő a bánat elszállt az idő

néha ha senki nem lát könnyezem
kiradírozni nem lehet nincs erő

őrült vágyak kavarognak bennem
álmomban újra élem mi elveszett

mily kevés kell a fényét összetörni
annak ki téged igazán szeret

jóvátenni mindent hogy is lehetne
hisz oda már a kócos ifjúság

csak bocsánatért tudok esedezni
megkapom-e amíg időm lejár

vagy terhe nyom léthatáron túl is
sajgó sebet hagyva ott legbelül

bocsáss meg nekem ha tudsz kedvesem
hisz gyors az idő már szinte repül
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tudom hogy ma csodák már nincsenek
de nekem te vagy a legnagyobb csoda

tönkre tettem álmod és a vágyad
mégis mellettem vagy oly sok év óta

ajánlás

herceg mért kell megöregedni ahhoz
hogy tudjuk mikor mit rontottunk el

hisz változtatni azon már nem tudunk
csak a rossz érzés ami megmarad

pörgetném az időt ha lehetne
vissza egészen a kezdetekig

szép életnek mindent alárendelve
most már tudom ez ami számít

lassan lepereg az óra homokja
érzem hiába fordítom meg újra

         Vágy feszül

vágy feszül bennem a csendem vágya
csak ne fogjon körbe idő előtt
hisz zaj is kell az égre dobálva
örömet bánatot hitet szemfedőt

bakancslistám még oly nagyon hosszú
utak melyeket még nem jártam be
sorsom hidd el sekélyes a bosszú

ha törlöd... inkább igyunk az életre
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Szövetség kellene

Vérszerződést kötött, a hét törzs vezére,
karját megvágva, kehelybe csorgott vére.

Fogadták hittel: együtt és egymásért,
de messze van már az idilli kép.

Szövetség volt, mely szertefoszlott,
mindenki a hatalmat szerette, s a holnapot

nem nézte! S egymást ölte a magyar,
ellenség volt mindenki, ki mást akart.

Mint Villon, ki egy méteres kötélen lógva,
fájáról, nézte a városát fuldokolva,

évszázados, aszott lógó csontok zenéje,
s akasztó kötelek csattogó üteme,

mi betölti a teret, mint egykor a múltban,
szövetség kellene, különben belerokkan,

 szüntelen harcba, mit naponta vív kegyetlen,
mindegy, hogy jobbról vagy balról jön az ellen.

De hol a szövetség, a kötél is foszlik,
előbb utóbb a fáról, a földre omlik,

a sok csont, mely csörög egy zenére,
mit a szél fújdogál, a holtak mezejére.
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Ne sírj szerelmem....

Ne sírj szerelmem, csupán csak meghalok,
testemtől szabadulni, csak így tudok.

Az élet? Nem tart itt, most mennem kell,
atyám vár, tudod, nem késhetem el.

De mi lesz velünk hisz Sára is kicsi,
sok pribék reá már a fogát feni.

Oda lesz csodás, szép szavú támaszunk,
férjem vagy, egyben a mi megváltónk.

Kiben bízhatunk, ki lesz támogatónk?
Kinek mondhatjuk el gondunk és bajunk?

Ki lesz aki megért eloszlatja majd,
kedves szavaival fölöttünk a bajt?

Drága asszony, Mária Magdolnám,
majd ott találkozunk, út túloldalán,
addig vezesd kérlek követőinket,

nagyasszonya légy jövendő hívőknek.

Óvd kedves lányunk, óvd kicsi Sárát,
földkerekség legszebb kis virágát,

hisz isteni sarj ő is, ahogyan az apja,
ne boruljon rá a sötétség napja.

Ha megtettük, amit tennünk kellett
Sárára figyelj, kettőnk édes éje.

Hit engem méltat, tiéd a kárhozat.
Ez mutat megváltást, hozzám az utat.
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Húsvéti anzix... 2021

napfényt szakít az áprilisi nap
de enyhe szél fúj most a fák között
harangok Rómában és a szombat
most lágyan siklik az ünnep előtt

más ez az ünnep mint a megszokott
tavaszi zsongás nincs csak a kertben

virágzó fákon sok méh dolgozott
pitypang sárgul mindenütt a fűben

bezárt az ember mint űzött vad érzi
bénán vergődik a szabadság-madár

megtanul lassan mindentől félni
a kék madár is nagyon messze jár

bizalom nincs a holnap is ködös
ki tudja hogy lesz-e majd valóban

rejtett igazságok az is pörös
mézesmadzag is a nylon szatyorban

Nem teszem meg...

ki kell hogy zárjalak életemből
csupán azért mert én öreg vagyok
ha megkérdezném mit felelnének

az örökké hunyorgó csillagok

nem teszem meg mert fontos vagy nekem
szerelemből szeretet lett kedvesem
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Falon túl

„ S ott lesz a fal annak,
szeméhez mindig túl közel.

Falat lát már csak, mást se lát,
s falban a kövek röhögnek.”

Héra Zoltán: Még egyszer a látomásról

lassan már mindent ami szép
felőröl a foszló idő

földhöz ragadt tested lelked
még vágyik a csillagokba föl

repülni fenn albatroszként
szárnycsonkjaid nem emelnek

magányod érzi soha sem
térnek vissza boldog évek

ajtók lassan bezárulnak
nincsen kilincs szürke falak
bezárt madárként keresed
a vágyott szabadságodat

falon túl ott más a világ
vagy csak egy újabb kalitka

üvöltik itt a kánaán
jövőd vastag köd takarja

felsejlik néha a célod
erőd akaratod gyenge

tényleg ráérsz erre még
nyomaszt a lemondás terhe
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növeszd meg újra a szárnyad
vár a csillagok ösvénye

albatrosz lelked erre vágyott
mióta élsz... oly sok éve

vigyél fényt a vad viharba
példa legyen a reményed
szirén dalokra ne hallgass

akarat...álom felébred

szürke árnyak majd támadnak
ez a harcot túl kell éljed
foszló idő tép és szaggat

a gerinced nem törhet meg

Cím nélkül

a csend átsuhant a korlátokon
a zaj megtorpant majd elhallgatott

néhány perc újult erővel  indult
lassan szétbomlott a nyugalom teste
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Árnyékot vet...

Árnyékot vet a nagy diófa
a teraszra így estefelé

ott ülök és mélázva nézem
ahogy a nap a lombokon átsüt

fény és árnyjáték a házfalon
pergő ritmusú másodpercek
kék égen repülő húz csíkot
az élet értelmén merengek 

néhány szúnyog dallamot dúdol
vért kívánna de azt nem adok

már utolsókat csillan a nap
lebukik lassan a házak mögött

holnap is lehet ilyen élmény
ha fentebblakó időt ad még

Műtét előtt

sikít bennem a józan ész
most félnem kellene tudom

a hazárdjátékos remény
új dalt dúdol a vállamon

új dalt dúdol a vállamon
a hazárdjátékos remény

most félnem kellene tudom
sikít bennem a józan ész
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Ha nem leszek már...

ha nem leszek már más ölel téged
suttog a füledbe szép szavakat
talán ő lesz ki teljesíti neked

összetörtnek gondolt álmaidat

minden mi szép volt csak emlékezet
a rossz pedig kerüljön szemétre

enyhülést hoz majd és új szerelmet
ha nem lököd el megérted végre

az élet rendje kódolva ilyen
megszülettem és egy nap elmegyek
a föld forog tovább meg sem billen
csupán könnyet ejt a véges képzelet

a sors fintora hogy így alakult
kísért addig a szétzilált múlt

Nem iszom

nem járok kocsmába inni sem iszom
az életemből mind ez kimaradt

alkohol mámor nem az én világom
csak üdítővel emelek poharat

csak üdítővel emelek poharat
alkohol mámor nem az én világom

az életemből mindez kimaradt
nem járok kocsmába inni sem iszom
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Mit elképzelni sem tudtam

„ Kik meghaltak, szinte élnek.
Akik élnek, akár a holtak.
Egyre távolabbak az élők,

Egyre közelebbek a voltak.”
Károlyi Amy: Távolodás, közeledés

mit elképzelni sem tudtam egykor
már oly közel az utolsóóra

egy emberöltő mint egy pillanat
kicsúszik kezemből a homokóra

még csillagködök arról regélnek
mit a bakancslistám tartalmazott
puzzleként rakom ki az egészet
a lista foszlik de a vágy konok

álmok törnek közben darabokra
a révész lassan a csónakba int

mit alkottam itt hagyom a porba
tálán lesz majd olyan ki rátekint

ma „egyre közelebbek a voltak”
még próbálom táplálni a tüzem
vizes a fa és már csak parázslik
sorsom talán ezzel üzen nekem

még kell néhány rügybontó tavasz
édes zsongás szerelemmel teli

bár „ egyre távolabbak az élők”
hajóm még most a habokat szeli
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törött az árbóc tépett a vitorla
létem vásznát két kézzel markolom

ha egyszer még kijutok a partra
sorsom dühét is büszkén vállalom

homokóra lassan végleg lejár
búcsút intek neked is kék madár

Nevetni kellene

nevetni kellene mindenen
az élet csak egy viccparádé

megélni lehet csendesen
a boldogság akkor a másé

a mosoly egy olyan görbület
mely rendbe hozhat dolgokat
gyakorold hát te is barátom

az élet erre csak bólogat

meglátod más lesz a világ
az ég színe is sokkal kékebb
csak neked nyílik a sok virág
lazább a lét... a szenvedélyed

csak egy virág körül forog
ővé lesz múltad... holnapod
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Sosem vágytam

sosem vágytam nagy dolgokra
csak arra elfogadjanak

egymásra rakva vályogot téglát
építettem a falaimat

apám nyomdokán haladtam
de nem voltam olyan erős

játékom kitartón folytattam
akarat lett volna felelős

bukásért... felálltam többször
látod még most is harcolok
korsómban jóízű méhsör

bárkámból vizet lapátolok
vihar nincs a víz kegyetlen
ömlik minden eresztéken át
talán ha megsegít az isten
bárkám estére partot lát

evezőt húzok ahogy bírom
lankadó erőm újra éled
tudom a parti sziklákon

ha nem vigyázok elsüllyedek
ég bennem a tűz akarat

nyújts a kezed felém uram
renegát valóm a falakat

lerombolta...itt állok magam
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oly sok embernek segítettem
viszonzást nem kaptam soha

hátat fordítottak nekem
ha szükségem volt a jó szóra

ma sincs ez másképp változatlan
ami történik körülöttem
néhány barát akit csupán

érdekel, hogy mi van velem

sosem vágtam nagy dolgokra
csak arra hogy elfogadjanak

isten tenyerén nem voltam soha
lázadtam... nem... csak a karmámat

igyekeztem megélni... talán
sikerült... embernek maradni

ha elmentem magam után
néhány perces emléket hagyni

ajánlás

herceg a sors bőven méri
a sikert... mindig csak azoknak

ki az önös érdekét nézi
nem segítene másoknak

egy kicsit talán torz ez a kép
valóság... fikció... vagy szörnyűség
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Ez is 56'

Október vége volt. Az utolsó negyedben lévő Hold csak gyéren világította
meg a falu utcáját. Ezt a lecsökkent fényt is gyakran törték meg az égen
átvonuló  szürke  felhők,  eltakarva  hosszabb  rövidebb  időre  az  égi
fényforrást.  Az  utcán  egy  kisebb  csapat  vonult.  Lehettek  vagy  hatan-
nyolcan. Élükön egy nagy darab férfi, valószínű ő lehetett a csapat vezére.
Lassan haladtak és  folyamatosan beszélgettek.  Hirtelen  a  vezér  megállt
egy ház előtt.  Sátortetős épület két nagy háromszárnyú ablaka nézett az
utcára.  Az épületben sötét  volt.  A lakók már valószínű aludtak.  Csak a
kerítésen belül most még csendben járőröző fehér kuvasz nem pihent. Bár
néha  felhangzó  morgása  már  jelezte,  hogy  ide  bizony  illetéktelennek
bejönni, a saját érdekében tilos. Mikor a kis csapat megállt a ház előtt a
morgás már hangos ugatássá változott.

– Megérkeztünk! Most móresre kell tanítanunk azt az AVH-s szemetet.
Azt mondom ne legyünk kíméletesek. Hiszen ők sem voltak azok!

A férfinek lendült a keze és a benne lévő tégladarab  az ablak középső
üvegezett részébe csapódott. Hangos csörömpöléssel az üveg beszakadt, a
tégladarab eltűnt a szoba sötétjében. Mindenki arra várt, hogy hogy milyen
reakció lesz a háziak részéről, de a szoba sötétben maradt. 

– Te Béla – szólalt meg az egyik csapattag – ez az ember aki itt lakik
nem  is  AVH-s.  A tanácsnál  dolgozott  korábban,  de  igazi  dolgos
embernek ismerjük. Mi a fene ütött beléd, hogy ennyire szomjazol a
bosszúra?

Halk morgás futott végig a csoporton. Már senki nem volt biztos annyira
mint  mikor  ide  jöttek.  Igaz  azt  Béla  nem  mondta  meg,  hogy  hova  is
mennek, csak játszotta a jólértesültet. Hiszen forrong a világ, forrong az
ország, miért is ne venné ki a részét ebből. 

– Pedig  biztosan  tudom,  hogy  az!  Másképp  miért  dúrt  volna  ki  az
állásomból és ült volna bele a székembe? Erre csak az ilyeneknek
volt lehetősége! Egyébként meg Lacika elárulta – fűzte hozzá - igaz 
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egy  liter  boromba  került,  no  meg  egy  üveg  szódába  amit  a
kocsmában részére kifizettem – biztos forrásból tudja,  hogy ez az
ember AVH-s.

– De hiszen téged úgy bocsájtottak el – szólt közbe egy másik – az a
hír  járja,  hogy  belenyúltál,  könyékig  a  közösbe  és  motort  vettél
magadnak. Akkor pedig ahhoz, hogy mást nevezzenek ki helyetted
nem  kellett  az  illetőnek  AVH-s  nak  lenni.  Szerintem  itt  már  a
személyes bosszúd a fontos!

– Lacikától tudod? – szólalt meg  egy másik – hiszen köztudott, hogy a
napi italmennyiségért, amit leguríthat a torkán, még a pápát is AVH-s
nak mondaná. A múltkor is hazudott már, csak azért, hogy legyen mit
innia, mert pénze az sosincs, csak az a feneketlen bendője.

Bent a szobában az apa az ablak mellett állt, kezében egy kisbaltával. A
gyerekek  és  az  anya  a  szoba  legtávolabbi  sarkába  húzódtak  pokrócba
burkolózva, hiszen a törött ablakon már szinte süvített a hideg. 

– Ha bármelyik be meri  dugni a fejét  az ablakon,  hát  istenemre,  én
voltam az  utolsó  akit  látott  még  életében –  suttogta  az  apa  teljes
elszántsággal  –  biztos,  hogy  magammal  viszek  néhányat  míg
legyűrnek!

Béla, az utcán, sértődött hangon válaszolt, de látszott rajta, hogy már nem
olyan biztos a dolgában, mint mikor ide jöttek.

– Na és ha belenyúltam! Csak azt vettem el ami nekem járt! Mégsem
járhattam,  az  én  beosztásomban  a  határt  kerékpárral.  Miért  olyan
nagy  bűn  ez?  Kirúgásom is  csak  olyan  ember  műve  lehetett,  aki
közel volt a tűzhöz és kellett neki a helyem.Személyes bosszú, hát az
is  lehetne!  Meg kell  értenetek,  példát  kell  statuálnunk.  Ma  az  én
állásom, holnap a tiéd, holnapután valaki másé...
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– Hoppá! - szólt közbe egy nagybajúszos férfi – tehát szó sincs arról,
hogy az illető, akit mi becsületes dolgos embernek ismerünk valaha
is  AVH-s lett  volna.  Itt  arról  szól  a  történet,  hogy bosszút  akarsz
állni! Sikkasztottál, kirúgtak és most az igazadat nem azokon keresed
akik eltanácsoltak, hanem azon akit a helyedre ültettek. Mocsok egy
ember vagy te Béla! Nem is tudom, hogy tudtál a magad oldalára
állítani néhány percig, de most hangosan kimondom. Ebben a házban
kisgyerekek is laknak, akik neked nem vétettek semmit, de most a
szemük láttára akartad meglincseltetni az apjukat, csak azért, hogy
személyes bosszút állhass. Én ebben nem veszek részt. Azt ajánlom,
ezután  nagy  ívben  kerülj  el,  mert  egyébként  nem lesz  jó  vége  –
ökölbe szorított kezével nagyot ütött a levegőbe, majd így folytatta –
Hazamegyek. Ki tart velem?

Béla önkéntelenül is hátralépett a levegőbe súlytó ököl elől. Majd lehajolt,
hogy újabb követ keressen, nyomatékot adva elhatározásának, most pedig
bosszút áll a sérelmeiért. 
A nagybajúszos mögéje lépett és amikor Béla felállt kezében egy újabb
kővel  egy  hatalmas  pofont  kevert  le  neki.  Béla  megtántorodott  majd
féltérdre ereszkedett, hogy ne zuhanjon az utca porába.

– Ha  megpróbálod,  isten  bizony  itt  verlek  agyon!  -  sziszegte  a
nagybajúszos  – dobd el  követ  ha jót  akarsz!  Mocskos  egy ember
vagy te. Hogy nem láttam ezt eddig?

– A gyerekből  valamikor  felnőtt  lesz  –  szólalt  meg  Béla,  aki  még
mindig  a  követ  szorongatta  a  markában – nem lesznek jobbak az
apjuknál. Őket is most kell a helyes irányba terelni, ha kell hát alapos
veréssel. Akkor most ki tart velem, hogy megmutassuk hol lakik az
isten?

A csoportban egyre hangosabb volt a morgás. Két-három ember elindult a
falu másik vége felé, el sem köszönve a hangadótól. A nagybajúszos, mint
egy  oszlop  állt  Béla  mellett  és  várta,  hogy  mi  lesz  a  térdelő  ember
reakciója. Az is lehet, hogy jó sakkozó módjára előre kiszámította az 

ellenfele következő húzását, mert amikor Béla – belátva, hogy itt neki már
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babér  nem terem és  ellene  fordult  –  megpróbálta  a  kődarabbal  leütni,
felkészülten találta. A hatalmas rúgás a földre döntötte a lesből támadót, 
majd a mellére térdelve még meg is sorozta. Alaposan.

– Mondtam, ugye,  hogy ne próbálj  az  utamba kerülni  –  sziszegte  a
nagybajúszos,  látva,  hogy  Béla  a  vérző  orrát  törülgeti  –  ha  még
egyszer kezet emelsz rám, hát az isten legyen hozzád irgalmas...Ezt
most azért kaptad, mert megtámadtál, no meg átvertél, arról már nem
is  beszélve,  hogy  megérdemelted.  Azzal  kiköpött  és  mint  aki  jól
végezte a dolgát elindult a már távolodó férfiak után.

A csoport  még ott  lévő tagjai  is  lassan szállingóztak utána,  végül  csak
Béla,  ő  a  földön  fekve,  maradt  ott  az  utca  porában.  Még  mindig
szorongatta a követ, de azután lassan leejtette. Rádöbbent, hogy egyedül
maradt.  Szépen  felépített  terve,  hogy  most  bosszút  állhat  füstbe  ment.
Feltápászkodott. Zsebkendőt vett elő és megtörölte az orrát. Fájt a rúgás
helye, a betört orra. Nem erre számított. Lassan vonszolva magát és tartva
a távolságot ő is elindult a többiek után. 

– Azt hiszem elmentek – suttogta az apa – ideje, hogy valamit terítsünk
az ablakra, mert így megfagyunk reggelre. Nem hittem volna, hogy
ez a  sikkasztó  így be tudja  fűzni  az  embereket.  Mindegy.  Holnap
majd az ablakot megcsináltatom. 

A  szekrényből  egy  nagy  viaszosvászon  került  elő  amit  az  ablakra
feszítettek.  A  szigetelés  fokozására  az  ablakok  között  rést  kitömték
pokróccal. 

– Ti csak aludjatok, én még őrködök kicsit, hátha ez a féleszű még nem
adta fel.  Ha meglátom majd elmondom neki a véleményem. Csak
azért nem verem bele a földbe, mert annyit kapnék érte,  mint egy
rendes emberért. Ő pedig még annyit nem ér.

Mint egy végszóra a Hold is kibukott a felhők mögül. Már csak a távolban
hazafelé igyekvő embereket látta és messze mögöttük a kullogót. 
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Bortúra: egri Medina.

Óh, egri Medina, vérvörös álom,
Ha tudom, ízeidet mindig megcsodálom

Lehetsz te édes, vagy félédes fajta
Mindkettő e bor csodás zamatát takarja.

Legjobb a pincében, a Szépasszonyvölgyében,
Üldögélve csendben, kortyolva hidegen

Ahogy figyeled a párás poháron
Gyöngyöző cseppeken játszó napsugáron

Átdereng a múltad egy-egy darabja
Kedvesedhez simulsz, nincs okod haragra.

A tüzes bor íze, átjárja a tested
Lágy metaforákban zsong a képzeleted
Valahol felcsendül egy hegedű hangja
Szebbnél szebb nótákat, játszanak rajta

Benned is megszólal egy-két csodás dallam
Néhány korty után, dúdolod, de halkan.
Észre sem veszed és kigyúlnak a fények

Elindultok haza, de a bor emléket
Magaddal viszed a nehezebb napokra.

Ide visszatérek, ajkad ezt suttogja.
Óh, egri Medina, köszönöm mit adtál
Illatod, zamatod, több minden szónál.
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Hol van már 

„Megbicsaklik az ének. Leng tavalyi levél.
A föld a bort felitta, északról fúj a szél.
Előre bukó évek, szétmálló csillagok;

nincs út a hegyre vissza: Prometheusz halott.”
Imre Flóra: Megbicsaklik az ének

hol van már a tavalyi hó
az idő oly gyorsan szalad
észrevétlen ráncokat ró

míg neked csak a vágy marad

egykor a hegyre visszajuss
bolyongsz utadat keresve
bár tudod a vágyad halott

kaptál lángcsóvát kialudt
már prometheusz is halott

lucifer adná a kezedbe
hit miatt ő is elbukott

nincs meg az út az édenbe
bolyongsz utadat keresve

bár haldoklik akaratod

csúcsot már köd takarja
visszaút nincs nem lehet
sarat taposva édent várva

hit nélkül az emberek

néha még felvillan a fény
jelezve hogy arra arra
s újra éled a remény

hegyet már hó takarja
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nincs már út vissza a hegyre
cuppog a sár és nem enged
törött szilánkok mindenfele

mi visszanéz rád csupa ránc
a tükörből... az ifjuság

elszállt... holnap messze van
még szól kezedben a gitár

egyre halkul... zenéd nem kell
a csúcsot innen nem éred el

Júliusi éj

meztelen testtel hevertünk a parton
hullámok játéka a lábunkig ért
felettünk sok hullócsillag ízzott

oly csodás volt a júliusi éj

szerettük egymást nem gondolva arra
mily gyorsan elszáll majd az ifjúság

kéjes sóhajunk hullám vitte tova
mondd álom volt csupán vagy valóság

majd lágy dallamok szálltak a légben
ez az éjszaka sok csodát ígért

lassan feloszlottunk a végtelenben
vágyaink álmunk az egekbe ért

ma már emlék de felidézni oly jó
ha sors játéka épp nem helyénvaló
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Járom az utam

sokszor nem tudom mit kellene tennem
azt is rámfogták közhelyes vagyok
érzelmet fejez ki minden versem
behódolni nem fogok nem tudok

sokszor érzem úgy semmibe vesznek
megfelelni csak magamnak akarok
hitem enyém ebből nem engedek
megalkuvást pedig nem vállalok

járom az utam ameddig lehet
sáron ingoványon gázolok én

terhem cipelem mit le nem tehet
keresztként cipelve mindaz aki él

nem vágyom már parnasszus hegyére
élni szeretnék még élni... végre

ajánlás

sors van kinek bőkezűen méri
sikert és a zajos elismerést

herceg mért van hogy onnantól felejti
ő is volt kezdő … az első lépést

nagyságához már nem férhet kérdőjel
áll félre kezdő... mert másképp nem fér el
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Adventet várunk...

adventet várunk isteni valót
szeretethiányos szürke világba'

falat dönteni újra írni a szót
hogy hittel szóljon majd a hozsanna

csendet szakít a várakozó éjben
tépi szaggatja a lelkeket újra

töviskoszorú a fejék mint régen
emberi érzés omlik romokba

magasztos eszme porig alázva
mammon árnyai tömött sorokban
embernek maradni mondja a fáma
itt a földön a koszban piszokban

most csak a vagyon ami itt számít
félrelökni azt ki ma jót akar

a pénz hatalma oly sokakat ámít
mert minden bűnt megvált és eltakar

adventi gyertyák lassan csonkig égnek
s néhány napig a szeretet az úr
istenem hidd el csak attól félek

az ember ebből semmit nem tanul

adventi szimbólum a négy gyertya 
három lila és egy a rózsaszín

bűnbánat öröm a koszorún sorba
de lelket feszít meg a puszta kín
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mert gazdag vétkéért bűnös a szegény
megváltást már csak álmában remél

élete csupán egy fércelt regény
hamis gyöngyök közt igazat keresgél

adventet várunk hát isteni valót
szeretethiányos szürke világba'

falat dönteni újra írni a szót
hogy hittel szóljon majd a hozsanna

Lehet hogy...

lehet hogy villon voltam egykor
ezért e kényszeres vonzalom

kötél ott lóg a nyárfaágon
kibogozni sajnos nem tudom

város alattam nem vész ködbe
késem sincs gyilkolni nem fogok

vérrel írok falra verseket
ha kell akkor épp úgy lázadok

mert élni készül még az elme
feledve megtett utam porát

kötél nyárfaág már nem kísért
talán befogad a nagyvilág
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Látóhatár csak...

„Huszonkét évemmel kiégek?
Őszülni kezdek. Feladom.
Mikor leülök verset írni,
Széthull az íróasztalom”

Kétségbeesés – Li Ho versek
Faludy György

látóhatár csak harmincig terjed
mi lesz utána azt még nem tudom

ki a kártyát keveri fent és lent
tudja milyen lapot oszt majd nekem

őszülő fejem még vágyott a szépre
nem lehet úrrá a kétségbeesés

ma csak a remény az ami csábít
állandóan duruzsol fülembe

írd ki magadból mindazt ami bánt
vagy hasogat és fáj ott legbelül

csak így kerülnek el majd az árnyak
mert élned kell ezt magad is tudod

néhány ősz tincs még nem lehet a vég
legfeljebb csak növeli a sármod

talán még olvassák a verseid
asztal fiókod nem zárja magába

lehet hogy emlékeznek majd rád
de ebben biztos soha nem lehetsz

írj ha leveszi válladról a terhet
a világod ettől színesebb lesz
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ha meglátod messziről a hegyet
ne vágyakozz hisz oda nem jutsz fel 

a nagyok taposta ösvényeket
előled már vastag hó takarja

írj mert mindig megkönnyebbülsz tőle
egyszer még rád valaki felfigyel

őszülő haj nem lehet akadály
széthulló asztalt javítani kell

Vágy

csillagok
közé vágyom
onnan jöttem
ott a világom

ide születtem
vissza mennék

kék bolygó
ez nem hűtlenség

oda húz ma a
csillagösvény

sziporkázó
távoli fény

csillagok fia
most én vagyok
ők várnak rám

még nem indulok
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Szél rázza...

szél rázza a redőnyöket
klinikai ágyon fekszem

ablakon át felhőket bámulom
úsznak egyre sebesebben

nap átsüt a felhők között
rövidebb hosszabb időre

gondolat cikázik fejemben
holnapomnak lesz-e reménye

köd üli meg a holnap táját
egyenlet sok ismeretlenes

fohász kellene a menny felé
segít rajtam... bizony kérdéses

bízni kell... minden jóra fordul
renegát énem reménykedik
vérrel írt versek a falakon
jövőmet talán megélem itt

most még minden olyan szürke
klinikai ágyon fekszem

felhőknél csak gondolatom
cikázik egyre sebesebben

a remény itt ül a vállamon
megbékéltem sorsommal újra

gyógyulni túlélni a célom
a szél a redőnyöket rázza
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Mondd... tényleg

mondd... tényleg a csend is tud hazudni
a csillagfényes nyári esteken

vagy csak én vagyok ki kezdem unni
a földi poklot ami a jelen

ajtó nyílik záródik be sorba
barátok tűnnek el a folyosó
huzatos hideg és a szél járja

zaj nélkül mintha a csend volna jó

az idő homokja egyre gyorsabban
hull le szinte maga alá temet

hiába prüszkölök nyakig a porban
tenni ellene semmit nem lehet

még sok sok helyszín bakancslistámon
mit megnézni élvezni volna jó

csak mélázni tudok a csillagokon
tudom hogy elment már ez a hajó

élmények vágyak összetört álmok
sorjáznak mind a csend viharában

mondd... tényleg a csendek is hazugok
a csillagfényes nyári éjszakában
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Tényleg hiszed

tényleg hiszed hogy megtalálod
ami oly régen elveszett

törött cserepek üvegszilánkok
talpadon véres sebhelyek
kanyarog az út ott előtted

hol sár hol nyálkás ingovány
néha áttörsz sűrű bozótokon

tüske szaggat és ág tépáz
ruhád rongyokban arcod izzad

a túloldalon vár már a fény
„ki belépsz hagyj fel minden reménnyel”
csak hidd hogy egyszer úgyis visszatérsz

vad álmok a képzelet szárnyán
rozoga csónakban fütyül a szél

obulus nem kell grátisz szállít majd
a révész ha érted ideér

holnapot jótékony köd takarja
de a csúcson mindig süt a nap

ami mutatja az akarat csak
előtted kanyargó poros utadat
lesz-e még benne útelágazás
találgatás lenne... semmi más
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Símogatlak

símogatlak
ugye ez nem csak egy álom

velem vagy itt
betegen fekszem az ágyon

mosolyogsz rám
mintha minden rendben volna

mosolygok én is
mintha az idő homokja

csak állna most
mi már nem törődve mással

zúghat most az
egykori szép varázsdal

a szerelemről
mit lezárhat majd a végzet

a szemed az
mi régen is megigézett

símogatlak
tudom hogy nem csak egy álom

velem vagy itt
minden percét úgy imádom

ha nem leszek
ne bánkódj... lépj majd túl ezen

fiatal vagy
téged vár... csodás végtelen
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Merengés

csend van és elmélkedem
emlékek úsznak agyamon
nincs határ idő végtelen

sorsom könyvét lapozgatom

tépett oldal... csodás képek
mind e könyvben található
rosszak jók fájók és szépek

mind enyém nem radírozható

árnyak suhannak felettem
míg könyvemet lapozgatom
néha szégyellem mit tettem
semmissé tenni nem tudom

mit meg kellett volna tennem
most is nyomaszt mulasztás terhe

több öröm lett volna ebben
mit e könyv tár most elébem

vaskos könyv sok a csalódás
de minden lap csak is enyém

egy másik életben talán
jóvátehetem egyszer én

mit eldobtam egykor lazán
ha lesz a megmérettetés

nem töri kerékbe karmám
vár rám az újjászületés

csak a porhüvely marad itt lenn
ha öreg... mozdulni képtelen
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Biztonsági őr

Talán nem is foglalkoztam volna ezzel a kérdéssel, ha csak egyedi eset lett
volna. De az utóbbi időben ahányszor csak vásárolni mentem, az biztos,
hogy  nem  maradtam  ki  a  szórásból.  Megértem,  hogy  a  multi  azért
alkalmaz biztonsági  őröket,  hogy a  bolti  lopásokat  megakadályozza,  de
talán ezt nem az egyes vásárlók vegzálásával kellene elérni. Nos erről szól
a  történetem,  ami,  mint  már  említettem,  nem egyedi  eset  és  csak  egy
bizonyos  multi  üzleteiben  fordult  velem  elő.  Sajnos  nem  is  először.
Tudatosan nem írom a multi nevét, hiszen ez bárkivel bárhol előfordulhat.
Legyen annyi elég, hogy megtörtént az eset és többször is.

A  minap  ismét  vásárolni  voltunk  az  üzletben.  Azért  itt,  mert  egy  a
közelben lévő másik üzletben is volt olyan, amit ott szoktunk megvenni és
most akciós is volt, így nem esett messze a két üzlet egymástól. Bár rossz
tapasztalataim vannak ezzel az üzlettel, hiszen a múltkor a pénztáros hölgy
itt ordított le - mert nem raktam fel a kartonos árut a szalagra, csak a benne
levő áruból egy darabot - mondván, hogy a vásárlók lopnak és csak így
lehet meggátolni. Hiába bizonygattam, hogy legutóbb meg azért kaptam
ki, mert mindent felhelyeztem és az akkori pénztáros közölte, hogy ő nem
súlyemelő,  de  ettől  a  pénztárostól  emberi  szót  tovább  sem  kaptam.
Egyébként  ki  is  kértem magamnak  a  gyanúsítást,  mondván,  hogy  még
életemben nem loptam és valószínű, hogy már nem is fogok. A válasz erre
gúbyosan csak annyi volt: ezt bárki mondhatja. (Ezt akkor meg is írtam , a
cégnek is, de választ azóta sem kaptam). Ráadásul, kifelé menet leszólított
a biztonsági őr - mint már annyiszor a vásárlásaim során  – és ellenőrizte
tételesen, hogy mit vásároltam. Most ez kicsit másképp történt és ez verte
ki nálam a biztosítékot. Ilyen előzmények után indult a vásárlásunk. 
Az üzletbe lépve a biztonsági őr, mintha megtalálta volna élete értelmét
azonnal  a  nyomunkba  szegődött  és  két  három  lépés  távolságból
úgynevezett  szoros  emberfogást  alkalmazott.  Időnként  odasétált  a
bevásárlókocsinkhoz  és  felmérte,  közelről,  hogy  szaporodott  e  az  áru
mennyisége. Kb. fél órát tölthettünk a vásárlással, de addig, abszolút nem
érdekelte, hogy más vevők is vannak az üzletben, csak mi voltunk a 
„fontosak”. Ha sört vettünk ott volt, ha joghurtot ott volt, ha tojást, ott volt,
el nem hagyott bennünket. Mielőtt a pénztárhoz mentünk, még egyszer 
látványosan belenézett  a  kocsinkba,  felmérve az áru mennyiséget,  majd
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elvonult. 2-3 vásárló volt előttünk, amikor az őr újra megjelent, kezében
egy mappával és látványosan kiállt a pénztár melletti rakodó asztalhoz és
le nem vette rólunk a szemét. Nem érdekelte, hogy mellette a pénztáraktól
távozók  mit  és  mennyit  vásároltak,  csak  minket  figyelt.  Végre  sorra
kerültem és fizettem. Ahogy visszarakodtunk a kocsiba, már ott is termett
és közölte, ellenőrzi az árut és a számlánkat. Nem bírtam ki szó nélkül,
megkérdeztem: miért vagyok én mindig – akár hányszor itt vásárolok – az
ellenőrzés tárgya?
A válasz gúnyos volt  és  metsző:  ha nem tetszik reklamáljon a  Cégnél.
Nekünk tételt kell nézni. 
De hiszen – válaszoltam – akik itt elmentek eddig mind többet vásároltak
mint mi, akkor hogy is van ez? 
A válasz most is csak annyi volt – miközben darabra átszámolta a kocsiban
lévő  árumennyiséget  –  ha  nem  tetszik  reklamáljon  a  Cégnél.  Mindez
metsző  gúnnyal.  Hatalma  és  felelőssége  teljes  tudatában.  Igazi  bicska-
nyitogató hangnemben.
Értem, hogy ellenőrzési jogot adnak egy biztonsági őrnek a vásárlók felett,
de szerintem erre az eljárásra –  minden vásárlásomnál ezt tapasztalom, ha
ebben  az  üzletben  vásárolok,  kivéve  egy-két  esetet  –  nem  lehet
felhatalmazást adni. Ez már a vevő vegzálása. Vagy a multi már akkora
cégnek tartja magát, hogy néhány vásárló elvesztése nem okoz problémát.
Szerettem itt  vásárolni,  mert  néhány fajta  élelmiszer ami az ízlésemnek
megfelelő, csak itt kapható. Most viszont az a véleményem, hogy felül kell
vizsgálnom a vásárlási szokásaimat és meg kell keresnem a helyettesítő
árukat, mert itt nem látnak szívesen mint vásárlót! Így tudja tönkretenni a
vásárló kialakult  véleményét egy sorozatosan vele szemben végrehajtott
incidens. 
Igaz az azóta eltelt időben, mintha mérséklődött volna ez a fajta vegzálás,
de mindig rossz szájízzel lépek ebbe az üzletbe. 
Valahogy sem a személyzet kedvessége, sem pedig a korábbi incidensek
nem hagyják,  hogy  feledésbe  merülhessen  a  múlt.  Természetesen,  mint
mindenütt itt is vannak kivételek, akikről csak a tisztelet hangján kell és
lehet beszélni, de ez elenyészően kevés. Elfogadom, hogy a teljesítmény
orientált hajtós munka nem mindig ad lehetőséget a kedves viselkedésre,
de azt hiszem néha azért meg kellene próbálni.
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Nem vagyok hívő

„A teljes éber lét parázslik
kazánja előtt vár a sátán

Húzd rá cigány, repülj hajóm húzd,
veszett szél a facsonkok árnyán”

Gergely Ágnes: Horror vacui

lucifer tudd hogy én még nem jövök
hiába van az üst alatt begyújtva

az élet vár ezen az oldalon
remény virágot rajzolok a porba

 zúzott hajómat még kijavítom
új árbóc lesz és feszes vitorla

mert vár a tenger és hajózni kell
elnyert lelkemet nem adom oda

nem vagyok hívő és ateista sem
renegát vagyok egyéni módra

mindenben hiszek mi előre visz
sikerrel juttat a célzott partra

„veszett szél a facsonkok árnyán”
a  dallam mit ordít oly ismerős

pokol mennyország talán egyre megy
ha lázadás érzéssel vagy viselős

lucifer mondom oltsd el a tüzet
hiába ne fogyjon nálad a fa

nótámat miközben éneklem én
szeretném a cigány sokáig húzza
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annyi mindent nem éltem meg eddig
vár még az élet ékes hímpora

remény virágom tudom kinyílik
nem hervad el ott lenn a porba

ha belepusztulok sem adom fel
a föld forog... nekem indulnom kell

Nem hiszem

magam sem hiszem
mindazt ami történt

valaki ellopta
élet villanykörtém

lázadnom kellene
ki ellen és minek

körtét kell szereznem
minden tovább mehet

lehet hogy majd az új
fénye halványabb
újra a fény az úr
a sötétség várhat

megtalálom mit keresek
tolvaj szarkák.... kerüljetek
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Talán ha...

talán ha isten tenyerén élnék
nem lennék ősidők óta renegát

kerubok ajkán harsogna az ének
milyen gyönyörű is ez a világ

talán ha isten tenyerén élnék
de renegát vagyok voltam leszek
szeráfok intelme sem térit elmém

mást is lát nem csak mit hitetnek velem

szilánkok mindenütt szépen takarva
fellebben a fátyol rémítő a kép
átfirkált lapok átírt parancsok
titkolni akart hazug messzeség

talán ha isten tenyerén élnénk
nem az ember lenne a kakukktojás

látványos hozsanna de lent a mélyben
csak a pénz számít a vagyonosodás

értékrend pusztul kihal az ősi
mi előre vitte a népeket

kánaánt remélve hajlik a gerinc
mesésnek látva eltorzult képeket

talán ha isten tenyerén élnék
nem lennék ősidők óta renegát

nem látnám mindezt és csak remélnék
zengeném én is hittel a hozsannát
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Repülni volna jó...

repülni volna jó mindennap
vágyam szárnya messzire repít

földhöz ragadt életem sora
nem enged inkább porba taszít

hiába vágyom repülni fenn
szárnyam csonkja képtelen arra

hogy magasból lássam a kék eget
csupán a vágy ami hajt ma

tépett húsom több sebből vérzik
a sikoly ráfagy az arcomra

szárnyam levágva porban hever
mágis kiállok a balkonra

repülés lesz-e vagy zuhanás
földet érve törött az álom

hogy egyszer ott a magas égben
suhanok újra szárnyaimon

beton kockák oly kemények
csak a vérrel festett intelem

földön maradj vágyadon repülj
ne tartson vissza a félelem

ajánlás

mit tudnék adni az embereknek
hogy néha kicsit figyeljenek rám

herceg a mellőzött életemnek
csak ez az apróság az ami fáj
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Talán egyszer...

megtörni látszó csend magányom
sóhajom száll a tisza felett
az ami szép jó a világon

előbb utóbb csak emlékezet

talán egyszer az leszek én is
de fognak-e emlékezni rám
mit írtam lassan elenyészik

feledés pora lepi be már 

utam lassan a végéhez érhet
még hiszem lesz majd néhány kötet

ha szerencse fiának fogad
megértik hogy élni szeretek

megtörni látszó csend magányom
sóhajom száll a tisza felett
az ami szép jó a világon

előbb utóbb csak emlékezet
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Sodor az élet

sodor az élet most is előre
alagút végén pislákol a fény
fáradt tag ilyenkor kap erőre

talpfák között most újra gyorsan lép

árnyak suhannak át a falakon
eltorzult képek villanak eléd
fejetlen lovas a rémálmokon

mintha minden szörny most jönne feléd

alagút végén még látod a fényt
ha gyors leszel lehet hogy eléred
magaddal viszed a csalfa reményt
bízol benne mit suttog megéled

majd lassan felébredsz félhomály van
gyűrött lepedőd párnád csupa víz

újabb küzdelmet folytattál álmodban
tovább a túlélés reménye visz

szirén ének és mégis hallgatod
hisz olyan jó lenne hinni benne

füledből a viasz már rég kikopott
a dal most gyógyír beteg testedre

a reggel mindig szép napot ígér
az álom egyszer úgyis véget ér
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Ablakomból

ablakomból bámulom a hajnalt
vörös szürke és kék színeket fest
a természet mielőtt felkel a nap

látod hogy nem is kell hozzá ecset

felbukkan a nap vörös korongja
mely a horizontról bújik elő 

majd sárgára vált kúszik egyre feljebb
szomszéd kakas harsányan üdvözli őt

eltűnik a színkavalkád az égről
csak a kék és a napsárga marad

egy új nap veszi kezdetét ezennel
oly csodás ez a reggeli pillanat 

éled a kert madárfütty hangzik
hajnali harmat a fűszálakon

élet mozgás váltja fel a csendet
én mindezt az ablakból bámulom
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Fekete... fehér

fekete fehér tábla
rajta sakk figurák

az élet egy nagy játszma
ésszel sakkozz tovább

lépések egész sora
sorsod nagy ellenfél
előre tudja mit fogsz

lépni jobb életért

nem zúg majd a közönség
itt csak ketten vagytok
vesztes lépésed láttán

visszavonni nem tudod

kapsz-e egy új esélyt majd
most még nem tudhatod

lepergett játék órád
még sok a feladatod

sors játékos int talán
játszunk új partit komám

63



Mint vad szélvihar

mint vad szélvihar
úgy tombol bennem

a vágy és a láz
mind hevesebben

valami után
ami elveszett
az ifjúságom

hagyott faképnél
a ráncaimon

nincsen már szépség
megöregedtem

de jól van ez így
bár még ott bennem
kínzó vágy kering

megélni mindazt mit
elmulasztottam
szeretni őt míg

el nem távoztam

de mit beszélek
negyven ötven év

ameddig élek
így tervezem én
ha megmásítja

majd a végzetem
egészet akkor
újra tervezem

életemben már 
csak ő kell nekem

szeretlek téged
drága kedvesem
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Mondd mit látsz

mondd mit látsz ha a tükörbe nézel
ifjúi éned vagy ráncos valód

igazság az mit visszatükröz néked
néha mosolyogsz de el nem fogadod

mert belső képed húszévesnek mutat
ez a kép mit benned a sors rögzített

öregedő arcod csupán csak álca
tükör nélkül is a múltba révedett

ráncok a kor nem számítanak
még pajkos fény csillan meg szemedben

bár nem neked nyílnak az új virágok
ha előtted egy csinos szoknya lebben

hisz néha oly jó álmodni róla
mi lenne ha... de jelez az óra

Padlóról felállni

padlóról felállni erő akarat
ami mozgatja elgyötört tagodat

hit nélkül magadban mind ez nem megy
egyszerű ez tudod mint az egyszeregy

egyszerű ez tudod mint az egyszeregy
hit nélkül magadban mind ez nem megy

ami mozgatja elgyötört tagodat
padlóról felállni erő akarat
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Ott szeretnék lenni

ott szeretnék lenni a toppon egyszer
oly nagy kérés lenne ez jó uram
csak egy kis siker amire vágyom

talán a jövőmben kódolva van

egészség legyen a többi nem számít
már tudom ez mindennél fontosabb

az elismerés a siker csak kábít
sorsomban betűre kódolva van

számít-e valamit néhány oklevél
ha elmentem vajon emlékeznek rám

nem leszek tudom soha tananyag
parnasszus szent hegye nem engem vár

ott szeretnék lenni a toppon egyszer
csak egyszer... nem többször... nem ezerszer

Ha megtalálod

ha megtalálod egyszer a bölcsek kövét
ne használd rosszra csak is a jóra
mert álmot alkotni gyönyörűség
mielőtt vár a csend birodalma

mielőtt vár a csend birodalma
mert álmot alkotni gyönyörűség
ne használd rosszra csak is a jóra

ha megtalálod egyszer a bölcsek kövét
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APEVÁK

vad 
heves 

szenvedély
csak arra jó

hogy elégj benne

ma
alkotsz

de holnap
már senki sem

emlékszik majd rád

por 
lepte

utadon
a fény ami

éltet és vezet

csak 
veled

nélküled
én semmit sem
érek már tudom
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ha
egyszer

nem leszek
ne sírj értem

csak lépj majd tovább

a
csend mi
körbefog
akár a zaj

unalmas lehet

mit
hoz a

jövő ki
tudja... sűrű

köd borítja be

a
gitár

még szól bár
szakadt a húr
dal is elavult

ha
nagy a 

veszteség
ami ért... talán
öröm is vár rád

68



Haikuk

nélküled én csak
egy béna kacsa vagyok

ne hagyj magamra

a hold mátrixa 
oly sok érzelmet takar

mosolya kacér

testünk játéka
érzelmi lobokat vet
szerelem lángján

tört álmaidnak
építhetsz szép kalitkát

szobadísz nem lesz

mondd kit szeretnél
engem vagy valaki mást

válasz kódolva

most harminc évre
titkosítom magam hogy

ne érjenek el

a pálmalevél
jókorát fordított a 

kis életemen

a szemed fénye
vonz engemet mint fény a

kis bogarakat
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villám hasít át
a szürke égen lehet
hogy vihart jelez

csendes az eső
átáztatja a földet

felfrissül a táj

nem akarok mást
csak téged amíg élek

szeretlek téged

könny fátyolán át
érzelemmel telt világ

tárul majd eléd

mi az öregség
csupán múló állapot

egyszer véget ér

látom szemedben
fáradt vagy nagyon... most kell

pihenned kedves

verset írok 
vagy rímbe tört prózát  ahogy

gondolják mások
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parnasszus hegye
már nagyon messze van én

nem jutok oda

erő kellene
no meg jó egészség de

mindkettő hiány

eredendő bűn
mondd tényleg létezett vagy

csak kitalálták

szomorú versek
érzelem mást nem enged

most ez az élet

lesz ez majd másképp
az ég egyszer kivirul

jókedv visszatér

nélküled érzem
holtponton nem jutnék túl

tudom segítesz

vereség sokszor
sokkal nagyobb mint bárki

előre látná
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sír nem végleges
 állomás életeid 

fejezetében

nélküled én csak
suta óriás vagyok

de veled erős

félnem kellene
hisz az élet oly csodás

de nem akarok

minden ami szép
és jó még enyém lehet

álmodni remek

tedd mit szeretnél
de ne bánts meg másokat

az élet így szép

kutyád hűséges
több szeretet kapsz tőle

mint az emberektől

sóhaj kiszakadt
belőled... vágyakozás

mit elfolytottál
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Szerelemféltés

Kellemes  nyári  este  volt.  A  növekvő  Hold,  időnként  kibukkant  a
felhőpamacsok alól, melyek az eget takarták, gyér fénnyel világítva meg a
tájat, egészen addig, míg egy újabb felhőcske mögött el nem tűnt. Mintha
bújócskázott volna. Feri jókedvűen ballagott hazafelé. Még dudorászott is
magában.  Közben  azon  gondolkodott,  hogyan  meséli  majd  el
édesanyjának, hogy milyen csodálatos is volt a mai este. Mancika végre
engedett és a férfi először ismerkedésük óta megcsókolhatta. Most verebet
lehetett volna vele fogatni. Szinte táncolni lett volna kedve, tánclépésben
megtenni az utat hazáig. 

Mancika nagyon szép és okos lány volt. Csinos, jóalakú és mindig elegáns,
mintha skatulyából húzták volna elő. Udvarló is akadt volna számtalan, de
a lány mindenkit kikosarazott. Még egy kávéra sem volt hajlandó beülni
egyikkel sem a helyi presszóba. Számtalan mendemonda keringett már a
rátartiságáról, de ez a lányt, egy cseppet sem zavarta. Feri meg is lepődött,
mikor bátortalan kezdeményezésére,  hogy randevúra hívja,  a  lány igent
mondott. Néha beültek egy kávéra, vagy sétáltak egy nagyot, de Feri még
a  kezét  sem fogta  meg ezalatt.  Sokat  beszélgettek.  Okos  és  intelligens
lánynak  ismerte  meg.  Nem volt  hebrencs  mint  a  mai  lányok  általában.
Nem az érdekelte,  hogy kinek mennyi  vagyona van,  hanem az,  hogy a
lelkében,  ott  belül  mi  lakozik.  Egyre  több  időt  töltöttek  együtt.  Egy
alkalommal a lány megfogta a férfi kezét és a derekára illesztette. Attól
kezdve így egymást  ölelve  sétáltak  az utcán,  kitéve  magukat  a  hoppan
maradtak írígy tekintetének. De ez sem foglalkoztatta őket. Tervezgettek,
jövőt építettek, igaz csak szavakban. Ma azután megtört a jég 
a férfi átkarolta és megcsókolta. A lány nem tiltakozott. Csókja édes volt
mint a méz.

Feri elhaladt a kiserdő mellett. A falu szélén laktak, az úgynevezett cseléd
házakban,  melyet  még  a  valamikori  földbirtokos  épített  a  majorságban
dolgozók  részére.  Nem  voltak  ezek  nagy  házak,  két  szoba  konyha
mindössze.  De Feri  szeretett  itt  lakni.  Itt  nőtt  fel  és  ezer emlék kötötte
ehhez a kis házhoz. Édesapja a közeli – a majorság helyén létesült – 

gépállomáson  dolgozott.  Igaz  ő  már  két  hónapja,  hogy  a  másvilágra
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költözött.  Olyan  szerencsétlenül  ugrott  le,  menet  közben  a  pótkocsis
traktorról, hogy megbotlott és a pótkocsi alá esett. Azonnal meghalt. 

Most  azonban  nem  ez  a  szomorú  esemény,  hanem  a  ma  esti  öröm
foglalkoztatta  Ferit.  Ahogy  elhaladt  az  állomási  kocsma  mellett  egyre
közelebb érezte az otthont. Cigarettát vett elő, hogy rágyújtson, de akkor
észrevett  két  alakot,  akik  a  raktárépület  kerítése  melletti  bozótosban
várakoztak. Csak nem énrám várnak? A félhomályban nem ismerte fel az
árnyékba  húzódott  két  férfit.  Rossz  érzés  futott  át  rajta.  Vajon  mit
akarhatnak.  A raktárépület  előtti  villanyoszlopon  lévő  lámpa  nem adott
annyi  fényt,  hogy  lássa  kik  is  valójában.  Megszaporázta  a  lépéseit,
szeretett volna minél előbb túl lenni rajtuk. Ki tudja mit forralnak? Mikor
közelebb ért a két alak kivált a takarásból és elindult feléje. Most ismerte
fel  őket.  Mindkettő  a  haverja  volt  régebben,  de  mostanában  valahogy
mintha kerülték volna. Lehetősége sem volt megkérdezni, hogy miért, mert
ha meglátták inkább kitértek előle. 

Kicsit megnyugodott, a gyomrában érzett szorítás. Itt biztos, hogy nagy baj
nem  lehet,  gondolta,  hiszen  haverok  voltunk.  Mikor  már  előtte  álltak,
köszönt és megkérdezte: engem vártatok? Ekkor az egyik „barát” hozzá
lépett, bal kezével megfogta a férfi jobb vállát, majd a hátamögül hirtelen
előrántott késsel, gyors mozdulattal háromszor mellbe szúrta. Azután hátra
lépett és nézte, hogy mi fog történni. Feri még ott állt pár pillanatig, arcán
az értetlenség kifejezésével,  majd lassn térdre  rogyott.  Véres hab jelent
meg a szája sarkában és mielőtt eldőlt annyit kérdezett: miért? A földön
fekvő testen néhány rángás futott végig azután elcsendesedett. 
Gyilkosa hozzá lépett és beletörölte a ruhájába a véres kést.

– Te barom! Mit csináltál? Nem úgy volt, hogy elbeszélgetünk vele?
Most nyakunkra hoztad a hatóságokat, biztos, hogy nem ússzuk meg
az akasztófát. Hogy lehetsz ekkora állat?
 

A gyilkos „barát” most az ő torkára szorította a kést, úgy sziszegte:

– Nekem már mindegy, hogy egy vagy két test hever itt az úton. Te 

leszel  a  másik,  ha  nem hagyod  abba  a  károgást  és  folyamatosan
jártatod azt a lepcses szád. Ennek így kellett történnie. Elvette tőlem
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Mancikát, pedig tudhatta volna, hogy ő az enyém! Egy barátnak az
ilyesmire figyelnie kell!

– De hiszen kikosarazott! Akár hányszor próbálkoztál, mindig faképnél
hagyott.  Egyszer  még azt  is  a  tudomásodra hozta,  hogy látni  sem
akar,  nemhogy  a  te  párod  legyen.  Ennyire  nem  voltál  képes
tudomásul venni hogy nem kellettél? Talán őt is meg akarod ölni, ha
nem lesz a tiéd? Ha tudtam volna, hogy erre megy ki a játék, biztos,
hogy nem vettem volna benne részt!

– Ne  károgj  már  annyit.  Mancika,  majd  megérti,  ha  nem  lehet  az
enyém  akkor  másé  sem  lesz  soha.  Ha  meg  nem,  hát  bármi
előfordulhat. De most azután tartsd a szád, mert ha elárulsz, akkor
nem tudsz olyan helyre bújni, ahol meg nem talállak. Rendezzük el a
dolgokat és tűnjünk innen.

A testet egy a korai vonatra siető utas fedezte fel. A raktár épület kerítésén
lógott  egy  rövid  kötélen  groteszk  ülőhelyzetben.  Az  állomásfőnök
értesítette a körzeti megbízottat aki az orvossal érkezett a helyszínre. Első
megállapítás az lett volna, hogy öngyilkosság, csak az a három késszúrás
nem  illett  a  képbe.  A  nyomozásba  később  bekapcsolódtak  a  közeli
nagyváros  nyomozói  is,  próbálták  felderíteni  a  nyomokat,  de  a  falu
hallgatott. 
A boncolás egyértelmű idegenkezűséget állípított meg, de a nyomozás nem
tárt  fel  semmit.  Ezért  az  ügyet  egy  idő  után  ismeretlen  tettes  felírattal
lezárták. 

Mancika  feketébe  öltözött,  de  senkivel  nem  váltott  egyetlen  szót  sem.
Azután  egy  éjszaka  eltűnt  a  faluból.  A jólértesültek  szerint  Budapestre
költözött,  voltak  olyanok  is  akik  szerint  külföldre  ment  kisgyerek
felügyeletet  vállalva.  A szállítókból,  akik a bútorát  elvitték sem lehetett
egyetlen használható információt sem kiszedni. 

A temetésen alig néhány ember jelent meg, ők is inkább távolabb álltak,
mintha  csak nézelődnének.  Az anya,  ahogy körbe  nézett  a  sír  mellől  a
szertartás alatt, távolabb mintha a fia egykori két barátját látta volna. 
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Az egyik lehajtott  fejjel állt  ott,  de a másik mindenhova nézett  csak rá
nem. Néhány hét múlva az anya is eladta kicsi házukat és elköltözött. Nem
tudott olyan helyen élni, ahol ekkora a közöny.

Ez egy kitalált  történet.  Ha bárki hasonlóságot vél  felfedezni egy általa
ismert, megtörtént eseménnyel, az csak a véletlen műve. 
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 Kedves Olvasó! 

Mottó: Ha leírnám azt, mit megéltem eddig,
s közszájra tenném; gondolom,

nem lennék más, csak egy sült bolond,
ki sorsát átkozva, dicsekszik! 

Talán joggal teszed fel a kérdést: ki ez az ember, aki veszi azt a bátorságot, hogy
elismert  költők  nyomdokain  próbáljon  haladni  és  verseket  írjon,  arról  nem  is
beszélve, hogy azt a nagyérdemű elé tárja. Beavatlak a titokba, a következő néhány
sorral,  mely  nem  csak  azt  taglalja,  hogy  ki  is  vagyok  egyáltalán,  de  arra  is
magyarázatot  ad,  hogy  hogyan  kezdtem  el,  vált  mindennapos  hobbimmá  ez  a
tevékenység és hova is jutottam vele. 

Nevem  Hegedűs  Gábor  és  nyugdíjas  vagyok,  igazából  nyugger,  de  sokan  nem
szeretik ezt  a szót.  Szeged melletti  településen Algyőn lakom. Nem itt  születtem,
hanem egy Csongrád megyei kis faluban, a valamikor boráról híres Pusztamérgesen
1948 őszén, egy viharos vasárnapi napon. A középiskolát Szegeden végeztem és itt is
dolgoztam nyugdíjba vonulásomig. Sok munkahelyem volt, de mindig emberekkel
foglalkoztam. Szerettem a kihívásokat! 

Már gyermekkorom óta a kedvenc időtöltésem az olvasás. Mindent elolvastam ami a
kezembe  került.  Imádtam  a  klasszikusok  verseit,  szavalóversenyekre  jártam  és
sokszor nyertem is, igaz csak újabb könyveket, de én ennek jobban örültem mint az
okleveleknek. Csak a Pálmalevelem kikérése és felolvasása – 2014 – óta írogatok.
Akkor szembesültem azzal, hogy írni fogok és azóta valóban a hobbim lett. Sokat
tanultam és tanulok, mert a versek, novellák írása sem tanulástól mentes foglalkozás.
Olyan  szinten  nem beszélek  nyelvet,  hogy  fordításra  is  vállalkozzam.  Szeretném
magam megméretni, lássam mennyit is ér amit csinálok. Ma már nem csak verseket,
de novellákat is írok.    
Eddig megjelent E- köteteim melyek megtalálhatók a Magyar Elektronikus Könyvtár 
„polcain”: 

2017. Mint tömjénfüst
2018. Szárnyszegetten
2018. Látod fényt sírnak...
2019. Csendfolyamok
2019. A Hold mosolya
2019. Sziklákon egy fa...
2020. Hegedűszó...talán az élet
2020. Ahonnan jöttem 
2020. Pillangó hatás
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2020. Hangulatszilánkok
2020. Kövek között 
2021. Felemelt fejjel
2021. Versválogatás 2014 – 2020
2021. Jákob lajtorjáján az én lajtorjám 

Eddig megjelent papír alapú köteteim, melyek támogatással, de  magánkiadásban 
jelentek meg:

2015. Álmodozások  –  versek 
2018. Most szél sodor – versek
2019. A pálmalevél – novellák
2019. A Hold mosolya – versek
2019. Sziklákon egy fa – evokációk és parafrázisok (versek)
2020. Ahonnan jöttem – versek
2020. Hegedűszó... talán az élet – novellák

Eddig megjelent írásaim – versek és novellák – antológiákban:

2016. Poet Antológia – három vers
2016. Őszi Pályázat – Irodalmi Rádió – egy vers
2017. Poet História X. Antológia – három vers
2017. Természet 2017. Antológia – Irodalmi Rádió – egy vers 
2018. Kedvesemnek Bálint napra Antológia – Irodalmi Rádió – kettő vers
2018. Álmodból fogantam Antológia – Irodalmi Rádió – egy vers 
2018. Szinva-parti sztorik Antológia – Irodalmi Rádió – három vers 
2019. A Hold is velünk dalol Antológia – Irodalmi Rádió – öt haiku és öt apeva vers 
2019. A világ ezerszínű virág Antológia – Irodalmi Rádió – három vers 
2019. Zsebkönyv 7. Sodrásban – Holnap Magazin – tíz vers 
2019. Utazók Sci-fi, Fantasy Antológia – Holnap Magazin – egy novella
2020. Versmagot hint... című versemről videó készült – Irodalmi Rádió
2020. Igy születik a vers  Antológia – Irodalmi Rádió – egy vers 
2020. Dolgaink Novellák kettőezer-húszból Antológia – Irodalmi Rádió – 
          Rézmozsár című novellám
2021. A jövő földjén Sci-fi/fantasi Antológia Holnap Magazin Köszönöm, Uram! 
novella
 
 

 
Az  Irodalmi  Rádió  szerkesztésében  kerültek  felolvasásra  verseim  az  irodalmi
műsoraikban. Verseim  a Poet. hu irodalmi oldalon jelennek meg rendszeresen, de
jutott már belőle a Holnap Magazinnál, az Irodalmi Rádiónál lévő blog oldalamra is.
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Ez utóbbi már megszűnt.

Jelent meg versem az Algyői Hírmondóban, valamint a pusztamérgesi helyi híreket
tartalmazó újságban is.

Eddig elért eredményeim:

2018. Szülőköszöntő Irodalmi Pályázat – Irodalmi Rádió – novella II. helyezést ért el.
2018. Ne háborúzz Irodalmi Pályázat – Irodalmi Rádió – novella II. helyezést ért el.

2019.  Természet  Poétája  Irodalmi  Pályázat  –  Irodalmi  Rádió  –  kettő  vers  III.
helyezést ért el.

2019. Költők éves értékelése – Irodalmi Rádió – II. helyezést értem el.
2019. Idősügyi Tanács Irodalmi Pályázatán Szeged – egy novellám I. helyezést ért el.
2020. Holnap Magazin pályázatán: El nem hangzó ima című versem – zsűri döntés
III. hely

A saját versek mellett írtam evokációt Mihail Jurjevics Lermontov, Arthur Rimbaud,
Paul  Verlaine,  Baka  István,  Kicsiny  László,  Katona  Judit,  Kálnoky László,  Garai
Gábor,  Radnai István,  Marsall  László,  Petri  György, Tóth Árpád, Baranyi Ferenc,
Nagy László, Kányádi Sándor, Szirmay Endre, Faludy György, Király Lajos, Rilke
Rainer  Maria,  Stephen  Spender,  Kosztolányi  Dezső,  Gyurkovics  Tibor,  Benjámin
László, Parancs János, Petrőczy Éva, Szabó Lőrinc, Király Lajos, Kiss Dénes, József
Attila, Sajó Sándor, Charles Baudelaire, Kamarás Klára, Jagos István Róbert, Hajdrik
József, Fehér József, Haranghy Géza, dr. Végh Attila és még sorolhatnám hosszan az
elismert költőket, valamint néhány Poet-os társam verseire. 

A Poet.  hu  oldalán  megjelenő  verseimet,  novelláimat,  közzé  teszem  a  Facebook
oldalamon  is.  Folyamatosan  pályázok  megjelenő  felhívásokra.  Algyő  és
Pusztamérges  érdeklődő  közönsége  2018  novemberében  ismerkedhetett  meg  a
második, papíralapú verseskötetem anyagával, kellemes hangulatú könyvbemutatón,
majd  2019-ben  a  novellás  kötetemmel  is  megismerkedett  Algyő  irodalomkedvelő
közönsége.

2020. Novemberi számában az Algyői Hírmondó egy egész oldalas cikket jelentetett
meg a „munkásságomról”.

 
 2019 évben  meghívás  kaptam a  Budapesti  Nemzetközi  Könyvfesztiválra,  ahol  a
Most  szél  sodor  című  verseskötetem  és  A  pálmalevél  című  novelláskötetem
dedikálhattam az Irodalmi Rádió standján! 2019-ben beválogatták a köteteimet az
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Algyői Értéktár megőrizendő értékei közé. 

Újabban  novellákat  is  írok  a  versek  mellett,  mert  vannak  olyan  gondolatok,
melyekhez  a  vers  szűk  keresztmetszet,  illetve  leírva  a  történetet  több  oldalnyit
jelentene. Ezért próbálkozom ezzel a műfajjal. A bírálat joga – hogy megmarad vagy
süllyesztő – már a Te feladatod eldönteni kedves Olvasóm!

Kedves Olvasó!

Fogadd  hát  szeretettel  ezt  a  kötetemet  is,  mely  a  2021.  év  június  –  augusztus  3
hónapjának termése.  Remélem elnyeri majd a tetszésedet.
Köszönöm szépen, hogy olvastad/olvasod. 
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Köszönetnyilvánítás:

A kötetet szeretettel ajánlom: 

Berkes László Barátomnak,
 aki a kötet grafikai munkáit készítette;

Páromnak Veronikának aki támogat 
abban, hogy szabadidőmben az írással foglalkozzam;

Családomnak 
akik szeretettel támogatnak az írás rögös útján.
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