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Élet Előszó

Élet

minden, ami ezzel a szóval és a szó olvastán bennünk ébredő képek-
kel, hangulatokkal kapcsolatos, kapcsolatba hozható&

Élet: &&&folyton elmúlik és folyton újjászületik vég nélkülH
Élet: &&&talán ha nincs Élet nincs semmi sem? Hvagy ha mégis vanH

ki vagy mi tud róla?
Élet: &&&mennyire nehéz szavakba foglalni az Életet& Mennyire szegé-

nyes a kifejező eszközök bármilyen széles tárháza is, hogy a lényegét
megérinthessük&

Élet: &&&milyen sok formája létezik? Elmondani sem lehet& De nem is
kell  minden formájáról  beszélni,  elég ha csak egy-egy mozzanatáról
szólunk egy-egy versben, prózában, képbenH

Élet: &&&nem is az a kérdés, hogy létezik-e az Élet, hiszen látjuk, hogy
létezik& A kérdés, hogy miért létezik, hogy van-e értelme, van-e oka,
van-e következményeH és teszünk-e azért, hogy jobb legyen?

Élet: &&&vajon képesek vagyunk-e befolyásolni az Életet? Vajon meg-
változtathatjuk-e az élet, az életünk értelmét? Vajon az Élet uralkodik
rajtunk vagy képesek vagyunk irányítani az Életet? &&&és jó ha irányít-
juk?

Élet: &&&mennyit ér az Élet? Lehet az egyik értékesebb mint a másik?
Élet: &&&tudjuk-e, hogy az Élet minden apró mozzanata mekkora ér-

ték? Megbecsüljük-e kellőképpen az Életet?

Mindenkinek jó szórakozást, kellemes, boldog érzéseket kívánunk!

Juhász Krisztina és Komáromi János (koma)
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Élet Akai Katalin

Akai Katalin

Akai Katalin vagyok, Budapesten élek& Diákkoromtól írok pró-
zát  és  verset  egyaránt&  Tanáraim segítsége  sokat  jelentette szá-
momra& Az Irodalmi Rádiónál értek az első sikerek& Több irodal-
mi magazin és folyóirat szerzője vagyok& Huszonnégy hazai és
nemzetközi  pályázaton  díjat,  vagy  helyezést  kaptam,  és  eddig
harmincöt antológiába válogatteák be írásaimat& Az Irodalmi Rádi-
ónál sok értékes díjat kaptam, többek közötte a Gyermekvilág pá-
lyázat második, következő évben első helyezését& A Cédrus Mű-
vészeti  Alapítvány  Napút-nívó  díjjal  jutalmazotte 2017-ben&  A
„Szárnypróbálgatók” és az „Életmesék” pályázatokon is többször
díjazták és kötetbe válogatteák írásaimat& Az Országos Mécs Lász-
ló  Irodalmi  Társaságnál  számos  pályázaton  helyezést  értem el
többek közötte 2017-ben „Az év nyugdíjas költője” pályázaton 3&
helyezést  és  2018-ban  Nemzetközi  Mécs  László  Irodalmi  Díjat
kaptam& Decemberben jelent meg első könyvem „Ezt is túléltük”
címmel& A második, Lélekrózsák címmel nyomdában van& Szere-
tek  írásaimmal  szórakoztatni,  elgondolkodtatni,  vidámságot,  és
reményt adni&
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Élet Akai Katalin

Barbárság kora

Lánggal égő fáklyámat kioltani sietnek,
sötétek és barbárok, tolonganak melletteem&
Mit nekik a költészet? Irodalom, s festészet?
Aranybika táncot ráz, nagy nyelvekkel paroláz& 
Ilyen világban élünk& Talán hiába égünk?

Komolyzene, vagy régi, ízlésüket ingerli,
mulatós és TV-show, hallgatni csak az a jó&
Öregeket becsülni? A szülőket tisztelni?
Hová gondolsz kishaver? Etteől még a víz is ver&
Ilyen világban élünk& Talán hiába égünk?

Mama-hotel de finnom, nincsen semmire gondom,
finzetésem elverem, eltartanak engemet&
Miért akarnék gyereket? Feleséget és fészket?
Oda lesz a szabadság, aztán lennék rabszolgád&
Ilyen világban élünk& Talán hiába égünk?

Érzelem és szerelem, milyen állat, kérdezed&
Remegni egy csók után, s vágyódni sok éjen át&
Sóhajtozni: felhív-e? Tán szégyen a szerelem?
Fiatalon kiégtek, kráter lesz a lelketek&
Ilyen világban élünk& Talán hiába égünk?

Megértelek titeket& Ha remény sincs, elmentek&
Ötven évig dolgozhatsz, adósságot halmozgatsz&
Minimálbér keserves? Nevelj abból gyermeket!
Ha nem tetszik: elmehetsz& Küldd haza a pénzedet!
Ilyen világban élünk& Talán hiába égünk?
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Élet Akai Katalin

Egymás ellen uszítva, bűnbakokra mutatva,
soha nem lesz egységes, gondolkodó, hős nemzet&
Mitől félünk annyira? Egymást messze taszítva&
Mit veszítünk emberek? Persze, elfutni könnyebb&
Ilyen világban élünk& Talán hiába égünk?

Nyissátok ki szemetek, nyújtsátok ki kezetek!
Nem kell már a kábítás, butasággal csábítás&
Ez a piciny kis ország, őrizzétek, tiétek! 
Mi megmaradt, védjétek! Nincsen máshol helyetek&
Ha még ezt is elveszik, a nemzetünk megszűnik&
Ilyen világban élünk& Talán hiába égünk?

Vár rám a tenger

Álmomban folyton látom a tengert, 
tudom, hogy örökké várni fog rám&
Ölelő karját érezni engedd,
láthassam csobbanó, fehér fodrát&

Miként csókolja lágyan a testem,
teríti kagylóval homok-ágyát&
Türkiz hullámok loccsannak csendben,
csak várj reám kérlek, jövök hozzád&

Konok vasfüggöny, nehéz a teher,
lesz még szabadság, s kitart a vágy&
Üres a persely, nem húzza kezem,
robotos évtized tartja markát&
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Élet Akai Katalin

Útlevél érkezette, s kinyílt a világ,
a tenger rám vár, és megáll az ész&
Rabságnak vége, indulok hozzád,
Nyitva a határ, és dalom merész& 

Át fogok jutni, vár a szabadság,
nem akadályoz már törvény és pénz&
Száguldok hozzád völgyhidak hátán,
kéklő hullámod nyújtod felém&

Siratódal

Zokog lelkem, hulló rozsda,
emlék koppan szívemen&
Angyalszárnyak suhannak át,
véres könny a szememben&
Lám-lám, hazám, mivé letteél?
Miért hagytál el engemet?

Mióta az eszem tudom, 
hitegetteek, hogy jobb lesz&
Építetteük az országot,
hazugoknak főszerep&
Lám-lám, hazám mivé letteél? 
Miért hagytál el engemet?

Talán bizony nem ígérték:
lehagyjuk a nyugatot?
Túlórázni éjjel-nappal,
gyermekeknek holnapot&
Lám-lám, hazám mivé letteél?
Miért hagytál el engemet?
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Élet Akai Katalin

Rendszerváltás, örömmámor,
eltűntek a hazugok&
Miénk most az egész ország,
építjük a holnapot&
Lám-lám, hazám mivé letteél?
Miért hagytál el engemet?

Ó te gyermek! Te kérdezed:
miért hagytalak el téged?
Számon kérni nekem kéne:
mit tetteetek ti, vélem?
Lám-lám polgár, állampolgár! 
Mit tetteetek ti, vélem?

Folyton csak szipolyoztok,
urak jönnek és mennek,
kullancsokkal, piócákkal
elszívjátok erőmet&
Lám-lám polgár, állampolgár!
Mit tetteetek ti vélem?

Dózsa György is megkönnyezné
az elgyengült nemzetem,
szabadságuk odadobják,
s számon kérnek engemet?
Lám-lám polgár, állampolgár!
Mit tetteetek ti vélem?
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Élet Ambrus József

Ambrus József

Ambrus  József  vagyok,  1966&  február
14-én  születteem  Gyergyószentmiklóson&
Gyerekkorom óta a versek szerelmese va-
gyok,  (sokszor  szavaltam  a  klasszikusok
verseit) és ha időm engedi az irodalmi pa-
letteán  próbálok  maradandót  alkotni  az
utókor számára& Igazi ajándék egy-egy si-
keres  vers,  és  nemcsak papír  marad,  ko-
potte sárdarab,  hanem érték,  ami  száz  év
múlva is érték& Jó ritmussal, kiváló nyelv-
érzékkel,  rímekkel,  finlozófinával,  körül-
ménnyel  talán  lehet  jó  verset  írni,  és
ugyanúgy rosszat is& A nyelvész tudja, a költő érzi a lényeget& A
líra azonos önmagával, és azonosulni tud a világgal&

Több újságban jelentek meg verseim, az utóbbi időben az on-
line felületek is egyre nagyobb lehetőséget adnak a publikálásra&
Több tucat antológiában jelentek meg verseim, aminek megvan a
miértje, hogy miért szeretem& Hat verseskötetem jelent meg ed-
dig:

FÉRFIÉNEK 2012, KIFOSZTOTT SZÉPSÉG 2013, GOLGOTA-
VIRÁG 2014, AZ ÉLET BOLONDJA 2015, EGY MARÉK SZERE-
NÁD 2016, TÖRÉKENY TEKINTET 2019 és egy hónap múlva je-
lenik meg az EGYEDÜL EURÓPÁBAN című új verseskötetem&

Csak vers az ami
örökkön éltet, –
ez ad erőt nekem,
ez maga az élet!
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Élet Ambrus József

Életjáték

 Az élet játékait elengedem,
rám zuhan a varázslat ösztöne,
a Föld hallgat mint a végtelen,

mely a megcsalt sorsom börtöne&
 – Arcod adja a friss örömet,

fényes csontvázamon keresztül,
hogy meglegyen néhány köszönet,
ha pogány istennőkkel szembesül&
Hűséges látványt kóstol a szemed,

 – kigyúlt erényöved elérhető, 
izgalmaidat rögzítik a sebek, –

mely fogsor nélkül is emészthető&

Minden illatod rejtélyes szabad,
joker vagyok a felnőtte játékban,

belőlünk csak egy-egy szó marad,
és odébb áll mint a hajléktalan&
Beoltanak a hajnali veszélyek,

összekapcsol a szánalom csókja,
Vénusz asztalánál szelíd esélyek,

lábnyomát őrzi bölcs mindentudója&

Ráfekszem végleg a levegőre,
 – de mégis napsütésre vágyom, 

néha megfeszül az élet bőre,
egy elfelejtette mesés állomáson&
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Élet Ambrus József

 Példatáram

Templomok szíve a tiétek,
képtelen az ember közeledni,

az élet összeroppan mint a vétek,
de az égtájam, irodalomtörténeti&

Példatáram naponta kiegészül,
a szennyeződés édes vizében,

– kirángatják bűneimet végül, –
és önmagam lehetek egészen&

Mosatlan vagyok, de használható,
apró tudás a piros szemekben,

 – bevallom a rossz is olvasható,
amíg a gondolat, – befejezetlen&

Elhagyotte tudatommal sajnállak,
én is a világiakhoz illeszkedem,
mint rímek kertjében a fűszálak,

arccal lefelé, –  jaj elvérezem&
Kalandnak képzelek mindenkit,
– példatáram földies küzdelem,
a keresztfán nem találsz istenit,
dezertált az ember, beismerem&

Elfogultan kavartam a semmit,
egy-egy ajtónyitás megkísértette,

hogy meghallgasd mesés törvényeit,
mint tárgyalóteremben a sértette&

Mátraszentimre – Fallóskút
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Élet Ambrus József

Szerver-gondolat
                 

Most naplemente van, fázik a tenger,
hitem párolog, mint fehér gondolat,
lassul az átmenet, lassul szerver, –
valami belőlem mindig kimarad&
Az emlékezés mindig átmeneti,
körforgás ami egymásba szakad,
a harmóniát testem megszereti,
ha szépen bántanak a sugarak&

A galaxis forog, tele van nappal,
zománc-szemed nem tud védekezni,

kivárom az éjszakát tiszta aggyal,
amíg botorkál véredben a semmi&

Arcomba hullnak a csillagképek,
 – a félelem titokban átsuhan –
földre zuhannak a szenvedések,
 – és szétpereg az élet biztosan&

Nem tudom az éjszaka mit szeretteem,
 – az új csillagok vigyázzban állnak, –
milliárdnyi órát ragyognak feletteem,
és megváltozotte mosolya a nyárnak&

A gondolatból legtöbbször kilépek,
hajnal betemet, semmi sem marad,
mert a szavakban boldogan kiégek,

amíg a csillagok bevilágítanak&
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Élet Ambrus József
 

Az élet kezében
                 

Csupán a versek ízét érezem,
őrült a világ, fázom, éhezem&

Átkot dobotte, vakká tette az Úr,
bohém csatamezőkön válaszul, 
minden ölelést, kedvet eltipor
a koldusének, hangos meteor,
sokszor a lét biztos szolgaság,
és pusztítja az embert a világ&
Szeretni bűn, és élni gyalázat,

szívedből a jó szándék kiszáradt,
 – üres a világ, halálba vesztek,

mert az egész csatamező reszket&

Új rendszert tépnek föl a szavak,
költő vagy, nyomorult, de szabad,
 – ki vágyik a szent Isten ölébe,

ki a békét kente száraz kenyérre& 
Itte hagyom szívem gondolatait,
 – húsodba vágja szögesdrótjait&
Költészetem mosolyogva támad,
mint új divatban a magyarázat&

Ha tollat adsz a gondolat kezébe,
megnyílik a lelkem tiszta mélye,
versben fogok naponta elveszni,
de tudjátok, jobb nem is születni&
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Élet Ambrus József

Betanult öleléssel

Gyönyörű mesterség, pár üveg bor,
minden változik, és mégis úgy marad,

friss árnyékot támaszt az utókor –
amíg beépül vérembe a nyersanyag&

Sosem józanodik sovány arcom,
betanult öleléssel küszködöm, –
hogy új akkordod megmaradjon
 – jól bevarrt zsebedbe az öröm&
Bérmunkára parancsol az érdek,

pedig hozzád képest romlás vagyok,
csak szavakban követnek a léptek,

amíg tekintetedben sétálgatok&

Égő szemednek bor a gyógyszere,
s a kéz ilyenkor telt kupát ragad,
szomjat, s fájdalmat oltasz vele,

 – ha a korsó ajka, ajkadra tapad&
Múltad ne feledd, a jövőtől ne félj,
 – én a mában jobban megbízom,

az sem lehet, hogy végzetet cserélj,
mert az élet sokszor lehet paradicsom&

A bölcs megérti miért iszom,
ítélet napján szebb jövő tekint,

így lehet közötteünk jobb viszony,
ki ahogy hal, úgy lesz élő megintH

Lajosmizse, 2020. május 22.
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Élet Bajzikné Panni és Bajzik Anna Alexa

Bajzikné Panni és
Bajzik Anna Alexa

Negyedik alkalom, hogy alkotói „szerzőpárosként” – vers és
annak illusztrálása –  jelenünk meg leányommal, Anna Alexával&

Jelen  kötetben az  élet  egy-egy pillanata  az,  amelyet  szeret-
nénk megosztani az olvasókkal:  a zene hatása, egy hétköznapi
történés és egy spontán fingyelmesség kapcsán& 

Az általam rímbe szedette gondolatokat jeleníti meg Anna Ale-
xa kifejező és remek illusztrálása& 

Öröm ez nekünk, mely örömet – reményeink szerint – sokak-
kal megoszthatunk! 
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Élet Bajzikné Panni és Bajzik Anna Alexa

Hozzám szólt – Bajzik Anna Alexa rajza
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Élet Bajzikné Panni és Bajzik Anna Alexa

Bajzikné Panni: Hozzám szólt 

Torkom összeszorult,

szívem abroncs zárta,

hozzám szólt egy

hegedű sírása,

hangszerekkel kísért muzsikája&

Zokogotte és nevetette

a húr hangja& Repítette, elgyengítette&

Szép volt, érzelemmel teli

megható dallama&

Szemembe könnyet csalt

végtelen lágysága&

Úgy hallgatteam

a szenvedélyes zenét,

mint megvalósult álom

szakrális üzenetét&

21



Élet Bajzikné Panni és Bajzik Anna Alexa

Nálunk most rumli van – Bajzik Anna Alexa rajza
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Élet Bajzikné Panni és Bajzik Anna Alexa

Bajzikné Panni: Nálunk most rumli van

Nálunk most rumli van,

festőt várunk és ezért

életünket dobozokba zártuk&

Kong a lakás, a szőnyeget

felvetteük,

ha inni támad kedvünk

poharat keresünk&

Enni az asztal sarkába kuporgunk,

kávéfőző mellé tornyot raktunk

tányérokból&

Hogy kosztümöt kerestem

az egész lakást tűvé tetteem,

de megleltem

egy lehetetlen helyen&

Útra kelhetteem&
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Élet Bajzikné Panni és Bajzik Anna Alexa

Ragaszkodás – Bajzik Anna Alexa rajza
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Élet Bajzikné Panni és Bajzik Anna Alexa

Bajzikné Panni: Ragaszkodás 

Egy viseltes prém-sapka 

árválkodotte a padon&

A déli nap becsapta tulajdonosát&

Téli melege a kobakról lecsalta,

 illúziót keltve hagyta,

menjen az ember fedetlen fővel, útjára&

Az árván maradt fejfedő 

sütteettee szőrméjét, örült,

nincs gondja senki fejének melegítésére&

Pár percnyi időre a maga ura lette!

Egy szemfüles gyerek észrevettee, felemelte,

fürgén az öreg után eredt, 

kezébe nyomta a bundás hűtlent&

Kedves, vedlette kucsmájának 

 látteán öröm terült el 

ránc-barázdált arcán&

Jó dolog a ragaszkodás&
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Élet Berze Tünde

Berze Tünde

1968-ban születem Gödöllőn& Már gyermekkoromban elvará-
zsoltak a könyvek& Mindent olvastam, szinte faltam a betűket&

Gyenge próbálkozásaim versírás terén finatalon is voltak, de az-
tán lefoglaltak az  élet  dolgai,  család és  a  munka&  Néhány éve
azonban olyan dolgok történtek, hogy a mindennapok túlélésé-
hez írni kezdtem& Bármi történik körülötteem erős késztetést ére-
zek, hogy azt papírra vessem és tudassam gondolataim, érzéseim
másokkal is& 2007-ben tagja letteem a LIM-nek, ahol kaptam két
Irodalmi Emlékdíjat is& Írásaim több Antológiában is olvashatóak,
de saját kötetem még nincs& Nagy kedvencem és példaképem a
versek terén József Atteila& Persze más költők köteteit is szívesen
forgatom, köztük a kortársakét&

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

különben meggörbülne a világ gyémántteengelye&”

József Atteila
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Apokalipszis

Csavargó nyomorúság ölt magára cifra kabátot,
s őrült körtáncba száll a pokol rőt lángjaival&

Realitás holdkóros kábulatban köztünk ténfereg,
e borzalmak közötte ezüst szakállú aggastyánná lette&

Nyílt sebekből vérzik már nyomorult világunk,
sírja fölötte áll könnyekkel arcán egy Istenünk&

Tébolyult népek örülten rohannak kincset orozni,
nem tudják: nagy sötéten túl, csupán a semmi lakik&

Ha egyszer eljönnek a vörös szemű szörnyetegek,
felzabálják a mindenséget, s nincs többé kegyelem&

Viszály ül minden még lüktető élet görnyedező vállán,
s rozsdás kardot ránt az enyém-tiéd földöntúli réme&

Háborúk döntik föld porába létezésünk csíráit,
s dögevők habzsolják majd önfeledt mámorban&

Éhínség szegődik mellénk halhatatlan barátnak,
maradék álmaink mosolytalan-betegen szétfolynak&

Halál kószál minden utcán, földön, s fenn az égbolton,
s mi csak nyüszíthetünk, míg az utolsó fény is ellobban&
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Felébredt illatok

Apró neszekkel jötte szelíden,
beosont a szürkült egek alá,

meghozva illatokat s fényeket&

Meleg kezével rajzol színeket,
s felnyitva a még alvó szíveket,

betölti a Tél söpörte űröket&

Új hitteel az ajkán mosolyog,
magára húzva fűszoknyáját,
oly boldogan pörög s táncol&

Megsimítom láthatatlan arcod, 
tiszta hitteel áldlak drága Tavasz,

s lázba hoznak a felébredt illatok&

Idő szekerén

Éjben lapulva
A megnyúzotte nappalok egén

ablakot nyit a nyugodalmat hozó éj,
s kitárt szárnyain ki-be repkednek

álmot osztó apró tündérkék&
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Hajnali ébredés
Vánkosomra dobja magát

az első felcsillanó fénysugár,
megbirizgálva szétteerülő hajam

őszbe forduló ezernyi szálát&

Álmos reggelen
Ízlelőbimbóimon táncol az illat,

beleharap az álmos reggel ajkába,
víg dalt fütyülve szétteerül a kávé,
s gőzfelhőkön tovavágtat az álom&

Robotolva
Csontos ujjaival utánam nyúl,

s robotra űz a munka kényszere,
bűzlő pénzhalmokat lebegtetve

szemeim előtte, kinyomja szuszomat&

Délidő
Perzselő útján fölötteem pihen,
s belém mar a forró Nap tüze,

korgó gyomromon tekereg a kín,
enni kellene, de nincs előtteem teríték&

Délutáni melankólia
Rám lehel a dongó, a délután kelleme,

s bóbiskoló csendet ültet mellém,
új reményt öklendezve létem asztalára,
s aszotte perceket vendégnek meghívja&
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Kenyér

Kitárja felém ölelő karjait a semmi,
s belé omlok, mint tépette falevél,
mit elsodort a viharos őszi szél&

Itte jó lenni, itte oly csendes minden,
s itte már nem fáj semmi, a holt idő&
Nem láthatom örvénylő jövőm sem,
mely félelmekkel szurkálja szívem,

szorítja lelkem apró rezdüléseit&
Most egy kicsit itte lakom, pihenek,

szedegetem reményem kis morzsáit,
s szelíd örömök meggyötört ráncait,

gyúrok belőle egyszerű holnapkenyeret&
Tudom, nem lesz elég a nehéz útra,
s oly sokat fogok egyedül éhezni,

de egyszer pislákoló fényével várni fog,
egy folyton kenyeret sütő pékség,

s nem hullnak többé terméketlen földre,
hasztalan elenyészni, gyöngyből font könnyeim& 

2010. 06. 03.

Mosolyod

Csillagtalan éj után
szül fáradt testem

hajnali harmatcseppeket&

Nyugtalan láz emészt,
bíbor vágyak karcolnak

fénytelen bőrömbe&
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Nélküled nem kell csillogás,
az élet csak esztelen futás,
hamis, vízben fuldoklás&

A bizonytalanság rám talált,
de élnek mélyen bennem

még titkos óhajok;

"mert látteam mosolyod"&

2011. 04. 27.

Lélekszemű

Tüdőm rágja már a bányász-kór,
zihálok szénporos vért felköhögve,
s a hűvös este sem enyhíti kínom&
Sziszegve ül az idő ágyam szélére,
kivillantva tűhegyes méregfogait, 

melyen halál csillan ezüstcseppekben&
Mily átok szállt bölcsőm peremére,

hogy ily lélekember letteem e földön?
Mily borzalom szülte létem csillagát,

csak azért, hogy vérbe borulva lehulljon?
Félelemfalak közt tengődnek perceim,
s kifordult szívem csak úgy kalapál,

szétmálló tudatom még aléltan rákiállt :
– Meg ne állj, Te bolond király!

Zord idők ülnek napjaim arany trónján,
s szél-korbáccsal csapkodják éveim hátát,

lélekszemem még elméláz: lehetteem volna talánH
 

2010. 06. 03.
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A vihar

Egész nap borult volt az idő& Az elviselhetetlenül párás levegő-
ben még egy levél sem rezzent a fákon& A hatalmas sötét égbolt
szétteerült a látóhatár végégig sötétbe takarva a földet& A házőrző
puli  is  pihegve  feküdt  a  házikó  árnyékában,  csak  néha-néha
emelte fel fejét, amikor a tyúkokra rájötte a kotkodálás, de újra
visszadőlt,  mikor elhallgatteak& A kis tanya elhagyatottean lapult
meg a szántóföldek és az erdő széle közötte& Mióta Annus néni
magára  maradt  csendesség  költözötte a  falak  közé&  Televíziója
nem volt, csak a kisrádió szólt néha, hogy értesüljön a világ dol-
gairól&  Azt is egyre ritkábban hallgattea, azóta, hogy nincs nóta
műsor& Szerettee a nótákat, felidézte vele finatalságát, miközben a
rádióval dúdolt& Most már ezt az egy szórakozását is elvetteék tőle,
mert megszüntetteék a „Jó ebédhez szól a nóta” című műsort& Így
csak magának dalolgatotte néha, ha kapálgatotte a kiskertjében& Ma
azonban csak üldögélt  a gangon,  mert  a fülledt levegő kivettee
minden erejét&  Vizes zsebkendővel törölgettee homlokáról az iz-
zadságcseppeket és csak sóhajtozotte& Megért már több mint 80
évet, de ilyen időjárásra nem emlékezette, mint ami az idén volt&

A lassan közelgő estében még jobban látszotteak a távolabbi
dombokat ostromló villámok& A csendet felborzolta az idáig el-
hallatszó morajlás& – Eshetne már! – gondolta magában és elin-
dult becsukni a tyúkól ajtaját, hisz’ a tyúkok már elültek a kora-
estében& Visszafelé ballagva magához intettee az egyetlen társát,
Bodrit, a pulit& Annus néni ma a szokásosnál is magányosabbnak
érezte magát, így beengedte a konyhába, hogy legalább a szuszo-
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gását hallgassa, még álomtalanul pihen& Az éj azonban nem ho-
zotte nyugalmat& Éjfélre a kis tanyát is elérte a vihar& A földbe csa-
pódó villámok nappali  fényt árasztotteak,  a tomboló szél  földig
hajlítottea a fák ágait,  némelyiket derékba is törte&  A szüntelen
morajlás, dübörgés zaklatotteságot hozotte a ház lakóira&

Tanya – Serdült Erika Irén festménye

Annus néni meggyújtottea a kisasztalon lévő gyertyát és a ró-
zsafüzért az ujjaival morzsolgatva halk imába kezdette& Mit tehe-
tette mást, itte a világ végén, távol mindentől, mint hogy az Úr se-
gítségét  kérte&  Templomba csak Karácsonykor,  meg Húsvétkor
ment, mert távol volt innen a város és gyalog nem bírt elmenni
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odáig& Ünnepekre meg eljötteek a gyerekek és elvitteék őt az Úr há-
zába&  Olyankor  szépen felöltözötte ünneplőbe,  még hímzette kö-
tényt is kötötte& Mindig meggyónt, bár bűne nemigen akadt, de
jólesette néhány szót váltania a pappal& Most képzeletében otte járt
és térdelt az oltár előtte, halkan imádságot mormogva, hogy óvja
meg őt az Úr&

Elmélkedéséből  azonban  felriasztottea  egy  hatalmas  villanás,
amit azonnali csatteanás kísért& A kis tanya ablakai kitörtek és a
nádtetőből füst szállt az ég felé& Annus néni úgy sietette az udvar-
ra, hogy majd átesette a küszöbön& Tudta: nagy baj van! Az ud-
varra érve felnézette és elszörnyedt a látványtól& A ház teteje már
lángokban állt! A kútból sietve húzotte fel vizet, de a tetőre már
nem tudta fellódítani, ahhoz túl gyenge és öreg volt& Zokogva ro-
gyotte a kút kávája mellé& Oda lesz mindene, az egész élete! Bár
nem volt vagyona, kincsei, de ez a kis tanya a világot jelentettee
neki& A gyerekek már rég öregottehonba szánták, de amíg fel tud
kelni, ő bizony nem megy sehová! – válaszolta mindig unszolá-
sukra& A könnyein át nézte, ahogyan felzabálja életét a tűz& Nyö-
szörögve sírtak a gerendák, ropogtak a falak a hatalmas hőség-
ben& Percek alatte semmivé vált az ottehon és az a pár holmi, ami
kis vagyonkája volt& Bodri nyüszítve bújt be a földön kucorgó né-
ni keze alá és vele hullattea könnyeit&

A reggel siralmas képet rajzolt a tájba&  A porrá égette tanya
romjai még füstöltek, amikor a tűzoltók oda értek& Látteák, itte már
nincs mit tenni& Itte-otte még állt egy-egy darabka fal, kormos füs-
töt köpködve az ég felé& A kesernyés égette szagot messzire vittee a
feltámadó szél& A tűzoltók bejárták a romhalmazt& Már megnyu-
godtak, hogy nincs áldozat,  mikor az egyikük észrevettee a kút

34



Élet Berze Tünde

mellette kucorgó nénit& Látszólag nem voltak sérülései, mégis va-
lami rendellenesség volt a látványban& Közelebb érve látteák meg
csak, hogy mégis van áldozat& Annus néni még most is ugyan
olyan fájdalmas csodálkozással nézette a füstölgő halmokra, mint
az éjjel& Az egyik keze a puli fején pihent, a másikban pedig az
olvasót szorongattea& A szörnyű tragédiát nem bírta a fáradt, öreg
szíve elviselni& Lelke az ottehona füstjével az égbe szállt&

Egy emlék…

Egy emlék suhan át
csendbe bújó éjszakán&

Egy apró érintés,
csöppnyi lehelet,

mely érinti kezemet,
s borzongást hoz

még ma is szívemre&

Egy mosoly villan,
táncot lejt az éjen át&
Egy boldog mosoly,

szertelen, vidám,
mely tiszta napfény,
s könnyem felcsillan,

mert lelkemben otte ég&
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Bige Szabolcs Csaba

Szeretném azt hinni, hogy írásaim segítenek megőrizni anya-
nyelvünk szépségét& Hiszem és vallom, hogy a magyarság legna-
gyobb ereje nyelvében van! 

Klasszikus  hivatkozással  élve  mondom  Kisfaludy  Sándort
idézve: „A nyelv a lelke a nemzetnek”& 

Abban igyekszem, hogy átmentsem a mának – legalább rész-
ben – ezt a gazdagságot&

36



Élet Bige Szabolcs Csaba

Dobd vissza kenyérrel

Hárman bandukoltunk  az  alkonyatba  hajló  nyári  délután  a
falu végén levő porta felé& Varga Pistáné, a tiszteletes és jóma-
gam& A lemenő nap óriásira növelte árnyékunkat, mely úgy te-
rült el lábunk előtte, mint egy sötét, furcsa szőnyeg, aminek nem
lehet  soha  a  végére  jutni&  Az  asszony egyfolytában beszélt&  A
paphoz intézte szavait, engem mintha tudomásul se vette volna,
bár nem bánta, hogy tanúja vagyok a mondókájának&

– Tiszteletes úr! El akarom mondani valakinek a bajomat& Úgy
hiszem, maga a legalkalmasabb erre& Nem?

– Na, ugye! Tudom én jól, hogy ez az én ügyem, és senki sem
segíthet, csak a Jóisten& Bele se szólhat senki& Felmentést se adhat
senki& Itte kavarog bennem minden, ki kell mondanom, ki kell ön-
tenem, ki kell ürítenem magamból, mert megfojt&

– Tiszteletes uram! Nem bírom tovább& Én megölöm Pistát!
Meggyilkolom!  Meg  én!  Egyik  nap,  amikor  hullarészegen  jön
haza, én kinyírom& Érti?

– Súlyos szavak ezek, Vargáné& Ne beszéljen így!
– De megteszem! Meg bizony! Úgy éljek! Utána majd jól be-

börtönöznek, de otte is jobb lesz, mint ez az élet mellettee&
– Miért nem válik el? – kotyogtam bele&

Dühösen fordult felém&
– És hova menjek? Ez az ottehonom& Már volt szó a válásról, de

az ember azt mondta, hogy ő egy tapodtat se megy innen& Ha
meg egy fedél alatte maradunk, elosztva a házat, mit sem ér az
egész& Akkor is naponta a nyakamon lesz&

Így folyt a beszéd, míg oda nem értünk a házhoz& Azért jöt-
tünk, hogy beszélgessünk el Pistával, hátha hallgat a jó szóra és
elmegy kezelésre& Elvonóra& 
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Nem volt még ottehon& Gondoltuk, megvárjuk a szomszédban&
Legalább addig kissé tájékozódtunk& Kíváncsiak voltunk a mások
véleményére is& Az asszony véleménye csak egy a sok lehetséges
közül& 

A szomszéd szívesen betessékelt a házba, de semmi jót nem
tudotte Varga Pistáról mondani& Garázda, részeges embernek írta
le,  aki  minden  este  kiabál,  cirkuszol  a  családjával&  Elmondta,
hogy a gyerekek nem egyszer szaladtak át hozzá éjszaka, mert
verte, kínozta őket& Sokszor az ablakon ugráltak ki részeg apjuk
elől menekülve&

Később  hazavergődötte Pista  is,  de  nem volt  semmi  értelme
szóba állni vele& Sajnáltuk&

– Majd máskor – vigasztalta a pap az asszonyt&
Valóban sor került rá egy hét múlva& 
Nagy fogadkozásokat eredményezette a beszélgetés& Annyival

is maradt! Reggel Pista elment dolgozni a kerékpárján, este haza-
jötte a kocsmából a kerékpárra támaszkodva& Az ottehoni műsor is
változatlanul  folyt  tovább&  Figyelgetteem naponta  ezt  a  biciklis
„metamorfózist”, mivel otte vezetette el útja a házunk előtte&

Reggel  szálfa egyenesen karikázotte,  este pedig a kormányra
dőlve dülöngélt& 

Teltek az évek, Pista is kezdte érezni az alkohol megállíthatat-
lan romboló hatását& Sokat betegeskedette: fájtak a lábai, a dereka,
meg egyebek& A kocsmát azért nem hagyta, csak már hamarabb
„kiütöttee magát”&

A gyerekek, ahogy felnőtteek, – és a legkisebb is befejezte az
iskolát, – a felesége azt mondta, vége! Eddig és ne tovább! 

Beadta a válópert& 
Hamar  kimondták  a  válást,  mert  a  tárgyalásra  is  részegen

ment el, amit a bíró nagyon rossz néven vette& A házat úgy osz-
totteák el, hogy Pista kapotte egy szobát, kialakítotteak az előszobá-
ból mellékhelyiséget, főzőfülkét és egy kis lomtárt& Meglepő mó-
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don az osztozkodás, átalakítás ideje alatte csendben volt, sőt segí-
tőkész – és alig ivotte&

Később megkísérelt részegen átmenni a ház másik felébe, meg
kiabált  az  ablak alatte,  de  megfenyegetteék a  rendőrséggel,  mire
meghúzta magát& 

Mintha egyenesbe jötte volna az asszony élete& Dolgozni járt,
nevelgettee az időközben születette unokáitH

Az elmúlt tél nagyon kemény volt& Nem egyszer ment le a hő-
mérő higanyszála a mínusz húsz alá& Pista nem érezte a hideget&
Hevítettee, nem csak a hazaszeretet, hanem a spiritusz is& Késő es-
tig tartotte egyik nap a „szesztestvérek” találkozója& Olyan hideg
volt kint, hogy jobban esette a kocsma melegében iszogatni, böl-
cseket mondani, barátok előtte a büszke nagyapát alakítani&

Hosszú volt hazáig az út, és hideg volt a kerékpár kormánya&
Kesztyűje rég nem volt már Pistának& Elcserélte egy pohár pálin-
káért& 

Mire hazaért, a két keze ráfagyotte a kormányra& Nem törődötte
vele, hiszen nem is érezte, az alkohol úgy elzsibbasztottea& Csak
reggel döbbent meg, hogy nem tudja használni a kezeit&  Azért
mégis bement a munkahelyére, mint minden reggel& 

Onnan zavarták el az orvoshoz& 
Az eredmény az lette, hogy négy-négy ujját eltávolítotteák, csak

a két hüvelyk maradt meg&
Azóta az elvált felesége gondozza, eteti, mosdatja, öltözteti& A

lakás szétválasztása továbbra is érvényben maradt, de az asszony
minden nap átmegy, akár többször is és úgy rendezi volt férjét,
mint a legszakképzetteebb ápoló& 

Pista? Alkoholt látni se bír, és mint egy hűséges kutya követi
„ápolója” minden lépését&

Most is itte mennek el az ablak alatte, egymást karonfogva, mint
sok-sok évtizeddel ezelőtte& 
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Kart karba öltve

Halmágyi  Vince  finatal  korában  nagy  tehetségnek  számítotte,
mint drámai színész& Sok jó szerepe volt az évek során, még Bánk
Bánt is alakítottea& Később aztán történt vele valami& Valami törés&

Betegség? Szerelem? Csalódás?
Senki  sem  tudja,  de  egyik  napról  a  másikra  megváltozotte,

hogy nem is lehetette ráismerni& Hol magába fordulva hallgatotte,
hol  bőbeszédűen  fecsegette mindenféle  összefüggéstelen  dolgot&
Barátait,  kollégáit  kerülte,  szerepeit  ugyan megtanulta,  de  elő-
adásmódja is bizarr, szélsőséges lette& Eleinte ez a viselkedés egy-
fajta  fakszninak,  modorosságnak,  affeektáltságnak  tűnt&  Akkor
döbbentek rá, hogy valami baj van vele, amikor gyógyszer túl-
adagolás miatte kórházba vitteék&

Két hétig kezelték, ápolták, mikor kiengedték hosszas beteg-
szabadságot vette ki, és elutazotte egy vidéki rokonához& Az édes-
anyja kísérte el& A betegszabadság letelte után sem ment vissza a
színházhoz& Sehova sem ment vissza& Ült ottehon magába zárkóz-
va, tétlenül& Édesanyja elhordta orvoshoz, klinikára, gyógyfürdő-
re& Ennek annyi eredménye lette, hogy naponta fél-, egy órát sé-
tálgatotte a falu határában – a „zöldövezetben”& Keresete, jövedel-
me semmi, anyja nyugdíjából éltek mind a ketteen& Igaz, nem vol-
tak nagy igényeik, de a nyugdíj nem két ember szükségleteire
volt szabva&

Egy idő után naponta találkoztunk a templom előttei  hársak
alatte& Ahol, ahogy Vince jobbacskán lette, édesanyjával karonfog-
va napi  rendszerességgel  sétálgatotte& Ha sütötte a nap, ha nem&
Mindig udvariasan előre köszönt, pedig személyesen nem ismer-
tük egymást& Csak látásból, az utcáról&
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Nagy meglepetésemre egyik nap az anyukája helyette egy fina-
tal nővel látteam a park ösvényén jönni& Lassan, andalogva, ráérő-
sen  közeledtek,  meg-megálltak  néha,  elmerülten  beszélgetteek&
Gondoltam rokon lehet a hölgy& Aztán másnap is, és harmadna-
pon is látteam őket, s etteől fogva minden nap& Kíváncsiságtól hajt-
va leültem egy padra,  és diszkréten fingyeltem, amint kerülik a
parkot& Csodálkoztam a dolgon, mert Vince tőle szokatlan mó-
don,  nekihevülten,  gesztikulálva  magyarázotte&  Onnan,  ahol  ül-
tem, nem hallotteam, mit beszélnek, illetve mit beszél Vince, mert
a kis hölgy inkább hallgatotte& 

Másnap aztán megkérdeztem kedves munkatársamat, mit tud
erről az új helyzetről& Elmondta, hogy meglepte őt is és barátnő-
jét is a férfin viselkedésében bekövetkezette változás& Nem is csoda,
mert az a férfin, aki eddig csendesen, visszafogottean, szótlanul sé-
tált édesanyjával karonfogva most ilyen szinte egzaltált módon
magyaráz ismerősének&

Ismerős?
Rokon?
  H vagy?
Megannyi izgató kérdés&
Kedves munkatársam és barátnője kiderítetteék a kis hölgy ki-

létét& A gimnáziumban finzika szakos tanárnő, most jötte ide végzés
után, és ez az első munkahelye& Itte találkozotte Vincével a park-
ban, séta közben, s ezidőtől fogva az édesanyja nem kísérgettee a
finát „zöldövezeti” sétái alatte& Úgy látszik, rábízta erre a finatal nőre&
Lehet már ismerték azelőtteről, mikor még nem itte laktak&

Kedves munkatársam és barátnője azt is kiderítetteék, nem kis
ügyeskedés árán, miről is beszélgetnek, vitatkoznak olyan heve-
sen& Vince részéről mindenesetre igen hevesen&

– A gonosz mindig lesben áll! Nem szabad neki engedni! –
magyarázta széles gesztusokkal kísérve szavait&

– Értem! – rebegte a kishölgy&
– Sok trükköt képes ellenünk bevetni! Fel kell ismerni ezeket&
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Nehéz  azonban  a  felismerés,  mert  nem  egyértelmű,  amit
mond, sugall, vagy tesz, ami első ránézésre jónak, helyesnek tű-
nikH 

Ez volt egyik nap& Más alkalommal, amit sikerült kihallgatni a
számok életünkben való szerepéről értekezette&

– Tünde, te a realitás alapján álló ember vagy, aki a világot fi-
zikai jellemzőkön keresztül szemléledH 

Így tudtuk meg, hogy Tünde a finatal nő neve, és ezen már el
lehet indulni& Kedves munkatársam és barátnője nem is késleked-
tek, hanem kiderítetteék, valóban távoli rokonról van szó, aki még
iskolás volt, amikor a városból ideköltöztek& Nagy örömmel fe-
dezték fel most egymást annyi év után& 

Halmágyi Vince már nagyreményű színi növendék volt, mikor
Tünde gimnazista lette& Csodálatteal csüngötte unokatestvérén, bol-
doggá tettee, ha szót válthatotte vele, bár erre ritkán adódotte alka-
lom& Mire Tünde, mint frissen éretteségizette az egyetemi felvételi-
re készült, Vince már a sikeres finatal színészek életét élte és alig
vettee észre kis unokahúgát& Amikor aztán összedőlt belső világa,
el is feledkezette róla& Most pedig a sors az útjába sodorta&

– Szóval, nem szabad a számok törvényeiről megfeledkezni! –
folytattea tudálékosan a megkezdette eszmefutteatást& – Fontos sze-
repük van az életünkben&  Nagy elme volt  Pitagorasz,  neki  kö-
szönhetjük a számokon keresztüli megismerés tudományát&

– Hogy milyen okos vagy, Vince bácsi! – lelkesedette Tünde&
Néhány nap elteltével már senki sem akadt fenn azon, hogy

naponta otte látni őket az ösvényen sétálni& „Minden csoda három
napig tart” – szokták mondani, s ez most is így volt& A megszo-
kotte jelenségek sorába kerültek ezek a séták& Senki sem foglalko-
zotte már vele& Magam is így könyveltem el: Vince sétál, magya-
ráz  több-kevesebb hevességgel,  Tünde  átszellemülten hallgatja&
Már észre sem vetteem őket, de tudtam róluk, mint egy akármi-
lyen  más  megszokotte dologról&  Csak  akkor  került  Vince  újból
szóba, amikor elmaradtak a séták& Éppen influuenzajárvány volt, s
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így senki sem lepődötte meg azon, ha valaki néhány napig, egy-
két hétig nem mutatkozotte& Vince hiánya sem szúrt szemet elein-
te& Jötte azonban a hír, hogy ismét kórházba került gyógyszer túl-
adagolás miatte& 

– Hallottea, főnök – szólt egy reggel kedves munkatársam –,
Halmágyi Vince a kórházban meghalt? Nem tudták megmenteni
az orvosok, annyi gyógyszer volt benne& 

Atteól az időtől fogva Vince édesanyja Tündébe kapaszkodva
rója a park ösvényeit& Mert az ösvények arra valók, hogy magá-
nyosan vagy párosan sétáljanak rajta az emberek!

Nem ropogott a hó

 Néztem, ahogy ment a behavazotte úton, meggörnyedt hátteal,
reménytelenül& Papucsba bújtatotte lábai alatte nem ropogotte a hóH

 Ismertem jól Ilonát& 
 Nem egy sikeres élet jutotte neki osztályrészül& Nem! Sikerei

soha nem voltak& Öt gyereke azonban igen és egy beteges, rok-
kantnyugdíjas férje& 

 A szociális jutteatásokból éltek elég szűkösen& 
 Sokszor megfordultam a házukban, de mindig tisztaság ural-

kodotte mindenütte, s ezért becsültem& Másért már nem nagyon&
 Gyermekei cseperedtek, de Ilona másra vágyotte& Nem örökké

a család gondjait cipelni a vállán& Elfojtotte szenvedély izzotte ben-
ne& Férje hiába vettee körül ragaszkodó odaadással, ő nem erre vá-
gyotte& De hát öt gyerek és egy beteg férj mellette semmi remény
nem látszotte a kitörésre& 
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 Egy szombat délután, mikor csend borult a falu házaira, Ilona
számára betelt a pohár& Nem szólt egy szót sem, csak kilépette a
kapun, és meg sem állt Robi házáig& 

 Robi otte lakotte a harmadik utcában apja takaros, öreg házá-
ban& Elvált ember lévén egyedül gondoskodotte özvegy édesapjá-
ról, és saját magáról& A közeli téglagyárba járt dolgozni& Reggel
hatkor indult, este hétre ért haza& A hétvége volt az övé& Tetszette
neki a dolgos, és még öt gyerek után is csinos asszony& Mondta is
neki  félig tréfásan, félig komolyan, ha találkoztak néha: jöjjön
hozzá, ha kiszeret az urából&

 Na, most kiszeretette!
 Ment is, nem nézve se jobbra, se balra& A szembejövők köszö-

nését se fogadta& Félt,  hogy mi lesz, de már nem fordult volna
vissza semmi pénzért&

 Robi örült neki, de reggel hazaküldte az urához, Gyurihoz&
Ilona pedig ment, nem volt mit tennie& 

 Korán reggel ért haza, s besurrant a házba& Kezdette a konyhá-
ban tenni-venni, készítettee az ételt& Gyuri felébredt és a legkiseb-
bel a karján kijötte& Nem szólt semmit, csak szomorúan nézette& Ilo-
na szégyellte magát és a házimunkába fojtottea idegességét, nyug-
talanságát&

 Egész héten nem hozták szóba a szombat estét& Az asszony
szinte mintafeleség volt& A láthatatlan feszültség lassan-lassan ol-
dódotte&

Eltelt egy hónap, ketteő és Ilona újra elindult& És minden ugyan
úgy zajlotte le, mint előbb&

 Kezdtek rendszeressé válni a szombati programok& Gyuri tü-
relme, „megértése” hihetetlennek látszotte, de hogy ő mit gondolt
magában, mit érzette, nem lehetette tudni& Nem mutattea, nem be-
szélt róla&

 Ilona pedig egyre követelőzőbb lette Robival szemben& Regge-
lenként  alig lehetette rávenni,  hogy hazatérjen&  Egyik nap még
egy pofon is elcsatteant& De etteől aztán még magasabbra lángolt
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Ilona szenvedélye& Minden alkalommal kiprovokálta a verést&
 Mikor kékre-zöldre verve ért haza, Gyuri ápolta, kenegettee,

borogattea, csöndes szeretetteel vettee körül& Orvoshoz is elvittee&
 Ilona szinte lubickolt az aggodalommal átszőtte gondoskodás-

ban&
 Teltek a hónapok, a felszínen minden rendben levőnek lát-

szotte& Már amilyen rend lehetette ez az egész! Időközben Robi va-
lahol  messze vállalt munkát és nem járt  haza még hétvégeken
sem&  Úgy  látszik  megelégelte  Ilona  egyre  erőszakosabbá  váló
szenvedélyét&

 A szomszédok, ismerősök kaján elégtétellel vetteék tudomásul
a  dolgok  ilyen  alakulását&  Gyuriban  is  feltámadotte a  remény,
hogy még visszatérhet minden a régi kerékvágásba& Csak Ilona
nem tudotte nyugodni& Végül aztán Karácsony után vigasztalást
talált Robi szomszédjánál&

 Ekkor szakadt el a húr Gyurinál&
 Ilona, ahogy már szokásává vált, reggel nekikezdette a kony-

hában a napi munkának, cipőjét, kabátját, kendőjét az előszobá-
ban letéve kötényt kötötte, s mint a jó háziasszony serénykedette a
tűz körül& 

 Ez már sok volt Gyurinak! 
Azt még elnézte, eltűrte, ha meg nem is bocsátottea, hogy Ru-

dival „űzi az eszét”& De hogy most annak szomszédjához is eljár-
jon, ez már túlment minden határon& Megragadta az asszonyt kö-
nyökénél  fogva, és úgy papucsostól,  kötényestől  kipenderítettee
az ajtón& Ki a havas télbe& Az ajtót meg csendesen betettee mö-
göttee& Az előszoba fogasról leakasztottea az asszony kabátját, s azt
szó nélkül utána hajítottea, és most kulcsra zárta belülről az ajtót& 

                                                                 
 És  Ilona  elindult,  ment  a  behavazotte úton,  meggörnyedt

hátteal, reménytelenül&  Papucsba bújtatotte lábai alatte nem ropo-
gotte a hóH
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Blažekné Benik Mária

Tornalján,  Szlovákiában  születteem&  A
gimnázium  után  szociáljogot  tanultam,
majd a pszichológiai tanácsadóban helyez-
kedtem el&  Pozsonyban 1982-ben színházi
és rendezői, valamint bábszínházi rendezői
képesítést  szereztem  magyar  nyelven  és
amatőr  színházakban  szerepeltem&  A Ko-
mensky egyetem teológiai szakán pedagó-
giából, pszichológiából és teológiából vizs-
gáztam& Alapszinten pedagógiai végzettesé-
gem van&

Rozsnyón lakom, 3 felnőtte gyermekem és 2 unokám van&
A versírás végig kísér egész életemen át& A vers szeretetét és a

versírást szüleimtől és nagymamámtól örököltem& A versek által
fejezem ki a gondolataimat, érzéseimet és a saját megélt tapaszta-
lataimat& 14 éves voltam mikor meghalt édesapám és 16 mikor
édesanyám így a verseimben gyakran érződik a bánat és a gyász&

2013-ban egy súlyos artritis gyulladást kaptam és évekig alig
tudtam járni  de  verseket  akkor  is  írtam&  Sokat  imádkoztam a
gyógyulásért és segítetteek a gyerekek is, főleg a lányom& Évekkel
később csodával határos módon sikerült meggyógyulnom& A hit,
a szeretet és a versek segítetteek& Jelentek meg verseim a Tábor-
tűzben a Remény katolikus újságban, a Református újságban, va-
lamint a Gömöri Hajnal és a Krajcár Gömör Tornai Hetilapok-
ban, az APEVA 1150 ben, valamint a SODRÁSBAN 2019-ben is és
a Képzeld el folyóiratokban& Miskolcon a Herman Otteó múzeum
által kiirt Istvánfy Gyula Honismereti Gyűjtőpályázaton felnőtte
kategóriában Oklevélben és könyvjutalomban részesítetteek& Hob-
bim az olvasás,  családfakutatás,  bélyegek,  képeslapok gyűjtése,
hagyományápolás, régi könyvek, régi pénzek gyűjtése&
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Elmúlás

Én ne tudnám, mi az elmúlás,
Ki szeretteeit már rég eltemettee,
Mikor a fákról ezüstös könny pereg?
Én ne tudnám, miért búcsúznak a levelek?
Ilyenkor, ha újra jön az ősz,
Szívembe ismét fájó bánatot űz
Nem, nem kérek több gyászt
Feledés, bánat, szomorúság,
Útitársaim többé nem lesztek,
A szenvedés kosarát ma félreteszem!
Mikor egy ködös őszi reggel
Lihegve minden elsuhan,
A messzeségből nevetve int a nyár
Oly jó, hogy rám még egyvalaki vár,
Ó, kedvesem, ugye mi nem lopjuk el
Lelkünkből az életet,
Még őszbe hajlik életünk
Mi ketteen ugye boldogok leszünk?
S ha majd a mi fáinkról hullanak a levelek,
Szemünkből forró könny ugye nem pereg?
Mert szívünkben csak egyszerre múlhat el a nyár
Mert ha Te nem leszel, én sem leszek
S ha én nem leszek, Te sem leszel már&
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Távozik a múlt

A múló idő fekete köveire 
Lassan rátelepszik a feledés

Pókhálót sző megtört szívemre 
A bánat s a fájó keserűség

A régi utakon még valaki lépdel
De arcát fedi őszi ködlepel

Elmosódó fénye ím porba hull
Könnyes szemekkel távozik a múlt

Kör a körben

Egy bezárt kör az életem 
Kör a körben

Újra sosem kezdhetem
Kitörni vágyom mindhiába

Harcolok a létért
Teljes egymagamban

Társra vágyom segítsetek
Harcom harcát vívjátok meg

A gesztenyefa virága

A gesztenye virága
Nem hajt fejet a szélnek

Büszkén, töretlenül
Magaslik az égnek
Boldogan integet

A távozó felhőknek
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Magam vagyok

Magam vagyok 
Magam kovácsolta börtönömben

Arcomon végigfutnak a pillanatok
Melyekbe Te szőtteed az álmokat

S Rád gondolok

Arcom a meggyötört hosszú évek titka
Melybe barázdákat szőtte az élet ekéje
Ólombetűvel írva bele a nehéz éveket

S benne az elmúlt idők bús borúja
Kong fáradt, néma perceket

S többé már nincs visszaút
Csak kín, gyötrelem és halál

A sárguló levél 
Már porba hull

Élet

Életem élete
Életed értelme
Életteé érlelte

Életem s életed

Életem adom 
Teérted

Te énértem
Lényem a lét
Életem a tét

S életünk a vég
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Egy arc

Egy arc a végtelenben
A megpihenni vágyó

Nyugtalanság küszöbén
Bolyongó, senki vándora,

Lépteid mi vezérli,
Mi viszi, s hova?

Kóborolsz egymagad a nagyvilágban,
Mit keresel, mit kutatsz a félhomályban?

Helyed, bármerre mész,
Úgysem lelheted,

Csak az évek suhannak el
Némán fejed felette

A halál és az élet tusája

A mellemben őrjöngve visít a fájdalom
S a fájdalom riasztó madaraként
Tőrt forgat szívemben a vak düh

Az idő fogaskereke egyre mélyebben 
Nyomul kínoktól meggyötört testembe

Belém erőszakolva az állatok vad ösztönét
Hogy megfékezette emberi mivoltom

Kábulatba tartja a retteegést
A múlt s a jelen igazságtalansága 
Lángol eszeveszetteen agyamban

Kitörni vágyó, legyőzhetetlen akaratteal
Hogy felbontsa az életteel kötötte szerződést
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A mulandóság küszöbén

Már remegő kezekkel simítom végig
A jelen számomra homályos virágait

Arcomra könnyezve rak fészket a vén idő,
S eltörpülő homlokom szürke ráncaiban
Évek bús borúja kong fáradt perceket&

A harcos és kemény múlt süppedt izmaimba,
Rendre parancsolva még a szív érzékeny húrjait,

Utamon a volt idők poros vágyain ballagok,
Jövőbe látó szemem a múlt emlékein pihentetem,

S ilyenkor szívemben az évtizedekből előlép a végtelen&
Néha még a létező semmivel küszködöm,

S a nemlétező örök mindennel 
Az elmosódotte távolból olykor, ha ismerős hangok

Kedves, meghitte zümmögését hallom,
Bágyadt legyintéssel elmosolyodom,

Ha közte még fellelem
Egykori, szilárd büszke énemet&

Tévedés volt az életem

Gázol, sodor, eltipor az élet
S az út végén csak a semmibe érek

Körötteem szorongás, félelem, sötétség
Az életem tán egy tévedés?

Tévedés volt minden álmom
Mit követteem esztelen

Ma már csak a jót kívánom
S élni csendben Istennel
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Az ÚT

Nincsenek utak, csak ÚT
Nincsenek urak, csak ÚR
Nincsenek könyvek, csak KÖNYV
S nincsenek könnyek, csak KÖNNY&

Köszönöm a sorsnak

Későn jötte már ez a szerelem
Mikor már lehullt az első hó 
Mégis elérte még a szívem
S szeretni Téged olyan, de olyan jó
Köszönöm a sorsnak
Hogy Veled még találkozhatteam én
Köszönöm, hogy a kezem
Kezedben pihenhetette még
Köszönöm a sorsnak
Hogy néha Rád gondolhatok én
Köszönöm, hogy létezel
Mást nem is kérek Tőled én
S mégis mikor leszáll az esti éj
És szobám ablakán beint az esti fény
Könnyes szemmel vágyakozva 
Gondolok Reád
És halkan, csendben elmondok
Érted egy forró imát
S mikor fent az égen kigyúlnak a csillagok
Fájó szívvel Reád gondolok
S vörös lesz hirtelen az  ég
Mert a Hold is sír a bánatom felette
És a könnye vérvörösre festi fent a felleget
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Keresem az ifjúúságom

Tovasurrant feletteem
Az idő zord árnyéka

S én benne újra
Ifjúúságom kerestem

Deres fejjel 
S hallgatagon

Álmaimat átölelve
Keresem az ifjúúságom

Egyedül a nagyvilágban

Távoli vidékre 
Messze mentem én

Könnyes szemmel nézek
Vissza, vissza én

Úgy szeretteem volna
Otte maradni Nálad

Hol a szívem jobban dobog
S elmúlik a bánat

De Tőled messze, távol
Külföldi tájakon

Keserű utamat járom
Fáj a szívem, hull a könnyem 

Nem nyugszik meg  már a lelkem
Sodor az ár, tovább űz a végzetem

Nyugtalanul bolyongok a nagyvilágban
De bármerre megyek, bármerre legyek

Sodró viharban, vagy napsütésben 
Tudom: egyszer majd hozzád úgy is visszatérek
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Az élet megtalálása

Eddig kóboroltam, mint egy kivert kutya
Vitte a lábam ide és oda
Volt nékem házam, de nem ottehonom
És sosem volt igaz, boldog gyermekkorom

Voltam messzi utak bolyongó vándora
Fáradt percek néma bujdosója 
Lángoló keresztek csöndes hordozója 
Kesergő világok didergő árnyéka

De ma a múlt sötét, vad fátyolán
Életre kel a fény
S az idő zord zuhatagán
Felragyog az élet, s a remény

Soha ne add fel!

Egyszer majd a néma csend is felsikolt
S piros rózsák nyílnak majd a sötét felhők felette
S visszatér majd az az élet 
Mit a gonosz vírus kegyetlenül eltiport
De ma még a félelem játszik velem
S keserű sóhaj tör a felszínre hirtelen
És minden olyan idegen és végtelen
Mintha sosem múlna el ez a félelem
De egyszer majd a világ egy új hajnalra ébred
S félre teszi a bánat kosarát
És örömmel nézi a távozó sötét felleget
Egy gyönyörű szivárvány-hídon át&
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Tavasz van újra a szívemben
 
Csak még egyszer forogj velem világ
Csak még egyszer hadd érezzem át
A szerelem bódító, édes illatát
Tavasz van újra a szívemben
Magasra szállok a hegyeken át
Hozzád repit a szellő 
Oda hol Te vársz reám
Lángoló tűzként érted elégek
Álmomban füstként szállok feléd 
Nézlek az éjszakában  az ablakodon át
Galambként repülök hozzád
Minden határon át
Szeretni akarlak egy életen át
Karjaidban megpihenni, várni a csodát
Mint puha párnán elaludnék
S álmaimra Te vigyáznál

Elsétált mellettem az élet

Elsétált melletteem az élet
Pedig jeleztem: én is itte vagyok
De észre sem vette és elballagotte
S csak a bánat az, mi kézen fogotte
Jötte velem az úton, mentünk csendesen
Nem hagyotte el soha
Hű volt hozzám mindig
Mint egy hűvös mostoha
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Álmok és vágyak

Csodás álmokból szőtte tegnapok
A létben összegyűrt gyáva pillanatok
A szomorú szemekben lecsordul az élet
S mély mámorban kutatja keresi a szépet
S egyre nehezebb már a létben 
A lét, s a nemlét
Az álmok a vágyak miket a szél
Röpítette szerteszét
Soha vissza nem térő érintésben
Hullnak majd szerteszét
Csaló álmaim, megcsaltak már százszor 
Könnyeimmel csak a tarka délibáb játszotte
Mondanám, hogy csókolj, de nem merem
S állok, mind egy szamár a nagy hegyen
Földbe gyökerezette vágyaimmal
S várom, hogy kinőjön belőle a szerelem
S végül megérintse majd a szíved
Hisz csak Te segíthetsz mindenen
Hogy álmom ne csak egy múló álom legyen

Jöttél

Jötteél mint egy égi fény
Tüzesen izzó parázsként
Világosságot hoztál a lelkembe
Eltakartad a rosszat, mi benne volt
Most némán ácsorgok a szélben
Vadul lüktető szívvel
S várom, hogy ez az érzés
Örökre megmaradjon
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Búcsúzás

Kínzóan szép és fájdalmas
Gyötörve simogatja lelked
S mint a szél a fákat
Tövestől tépi ki a szíved
Az emlékeket arcomról
Lemosni már nem tudom
S minden egyes rezgésében
Benne sír a fájdalom
Szívemet az élet vihara 
Sebezte meg
De lelkembe a bút, s a bánatot
Te hoztad el
A sors már nékem 
Mindent megadotte
Jót s rosszat, s elvette
Amit csak tudotte
Volt sok bánat
és kevés öröm
Én mégis mindent
Szívből köszönök

A fűzfa

Búsan magában
Egy fűzfa kesereg
Szél ha fújdogál
Karcsú törzse megremeg
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Az összetört vágyak

Szívemben fellobbant
A szomorúság lángja
S a múlt lassan belecsúszik a mába
Feledni szeretném
A köddé vált emlékeim
De egyre erősebben 
Jönnek azok felém
Magasra szállnak
S a felhőkhöz érve 
Menedéket kérnek
Az őket hajszoló 
Vak gyűlölet elöl
Majd leperegve 
Szóródnak szerteszét
A könnyekkel áztatotte
Táj bús peremén
S összetörve megdermednek
Mind a pillanatok
Miket kőbe zárt az örök
Mély fájdalom

Szeresd az embert

Szeresd, s keresd az embert
Mert nélküle élned nem lehet
Milliók szültek, s millióknak adsz életet
Közös a sorsod és közös a végzeted
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Megtanultam

Megtanultam a fák közt élni
Amint reám hajolnak
S körül tekernek ágaik
Megtanultam a sötétben félni
Megtanultam az árny mellette is élni
Csendben ballagni végig az úton
S vándoroltam kéz a kézben 
A tüzes Nappal és a fénylő Holddal
Míg végül elértem a végtelenbe
S megpihentem egy fáradt mosollyal
Megtanultam emlékeddel a szívemben
Bús magányban csendben élni

Hajótörött lettem egy szigeten

Én mindig csak a szépet kerestem
S mégis egy hajótörötte letteem egy szigeten
Azt hitteem nem szeretnek
Pedig csak Te nem szeretteél 
Azt hitteem elfeledtek
Pedig csak Te feledtél
A tűnődő képzelet rácsos ablakán
A rácsok közt felsír a magány
Befogad, majd kitaszít ez a világ
Homokszemek közt pereg az életem
Mint sivatagi vándor, forrást keresve 
Lelkem szomjazva ha Reád lelne
Nem lennék már többé a földön idegen
S nem ölne meg a gyűlölet, s a téves eszme
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Az álmok szigetén

Az álmok megbúvó szigetén
Remeteként élnek a gondolatok
Száz sebből vérzik a perc
Tudom, hogy Reád már nem gondolhatok
Lassan már minden odavész
Mélyen alszik a remény
Barátság, szerelem, elrejtette gondolatok
Mégis szívemből nem tudlak kiűzni én
Árnyékod kísér egy egész életen
Velem vagy a hallgatásban
Minden esdeklő kiáltásban
Minden szívdobbanásban
Az időben, s a végtelenben
S halkan sír a néma éj
Csak Te ne tudd meg sohasem
Hogy még mindig nagyon szeretlek én

Hogyan lehet túlélni a mát

Hogyan lehet túlélni a mát
Hogy még létezzünk a holnapban
És hogyan éltem túl a tegnapot
Hogy még létezem a mában
Hová tűnik az energia, ha meghalok
Hová tűnnek a pillanatok
Hová száguldotte el a lét
Mikor az életünk volt a tét
Hogyan éltem túl, hogy megbántotteak
S Te  hogyan élted túl, hogy megbántotteál
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Van e még a létben szerelem

Van e még a létben szerelem
Ha már nem vagy itte velem
Van e még a létben élet
Ha már nem fogod a kezem
Van e még otte fent kegyelem
Van e még őszinte, tiszta szerelem
Lesem könnyezve jötteödet
De már a szél sem hozza felém léptedet
Álmom ablakából visszatükröződik a fény
Kereslek a fényben, de már nincs remény
Csak Te kellesz, senki más
Csak a Te kezed fogjam szelíden
S szemedben a szerelem lángja
Lobbanjon majd fel hirtelen
Keresem az elmúlt idők mámorát
De már csak a szél fújja felém az út porát

Nem nyugszik a vihar

Süvít a hegyek felette a szél
Búsan, riadtan lehull a levél
A fák hajladoznak erre, arra
Fújja őket a szél jobbra, balra
Nem csitul az ereje
Nem nyugszik a vihar
Mázsás súllyal telepszik a tájra 
S az a cudar már az ítéletidő
Fekete ruháját varja
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Remény

A fény árnyékban pihen
Tűnődve néz le a tájra 
Mintha valakit várna

S csendben, némán fingyel
De az úton senki sem jár

Nyomasztó emlékek és gondok közt
Lakik a szívekben egy bezárt világ

Dermedt mozdulatlanságban
Alszik a néma táj

Körös-körül a világban
A vírus méregfoga rág

Öl és pusztít mindenfelé
De fent a magasban 

Már egy fehér galamb száll
S szájában egy csodás zöldellő olajág

Szerelem

Ma éjjel látteam a teliholdat
Megbújt a fák közötte
Benézette ablakomon

Tekintetünk találkozotte
S éreztem, Te is gondolsz rám

Otte a messzeségben 
Szeretni mindig Őt fogom 

Ki messze van és mégis oly közel
Túl minden határon
S mégis forrón átölel
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Mikor lesz már vége

A felkelő nap lassan csipegeti a gyöngyöket
Szárítgatja, törölgeti a lehulló könnyeket

A zord világban a vírus foga rág
Fájdalom árnyékában él az egész világ

Mindent átölel a létező nyomor
A szél is jajgatva süvít be ablakomon

Mikor szárítja fel a felkelő nap 
Az emberek könnyeit

Mikor simítja ki az arcokon
A félelem ráncait

Mikor ragyog már szivárvány az égen
Ó Uram siess, küldj sietve békességet

Tiszta szívet, egészséget
Mert nyugalom kell már e népnek

Mutasd meg melyik az az út
Melyen haladni kell 

Mert most még az ember csak
Kínlódva, vezekelve 

A porba hullva múlik el

Zúg az erdő

Zúg az erdő
Sir az erdő

Gyermekeit siratja
Az a gonosz 
Az a gonosz

Mind egy szálig
Kivágta
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Jönnek még szebb napok

Az ÚR tűnődve szemléli a bús arcokat
Mik tele vannak félelemmel
Csöndben nézi az imádkozókat
Kiknek szíve lassan megtelik reménnyel
Mindent körülvesz a hallgatás
A teret betölti a néma csend
S az ember epedve vár
Egy szót, egy biztatást
Mert így egyedül, magányosan
Minden oly rideg és minden úgy fáj
S az ég ablaka hirtelen kitárul 
Egy hang szól biztatón felénk:
Ember ne temesd még a világot
Elmúlik a vész
Jönnek még a mára szebb napok
Kinyílnak még a réten a virágok
Csak a szívekben legyen alázat és szeretet
S megmentheted még e bús világod

Az alkony és az est

Mint két szerető szív
Mely lágy szerelmet keres
Egymást öleli szelíden
Az alkony és az est
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Valahol Olaszországban

Rémes sötét árnyakat lát csak a szem
Bármerre néz, mindenhol kin és gyötrelem
Sok a kidőlt, sok az öreg
Börtönbe zárt kegyetlen félelem
A kórházi ágyon ér el a végzeted
Rád szól a vírus: nincs kegyelem, menned kell
A halál fésüli ezüstösen csillogó haját
Beletekerve keserű, furcsa illatát
S a végén felbomlik s némán elillan
Volt s már nincs, vége van
S megszólalnak majd a harangok
Érted s értem, s mindenkiért ki már itte hagyotte
S mi riadtan fejet hajtunk majd a vírus előtte
Mi belőlünk táplálkozotte, pedig enni sosem kért
Ezért oly fájdalmas, ezért oly iszonyú nehéz
Ó Uram, segíts megnyerni e szörnyű csatát
Fegyverek nélkül kérlek Te vigyázz reánk

Esteledik

Kint már lehullt
A magasztos esti fény
S már csicseregve álmodnak a madarak
A szellő halk esti zenét mesél
S már aludni készül a szürke esti éj
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Vannak örök vesztesek

Vannak örök vesztesek
Kik mások helyette is szenvednek
Egy múló percnyi boldogságért 

A sors rajtuk kéri számon 
Mindenki más bűnét

Vannak örök vesztesek 
Kik csak arra születteek

Hogy a létben ne is legyenek
Vannak örök vesztesek 

Kik szorongatva a fájdalomtól
Összeroppannak a súly alatte

S a meghalt idők csörgedeznek ereikben
Tán az ősök hagyták rá e bánatot

Vannak örök vesztesek
Kikre még a fény is csak árnyékot vetette

Pedig nem kért a fénytől semmit sem
Elég volt, hogy  ragyogotte, hogy létezette

S a vonat  csak egyre zakatol 
S ha a bánat oldalára ültél

Már át nem szállhatol
A boldogság oldalán 

Már minden hely foglalt
S a szívedet tépi ki a fájdalom
Minden elsuhanó állomáson
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Becsukom életem nagykönyvét

Becsukom életem nagy könyvét
Üresek már a lapjai  
Betűit messze fújta el a szél
Nem hozza vissza már semmi
Megsárgult, fakó lette minden
S az örök gyertya is már lassan elég
Minden, mi szép volt már csak egy emlék
Egy köddé vált utolsó sóhajtás 
Melyben már otte lebeg a lét s a nemlét
A sok kín, s a gyötrő szenvedés
Mint hamu a szélben
Szóródik majd szerteszét

A gyilkos hullámok

A gyilkos hullámok tajtékzó habjai 
Fröcskölik szét a gyűlölet fodrait
Ketteéhasítva a tengert, változást kényszerítve
A benne lévő összes  élőlényre
A tenger szörnyetege szinte lenyűgöz
Dacos indulatával 
Már csak tükörképe önmagának
S a hiúság egy újabb titkot rejt
S mint egy hajtó a vadászaton
Kergeti, űzi a megsebzette vadat
Gátlástalanul eltiporni ez a cél
Tajtékzó habok tükrében nézd magad
Keresd, hátha megleled még régi önmagad
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Lehet, hogy egyszer visszatér a fény

Lehet, hogy egyszer majd visszatér a fény
S ha kitárom ablakom, talán majd megláthatom

De ma még a bánat int felém
A szív átadta a léleknek a szenvedést

S a lélek minden éjjel egy hosszú vándorútra kél
S otte a messzeségben megpihen egy kis ablaknál

És halkan, csendben, fájó szívvel 
Elmond érted egy forró imát

Minden éjjel arra kéri a jó Istent
Hogy csak még egyszer, csak még egyszer

Csak egy percre ölelje őt forrón át
De a vágy, a sóhaj mit sem ér
Hiába űz hozzád a szenvedély

A lélek minden reggel könnyes szemmel
Vágyakozva hazatér

Boldogságot már nem is remél
Boldogságról már nem is álmodik

S az élet nélküled már semmit sem ér

Ébredés

A hajnal ezüst szirmain át
Kedvesem

Arcod édes pirkadását
Meglesem
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Komolyan vettem az életem

Komolyan vetteem az életem
Pedig az élet csak játszotte velem
S mint egy mérges skorpió
Mart, ölt, döfötte, szüntelen
Az izzó gyűlölet mindent lerombolt
A zord idő már lassan végleg mindent betemet
A szenvedés, s a kín már csak a végzet felé vezet
Mi nélküled van, az minden csak egy átmenet
Kétségek és aggodalmak közt
Itte e földön minden csak egy álom
S az  élet terhét már megtörve hordozom

Üres a város

Rügyeznek a fák a tavaszt várva
De nincs ki e szépet megcsodálja
Üres a város, senki se lépdel 
Csak a mámoros szél zúg esti fénnyel
A táj kibomlotte hajjal a nyárról álmodik
Hogy rohannak fent a fellegek
Érzik tán a vesztüket 
Ha maradnának 
Látni kéne meghalni az életet
A szemekben a könnycsepp
Epedve tör a felszínre
Mint nyári zápor megered
Elkószált napfényt keresve 
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Lehet-e még?

A végzet útján végigmenni 
Emelt fővel a sötét alagúton áthaladni 
Megbocsájtani mindenkinek 
Mondd, ó mondd lehet e még
Tiszta szívvel élni a mában
Mint egy hajótörötte
Kinek mindene a tengerbe vész
S a hullámok takarják el a süllyedő reményt
A felszínre törő tajtékzó habok 
Gyötrő keserűséggel hozzák a felszínre
Azt, mi már úgyis rég halotte 
A hullámok közt rejtőző fájdalom 
Fehér habjai tiltakoznak 
A múlt rabláncai ellen 
S dühös robajjal zengik be a jövőt
A gyűlölet vad, dühös kíséretébe
Magával ragadja a feltörő reményt
Hogy kárörvendőn újból lehúzza a mélybe 

  
Álmomban

Álmomban repkedtem 
Mint egy riadt kismadár
De megfogtál
És markodba zártál
Éreztem kezed csodás melegét
S riadt szívem 
Nálad megpihent
Mert tenyeredben
Nyugalmat talált
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Bányászok

Megreccsen a kormos verejték
Csikorog a földben a mély
S fejtik az éjben a reményt
Fényt s meleget árasztva szét
Míg rájuk fekete leplet terít az éj
Míg én a biztos felszínen járok
Ti nap mint nap 
A mélybe leszálltok
Tüzes szemekkel és vasakaratteal
A bányák riasztó ottehonába
Életet keresve a zord magányban
Mit kerestek nekünk adjátok át
Gyermekeink s unokáink
Látják e csodát
Mert utcáink fényét
A ti melegetek járja át
S kezetekből ha majd kihull e láng
A jövőt e nemzedék kutatja tovább

Szerelem

Ekéd felszántottea bennem a lelket
Szívem húrjain játszotteál velem
Éjjel hiába hajtom le fejem
Óriás lesz bennem a szerelem
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Köszöntő

Nem kérek én semmi mást
Csak azt, hogy Te nagyon boldog légy

Bánatodat az angyalok messze, messze elvigyék
A szemedből sose hunyjon ki a fény
A szeretet, mit a szívedben hordozol

Mint égő lámpás űzze el az éjt
S ha majd az alkony leszállt

S a boldogság tündére csókolja a szád
S elringat a csendes álom

Betegséged, bánatod 
Messze, messze szálljon

Legyőzni minden akadályt

Felhők tüzében
Poros álmok

A visszatérő merengésben
Forrón izzó vallomások

Egy őrült szerelem
Mi hajt egyre csak előre

Lépteim viszi, űzi vadul feléd
Menni, menni, menni 

Legyőzni minden akadályt
Mert a szívem meghasadna

Ha nem találna reád
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Találkozás

Egy fénylő hajnalon

A múlt szele

Felidézi gyermekkorom

De halvány tüzében

Már csak a parázs ég

Én már csak halkan 

Búsan az utamat járom

De az út már lassan véget ér

S majd találkozunk 

Otte a túlvilágon

Otte majd újra együtte leszünk

S büszkén felidézzük a múltat

És én újból elmondhatom

Hogy mennyire szeretlek Édesanyám

De addig maradjál itte a szívemben

Örökre elrejtve

Én addig a rögös úton járok

És próbálom elviselni a bút, s a bánatot
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Megbékéltem

Megbékéltem a háborúval

A boszorkányos nyilával

Örök harcban állok

Magammal s a világgal

Békét kötötteem a hatteyúval

A hatteyú utolsó dalával

A sorsok útján tovaszállok 

Vágyaimmal felhők mögé bújok

Arcom pírját sietve eltakarom

Gondolkodni Rólad 

Már többé nem akarok

Az emlékezet fakó, vad lovát

Gyorsan karóhoz kötöm 

Hogy velem újból el ne szökjön
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Megtérés

Kínoktól övezette ösvényen
Jutotteam el Hozzád
A szenvedések lángoló
Keresztjét hordtam vállaimon
Gyötrődtem a pokol
Ezer kínjaitól
S a halál tusát vívotte
Vajúdó lelkemmel
Míg hozzád elérkeztem 
Élő keresztemmel

Bennem és körülöttem

Bennem és körülötteem
Benned és körülötteed
Otte van az Isten láthatatlan

Bennem és körülötteem 
Benned és körülötteed
Otte van a Krisztus láthatatlan

Bennem és körülötteem 
Benned és körülötteed
Otte van az Ige láthatatlan

Bennem és körülötteem 
Benned és körülötteed
Otte van a Krisztusi élet láthatóan
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Vágyódás

Elérve egy új ország határát
Könnybe lábad a szemem

Hazámra gondolok, bizsereg a szívem
Messze  idegenben, külföldi tájakon

Hosszú évek teltek, ez volt az én sorsom
Sokszor felsóhajtok, hazavágyom én

Itte e külföldi tájakon
Csak vándor vagyok én

Oda vágyom vissza, ahol születteem
Ahol születette Apám s Anyám
Otte, ahol az ősök nyugszanak
A gyökerek már hazahívnak

S a kanyargó Tisza menti fák 
Már régen hazavárnak

Az én hazám a magyar föld
A magyar hon

Kékebb otte az ég, ragyogóbb a hold
Oda vágyom vissza, ahol először hallotteam

A magyar szót, az egyetlent
Itte e külföldi tájakon csak idegen vagyok én

S otte szeretnék majd egyszer örök nyugovóra térni
Szeretette, szép magyar hazám földjén
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Ki vagyok én

A szürke esti éj 
Találkozotte a fénnyel 
Az ázotte kis veréb
A csodás mindenséggel
Ki vagyok én?
Egy porszem a Föld körül
Kit ide-oda fúj a szél
Te kőszikla vagy
Szikla a hegyek közötte
Én csak egy porszem 
A porszem közötte

Messze vannak a csillagok

Messze vannak a csillagok 
De lehozom, hogyha kéred
Elrepülök érte a szerelem szárnyán
Mert nagyon szeretlek Téged
Örökre megállt az idő, a perc
Mikor találkoztam Veled
Minden gondolatom csak a Tiéd
Minden út csak hozzád vezet
De Te nem nyújtasz kezet nekem
És én félek az útteól 
Rálépni sem merek
A bánat húrjai megfeszülnek
Fáj ez az érintés, bár messziről jön
Én mégis szívből, mindezt köszönöm
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Mese az erdőről

Ezüst színben csillognak a fák
Ágaikon ragyognak a hóbuckák
A fák közötte a tél lépte lábnyomok
Csendes odújában egy riadt róka kuporog
A búsan tovasurranó nap még integet
De a leszálló esti éj már árnyékot vetette
A néma csend is egyre nő
Lassan rátelepszik a tájra 
Csupán még egy kismadárka
Dalol egyet utoljára 
Fekete tűvel, fekete cérnával
Varrják már az éj köntösét
S az ezüst színű ragyogó hópihékre
Fekete leplet terít majd az ég
S az őszülő öreg tél is már
Lassan pihenőre tér

Az erdő télen

Szarvascsorda lábnyoma 
Otte csillog a fehér hóban
A pihe-puha hó alatte
A zöld mohák alszanak
A természet is aludni tér
A szép nyárról  álmodik
S álmaiban a tavaszt várva
Tarka színben pompázik
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Vándorolok, barangolok

Szépek a hegyek, szép a táj, a tengerzúgás
Mégis én otte vagyok ottehon, ahol Te vársz reám

Külföldi tájakon vándorolok, barangolok
Átölel a bérc, a hegyorom

Szívem mégis csak egy ölelésre vár
S azt Tőled kapjam, bárhol is legyen az én ottehonom

Idegen itte a táj, s nékem otte a hazám
Ahol a Bükk, a Mátra, a Margit-sziget
A Debreceni nagyerdő, a Hortobágy

A sárga kalásztenger, s a dolgos emberek
Otte szebben süt a nap és zöldebb otte a rét

S otte a szemed tükrében megláthatom a Balaton kék vizét

Sodor az ár

Sodor az ár megfulladok
Mint egy sárkány harapja torkom

Meghalok ha látlak, akkor is, ha nem 
Reggel lázasan ébredek és betegen

Fázik és didereg a lelkem
S az ég vérvörös lesz körülötteem

Mert már nem vagy itte velem 
Lángoló szívem befedem éji zenével

Szeretlek, mint soha senkit még
Bocsássa meg nekem ezt otte fenn az ég
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Már megyünk

Már megyünk
Visszavár a föld pora

Hisz szemcséit
Csak kölcsön adta

Az idő múlik 
Örvénybe zuhan

Repül a fény
Lehull a levél

Minden pihenőre tér
Halkul a zene
Elhal az ének

Repül a lélek szárnyán
Az élet hosszú 
Mély álomra tér

Lelkünk messze száll
Hazavárja a föld pora

Hisz szemcséit 
Csak kölcsön adta

Hisz az élet csupán 
Röpke perc 

Csak egy pillanat
Mi hamar elillan
S megyünk haza
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Elmélkedés az életről

Gondolkodni?

Elmélkedni?

Miről?

Az életről?

S élünk talán?

Hol kezdődik az élet?

A gondolatainkban?

Az érzéseinkben?

Érzünk a gondolatainkban?

S a gondolataink éreznek minket?

Tudnak rólunk?

Ki tud rólunk 

Otte fent?

Itte lent?

Te tudsz rólam?

Én tudok rólad?

Mi tudunk egymásról?
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Fogd a kezem kérlek

Ne, még ne engedj el, kérlek
Még hamar a búcsúzás 

A szívünkben még otte a nyár
Csak ősszel búcsúznak a falevelek

Ölelj át utoljára még
Forrón, mint a nap

Perzselje szívem ez a bús érintés
Fogj erősen, szoríts magadhoz

Vigasztald meg lelkem még egyszer
S jöhet az ősz, a bús szeptember
De ma még kérlek ne eressz el

Repüljünk együtte a felhők mögé
Hisz fent még mindig kék az ég

Ha majd a Te hajad is belepi a dér
Emlékeidben visszatérek még

Mikor nem lesz már melletteed senki sem
Hiába keresnél, én már sehol nem leszek
Elmegyek, egy hosszú vándorút vár reám

Ha elengeded a kezem 
Már soha többé nem találsz reám

Csendben ülve rád várni

Halk némaságban 
Otte lakik az értelem

Otte születik meg
Csendesen a szerelem
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Az árva kis őzike meséje

Kerekerdő közepében 
Élt egyszer egy őzike

Éjjel-nappal szomorkodotte
Nem volt neki senkije

Megsirattea a napot
Éjjel meg a csillagot

Bánatában útnak indult
Keresni a boldogságot

De az tőle elfutotte
Hegyen-völgyön barangolt
Találkozotte egy kősziklával

Kinek arany szíve volt
Fájdalmán, hogy enyhítsen

Árnyékában megpihent
S a nagy szikla az őzikét

Átölelte gyengéden
S fáradt szívét

Gyöngyharmatteal fedte be
Az őzike csak ámul-bámul

Nem is érti mi történik most vele
De egyszerre csak minden virág

Csillogni kezd köröttee 
S az őzikének a szemében
Könnyek helyette gyémánt

Csillag csillogotte
Lába nyomán hűs mederben 

Arany patak csobogotte
Azóta az őzike már 

Szebbnek látja a napot
És soha többé nem siratja

A lehulló csillagot
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Búcsúzás tőled

Reggel mikor majd égő fáklyaként
Szemedben fellobban a hajnali fény

Az én szívem otte hever majd összetörve
Romokban lábaid előtte, s elfeledve

Mert ez a láng már többé nem értem ég
Neked a hajnal egy csodás ébredés

Nekem egy fájó érzés dúl a szívem mélyén
S befelé hulló könnyeimben
Táncolva kering a fájdalom

Búcsúkeringőt lejt még a szél is 
Amint épp beszólt az ablakodon

Indulásra szólít ma a reggel
És én álmaimat átölelve indulok most el
De nálad hagyom szomorú, bús szívem
Mert Nálad nélkül már az se kell nekem

Hajnalodik

Lassan ébred a táj
A Hold búsan elköszön

Friss szellő játszik arcomon
S titkon fingyel a napsugár

A hegyek közt némán száll fel a pára
A mókuska vidáman ugrik a fára

Hajnalodik, ablakomon beszökik a nyár
Messze kint a domboldalon
Már békésen legel egy nyáj

S a harmatos homály enyhe illata száll
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Az éjjel gyorsan elrepült

Az ember sokszor csendben alszik el
Pihenni szeretne, de nyugalmat mégsem lel

Reggel betegen ébred, s a házakat pokol tüze takarja
Reá ront egy óriás és véres lesz az ég alja

Az éjjel gyorsan elrepült, mint egy sárkány tovatűnt
Az álmok mennek, egyre csak távolodnak

De én ápolom mosolyod, nem hervad el soha
Még ébren is rólad álmodom

Kit nem feledek el soha

Elhagyott a csillagom

Csillaghullás volt az éjjel
Én is látteam egy csillagot
Fényes volt és ragyogotte

Gondoltam egy nagy merészet
S álmodtam egy meseszépet

S álmomban az a csillag
Fényes csillag nékem ragyogotte

Hazavitteem, dédelgetteem
Simogatteam és becéztem

De a csillag, fényes csillag
Visszaszállt az égre

Én azóta minden éjjel
Csak azt az egyet siratom

Én azóta éjjel 
A csillagomról álmodom
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Borsos Irén

Gyermekeim felnevelése és szárnyra bocsátása után, ismerete-
im bővítése céljából, többféle iskolára, tanfolyamra beiratkoztam&
Tizenöt különféle vallásban is voltam „érdeklődő”& Sok mindent
hallotteam, tanultam&

A buddhisták életről  és  halálról  alkototte elképzelései  állnak
hozzám legközelebb& Ők azt mondják; A halállal nincs vége lé-
tünknek, csak a testi életünk ér véget& Testünk megöregszik, be-
teg lesz, használhatatlanná válik& Az elme többé nem ragaszkodik
hozzá, hanem elhagyja& A halál után elménk folytatja létét, és ha
lehetőség kínálkozik, újra hús-vér testet ölt&

Reménykeltő számomra, hogy szeretteeink, akiket bár elvesz-
tetteünk, továbbra is élnek, léteznek valaholH

86



Élet Borsos Irén

Életünk
Gondolataim a halálról… 

Minél idősebb valaki, annál gyakrabban jut eszébe az elmúlás
gondolata&

A halálról nem vállaljuk fel az őszinte beszédet, akik pedig fel-
vállalják, – misztikus ködbe burkolva a témát, inkább félrevezet-
nek&

A különféle  vallások és szekták feltételeket  szabnak a halál
utáni örök élet elnyeréséhez, leginkább azt, hogy a felekezet el-
várásainak megfelelj! 

Mi is a teendő? 
Fordulj vissza Istenhez, hogy válaszoljon imáidra& Semmi titok

nincs Isten körül&  Ezt a világegyetemet Isten teremtettee összes
törvényeivel együtte& 

A háború, a félelem, a szegénység, a közömbösség, a tudatlan-
ság, mindenfajta túlkapások, a mennyországról, Istenről és Jézus-
ról szóló viták, mind Istennek nem tetsző dolgok! Isten nem örül
azoknak, akik meg akarják mondani másoknak, hogy mit akar Is-
tenH

„Mária üzenete a világnak” sokat segít, hogyan is gondolkod-
junk& Mária intelmeiből szeretnék néhány gondolatot megosztani
veletek:

„Dobjátok ki magatokból azokat az érzéseket, amelyek meg-
ölik a lelket; a félelmet, a haragot, az irigységet, a féltékenységet,
a gyűlöletet, az előítéleteketH Térjetek vissza Istenhez! Szívünk-
ben, lelkünkben keressük őt&” 

„Ő azt üzeni nekünk, árasszátok el egymást, és ezt a gyönyörű
világot reménnyel, szeretetteel és gondoskodással&”
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Függetlenül atteól, hogy mi történik velünk a Földön, életünk
tovább folytatódik& A finzikai halál nem az élet vége; A finzikai ha-
lál után tulajdonképpen átjutsz a valóságos világba, oda ahonnan
származol!

„Az élet nem a születéssel kezdődik, és nem a halállal végző-
dik; ez egy téveszme az emberek tudatában&” Számos életet élte-
tek már meg, – egy időben csak egyet, – a szellemi lényetek ha-
talmas, nevezték már sokféleképpen; magasabb én, felettees tudat,
sok vallás léleknek hívja&”

„A lélek az az edény, amely a szellemet tartalmazza& A szellem
a lényeg maga, a benned lévő Isteni rész& Ennek a léleknek kö-
szönhetően vagy képes újra és újra testet ölteni& A földi lét során
semmi különöset nem kell tenned annak érdekében, hogy örök
életed legyen, Isten szabadon ajándékoz meg bennünket az örök
életteel, hasonlóan ahhoz, ahogyan levegőt vagy bármi mást te-
remt&”

„Az örök élet Isten ajándéka! Azért semmit nem kell tenned,
és semmiben nem kell hinned& Már a tiéd! Már eddig is éltél más
testben, más nemben, más kultúrában& Ti magatok választotteátok
kultúrátokat,  munkakörötöket,  életteársatokat,  és  egyéniségete-
ket&” 

Sokkal több vagy finzikai testednél& A te szellemi lényed tehet-
séges, erős, és olyan értékeket birtokol, amelyek boldoggá és ér-
dekessé tehetik életed&

Idézet egy másik írásból :
„Sose hallgass azokra az emberekre, akik mindig negatívak és

pesszimisták,  mert  megnyilatkozásaikkal  elrabolják  a  legszebb
vágyaidat és reményeidet, amiket a lelkedben hordozol! Gondolj
mindig a szavak erejére; mert bármit hallasz, vagy olvasol, befo-
lyásolja tetteeidet& Légy Optimista! Légy egyszerűen süket, ha va-
laki azt mondja, nem tudod megvalósítani álmaidat!”
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Mária azt tanácsolja; „Sokkal több tudás, bölcsesség és intelli-
gencia rejtőzik bennetek, – imádkozz Istenhez, hogy hozza fel-
színre ezeket! Mindenkinek meg kell tanulnia fegyelmezni gon-
dolatait! Szabaduljatok meg a félelemtől, az aggodalomtól, és a
gyűlölködéstől, ami elmétekben van! Életeteket olyan elvek sze-
rint  éljétek,  amelyek  leginkább  jellemzik  Istent:  Szeretet,  Re-
mény, Béke, Erő, Gyengédség, Hit, Jóság& Fizikai halálotok után
ez lesz a ti valóságotok!”

Fizikai  halálunk után szellemi  lényünk,  mindent  a  felszínre
hoz, kijavítani is nekünk kell mindent! Mi vagyunk önmagunk
bírái& Saját szellemi lényünk bírálja el, hogy a legutóbbi élet mi-
ként segítette nekünk a tanulásban, mely döntéseinken kell javíta-
nunk és hogyan& Ébredjünk tudatára az esélynek, amelyet a földi
élethez, és a szellemi gyarapodáshoz kaptunk!

Amint tudatossá válsz és keresed Istent szívedben és elméd-
ben, kérdéseidre jönni fognak a válaszok! Szakítsatok időt imád-
kozásra, és meditációra!

Gondolataitok és  cselekedeteitek az  Isteni  igazságok szerint
működjenek& Értékeljétek ennek a bolygónak a szépségét; imád-
kozzatok  a  világért,  a  bolygóért,  a  nemzetért,  imádkozzatok,
hogy legyen béke a világ vezetőinek szívében, lelkében!

„Létezik egy hely, ahová a finzikai halál után mindenki vissza-
tér& Nem létezik külön mennyország a katolikusoknak, a budd-
histáknak, vagy a muzulmánok számára& Istenben mindannyian
egy család vagyunk! 

Imádkozzatok minden emberért, az egész világért”H
Mi földi emberek és mindazok, akik más világokban más boly-

gókon,  más  síkokon,  és  dimenziókban  élünk,  egyek  vagyunk&
Mindannyian egyek vagyunk!

Mindannyian halandók vagyunk, még ha ezt igyekszünk is el-
felejteni& 

Sokkal gyakrabban kellene foglalkoznunk a halállal, csökken-
nének félelmeink!
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A legtöbb ember, akinek halál-közeli élménye volt, arról szá-
mol  be,  hogy  a  halál  nem  borzalmas;  határtalan  szabadságot
éreztek, repültek, és nem vágytak vissza a saját testükbe& 

Ezek  az  emberek,  kiegyensúlyozotte,  magabiztos,  nyitotte,
ugyanakkor  szerény  és  nagyvonalú  személyiségek&  Mindegyi-
küknek sikerült később az életét tudatosan élnie& Aki megtapasz-
talta a halál-közeli élményt, később sokkal kevésbé gyászolja el-
hunyt szeretteeit, mert meggyőződése, hogy azok továbbra is lé-
teznek valahol& Azok közül az emberek közül, akik szembesültek
az elmúlással, sokan elhatározzák, hogy segítenek a haldoklók-
nak elviselni az elkerülhetetlent& 

Ki más lehetne alkalmasabb a feladatra, mint az, aki már bete-
kintést nyert oda& 

A hospice-nézet szerint a haldoklónak lehetőleg fájdalom nél-
kül, családjától, barátaitól körülvéve kell elmúlnia, miközben se-
gítséget kap ahhoz, hogy tudatosan elfogadja a helyzetet& miköz-
ben szeretetteel végig kíséri az eseményeket, segíti a haldoklót ab-
ban, hogy megtalálja élete és halála valódi értelmét&

A halálba kísérésben „szeretetet adni és valóban otte lenni” a
legfontosabb& Nem kell semmit sem mondani vagy tenni, csak je-
len lenni& Ha valaki félelmében az sem tudja, mit is tegyen, vallja
be nyugodtan a haldoklónak, és kérje a segítségét& A nyíltság kö-
zelebb hozza a feleket& Ők maguk tudják legjobban, hogy mivel
lehet segíteni nekik& Készen kell állnunk arra, hogy elfogadjuk a
tőlük jövő bölcsességet& Az érzelmi odafordulás mellette, a család
tagjainak és a barátoknak készen kell állniuk arra is, hogy elen-
gedjék a szeretteüket& 

A szeretet  halhatatlan, ezért  túlnyúlik a halálon& Ez a hátra
maradóknak is vigasztalást jelent& Fontos őt megerősítenünk ab-
ban, hogy vigaszt találjon olyan dolgokban, amit elért, és helye-
sen oldotte meg élete folyamán& Segíthetünk rokonunknak, bará-
tunknak, hogy kiteljesedve haljon meg; ha elmondjuk neki, mi-
lyen fontos szerepet játszotte életünkben, hogy szeretteük!
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Fontos  tiszta  lapot  nyitni,  a  lezáratlan dolgokat  befejezni,  a
megoldatlan kapcsolatokat rendezni, hogy a szívet olyan pozitív
érzések tölthessék meg, mint együtteérzés, elfogadás, megbocsá-
tás&  Mindezek  feltétele  a  nyitotte kommunikáció;  A  halál  arca
előtte ugyanis mindkét embernek van mit tanulni a másiktólH

A haldoklótól rengeteget lehet tanulni& Ha elfogadjuk a szen-
vedést, elveszíti ijesztő jellegét& A haldoklónak éreznie kell, hogy
ha sok minden össze is törik, de a szeretet megmarad, a halálon
túl is& A haldoklók gyakran akkor lépnek ki az életből, amikor
egyedül vannak& Így könnyebb búcsút mondani& 

A halál pillanata az átmenet pillanata, amely egyedül a hal-
doklóé& 

A halálban úgy tükröződik vissza az élet, mintha nagyítón ke-
resztül néznénk& 

Az emberek úgy halnak meg, ahogyan éltek, ahogyan reagál-
tak a stresszre, a kudarcra, a kihívásokra, a veszteségre& Gyakran
hallani  a haldoklótól;  ha újra élhetnék életüket,  mindent más-
képp csinálnának!

Érdemes  már  életünkben  elgondolkodni  azon,  hogyan  aka-
runk találkozni a halállal, mert különben már késő leszH Akkor
tanácsos  halálunkat  átgondolnunk,  amikor  valóban  inspiráltak
vagyunk,  jó egészségben élünk,  lazán fekszünk ágyunkban,  és
zenét hallgatunk&

Valaki távozni készül, akit nagyon szeretteünk& A halállal való
szembenézés az élet talán legnehezebb, legfájdalmasabb feladata&
A halállal  kapcsolatban első reakciónk, – akár betegként,  akár
túlélőként – a tagadás, nem hisszük el a diagnózist, nem hisszük
el, hogy ez megtörténhet& Minden porcikánk tiltakozik, ellenáll& 

Azután az érzelmek vihara; kétségbe esünk, félünk, gyűlöljük
az egészségeseket, alkudozunk a sorssal és Istennel, kiüresedünk,
majd újra küzdünk és reménykedünkH, hogy idővel lassan bele-
nyugodjunk, és elfogadjuk a megváltoztathatatlant& Innen kezdve
a beteg további útjára kezd készülniH
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Megkezdődhet a búcsú, az elköszönés, az elválás, utolsó sza-
vak, titkok kimondása&

A halálra készülés és a gyász folyamatai nagyon hasonlóak& A
beteg környezete ritkán tudja együtte átélni a beteggel, mert az
ápolást végzőket leköti a sok gyakorlati feladat& Ily módon, a leg-
nagyobb  jó  szándék  és  törődés  mellette is,  érzelmileg  gyakran
hagyjuk magukra halálra készülő szeretteeinket&

Pedig a  halálra készülés  az élet  utolsó nagy lehetősége;  ki-
mondani, elrendezni mindazt, amit eddig nem sikerült&

A beteg bizonyosan tudja,  hogy távozni fog, a hozzátartozó
pedig játssza az optimista színjátékotHA halálra készülő embert
ne  némítsuk  el  folytonos  optimizmusunkkal;  hagyjuk  számot
vetni életével, s ha igényli, hallgassuk meg& Legyünk nagyon ér-
zékenyek a tekintetben, hogy őszinteségünk nem kegyetlenség-e
az adotte pillanatban? 

Az életnek ezt a szinte szent időszakát ne alázzuk meg avval,
hogy hazudunk, magunknak is, betegünknek is, félelmeinket és
fájdalmunkat méltatlan szerepjátszással csillapítva& Az utolsó fá-
zisban  már  többnyire  elég,  ha  csak  egyszerűen  otte vagyunk&
Ülünk távozó szeretteünk mellette, és fogjuk a kezét&

Ha módunk és erőnk van hozzá, betegünknek az a legjobb, ha
a közelünkben van&  Hiszen gyógyulni  is  könnyebb szeretteeink
közötte, hogyne lenne meghalni is könnyebb!

A betegségekben lelkünk szava felhangosodik, és ha nem túl-
jutni  akarunk rajtuk, hanem tanulni  belőlük,  talán legnagyobb
tanítónkká válhatnak&

„Reményeitek és vágyaitok mélységében otte rejtőzik csendes
tudásotok a túlsó világról ; és miként a hó alatte álmodó magok,
szívetek a tavaszról álmodik&”

(Kahlil Gibran: A próféta)
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Buglyó Juliánna

 Balmazújvároson születteem és
ma is  itte élek&  Az elmúlt  években
jutotte csak idő arra, hogy gondola-
taimat le is írhassam& Az Irodalmi
Rádió és POET&hu oldalakon olvas-
hatók többnyire&  2019 –ben jelent
meg egy gyermekeknek szóló ver-
ses  kötetem  Kalandok  közt  cím-
mel, ezen kívül közel húsz antoló-
giában található még alkotásom&

Mikor vége lesz a rossznak

Angyalszárnyakon szálldos az álom,
a csend szava szól az ember helyette&

Az áhítotte vágyak útján járom,
a világban keresem teremet&

A pillanatnyi jót is imádom,
hirdetem lelkemnek a türelmet&

Viszem tovább a teremtő táncom,
létezik még béke a szívekben&

Ragyogó léptekben lesz a létem,
a kívánt szabadság közeledik&

Emlékké kell, hogy váljon a csúfság,

Örömet nem kiskanállal mérem&
A forró csók akkor nem vétkezik,
az ölelés percig sem szomjúság&
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Egy régi dal

Május lesz, újra virágzik az orgona, 
a patak búsan halad, halkan csobogva&

Az iskolából nem hallik a régi dal,
nem ballag most a diák az álmaival&

 
Koronát kapotte az évzáró ünnepség,

maradt helyettee a szomorú szürkeség&
Nem úszik virágözönben öreg diák,
a padsorok közt némák a melódiák&

 
Búcsú nem volt, még nem tudhattea azt senki,

hogy nem fognak utoljára ölelkezni&
Nincs szerenád se, a hangszerek hevernek,

régi dal nem szól az éretteségizőknek&
 

Emlékeknek csak a kétségek maradnak,
milyen értéke lesz a távoktatásnak&

Forr az izgalom, szólóznak már a napok,
dalok helyette rögvest tételeket kaptok&
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Emelkedés szeretetben

Egyre szaporábban peregnek a percek,
változik az érzet, a tudati helyzet&

Folyton-folyvást nagyobb rezgésszámok jönnek,
a múlt napjai vissza már nem köszönnek&

 
Együtte kell a fordulatot felismerni,

egymással összefogva tovább is menni&
Ki kell ezt a lehetőséget használni,

a kiindulási pontra rátalálni&
 

Döntéshozás teljesen személyes dolog,
de biztos, hogy egyedül senki se boldog&

Legyen vége az önkényes uralomnak,
bennünket semmikor ki ne használjanak!

 
Az eredményességhez össze kell fogni,
szükségszerű egymást igazán tisztelni&

A hiteles szeretet vezet előre,
az aranyfény lesz az úton a jelzője&

 
Békesség jellemezze a magasságot,

meghozza a megérdemelt szabadságot&
Jut belőle mindenkinek bőségesen,
az életörömből jut fényességesen&

 
Vezéreljen az isteni energia,

érvényesüljön az ember és a fina&
A pillanatot együtte kell megragadni&
a hű szeretetet, a fényt megtartani&
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Falakon túli szeretet

Homályos az üvegfal karanténban,
a könnyek áztatják mindkét oldalát&

A cseppek gyöngyökké válnak árnyékban,
drágakőként éhezik egymás szavát&

 
Rég érezték ölelve a másikat,

koldulni járogat csak a láthatás&
Éterből kunyerálják a hangokat,

kisded, éltes szülő eped egyaránt&
 

– Hiányzol kincsem, életem értelme,
úgy vágyom közelebb kerülni hozzád&
Csókjaimat szórnám kedves képedre,

a boldogságom egekig hajszolnád&
 

– Drága vigyázóm, én is úgy imádlak,
nélküled minden óra unalmasabb&

Megnőtteek az utánad érzette vágyak,
süteményből tied a legfinnomabb&

 
A két kéz az üvegre merevedette,

közötteük ez a fal kemény és hideg&
A szívükben járkálgat csak a meleg,

úgy kémlelik egymást, mint aki beteg&
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Koronavírus

Mi köti le ma fingyelmét a világnak?
Milyen újabb és újabb csapások várnak?

Útnak indult egy vírusfaj irtó hada!
Figyelem! Figyelem! Pusztító kór támad!
Betegszik, pusztul az emberek garmada!

 
Tombol a retteegés, védtelenség arat& 

Nyugalmat, valós biztonságot ki adhat?
Nincs ellene anyag, mi tettelegesen hat,

már a mozgásterünknek is határt szabhat,
függetlenséggel már senki nem számolhat&

 
Betegek, idősek, kismamák, gyerekek,
legfokozotteabban veszélyeztetetteek&
A kór mellette a megélhetés is inog,

nem várt kiadások szaporodnak egyre,
a gazdaságon is hosszútávon kifog&

 
Kell fertőtleníteni, maszkot hordani,

de meddig lehet ezt pontosan folytatni?
A feszültség nő, a vírus egyre terjed,

ehhez már kevés percenként megmosdani&
Változás csak magasabb szintről eredhet&
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Császár Alma

Egyik nagy szenvedélyem a költészet&

Már egészen kiskorom óta lenyűgöznek a versek, és számtalan
költeményt írtam már,  igyekezve megragadni  egy érzést,  vagy
egy pillanatot&

Nagy álmom, hogy saját kötetem is megjelenjen egy napon&
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A Könnyelmű

Bevallom, mindent félvállról vetteem kissé
Ha lenne Hitem, hát bizony most hinném,
Hogy könnyelműségem büntetése minden&
Mert nagyképű voltam, és túl öntelt, igen&

Mert elhitteem, hogy engem bánat utol nem ér
Hatalmam akár az Istenekével is végül felér!
Most pedig itte fekszel, betegen, az Élet-indák

Már a gépek csövei csupán& Intesz& Vizet innál&

S kezed oly gyenge, hogy elejti a papírpoharat&
Mint tojást, óvatosan tenyeremen hordalak&

De lehet, késő – ezt látom az orvosok szemében
Hogy ugyan immár mindek is remélek?

De mi van, ha a gyógyulás nem csak álmos álom,
Velem együtte most újra, még egyszer meglátod
Milyen gyönyörű a Világ! A cseresznyefavirág
Ablakodnak feszülve! S hallod, még ha kiráz

A hideg a láztól, milyen édes kint a madárdal!
Emlékezz az elvetette magokra! Még ma várnak,

Biztasd őket szavaiddal! Látom már én is! Látlak
S öreg szemeiddel szemlélem a tavaszi tájat –

Hogy milyen szép& Milyen Szép az élet& Ostoba
Voltam, hogy kizártam eddig ajándékait boldogan!

Hiszen melletteem voltál& Észre sem vetteem
Csak mikor valóságom talaja megremegette&
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Fényben

Megmoccan kisujjam& A zajra felriad egy veréb –

Ágra száll, és onnét fingyel& Felkelni szeretnék,

De gyenge vagyok még, és törékeny – akár,

A földből épp előbúvó zsenge virághajtás&

Tüdőm lassan telik a mező illataival& Árnyék

Rejtekében hó bújik& Nem sokáig& Szállnék

A puha pillékkel, de még nem vagyok elég 

Erős& Várnom kell még Életem hűs reggelén&

Lüktet a Világ& Nyújtózkodik, megrázza magát,

Kinyújtja gémberedette tagját& Érzem dallamát

A Mindennek& Hisz minden élő Egy& A Lelkeket

Összefűzi valami, egy gondolat, talán a szeretet&

Ittelétünk és halálunk hat egymásra, akaratlan 

Az Élet a minden, az Élet hallhatatlan&
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Kirakós

Nekem ezt jelentheti az Élet azt hiszem,

Összegömbölyödve meleg tenyereidben&

Fekszem rejtekükben akár dióhéjban a mag,

S azt álmodom, hogy végre itte a Tavasz& 

Vagy talán az az Élet, amikor leves illata lebeg

Melegséggel töltve meg nappalit, egy szelet

Kenyér& Elveszünk a csókban, s az egyéb eleségben

Így már nem kell éheznünk a szeretetért sem&

 Az is Élet, mikor táncolunk egy dilis dalra, 

Akár a kósza, puha pihék az aranyló Napban&

S Élet az is, ha haragszunk& A Kiabálás& A Vita&

A feszülő csend, minden elkövetette hideg Hiba&

Minden az Élethez kell, mint egy kirakós

Üres lenne, ha egy darabját is kihagyod&
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Papírhajó

Néha azt látom, hogy az Élet állóvíz, ahogy

Az elcsépelt mondás is tartja& De vajon

Van-e jobb kifejezés a Létre, mint a tengerek,

Tavak, vize? Vagy csak egyszerűen legyen

Az Életre adotte hasonlat a víz! Mondhatom,

Én egy tenger közepén ülök, s papírhajóm

Lágyan ring, de nem jutok sehová, nincs áramlat

Mely belekap a szívemre feszült bánatba

S messze ragadná& így csak várok egy hajóra,

Egy széllökésre, viharra& Vagy a harangszóra

Életem delelőjén& Irigykedve hallgatom közben

Kik vitorláját vadul feszíti a szél, s sebeden

Különös kontinenseket is felfedeznek&

A távolban látok hajótörötteeket is& Szívem

Szakad ilyenkor, hiszen hogy segíthet

Az, aki nem haladhat előre?

Szükségem lesz evezőkre&
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Deverdics Éva

1974-ben születteem Nagyváradon&
2017-ben a  Napfogyatkozás  Egyesület  szervezésében Gyász-

csoportvezető képzetteséget szereztem, azóta hivatásnak tekintem
mások kísérését a veszteségfeldolgozás útján&

Írásaimmal  megmutatom lelkem  darabjait  és  szívből  igyek-
szem egy kicsit a "reménység emberévé válni"&

Szeretem az embereket, érdekelnek az emberi sorsok, fontos-
nak érzem a lelki kapcsolódásokat, az őszinteséget, és az érzel-
mek kifejezését&

Ha magunkról  beszélünk,  arról,  amit  megéltünk,  az  mindig
gazdagítja a másikat& Néha még át is alakíthat egy életet, sőt akár
többet isH

Ha elmondjuk, mit érzünk, megváltoztathatjuk a világot ma-
gunk körül&
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Lányomnak üzenem…

Szeress bele abba, akinek minden vágya az, hogy elnyerje sze-
retetedet& Aki ismeri az érzelmeket és bátran használni is meri
azokat&  Bátran udvarol,  kedves és gyengéden érinteni  akarja a
lelkedet& Figyel rád, törődik veled, elkápráztat a humorával& De-
rűt, életkedvet és elégedetteséget hoz az életedbe& Aki úgy szeret,
ahogy vagy,  kócosan,  duzzogva,  félkómásan, amikor  még csak
gőzölög a reggeli kávéd&

Szeress bele abba, aki ha homlokon csókol, minden sejted be-
leremeg& Aki az érintésével a bőrödön keresztül a lelkedig hatol&
Aki test helyette lelket keres, mert ő valóban tudja, hogy mi az
igazi szerelem&

Szeress bele abba, aki nyugalmat, békességet és egyszerűséget
hoz az életedbe& Aki mellette szabadnak érzed magad, mert kinyit-
ja neked a világot& Feltölt önbizalommal, bátorsággal, életérzés-
sel& Aki kedves hozzád, másokhoz, és önmagához&

Szeress bele abba, aki nem Istent játszik, aki meri vállalni hi-
báit és gyengeségét& Aki, ha padlóra is kerül, úgy képes felállni
onnan, hogy másoknak ne okozzon fájdalmat&

Szeress bele abba, aki, ha rád néz ragyog az arca, csillog a sze-
me, és boldog, ha tiszteletteel nézel fel rá& Hálás egy mosolyért,
egy kedves szóért, egy pusziért, az őszinteségért&

Szeress bele abba, akiről tudod, hogy mindig számíthatsz rá,
aki nem fog hazudni, sem hátat fordítani a bajban& Aki nem sza-
lad el a konfluiktusok elől, hanem gyengéden átölel& Akinek ölelé-
se biztonságot, melegséget, összekapcsolódást és harmóniát su-
gároz&

Vigyázz rá, értékeld! Hatalmas kincsre leltélH
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Szülők nélkül

Elvesztetteem szüleimet és a lélek csendjében nélkülük állok&
Mindent hidegnek és sötétnek érzek& Eltűnt a fényforrás, eltűnt a
melegség& Nélkülük folytatom az Élet nevű játékot, de értelmet-
lennek érzem az egészet& Szavakkal nem lehet leírni ezt a veszte-
séget&  Pótolhatatlan&  Talán  megtanulok  élni  a  hiánnyal&  Olyan
fájdalom ez, amelyre felkészülni nem lehet&

Rájötteem, hogy a család mekkora kincs, hogy a családi köte-
léknek mekkora értéke van& Szüleim szívében volt egy rejtekhely,
ahol a fontossági sorrendben én voltam az első& Megszűnt a csa-
lád védőburka, melyből feltétel nélküli szeretet áradt& Felbecsül-
hetetlen értéke volt annak, hogy úgy szeretteek, ahogy vagyok&

Szeretném keresni, felhívni őket, de már nincs kit& Azt érzem,
hogy  vágyom  visszamenni  a  múltba,  hogy  átölelhessem  őket,
hogy újra rájuk mosolyoghassak&

Gyászolok& Nincs erőm& Nincs energiám& Olyan érzés, mintha
kiszakítanának belőlem egy darabot& Magányt és összetörtséget
érzek& Ünnepek alkalmával eltűnik lelkemből a gyermeki varázs-
lat& Már nem tudok nevetve nézni az Élet szemébe& Úgy érzem,
hogy mindent elveszítetteem, mert akkor lehetek igazán gazdag,
ha szólíthatom szüleimet, és ők válaszolnak& Az igazi szeretet ké-
pes volt ezernyi dolgot pótolni az életemben&

Kínoz a bűntudat, hogy nem tetteem meg mindent, és nem ér-
tékeltem őket igazán& Dühös leszek, amikor mások szüleikre pa-
naszkodnak, vagy nem viszonyulnak hozzájuk kellő tiszteletteel&
Úgy érzem, hogy én értékelnék minden velük töltötte pillanatot,
ha lehetőségem lenne még egy találkozóra&

Szerencsére van a léleknek több halk szavú, melegséget adó
vendége: az emlékezés, a remény és a hála&
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Az emlékezés, amikor megállhatok egy pillanatra és felidézhe-
tek sok-sok közös, derűt árasztó, boldog pillanatot& Felidézhetek
tulajdonságokat&  Mozdulatokat&  Meggyőződéseket&  Ezekben
számtalan hasonlóságot&

Hálát érezhetek, az életemért& Szüleim embert formáló nevelé-
séért, a tőlük kapotte szeretetért& Hálát adhatok az érzésért, ami-
kor már nem fáj, amiről korábban, azt hitteem, hogy nem élem túl&
Hálát adhatok az időért, ami nem gyógyít meg bármit, csak meg-
tanít együtte élni a fájdalommal&

Kezeimmel már nem érem el őket, de imáimmal bármikor át-
karolhatom emléküket&

A gyász mutatja, hogy még érez a szívem, hogy szeretteem, és
ez olyan megnyugtatóH

Élet a szavakon túl

„A beszéd csak a félreértések forrása” – mondja a róka a Kis
Hercegnek& Amikor viszont „a csend egy idő után beszélni kezd
hozzánk, akkor érdemes nagyon fingyelni”&

Rám néz a csend és én visszanézek, hozzám szól a csend és én
visszaszólok, megérint a csend és én átölelem&

Elcsendesedem,  rátalálok  a  nyugalomra,  és  hallom  a  belső
hangot,  amint  a  fülembe  súgja,  hogy  "Minden  rendben  van!"
Sokkal  aprólékosabban  és  részletesebben  szemügyre  veszem  a
tárgyakat& Megfingyelek minden apró részletet, nem csak úgy át-
siklok feletteük& Marad tér és idő arra, hogy el-elmerengjek a lá-
totteakon, megérezzem a helyek szellemét, hogy csodáljam az élet
szépségét&

A csend valami egészen különleges finnom, puha érzés, mely a
szív  közepén születik&  Olykor  jólesik  beleereszkedni,  és  átadni
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magamat a csend hullámain megjelenő érzéseknek, a nyugalom-
nak, békének& Saját lelkemmel találkozom&

A csend az első lépés önmagam megismeréséhez és elindulok
a tudatosság felé vezető úton& Figyelek magamra, megtalálom a
belső nyugalmat& Ilyenkor nem vagyok magányos, hiszen önma-
gammal vagyok&

Ha válaszút elé érkezem, ha nem tudom, merre tovább, a csen-
det választom& A legjobb döntéseimet akkor hozom, ha a megér-
zéseimre hallgatok& A valódi csendben, bátran nézek szembe a fé-
lelmeimmel és önkorlátozó hiedelmeimmel& Figyelem az érzései-
met és önmagamat saját lélekteli mélységeim felé kalauzolom&

A csendben mélységes erő lakozik& Vannak élethelyzetek, ami-
kor egyszerűen nincs helye szavaknak& Megrendítő helyzetben, a
legjobb, amit tehetek, hogy csendben együtte vagyok azzal, akin
segíteni szeretnék, akivel együtteérzek&

A mély csend fingyelemre, megértésre szólít& Ebben a csend ad-
ta empátiás térben az értő fingyelem, a szemkontaktus, és a csend
tökéletesen elegendő& A csönd megőrzi a szeretetet a szívbenH

Egyedivé válok, szabadon kalandoznak a gondolataim, kreati-
vitásom szárnyakat kap, érzelmi pluszt adhatok a mindennapok-
nak&

Felnőttnek lenni…

Szívem mélyére utazom& Ez az a hely, ahol egész lelkemmel tu-
dom, hogy jó helyen vagyok& Itte minden úgy alakul, ahogy sze-
retném, ahogy számomra megfelelő, ahol a csodák azért vannak,
hogy az igazán nagy bajok is megoldódjanak&

Itte lehetek gyermek, finatal felnőtte, középkorú, akár idősnek is
elképzelhetem magam&
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Most középkorú felnőtteként szeretném látni önmagamat, eb-
ben a térben, ahol a szeretet vezet& Haladok a felnőtteé válás útján,
de soha nem érek végére& Ez az utazás egy örökké tartó fejlődési
folyamat, ahol a lelkem közel kerül hozzám, van, hogy eltávolo-
dik, de mindenképp fejlődésre sarkall& Itte van az a hely, ahol sza-
bad utat engedhetek, az érzelmeimnek, a gondolataimnak, a re-
ményeimnek, az álmaimnak& Itte van az a hely, ahol nagyon közel
mehetek a lelkemhez, és elismerően egymás vállát megvereget-
hetjük&  Itte képes vagyok megérezni  azt  a biztonságot,  amelyre
mindig is vágytam& Képes vagyok felnőtteként látni önmagamat,
aki kiegyensúlyozotte, bátor, és a lelki békével éli a mindennapja-
it& Mert itte minden a szeretet terében zajlik, és ez olyan békés,
megnyugtató és erőt adó& Itte már nincs félelem, jöhet bármilyen
akadály, probléma és gonosz ember velem szembe& Ha bánt is né-
ha a sors, de tudom, hogy csak meg akar erősíteni& Itte már nem
várom, hogy mástól kapjak virágot, beültetem a saját kertembe
és  megörvendeztetem önmagam vele&  Itte biztos  vagyok benne,
hogy az élet akkora ajándék, hogy bűn belefásulni,  mert, ha a
dolgok nem fordulnak jobbra, én elmehetek balra& Kifogok min-
den kifogáson, nincs panaszkodás, mert az nem ad szép pillana-
tokat az életemhez, sem több szívverést, sem lélegzetvételt& Csak
elvenni tud az életemből& Olyan felnőtteé válok, amilyenre gyer-
mekkoromban szükségem lette volna& Megtalálom a választ, arra,
hogy "Ki vagyok én?", lerakom az Egót, és felelősséget vállalok a
döntéseimért, másokért és önmagamért& Képes vagyok ottehonra
találni  mások  szívében,  és  mások  is  ottehonra  találhatnak  az
enyémben&  Nem hajszolom a tökéletességet,  hanem igyekszem
minél több szépet és jót teremteni& Lehet sírni, nevetni, megha-
tódni, elesni, veszíteni, de lehet újra is kezdeni& Lehet erőt gyűj-
teni, önmagamat az első helyre tenni, egyenes gerinccel, emelt
fejjel közlekedni, és lehet reménykedni, hogy egyszer majd oda-
érek, ahova szeretnékH&
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Óvó tekintettel

Édesanyám szemébe nézek& Jó mélyen, tele szeretetteel& Ha jól
fingyelek, szeme tükrében tisztán látom a gondoskodást, a gyön-
gédséget, és azt a sok-sok megbocsátást, mellyel egész életemet
végigkísérte& Visszamegyek a gyerekkorig és meglátom az igazán
fontos  pillanatokat&  Megköszönöm  a  Jóistennek,  hogy  ilyen
nagylelkű édesanyával áldotte meg engem& Kezeit finnoman tartom
a kezemben és mélységes hálával köszönetet mondok mindenért&
Az életemért, a gyerekkoromért, és azért, hogy szeretete lehetővé
tettee számomra azt a milliónyi csodát,  amelyről  sokáig nem is
tudtam, hogy Csoda&

Itte ülök előttee, összeolvad a tekintetünk, lelkünk összeér& Ér-
zelmeim, gondolataim időutazással repítenek jelenből a múltba,
és a múltból a fájdalmas jelenbe& Itte vagyunk egymásnak ebben a
finnom, átölelő biztonságban& De ki tudja meddig tarthat ez a me-
leg, puha, együtteműködő összetartozás? Nézem őt, és azt látom,
hogy elfáradt& Gyenge és erőtlen& Fáradt és napról-napra fogytán
az ereje&  Betegsége elszívja belőle az életerőt,  a derűt és a re-
ményt& Már nekem kell gondoskodnom róla& Már csak az én sze-
retetemen keresztül lehet az ő világát derűsebbé varázsolni& En-
gem  vár,  engem  keres,  értem  imádkozik&  Szerető  energiámtól
gyógyul, jelenlétemből meríti az erőt& Szólnom sem kell, ő min-
den rezdülésemet érzi& Ha csillog a szemem, az ő szíve is repes az
örömtől& Ha szomorúnak lát, azon töpreng, hogyan nyújthatna
vigaszt& Neki van szüksége segítségre, de még mindig ő akar se-
gíteni& Neki van szüksége támaszra, mégis ő kérdezgeti folyton,
hogy "Jól vagy gyermekem?"&

Utolsó  leheletéig  oltalmazni  szeretne,  pedig  most  már  neki
van szüksége védelemre& Melegséget ad, pedig ő fázik csak iga-
zán& Lélektelten mosolyog, pedig félve nézek rá& Megbocsátóan
néz, pedig tele vagyok bűntudatteal& Nagyrabecsül, pedig én csak
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egy megkeseredette, fáradt asszonyt látok& Hála van a szívében,
pedig én tehetetlenül téblábolok& Alázatteal hallgat, pedig annyi
panasza  lenne&  Oltalmazóan átölel,  pedig  én  az  órámat  lesem&
Bölcsen nyugalomra int, pedig én a teendőimet számolom& Tisz-
tán lát engem, pedig én mindent kilátástalannak látok&  Ő csak
rám fingyel, de én nem vagyok jelen a pillanatban& Eltitkolja bána-
tát, hogy ne okozzon fájdalmat nekem&

És eljötte a nap, amikor hősként elengedte a kezem, mert jegyet
váltotte a Jóistenhez& Fentről nézi, hogy szívem megszakad& Az ad-
dig ki nem mondotte szavak maró könnyek formájában törnek ki
belőlem& Könyörgöm az Égieknek, hogy hozzák vissza őt egy pil-
lanatra, mert még szeretnék mindent meghálálni& Szeretném el-
mondani szívből, hogy köszönöm& Köszönöm azt a sok önzetlen
jóságot,  mellyel  végigkísérte  egész  életemet&  Hogy  bármit  kö-
vetteem is el, tőle mindig kegyelmet és megbocsátást kaptam&

Felnézek a Csillagokra és remélem, hogy szeretete síron túl is
megmarad! Hiszen mindig azt, mondta, hogy a szeretet örökre
szólH

Egy jó szó…

Egy jó szóban melegség van, mert hazavisz a szeretethez& Re-
ményteljes energiát ad, más színben tünteti fel a világot& Kapcso-
lódást teremt, mosolyra késztet, a jóság irányába mutat&

Csoda születik általa& Benne van az élet értelmének üzenete&
Reményvesztette pillanatokban  képes  mindent  megváltoztatni&
Más színben tünteti fel a világot& Megvigasztal& Egy jó szótól út-
nak tudunk indulni újra, mert lesz tőle hitünk és reményünk& Ki-
szellőzik tőle a lélek& Ellát védelemmel és örömmel& Egy jó szó
megmutatja, hogyan érdemes élni& Bátorít& Magában hordozza az
élet értelmének üzenetét& A jó szó egy értékes kincs, melyet szét
kell szórni és tovább kell adni&
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Dinnyés Viktória

Az írás szabadság, repülés, zuhanás és megsemmisülés& A pa-
píron a gondolataim vígan táncolnak – remélem, hogy másoknak
is tetszeni fognak& Kezdetben a finóknak, azután a barátoknak ír-
tam& Ők biztatteak, hogy érdemes nekivágni az útnak és remélem,
hogy sok embernek örömet okozhatok& „Civilben” a közszférában
is erre törekszem& Segíteni és örömet okozni& A hétköznapokon
igyekszem jó társ és anya lenni& Három kislegény tölti be min-
dennapjaimat&  Három  kiskirályom  erős  egyéniség,  csupa  szív
gyerekek& Tanítani őket a szépre, a jóra, gyönyörű és borzasztóan
nehéz, kihívásokkal teli feladat& Budapesten születteem, jelenleg is
itte élek, fingyelem az embereket, megfingyelem őket, ők a múzsáim,
belőlük merítek ihletet&
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Tábla
(levél a gyermekeimnek)

Sok év múlva, ha megkérdezitek mi volt ez a három hónap,
amit én,  míg élek,  nem felejtek el,  de nem is értek meg&  Még
dereng a távolban egy péntek, ami bezárta a várost és elzárta az
embert&  Egy  pillanatteól  megváltozotte a  valóság,  váratlanul,
hirtelen, és visszavonhatatlanul érte el a tudatlanokat& Fáradtan
és feszülten fürkésztük a jövőt& Hiába& El sem hitteem, hogy baj
van, és azt sem hogy ekkora& Akkor makacsul ragaszkodtam a
gondtalan közelmúlthoz& Még& Szép szombat jötte a péntek után&
Békés&  A  legkisebbel  sétáltam  anyuék  felé,  mosolyogtam  a
babakocsiban fekvő kicsire& Kacagotte& Feketén-fehéren – helyette
pirosan –   a  kopotte,  rozsdás  kerítésre  volt  erősítve&  Csak egy
tábla volt, vagy mégsem? Azt írta, hogy a könyvtár a mai naptól,
azaz március 14-től határozatlan ideig zárva lesz& Te jó ég! Mi
lesz velem könyvek nélkül? Mi lesz velem a kedvenc könyvtáram
nélkül, ahova elmenekülhetteem a világ zaja elöl? Akkor még nem
tudtam,  hogy  sokáig  nem  lesz  zaj,  és  hogy  ez  volt  az  utolsó
régimódi  gondolatom&  Továbbmentünk,  kézen  fogva  a
monotonitással& Tetteük a dolgunk& Mentünk előre, utat törtünk a
bizonytalanban&  Alkalmazkodtunk  az  ismeretlenhez&  Kérdőre
vontuk a kiszámíthatatlant& Kiszámíthatatlanság – na azzal, meg
a  félelemmel  karöltve  jártunk&  Nem  tudtuk  mi  a  jó,  csak
betartotteunk  minden  előírást  és  bíztunk,  hogy  egészségesek
maradunk&  Jötteek a  nyugtalan hírek&  Az  áldozatokról,  akik  jól
voltak,  akik  egészségesek  voltak  és  betartotteak  mindent&  Most
akkor  mi  van?  A  nyilvánvaló  már  nem  volt  természetes&
Bevásároltunk,  sort  álltunk,  tartalékoltunk,  a  szappan és  a  wc
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papír  letteek  a  kincsek,  meg  az  élesztő&  Elidegenedtünk&  A
maszkok& Az első maszkos embertől a középső, ijedten bújt belém
és remegve kérdezte: mi ez? A levegővétel& Ahogy az emberek
egyre idegesebbek letteek, a környezet úgy nyugodotte meg& Tiszta
volt  a  levegő,  de  halálos  méreg&  A  maszkok  felette az  ideges
tekintetek, lehajtotte fejű kószálók a kongó térben& A tehetetlen
aggódás és  düh,  mikor  a kamasz először  maszkot  vesz&  Terek,
utcák, iskolák, óvodák fájón üresek& Csend van, de nincs béke&
Belül  nincs  csak  az  aggódás&  Mosolyogsz,  mert  szépen  nő  a
gyerek&  Online  vagy ezerféleképpen&  A  két  éves  facetime-ol  a
mamával,  vagy  viberen  beszélget&  Szülinapok  sorban,
harminchárom, tizenketteő, egy& Mindegyik kedves, megülnéd, de
nem teheted& Improvizálsz és az egész díszletet kicipeled a kertbe&
Lakótelepi belsőudvarok& Ahol eddig fociztak most nagymamák
fingyelnek&  Unokáznak  messziről&  Az  orgona  meg  csupasz  a
lépcsőház mellette& Anyák napján az ének az ablak alatte nem az
igazi& Anyám óvatosan lépdel a lépcsőn, hozza le a süteményt&
Nem ölelem, nem puszilom meg& Nem leszek a gyilkosa& Látom,
feszeng, egy erős nő, tanácstalan a veszélyhelyzetben& A szeme
csillog,  távolról  simogat,  szomorkásan  vidám,  nevet  is,  mert
máshogy nem lehet kibírni ezt& Én meg tudom, hogy a maszkja
alatte egy leheletnyi rúzst  visel&  Hisz remél,  él&  A kicsi  elindult
közben, bizonytalanul billeg a jövője fele& Harcos lesz már látom,
éber és sosem adja fel& Már sétálunk az utcán tipegve és topogva,
de haladunk anyuék felé& Észreveszem, hogy nem latom a táblát&
A  rozsdás  kapunál  a  gyerek  kezébe  kapaszkodva  olvasom  az
írást,  hogy  hétfőn  nyit  a  könyvtár&  Érzem,  hogy  lélegzem,
normálisan veszem a levegőt, kifújom a félelmet& Lassan rájövök,
hogy a zárt ajtók mögötte az élet elindul& Újra& Sietünk és én nem
veszem észre, nem érzem, a kapu mellette az orgona virágzik&

Csöngetek& Anyu és apu az ajtóban, megölelem őket szorosan,
nem eresztem a percet& Mert eljötte ez a perc, végre&
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Pillanatnyi élet

Egy gondolatot követő ölelés,

Őrült futam,

Kilenc hónap lebegés,

Vakító fénnyel kevert éles levegő&

Mosoly, simogatás, nevetés,

Öröm, könnyek, bánat, szomorúság&

Kinek hosszú, másnak fájón rövid&

Egyedül vagy közösen&

Te kérdezted,

Ennyi az élet

Röviden

Szerintem&
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Driszkó Dóra Éva
és Nagy Kornél

Driszkó  Dóra  Éva: A  művészet
és  a  költészet,  számomra  terápia&
Akkor  fordulok  hozzájuk,  ha
túlcsordul  egy-egy  érzelem&  Lélek-
darabok,  amik  nem  akarnak
megfelelni  senkinek,  éppen  ezért
őszinték&

Nagy Kornél:
A pillanat, tükre a változásnak& 
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Driszkó Dóra Éva: Maxim

Életeddel kezdtem el élni én is&
De hogy miért mondom ezt? Miért is?

Szemedben az éj ragyogotte,
S benne látteam minden csillagot&

Ajkaid csak engem hívtak,
Tudtára adták a világnak, hogy itte vagy&

Fogni sem mertelekH
Csak a puha, pici kezedet&

Szeretteelek, féltetteelek
Már akkor is értetteelek&

A holdfényben énekelek,
Nappal megnevetteetlek& 

Bánatban bújsz, meg szeretsz,
Boldogságban, el nem engedsz&

Életem adnám érted,
Hogy beteljesüljön léted&

Driszkó Dóra Éva: Jól megfogta…

Az élet a kezemet jól megfogta,
De sajnos a folytatást még ő sem tudja,
De mindig van, ki a rövidebbet húzza,

S persze aki az egészet megússza&
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Páran pedig a sárban kúszva,
Vagy talán inkább gyémántban úszva,

Néha bánatba bújva,
Máskor mosolyba borulva&

Az élet a kezemet jól megfogta,
De sajnos a folytatást még ő sem tudja,
De mindig van, ki a rövidebbet húzza,

S persze aki az egészet megússza&

Néha otte vagyunk lent a pokolban,
Párszor pedig fellegekbe burkozva,

S akik szeretnek, fingyelnek aggódva,
Féltésükkel mindig csak megóvva&

Az élet a kezemet jól megfogta,
De sajnos a folytatást még ő sem tudja,
De mindig van, ki a rövidebbet húzza,

S persze aki az egészet megússza&

Tetteeikkel csakis szeretetet adózva,
S kezemet kedvesen megszorítva,

Szemeikből boldog könnyeket hullajtva,
Míg arcaiknak édes a mosolya&

Az élet a kezemet jól megfogta,
De sajnos a folytatást még ő sem tudja,
De mindig van, ki a rövidebbet húzza,

S persze aki az egészet megússza&
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Nagy Kornél: A végtelenben

&&&karcolatok az életedben,
leíróan, képletekben!

Mozzanatok az érthetetlen értelemben&
Sóhajokban, félelemben&

Szembogárban,
kézjegyekben

Álarcosak az érthetetlen
értelemben&

Alkonyokban, rejtjelekben&
Porokban, tengerekben&

Szeretők az érthetetlen
életekben&

Megrészegült szerelemben,
élet-adó érzelemben&

Csillagokban az érthetetlen
végtelenben&

Nyomot hagyni emberekben, emlékekben, életekbenH

&&&örökké a végtelenben!

118



Élet Erdődi Atteila

Erdődi Attila

A verseimben megpróbálom leírni gondolataimat, érzéseimet,
élményeimet, életről,  természetről,  valamint a megtapasztalt és
látotte világról&

2004-ben jelent meg első verses kötetem, mely az Info-Szpon-
zor kiadásában készült el&

Net-kötetem  Versekbe írt  világom címen  a  httep://legyen-
konyved&hu/netkotet/erdodi/index&html oldalon olvasható&

A kiadó különböző antológiáiban jelentek meg írásaim&
A Pieris oldalon Etele néven találkozhatnak alkotásaimmal&
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A Vírusos Földbolygónk

Tegnap nagy nyüzsgés volt a városban,
Mi történt, hogy futnak lóhalálában?

Bejelentés történt a rádióban,
Maradj ottehon az ingatlanodban&

Vírus fenyegeti életünket,
Bolygónkat fertőzi, az embereket&

Neve valami koronavírus,
Öl láthatatlan, gyors és krónikus&

Eszeveszette vásárlás a boltban,
Ahogy látteam, fogyotte áru a pultban&

Összeültek öltönyös emberek,
Megoldják, mondták ők, fingyeljenek&
Dokumentumfinlmben azt hallotteam:
Természet nem fejleszt gyilkosokat&

Ez laboratóriumi bomba,
Legnagyobb aljasság történt volna!?

Emberiség elleni támadás,
Vagy a harmadik rendre átállás?

Egy emberellenes politikán,
Életünk, a létünk forog kockán&

Egyszerű emberként látok tisztán,
Kemény szavaim szűrőm a szitán&

Bedugom fülem, becsukom a szám,
A végén még otte leszek a listán&

Ó te eszes ész-nélküli ember,
Összezavartátok életünket&
Pszichológiai hadviselés,

Ember és történelmi átverés&
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Tudom már nem lesz az, mint tegnap,
Nyugalom és béke, miben laktam&
„GémOver”, jön az újratervezés,

Embereket sújtó átnevelés&
Én mint idős nyugdíjas nem félek,

Lehet, hogy már holnap nem is élek&
Ám finaink, lányaink, unokáink,

Hogyan élnek, mit várhatnak, mondd világ:
Mi vár rájuk – mint régen, a rabszolgaság?

Ellenük mit ér a fegyver és vaskorbács?
Nem akarok szembe szállni velük,

Mert megölnek, megnyúznak, ha kedvük tartja&
Írtak már ilyen, hasonló verset,
Költők tudatában megszületette&

Bátran megírták a valóságot,
A békét keresték, a szabadságot&

Vagy egy kis nyugalmat, szeretetet,
Embertől nem is, de Istentől kegyelmet&

A sorsom, a sorsunk meg van írva,
Élünk és meghalunk, megyünk a sírba&

Nagyszüleit féltő gyerek 

Karanténba küldték a Mamust és a Papust,
Mert támad és száll a koronavírus&

Égen, földön mindenhol, jár a néma gyilkos,
Colombo bácsit kértem, fogja el a gyilkost&
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Halál tusa

Ma már bizonytalanságban élek,
Sok gonosz ördögtől, nagyon félek&

Bújjak én és hova, messze tőlük,
Mindenfelé odaér a kezük&

Veszélyben és vészhelyzetben vagyok,
Még egy kicsit itte élni akarok&

Nem panaszkodom, szép volt a múltam,
A jövő az ismeretlen utam&
Feldúlta életem, életünket,

Koronavírus, a gyilkos helyzet&
Bent ülök lakásban, karanténban,

Lelkileg megviselt állapotban&
S halál-tusát vívom magamban,

Mert az élet-reményem fogyóban&
Tudom: egészség a legfontosabb&

Mondják – hintik, hogy ők ránk vigyáznak&
Ami jó volt, az már csak a múlté,

Mondd holnapunkat mi teszi széppé?
Ha túlélem, újrakezdek mindent,

Megbecsülöm életem, mint kincset&
Szeretem és féltem családomat,

Vajon nekik a holnap mit hozhat?
Álmaink, a vágyaink, az élet,

Boldogság, csend, nyugalom mit hiszek&
Most türelemre intem magamat,
Fegyelmem talán, erőm kitarthat&
Bezártság rossz, olyan halál-tusa,
Nagyon más lette életem ritmusa&
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Gyilkosként jár korona vírusa,
Legyen olyan ember, ki megoldja&
Bizakodva várok én minden nap,

Földünkre, emberre, ragyogjon Nap&

Kerti tó

Egy kerti tavacska közelében ülök,
Napfényes mosolyának, csendnek örülök&

Szikla sziget a közepén építve, csillan,
Megszépítve sok virággal, szívem dobban&

Egyszerű, de esztétikailag csodás,
Bárki építettee igazi alkotás&

Egy pillanatra megállt a lélegzetem,
Milyen jó nekem hogy láthatom, nézhetem&

Érdekes, ötletes, olyan természetes,
Tájhoz illő kép, nagyon emlékezetes&
Szívemnek, lelkemnek felemelő érzés,

Szememnek ezt látni megnyugtató nézés&
Nem néztem mennyi perce vagyok e helyen,

Gondolataim visznek, ülök csendesen&
Elfelejtem én minden gondom és bajom,
Tó partján csónak, benne ülve hajózom&

Egy kis papírhajót építetteem éppen,
Amire rá írtam egy szót: élet&

Van benne jó és rossz, múlnak évek, érzem,
De ez a néhány perc volt gondtalan részem&
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Hogy van

Kérdezem mi van és hogy van,
Tegnap jobb volt, a régmúltban?

Valóságban szürke napok,
Etteől aztán nem mosolygok&

Mennék már, de észbe kapok,
Seggemen ülve maradok&

Házi könyvtáramban ülök,
Olvasok most, időt űzök&

Hasznomra válhat tán egyszer,
Nem is mint a bevette gyógyszer&

Izgalom, rejtély, romantika,
Betűsorok közt, mint patika&
Hozom magamhoz a világot,

Mit a szemem még nem is látotte&
Útifinlmek, természetfinlmek,
Színházat és mozit is nézek&

Jönnek is sorban az élmények,
Etteől aztán nincs is mit féljek&
De ha holnap az utcán járok,
Másokra, magamra vigyázok&
Ma más a helyzet, más a világ,

Nem olyan, mint szép színes virág&
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Emberek ezrei halnak meg,
Kegyetlen néma háború ez&

Remélem elfogják a gyilkost,
Szomorú látni a sok maszkost&
Dráma ma már az egész világ,
Kegyetlen halált-űző iparág&

Hogy van, mi vár ránk, és mi lesz még,
Bajt ránk hozzák, nekik nem elég&
Valami elszállt, nincs emberség&
Kell hozzá hatalom, csibészség&

Hű, mesze mentem: a sarokig,
Nem sétálok én a dutyiig&

Megyek haza, elhagytam zoknim,
S gondolkodok még valamin&

Bárcsak ne lennék karanténban,
Minden zűrzavaros halmokban&
Félek, hogy mindent elfelejtek,
Holnap, kilencven éves leszek!

Na persze hogy még azt megérem,
Jó, a korommal nem dicsekszem&

Koronavírust kicselezem,
Nem tudom, holnap mi lesz velem&
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Láthatatlan légiós

Megszökötte laboratóriumból a vírus,
Földünkön fertőz a láthatatlan gyilkos&

Fejlesztése, a kiképzése jól sikerült,
Médiába, mint halálosztó is bekerült&

Öl és támad, mint kegyetlen néma légiós,
Nagyon sok embernek ez váratlan és kínos&
Keresik, nem keresik, de ki hibázotte most,

Vagy egy megtervezette világméretű akció volt?
A fedőneve, azt mondják: koronavírus,
Ne félj, megoldja politikus, biológus&

Első lépésük volt a karanténba küldés,
Másodikként a gazdasági intézkedés&
Nyugdíjasokat, finatalokat korlátoz,

Mondják ők eszesen: féljél csak, maradj ottehon&
Szerintem eddig is mindenki mosotte kezet,
Fürdötte és vigyázotte a másikra is – lehet&

Félek, hogy ez valami irányítotte eset,
Legyen a kezükben ütőkártya és helyzet&
Nagyon hülyének nézik ők az embereket,

Köréjük a buták csak úgy sereglenek&
Földünkön pusztítotte pestis, a Spanyol nátha,
Több millióan haltak meg, mentek halálba&

Háborúkról nem is szólva, mi minden megtörtént,
Mindezeket nem felejtve, bizony a mai halál is valós tény&
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Nem tudni manapság, Földünkön mi történik,
Csak azt halljuk, holnaptól minden megváltozik&

Lelkekben, szívekben megtörik az élet,
Ami jó volt mielőbb mindet felejtsük el&

Valami nagy rend és igazság kéne ember,
Amiben magad biztonságban érezd, élhetsz&

Nyugodtan tisztességben, boldog szeretetben,
Szabadságban a Földön, nagy egyetértésben&

Minden nap

Manapság kimenni sem érdemes,
Minden nap és minden perc oly rémes&

Támad minket a koronavírus,
Felbolydult a világ, káosz és cirkusz&

Főszereplő néma és láthatatlan,
Egészségünkre tör, alatteomosan&
Megszökötte a laboratóriumból,

Nem vigyázotte rá gazdája, tán okból&
Mondta neki : indulj és szállj a Földön,

Ölj és gyilkolj, emberiség dögöljön&
Igazi dráma folyik földrészeken,

Néma háború, gyilkos, könyörtelen&
Mondjuk ki, hogy ez több mint gondatlanság,

Elmében kitervelt valós gonoszság&
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Szinte megszűnt minden élet, boldogság,
Mozgás, öröm, sport, játék, kirándulás&

Távol, messze családok, unokáink,
Elvágotte köldökzsinór és plazmáink&
Aki felelős mutassa meg csak magát,

Ismerje be az elvetemült gazságát&
És vegye le képmutató álarcát!

Hasznot húzva, emeli bankszámláját!
Előbb legyőz öreget, szegényt, munkát,

Vidáman él, és növeli gazdagságát&
Sok embernek kapóra jötte a válság,
Föld embereinek nem ez a kívánság&

Mi álmokban hiszünk és reménykedünk,
Várjuk szabad, boldog lesz az életünk&
Valami nagy bűn történik Földünkön,
Lehet, vak vagyok, tanulatlan, felnőtte&
Félelmek látteán mindig reménykedő,

Talán lehetek én is egy túlélő&
Ó én ember nem a mesében élek,

Bizony rám is vonatkoznak törvények&
Meghozták, kész, tudomásul kell vennem,
Lecsuknak, megölnek, ha azt megszegem&

Tudom mindig hűséges polgár voltam,
Tisztességre, becsületre vigyáztam&

Ígérem én, hogy nem bántok meg senkit,
Csak élet és a sors minden keserít&
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Tenyeremben érzem

Nap aranysugarait tenyeremben érzem,
Az összegyűjtötte fényeit kezemben viszem&

Szikrázó sugarai csillannak szememben,
Gyönyörűen ragyog kincse a természetben&

Ballag az égi vándor tovább a kék égen,
Madárrajok repülnek vígan, jókedvűen&

Ütemes szárnycsapásuk visszhangzik légtérben,
Hangrobajukat hallom, nyári-nap csendjében&
Fönt a magasban szabadság és béke szárnyal,
Szivárvány kapun leng égi kék zászlójával&
Figyelem ahogy távolodnak és repülnek,

Látom, tudom: tőlem nagyon messze kerülnek&
Aztán hirtelen csend lette, oly kedves pillanat,

Néhány percig szívemben, lelkemben itte maradt&
Nem engedem, amíg lehet őrzöm, szeretem,

A földi élet béke-szigetét keresem&
A fürge szarvas, a gondolat is elillan,

Szaladnak percek, idő gyorsul nagy iramban&
Tenyeremen sorsom vonalait fingyelem,

Mennyi bánat, öröm, könny ért útvesztőiben&
Amíg a nap ragyog, az élet kincs és vagyon,
Kérem a sorsot egészségben élni hagyjon!

Minden napját, percét becsülni kell, mit kapok,
Az élet oly rövid – ember, halandó vagyok&
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Fedák Anita és Bogdán Dávid

Fedák Anita: Kárpátalján születteem,
a Zrínyi Ilona és II& Rákóczi Ferenc ne-
vével fémjelzette munkácsi vártól alig 10
kilométerre& Harminc évig Ungváron él-
tem  és  dolgoztam&  Az  orosz-ukrán
konfluiktus szülte háború szele fújt el az
Ung-partjáról&  Nyolc éve élek  Magyar-
országon& Gyöngyösön, a Magyar Mál-
tai  Szeretetszolgálat  szakközépiskolájá-
ban  tanítok  német  nyelvet  és  magyar
nyelv  és  irodalmat&  Ötéves  koromban

édesapám tanítotte meg a betűvetésre, hosszú évekig a betűkből
éltem, az írásból& Első versem 10 évesen jelent meg az egyetlen
ukrajnai magyar újságban, ahol később két évtizeden át vezetteem
a  művelődési  rovatot&  A  lapszerkesztés  mellette óraadóként  az
Ungvári Nemzeti Egyetemen tanítotteam művészetteörténetet, vi-
lágirodalmat és médiaismereteket& Gyakorló újságíróként a társa-
dalmi kérdések, elsősorban a tehetséges gyerekek és finatalok éle-
te és problémái foglalkoztatteak& Írásaim témái zömében olyan az
életből  vette idős  emberekről  vagy finatalokról  szólnak,  akiknek
sorsa eltér  a  hagyományostól&  Akik  nem adták fel  még akkor
sem, amikor már valóban kilátástalan helyzetbe kerültekH

Magyarországra átteelepülve is hű maradtam az irodalomhoz&
Elsősorban az amatőr írók irodalmi portáljaira küldöm be írásai-
mat& Fontosnak tartom a tehetséggondozást, ezért az iskolában
olyan finatalokat próbálok felkutatni, akik a pincér, cukrász és sza-
kács szakma tanulása mellette szívesen írnak verseket és novellá-
kat& Évente meghirdetjük számukra a Vers- és Novellapályázatot&
Tavaly városi szinten, a gyöngyösi iskolások számára is szervez-
tünk novellaíró-versenyt& 
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Ebben a pályázatban az egyik legtehetségesebb tanítványom-
mal pályázok, akinek nemcsak magyartanára voltam, hanem az
osztályfőnöke is& 

Férjemmel a Heves megyei Karácsondon élek& Két gyermekem
és egy nyolc éves unokám van& 

Bogdán Dávid: Nem szeretek ma-
gamról beszélniH Aki ismer, úgy is tud
rólam már mindent& Aki meg nem, azt
meg nem igen érdekli az életemH

 Hosszú évekig a verseimet és no-
velláimat is az íróasztal-finókomban rej-
tegetteem& Tanárnőm az egyik fogalma-
zásomnál fingyelt fel az íráskészségemre
és megkérdezte, hogy van-e még ilyen
jó  dolgozatom ottehon? Mondtam van
párH  Kérte  vigyem  be  másnapH  Be-
vitteem egy hónap múlva ketteőt& Aztán kért még ketteőt& Mit te-
hetteem? Bevitteem négyetH 

19 éves vagyok& Gyöngyöshalászon élek a családommal& Idén
éretteségiztem& Eredetileg pincér  a szakmám, mivel  a családban
nálunk mindenki  vendéglátós&  Szeretnék továbbtanulni,  sikeres
éretteségi után a marketing szakirányt választom a helyi főisko-
lán& 

Hobbim a horgászat, de nem tudok dicsekedni nagyon nagy
fogással&  Nyugodt és kimért természetemen néha gúnyolódnak
az  osztálytársak&  Ilyenkor  szoktam  nekik  ajánlani  a  pecázást,
mint léleksimítót& Olvasok, tanulok, finlmeket nézek és hétvégen-
ként elmegyek sörözni a haverokkal& 
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Fedák Anita: Mert élni kell!

Lesöpörte  az  utolsó  bejgli-morzsát  az  asztalterítőről  és  a
süteményes tányért berakta a mosogatóba& Ez a karácsony már
más volt, mint a korábbiak& Nemcsak azért, mert egyedül ült le
minden étkezéskor az asztalhoz& Hanem mert tudta, ezentúl most
már  mindig  így  lesz&  Korábban  a  munkahelyén  étkezette,  a
gyerekekkel  együtte,  de  ennek  már  vége&  Az  ünnepek  előttei
csütörtökön  még  bement  a  munkába  és  akkor  közölte  vele  a
vezetőnő,  hogy  újévtől  már  be  sem  kell  mennie  többet  az
óvodába&

–  Tudja,  Katinka  néni,  a  háború  –  próbálta  magyarázni  a
helyzetet az alig harmincéves óvoda-vezetőnő& – Nyolc gyerekkel
kevesebbel kezdünk januárban& Külföldre távoztak a szüleikkel&
Meg aztán már úgy is nyugdíjas tetszik lenni, a finataloknak meg
nincs más jövedelme&

Na, ez utóbbi mondat aztán teljesen mellbe vágta az idős nőt&
Még hogy nyugdíjas? Tudja is ez a kinyalt dáma, hogy mennyi
az a nyugdíj? Ezer hrivnya (kb& 12 ezer Ft&/a szerző), éhenhalásra
sem  elég&  Az  árak  pedigH  Könnyű  neki,  a  férje  valahol
Németországban  dolgozik  és  küldi  neki  a  sok  eurót&  De  neki
senkije sincs, a férjét öt éve eltemettee, gyerekük nem volt& Annyi
öröme volt, hogy naponta bement dolgozni és az a kis pénz is jól
jötte a nyugdíja mellé& Halkan köszönt, majd kilépette az ajtón& A
lelke, olyan nehéz volt, mint egy sziklakő& Érti ő, persze, hogyne
értené,  hogy Munkácson sem könnyű most  az  élet&  A háború
elvisz  mindent:  hadiadót  az  így is  kevés  finzetésből,  családokat
külföldre,  akik  menekülnek  a  katonai  behívóktól  és  ebből  a
gazdaságilag már ellehetetlenült helyzetből& De ő hová mehet?
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Senkije sincs& Valahol él egy unokahúga Donyeck környékén, de
otte van a háború gócpontja, oda ugyan hogy mehetne?

Az idős  nő lassan lépdelt  a kertes  háza kavicsos  ösvényén,
miközben  tekintete  a  sűrű  ködbe  burkolódzó  gyümölcsfáira
tévedt&  Majd finnom lekvárt készít a sok barackból,  szilvából  és
lefoglalja magát nyáron a befőzéssel& De kinek, tettee fel magának
azonnal  a  kérdést?  Jó,  hurrogta  le  magát,  akkor  tavasszal  a
virágoskertjében serénykedik és majd szép csokrokkal díszíti  a
szobákat& De minek? Ahogy haladt a ház felé és próbálta magát
új dolgokkal nyugtatgatni, úgy bújt elő valahonnan mindig az a
bizonyos kisördög is, hogy minek és kinek? A küszöböt átlépve
már nagyon dühös volt magára, nem kell ő már senkinek, lám
csak a munkájára sincs szükség többéH

Ötven  évvel  ezelőtte végzette a  munkácsi  tanítóképzőben,  s
évtizedekig dolgozotte a közeli gyermekintézményben óvónőként&
Mivel  gyermekük  nem  volt,  különös  hobbija  lette&  Elkezdte
gyűjteni a babákat& Hogy is kezdődötte? Míg élt a férje, gyakran
járták  be  a  nagy  Szovjetuniót&  Egy  alkalommal,  párjával
Moszkvába utazotte kiküldetésbe& Az otteani üzleteket járva talált
rá  egy  lengyel  népviseletű  finúbabára&  Ez  aztán  vonzottea  a
többieket is& Később pedig barátai, ismerősei is egy-egy babával
ajándékozták  meg,  ha  valahonnan  hosszabb  útról  hazatértek
vagy  éppen  külföldről  hozzájuk  látogatteak&  De  kukában  talált
kidobotte babát  is  megmentette&  Ottehon  új  ruhát  varrt  rá  és
felkerült valamelyik fali polcra&

Katinka most nagy bánatában leült a nappali kanapéjára, ahol
több száz kedves porcelán és kaucsuk arc tekintette rá kíváncsian&
Kezébe vettee először Jaqulint, aki Franciaországból érkezette, majd
Julietteát,  aki  olasz  honból  költözötte ide,  végül  Mercedest,  akit
Spanyolországból  hoztak  neki  ajándékba&  Egyébként  ő  volt
Katinka egyik kedvence& Kecses mozdulatai, a pici ujjak tartása, s
az aprócska cipellők, amelyet le is lehet venni a lábáról! Olyan
szép és kifejező a baba arca, mintha élne&
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Egy alkalommal bevittee az óvodába, mert a csoportjában volt
egy  finúcska,  aki  már  a  három évet  is  betöltöttee,  de  még nem
beszélt& Az óvónő ezzel a babával gyakorolta vele a szavakat, és
mekkora sikerélmény volt, mikor Milán egyik nap megszólalt és
a babához kezdette beszélni& 

Katinka  nappalijában  a  belépő  szebbnél  szebb  darabokban
gyönyörködhetette&  Volt  otte csuhébaba,  kócbaba,  pamutbaba,
kagylóbaba,  porcelánbaba,  s  szépen  megfért  egymás  mellette a
négerbaba, a cigány lány, a spanyol táncosnő, a lengyel, szlovák,
ukrán,  török,  litván,  indiai,  román,  magyar  stb&  népviseletbe
öltözötte legény és  leány éppúgy,  mint  az  orosz  család,  meg a
holland  fapapucsos  fababa,  Swejk,  a  posztóbaba,  vagy  akár  a
képeslap- és papírbabák& Katinka harminc éve gyűjtögettee őket&

–  Most  aztán  mihez  kezdünk,  drágáim?  –  intézte  mély
sóhajjal  kísérve  a  kérdést  a  néma  közönséghez&  Választ  nem
kapotte, így felállt és megtörve a nyomasztó csendet bekapcsolta a
híradót&

– Donyeck körzetében, Mariupol városában ismét civilek lakta
területen bombáztak az orosz hadi erők& Meg nem erősítette hírek
szerint,  legalább  tízen  meghaltak,  mikor  az  egyik  lakótelepet
érték  a  támadások&  A  heves  harcok  következtében  egy  óvoda
teljesen  megsemmisült&  Szerencsére  éppen  nem  tartózkodtak
gyerekek az  intézményben,  de  a kár így is  óriási&  A gyerekek
hálótermei, a játszószobák teljesen megsemmisültek& A közelben
tartózkodó  egyik  járókelő  súlyos  lőtte sebet  kapotte,  a  másikat
légnyomás  érte  –  olvasta  a  híreket  a  bemondónő,  miközben
finlmkockák peregtek a képernyőn&

Katinka  ült  a  tévéfoteljében  és  egyik  babáját  szorítottea
magához&  A  döbbenetes  képek  szinte  letaglózták&  Temetetlen
holtak  az  utcán,  óvóhelyeken  megbúvó  retteegő  családok  a
gyerekeikkel&  Míg  a  világ  egyik  táján  boldogan  köszöntötteék
egymást  az  emberek  és  ajándékokat  adtak  egymásnak,  otte,
Ukrajna  keleti  részében  éhesen,  fázva  bújtak  össze  az
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óvóhelyeken az emberek és a tűzijátékot élő fegyverek ropogása
és villanása adta&
Aztán hirtelen felugrotte és a komódhoz sietette& A legalsó finókból
régi  papírokat  és  leveleket  vette elő&  Izgalommal  kezdette el
kutakodni  a  megsárgult  borítékok  közötte&  Mikor  megtalálta  a
keresette levelet a földre rogyotte& A tévében elhangozz város neve
megegyezette a  borítékon  szereplő  címzéssel&  A  rég  elfeledette
unokahúga írta évekkel ezelőtte, részvétnyilvánítást kívánt benne
a meghalt férje elvesztése miatte&

Későre  járt&  Az  idős  nő  fejében  kavarogtak  a  gondolatok&
Hálóingébe  bújva  még  mindig  azon  törte  a  fejét,  hívja  fel
Dunyását  vagy nem& Végül  úgy döntötte alszik  rá  egyet,  aztán
reggel majd újra átgondolja az egész tervét&

–  Új  évre  ébredtem –  mondta  ki  reggel  ébredve  hangosan
babáihoz  intézve  szavait&  –  Új  évre  és  új  életre&  Hamarosan
utaztok, drágáim, új gazdátok lesz&

A levélben megadotte telefonszámot tárcsázta remélve, hogy a
gránátok legalább a földalattei vonalakat megkímélték& Mekkora
volt az öröme, hogy a túloldalon felvetteék a kagylót& Igen-igen,
magyarázta,  szeretné  a  babáit  elküldeni  az  ortodox  szláv
karácsonyra  (január  7-8/a  szerző)  a  mariopuli  gyerekeknek,
Dunyására  bízza  az  elosztásukat&  Sőt,  készít  és  varr  újakat  is,
sálat, sapkát és kesztyűt is tud kötni a fázó kicsiknek& Vannak
idős barátnői, akik csatlakoznak majd hozzá& Majd megoldják a
fonalat  is,  győzködte  a  túloldalon  síró  női  hangot,  aki
beszámolva az utóbbi napokban átélt borzalmakat, most már a
meghatódotteság könnyeit hullattea& Nem, nem postán küldi majd
a dobozokat, nyugtattea meg, egyik idős barátnőjének a lánya a
helyi  Vöröskereszt  vezetője,  majd  velük  eljutteatják  a
küldeményeket&

Katinka letéve a telefont, nagyot lélegzette& Babáira nézette és
elmosolyodotte& Mert tovább kell élni és tenni valamitH

–  No,  drágáim,  számotokra  is  új  élet  kezdődik&  Indultok  a
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háborúba,  az  otteani  gyerekekhez&  De  aztán  jól  viselkedjetek
nekem& 

Utóbbi szavakat már kuncogva ejtettee ki& Egymás után hívta
az  idős  nyugdíjas  barátnőit  és  szervezette,  kért,  ha  kellette
kunyerált& Napokkal később közel kétszáz cipős-dobozt pakoltak
fel  a  munkácsi  Vöröskereszt  egyik  mikrobuszába,  kiegészítve
házi készítésű befőtteekkel, lekvárral és más adománnyal& Katinka
lelkesen csomagolt már napok óta, minden dobozban otte lapult
egyik  babája  a  gyűjteményéből,  egy  kis  házi  készítésű
mézeskalács és kötötte sapka-sál, édesség& Utóbbiakat a Munkácsi
Csokoládégyár egyik nyugdíjas munkása szerezte& ValahogyH

Katinka boldog volt& Igaz, kiürült a nappalija, a babák helye
üresen tátongotte& De bánta is ő, hiszen már lelki szemeivel láttea
azt a maszatos arcú kislányt, aki boldogan öleli magához majd a
francia babát, Jaqulint és édesanyja közben nyakába teszi a puha
sálat, amit tegnap éjjel fejezette beH

Bogdán Dávid: Keserű vasárnap

Gyönyörű novemberi napra ébredtem, vasárnap volt, sütötte a
nap,  az  idő  nagyon  kellemes  volt&  A  fákon  már  sárgultak  a
falevelek& Ilyenkor nem sok dolgom van, mert pihenni szoktam&
Erőt  vetteem  magamon,  kimásztam  az  ágyból  és  a  konyhába
vetteem az irányt elkészíteni a reggeli  kávémat& Két cukorral és
tejjel szeretem, de mellé persze a cigarettea sem maradhatotte el&
Kiültem hát a teraszra, hogy jól induljon ez a reggelem is& Zenét
hallgatteam  és  az  arcomat  sütöttee  a  nap,  olyan  nyugodt  volt
minden,  a  szomszédban  gyerekek  játszotteak,  nem  látteam  őket
csak hallotteam a hangjukat&
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–  Oh,  igen,  a  gondtalan  gyerekkor,  milyen  jó  volt  régen
bandába verődve biciklizni, játszani vagy ökörködni a barátokkal
a játszótéren& – gondoltam magamban&

A gyerekekről eszembe jutotte egy másik szomszédunk is, Kati
néni vagyis “néni” egy erős középkorú hölgyről beszélünk& Vele
már nem volt ilyen kegyes az élet, fél éve vesztettee el a férjét&
Rákban& Azóta gyászolja szegényt, magába fordult és nem akar
tudomást venni a külvilágról mintha az ő lelke is elhagyta volna
ezt a világot& Nagyon boldogok voltak& Gyerekük nem születette&
Mielőtte megtörtént  a  tragédia  sokat  jártam  hozzájuk,  mindig
behívtak egy üdítőre, vagy amikor nagyobb letteem Tamás – mert
így hívták a férjét – nagyon ízletes rövidital-gyűjteményével is
megkínált& Kedvence a pálinka volt, igazi magyar ember módjára&
Mindig  vicceket  mesélt  és  nem  volt  olyan,  hogy  ne  a
könnyeimmel  küzdve  mennék  haza&  Eközben  anyám
megérkezette a boltból& 

– Miért nézel magad elé ilyen komoran? – kérdezte&
– Csak eszembe jutotte Tamás és pár emlék – feleltem&
Rám nézette, és mondta csinált egy kis Tiramisut, vigyek belőle

Katinak, ez volt a kedvenc süteménye& Ráadásul anyám nagyon
finnomra tudta készíteni& Letetteem a kávémat, maradt benne egy
kevés, de szeretem minden cseppjét kiélvezni& Ezért gondoltam
később még jó lesz& Rábólintotteam és elindultam&

Amint kiléptem a kapun egy fekete macska balra szaladt el
előtteem az úton& A babonákban ez a balszerencse jele, de én nem
hiszek  az  ilyen  sztereotípiákban,  hiszen  falun  rengeteg  kóbor
macska járkál& Ami arra megy, amerre éppen kedve van& 

Odaértem a házukhoz és illedelmesen csengetteem, hallotteam
én is, de sokadik próbálkozásra sem nyitotte ajtót senki& Vártam
még  pár  percet,  de  mivel  a  kocsi  ittehon  van  úgy  döntötteem
bemerészkedek&

A kutyája,  Bernát  ugatotte,  de  valószínűleg  csak azért,  mert
örült  nekem&  Régen sokat  játszotteam vele,  szegényke  ketrecbe
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van zárva,  mert  szeret  elszökni,  és  napokkal  később  jön  csak
vissza&  Megsimogatteam,  majd  az  ajtó  felé  vetteem  az  irányt&
Amikor a kezem a kilincsre tetteem kirázotte a hideg és elég rossz
előérzet kapotte el& De nyitva volt, ezért bementem& A redőnyök le
voltak húzva, sötét volt a házban, gondoltam talán alszik még&
Ránéztem a telefonomra: 11 óra múlt pár perccel, ilyenkor már
igencsak illő lenne felébredni – gondoltam magamban& 

Kicsit hangosabb erővel megszólaltam:
 – Jó reggelt Kati néni! 
Nem kaptam semmi választ& Megpróbáltam még egyszer& De

szintén semmi válasz&  Úgy gondoltam leteszem a süteményt  a
konyhában és hagyok egy cetlit, hogy itte jártam& Ahogy beljebb
értem a házba, olyan elképesztő bűz csapotte meg amilyet még
sosem éreztem& A rossz előérzetem csak erősebb lette& Elindultam
a szag irányába és olyat látteam, amit valószínűleg sosem fogok
elfelejteni& Kati néni otte lógotte egy kötélen& Ledöbbenve álltam és
hirtelen  nem  tudtam  mit  tegyek&  Amint  észbe  kaptam  oda
rohantam megnézni meleg-e a test és meg lehet-e menteni& De
jéghideg  volt&  Azonnal  hívtam  a  112-t&  Közben  megnéztem
hagyotte e  valami  búcsúüzenetet,  de  semmit  sem találtam&  Pár
perccel  később már hallotteam a szirénákat  a távolban, nagyon
hamar kiértek a mentősök aztán a rendőrök is& Három mentős
érkezette: két középkorú és egy kicsit idősebb mogorva bácsi& 

Az utóbbi kérdezte először: 
– Látteál már ilyet?
– Igen – válaszoltam& 
– Erre gúnyosan felelte: – Ha valaki úgy gondolja, hogy az

öngyilkosság  a  menekülés  útja  a  bajból,  akkor  nagyjából
mindegy, hogy mi a baj&

Értetlenül néztem, hogy most ezt miért mondja& Nem érti mi
történt? Eközben az egyik rendőr megjegyezte, hogy ideje lenne
hazamennem, eleget látteam& Hazaértem, a kávém otte várt ahová
tetteem& De hideg volt és keserű& Mint az életH 

138



Élet Fedák Anita és Bogdán Dávid

Fedák Anita: Hétköznapi élettörténet 

Egy olyan korban voltam tinédzser, amikor már – vagy még –
tombolt a szovjet–magyar megbonthatatlan barátság& A tévé és
rádió  jóvoltából,  amit  édesapám  rendszeresen  hallgatotte,
pontosan tudtuk, hogy Kádár János és Brezsnyev elvtárs mikor és
hol járt, hol ölelkezette újra össze& Járt az egyetlen magyar újság,
melynek  betűjét  az  utolsóig  elolvasta&  Mindeközben
rokonlátogatásra  csak  nagyritkán  mehetteünk  Magyarországra,
szigorú  feltételek  és  megkötések  mellette&  Az  iskolában  azt  is
belénk sulykolták,  hogy a  két  baráti  nép  együtte építi  a  szebb
jövőt,  a  mindenki  számára  egyenlő  jogokat  és  lehetőségeket
biztosító  paradicsomi  létet,  a  kommunizmust&  A
történelemkönyvek tanúsága szerint a két nemzet múltja is közös
volt, s együtteesen győzték le a szocializmust megbuktatni akaró
erőket&

Ezt  tanultuk  az  iskolában,  de  a  felnőtteek,  szüleink,
nagyszüleink  elsutteogotte mondataiból  egészen  más  kép
bontakozotte ki& Egy tinédzsernek nehéz volt ebből az egymásnak
homlokegyenest  ellentmondó  ketteősségből  az  igazságot
kihámozni&  Mivel  nem tanultam, így nem is tudtam pontosan,
mit  jelent  valójában  Trianon,  s  azt  sem,  mi  volt  1956-ban&
Forradalom? Ellenforradalom? Ki  kivel  volt  és ki  ellen? Miért
nem lehet ezt megkérdezni a történelemtanártól, miért nem lehet
ezekről hangosan beszélni róla? A válaszok nehezen születteek& A
tanárok hallgatásba burkolóztak, a szülők bennünket, s magukat
is védve, úgyszintén&

Aztán  éretteségi  után  Ungvárra  kerültem  egy  tudományos
könyvtár munkatárasaként& Ez a hétköznapi életteörténet, amelyet
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megosztok most az olvasóval talán napjainkban már furcsának
tűnik,  de  abban  a  korban  és  politikai  helyzetben  bizony
másképpen gondolkodtak rólaH

18  éves  sem  voltam&  Új  volt  a  környezet,  új  emberekkel,
szokásokkal  és  mentalitással  találkoztam&  A  60  könyvtáros
közötte az egykori Szovjetunió tagállamainak nemzetisége bőven
képviseltettee  magát&  Az  ukrán,  tatár,  csukcsa,  orosz,  kazah,
örmény  és  Volga-mentéről  kitelepítette német  lányok  és
asszonyok  mellette mi,  hatan  képviseltük  a  magyarokat&
Megjegyzem, a munkatársak mind nők voltak, az egyetlen férfin,
Tóni,  a  villanyszerelő  azonban  szintén  magyar  volt&  Öten,  a
magyar  és  idegen  nyelvek  osztályán  dolgozó  nő  egy  külön
szigetet  alkototte ebben a közegben és ezt  odakerülve már első
nap elmondta nekem Piroska néni, az osztályvezető& Barátkozni
lehet  bárkivel,  de  minden kimondotte szóra  nagyon ügyelnünk
kell, mert baj lehetH Hogy milyen baj, azt csak később értetteem
meg&

1982&  A  novemberi  ünnepségekre  készült  a  könyvtár,  a
felvonulásra& Olyan időket éltünk, amikor az üzletek kongtak az
ürességtől, néhány árva halkonzerven, tej és kenyéren kívül nem
sokat  lehetette vásárolni&  A  falusi  ember  persze  dolgozotte,
megtermelte  a  háztájiban a  konyhára  valót,  a  maradékot  meg
vittee  a  városiaknak  eladni  a  piacra&  Így  menekültek  meg  az
éhhaláltól az ungváriak is, hiszen hiába volt pénzük, nem tudtak
venni a boltban érte semmit& Ezért is örültek a kollégák annyira a
novemberi és a májusi ünnepeknek, mert a szakszervezet mindig
„kikönyörgötte” egy kis ennivalót a feljebbvalóknál a tagságnak&
Hogy ez miből állt? Pontosan emlékszem& Két darab fagyasztotte
csirkéből,  amely  olyan  sovány  és  kék  színű  volt,  hogy  mikor
hazavitteem falura az édesanyámnak, előbb nem ismerte fel mi is
az& A mi házi tyúkjaink a kertünkben termette kukoricától nem
úgy  néztek  ki,  mint  azok  a  szegény  szakszervezeti-s  tyúk-
múmiák& Volt még a csomagban két csomag vaj, egy kiló grecska
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(hajdinakása)  vagy  rizs  és  egy  üveg  vodka&  Ez  utóbbit  jegyre
adták, de érdekes módon etteől a bevezetette rendszertől még több
lette a részeg ember&

De hogy visszatérjek történetem fonalához, én valamiért nem
igen voltam olyan lelkes a novemberi felvonulást megelőző estén
ezektől a csomagoktól& A Nagy Októberi Szocilista Forradalmat
méltató transzparensek és a Lenin-arckép már otte volt kitéve az
előtérbe, hogy másnap mi, gyenge nők, azokat cipelve vonuljunk
fel  Ungvár  utcáin&  Ellenszegülni  nem  lehetette&  Szóval  nagyon
nem volt  kedvem az  egészhez,  ráadásul  esti  ügyeletbe  voltam
beosztva&

Néhány  órával  a  zárás  előtte megjelent  az  egyik  legtöbbet
könyvtárba járó olvasónk bizonyos K& bácsi& Elkérte tőlem Lenin
összes műveinek egyik kötetét, amely gyönyörű bordó kötésben
az olvasóterem polcait díszítettee& Esztétikai látványnak sem volt
utolsó,  így visszagondolva&  A könyvek közötte az egyik polcon
egy kis bronzból készült Lenin-fej volt& Titokban, mikor Tóni bá’
éppen  nem  volt  kéznél,  azt  használtuk  kalapács  helyette
szögverőnek& A sok ütögetéstől a buksija már megkopotte, de ezt
senki sem sérelmezte, hiszen némán kuksolt a helyén& Az öreg K&
bácsi beült valahová hátulra és egészen zárásig maradt& Már nem
volt  érkezésem  visszatenni  a  Lenin  kötetet  a  helyére,  csak
elvetteem tőle és már indultam lámpákat oltani és zárni&

Másnap korábban érkeztem, hiszen a felvonuláson nekem is
cipelnem kellette egy dög-nehéz Lenin-transzparenst& Felugrotteam
az  olvasóterembe,  hogy  a  tegnap  ottehagyotte könyveket  még
gyorsan  elrakjam&  Éppen  a  létra  felső  fokára  léptem,  hogy
felrakjam  a  kötetet,  mikor  az  kinyílt  és  belepillantotteam&
Majdnem leszédültem& A könyv minden lapján, a szövegben az
„o” betűket valaki tűvel kilukasztottea& Néhány lapot ki is téptek
belőle& A sírás környékezette& Alig pár hónapja dolgoztam, és már
hatalmas  hibát  követteem  el,  hiszen  nem  fingyeltem,  mikor  az
olvasó  visszaadta  a  könyvet,  megrongálva&  Teljesen
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kétségbeestem& Pont egy Lenin művet? Ami a legszentebb volt az
egész országban, nemhogy a könyvtárban&

Tóni bácsi, a villanyszerelő már arra jötte be, hogy potyogtak a
könnyeim& Az idős férfinnak nem mertem elmondani mi történt,
de aztán még is muszáj volt valakivel megosztanom a bánatom&
Nem szólt, csak elvettee a könyvet és belenézette& Az arcán látteam,
hogy  átérezte,  mekkora  baj  lehet  ebből&  Elkérte  a  pincében
található titkos szekrény kulcsát és eltávozotte& Mikor visszajötte
csak annyit mondotte, jó helyen lesz az hátul elrejtve a Révay-
lexikonok  mögötte&  Ebbe  a  titkos  szekrénybe  rejtettee  el  az
osztályvezetőnk,  Piroska  néni  azokat  a  magyar  könyveket,
amelyeket  letiltotte az  akkori  rezsim  vagy  égetésre  szánt  a
könyvtár vezetősége, de ő titokban megmentettee és eldugta az
utókornak& Később a halála után kiderült: még vagy félszáz régi
kiadású  igen  értékes  magyar  könyv  menekült  meg  neki
köszönhetően,  köztük  az  1800-as  években  kiadotte Máramaros
története&

Tóni még annyit kért, hogy ne szóljak róla senkinek, ő majd
az  osztályvezetővel  ezt  megbeszéli&  Igen ám,  de  a  kötet  helye
üresen árulkodotte arról, hogy valamikor otte volt egy könyv& De a
drága  Tóni  bácsi  ezt  is  megoldottea&  A  kis  Lenin-szobor  alá
keresette egy kisebb dobozt, rárakta, majd betolta az üres résbe,
mintha az szándékosan úgy lette volna oda kitalálva& A több száz
Lenin-kiadvány közötte nem is lehetette annyira észrevenni, hogy
hiányzik egy&

A  november  7-i  jeges,  fagyos,  hószállingózással  teli  zord
felvonulásra  persze  el  kellette mennem,  de  azon a  délelőtteön a
Lenin  arcképes  transzparenst  félelemmel  cipelve  a  teher
eredetijének a tízszereseként nehezedette a vállamra& Még akkor
is, ha Tóni megmentette egy ki tudja milyen következményekkel
járó, számomra akkor óriásinak tűnő nagy bajtólH
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Horvát Gábor

1987-ben születteem Kecskeméten&
2010 óta foglalkozom szépírással, azóta négy önálló kötetem

látotte napvilágot: 2012-ben a Kulákkönnyek, 2016-ban a Lélek-
drog,  2017-ben a Vályogbölcselet  és 2018-ban a Végzetcsárdás&
Szívesen indulok irodalmi pályázatokon& Eddigi elismeréseim kö-
zül  a  Spangár  András  Irodalmi  Díj  a  legkedvesebb  számomra,
melyet 2015-ben nyertem el&

A nyári antológiák sorozatában immár ötödik alkalommal van
szerencsém szerepelni: a Fény és árnyék, a Tűz és víz, a Te és én,
valamint az Érzés után immár az Életben is megtalálhatja egy-
egy írásomat az Olvasó& 

Szívből örülök, hogy tagja lehetek ezen alkotóközösségnek&
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Életfélelem

Egészen  döbbenetes,  hogy  a  magát  az  idő  minden  egyes
pontján abszolút igaznak hívő és hirdető, felvilágosultan gőgös
orvostudomány  milyen  baklövésekre  képes&  Saját  fülemmel
hallotteam:  miből  egyetemi  tanulmányai  alatte szigorlatozotte a
jelenben neves  főorvos,  mostanra  egy  szó  sem igaz&  A  helyes
válasz,  azaz  az  előírt  terápia  végrehajtásával,  mit  a
vizsgakérdésre  adotte a  megfelelő  időben,  ma  minden  kétséget
kizáróan megölné a betegét& Az idővonal azon pontján jeles járt a
pontos  és  kifogástalan  feleletért&  Mostanra  polgári  műhibaper,
esetleg  egy  büntetőeljárás  terhelti  pozíciója  lenne  a  jutalom
ugyanazért&

Nem ezoterikus bölcselkedés céljából kezdtem pötyögtetni a
billentyűzetet&  Pusztán  papírra  kívánkozotte belőlem  a  lassú
felismerés  eredménye,  miszerint  a  mindenkori  ember  mily
fájdalmasan képtelen megfejteni önnön létének kérdéseit& Így a
legalapvetőbbet:  a  működését&  Közeledik  a  jóhoz,  tapogatózik,
tán nem is oly ritkán fejest ugrik a sötétbe& Aztán vagy lebeg,
vagy  csattean&  A  legnagyszerűbb  elmék,  mint  műkedvelők
sertepertélnek az Isten vegykonyhájában, hogy ellessék a főzetet&
Lucifer maga vágta oda a hódolatot váró Úrnak e gondolatot& S
lám igaza volt: még a létezés legegyszerűbb formáját, a materiális
szervezetet  sem  képesek  megismerni  teljesen,  csak  mint
megannyi kontár, utánozzák a Teremtőt&

Nem vagyok gyógyszerellenes, tudományellenes, oltásellenes,
legkevésbé  pedig  orvosellenes  –  ki  tudja  már  követni,  hány
konteó kering manapság! Ám sokszor hallok olyasfélét tőlük és
felőlük,  melyet  a  szakmájukban megfáradt,  abba  betokosodotte,
majd -csontosodotte melósok visszhangoznak egy üveg sörrel  a
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kézben  a  műszak  végén&  Nem  látnak  sem  értelmet,  sem  célt,
hideg borzongatja őket& Megteszik, amit a protokoll szerint kell,
elvégzik  a  rájuk  osztotte feladatot&  Ki  jobban,  becsületesebben,
más hitvány, semmirekellő módon – emberből vannak ők is& Ám
legbelül a jobbító ambíciók, ha léteztek egyáltalán, szép lassan
lemorzsolódnak az évekkel& S akadnak köztük, kiket hajt még az
illúzió vagy a becsvágy, esetleg mindketteő – ideje meghaladni, a
nyakára hágni a jelenkor igazságának!

Ekkor jövök jómagam&

***
Pár dogmát talán megdöntötteem és felülírtam már&
A  mitológiai  Pán  istenségről  elnevezette betegség  a

szakirodalom szerint, akárcsak a névadó tettee, ijesztgeti ugyan az
embereket,  ám  valójában  sosem  bántja  őket&  Innen  a  század
slágernyűgje,  a „valóban olyan, mintha, de valójában szó sincs
róla” fordulatok köré felépítette diagnózissal& 

A  legjellemzőbb  s  legkínzóbb  tünet,  mondják  az
orvostudomány  ezen  szent  pillanatában,  a  halálfélelem&
Szerencsétlen páciens azt hiszi, mikor bohóckodik körülöttee vagy
benne  a  csibész  Pán,  hogy nincs  tovább előre  –  ezen a  szent
helyen vész majd el végleg a mindennél jobban féltette érték&

Lám, én hisztisként már meghaltam& S messze nem a haláltól
félek leginkább&

Egy csetteintés&
Megszűnik az  oxigénfelvétel&  Orrüregeim kapui  bezáródnak,

tüdőhörgőim  leszűkült  résein  pici  levegőcsomagokat  próbálok
lopkodni a környezetemből& A naponta becsületteel szedette szerek
mit sem használnak& Egyre emelem az adagot, Pán pedig a hasát
fogva kacag vergődésemen& 

Egy csetteintés&
Visszahúzódó hasüregem falát  tüzes  vassal  sütögetik&  Hiába

vesztek a remény mellette súlyt is, már csak alma kéne a számba, s
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mint disznóvacsorát feltálalhatnának& Az izzó vasdarab mindkét
végét érzem áthaladni testemen, a sebek környéke újra meg újra
gennyes& Ilyen-olyan szer – vicc! 

Egy csetteintés&
Félrehúzotte szájjal, ám sokadjára átélve lassacskán tudomásul

veszem a helyzetem& A szívem áthatolhatatlan bástyákkal védette,
a  Végzetcsárdás  szakasza  lezárult&  Immár  nem  életveszélyes
helyeken,  hanem a korábban kínzó gyenge pontokon támad a
bohócsipkás Pán& Egyszerre zúdít rám mindent&

Egy csetteintés&
Negyed  milligramm  egészben  a  gyomorra  küldve&  Fél

milligramm piciny darabokra törve ugyanoda& Végül ismét egy
negyed a nyelv alá& A fürdőben az elmúlt órák izzadt mocskának
lecsutakolása  magamról&  A  zuhanyrózsa  tükörfényes  felületén
egy élőhalotte néz velem farkasszemet&

Egy csetteintésH
H és Pán már megint köddé vált& Tüdőm akadály nélkül veszi

fel  a  friss  levegőt,  s  adja  le  az  elhasználtat,  ahogy  orrom  és
arcüregem szintén szépen teszi a dolgát& Hasamból kihúzták az
izzó nyársat, s mintha a tűzhalál gyötrelmeit sosem érezte volna
a belsőm, szépen emelkedik, majd ereszkedik&

Egy csetteintésH
H  és  a  tomboló  őrültteől  távol,  egy  időre  biztonságban

mosolyra  húzom  a  szám&  Így  eresztem  le  fejem  a  párnára  a
szobában – akármelyikben, hisz eddig valamennyiben rángatotte,
most mindenhol kedves a lét& Észrevétlenül csúszom át az álom
csodálatos világába, „ahol az vagyok, aki lehetnék”&

Nem atteól féltem, nem atteól félek, mi lesz, ha mindez egyszer
nem folytatódhat&

Sokkal  gyötrőbb  gondolat,  mennyi  lehet  még  hátra,  s
hányszor kell még újraélnem e rutint& 

Idézetek: Madách Imre: Az ember tragédiája
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Horváth Genovéva

Sopronban születteem, Pécsette tanultam, itte is kezdtem írogatni
az egyetemi éveim alatte&

Sok versemből végül dalszöveg lette, youJane nevű zenekarom-
mal zenésítetteük meg őket& De történt ez fordítva is, amikor dal-
kezdeményekre írtam szöveget (magyarul, angolul)&

A youJane lassan feloszlotte, Kobrajazz-zé vált, aztán pedig én
magam édesanyává, ezért  a versírásom is efelé a témakör felé
fordult& Terápia volt és stresszoldás egyben, és persze a gyermek-
áldás édes- és savanyú oldalának megmutatása& 

A régi dalokat aztán újabb zenekarok vitteék tovább, új gyer-
mekek és új versek is születteek&

Az írás és a dal pedig folytatódikH

htteps://myspace&com/zsenihorvath/music/songs
htteps://soundcloud&com/newjane
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Csak te

Elmondanám, de nem lehet
Elmondanám, de még nem merem

Elmondanám, de nem tudom
Nincs még szavam rá

Elmondanám, hogy te is tudd
Hogy lásd, amit én látok

Érezd, hogy tudsz
Szememet adnám, hogy lásd, amit én

De talán a segítség semmit sem ér

Mert ahhoz látnod kell, hogy te is tudd
Szavakat találnod, hogy ki is mondd

Csak te, csak te, csak te
Én nem tehetem meg helyetteed

Csak te és a szavaid
Csak így értheted meg

Én elmondhatnám, de hiába
A szavaim úgyis mást mondanának

De ha elmondhatnám a világnak
Talán téged is megtalálnak

És te elmondhatnád, amit én nem látok
Megmutathatnád, mitől mit nem látok

A szavaidat kölcsönadhatnád, vagy örökbe
Ha néha-néha belemegy az élet a szemembe
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Kell, hogy megérezd
Kell, hogy megértsd

Kell, hogy készen légy rá
Kell, hogy megérj

Csak te, csak te, csak te
Én nem tehetem meg helyetteed

Csak így értheted meg

Csillagod

Kártyavár az élet, 
összedől, néha meg áll

Kár az életért, 
de ne sírj, ha nem muszáj

Minden lassan a helyére talál
Ne várd a csodát 

ne várd, 
ne várd

Egyszer minden a helyére talál
Ne várd a csodát

 csináld, 
csináld

Sérelem ért, 
nem érdekel, bármit 

mérlegre tennél, nem számít 
mennyiért s mit kaptál 

szám szerint se név szerint se 
nincs tétje
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Hitemet elhagyod, 
érted becsapom 

magam, 
megfagyok-elégek, 

Te vagyok 

Kit játszok, mért játszom?
úgyis megbánom

Nem igaz, 
nem bánom

próbálom, próbálom

Ha láttead egyszer is már a csillagod
Kell-e más, 

lehet-e más? 

Várhatod, becsapod magad, 
úgy tudod,

Ha köreid lefutod jutalmad megkapod

Kártyavár az élet,
összedől, néha meg áll

Kár az életért, 
de ne sírj, ha nem muszáj&

Egyszer minden,
Végül úgyis, 

Végül minden a helyére talál

(Megzenésítés : http-s://youtu.be/LFXynb9MHjE)
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Ma

Itte vagyok& A sejtjeim még összeállnak&
Még hajt az ereimben az a kóbor áram&

Mit tegyek? Ma mi legyek?
Az életteel ma mit kezdhetek?

Mi hétkor kezdünk el sietniH
Nem „hétkor kelünk fel”

Mi nem vesszük észre, hogy az életet 
csak simán élni kell&

Sok a terv, a cél, a „to-do”
Kevés az érdemben megélt momentum&

A lassítást miért csak propagálom?
Számomra hogy maradhat álom?

Lépés és lélegzés,
Mosoly és tette&

Ez az, 
amiért az ember

ember lette&

(Megzenésítés : http-s://youtu.be/fEqivQPMrGU)

151

https://youtu.be/fEqivQPMrGU


Élet Jószay Magdolna

Jószay Magdolna

Jószay Magdolna vagyok, Debrecenben születteem és élek&
36  évig  nyomdában,  majd  könyvkiadóban  dolgoztam  szer-

kesztő-tördelőként, korrektorként& Mindig szeretteem írni, viszont
ez csak az internet segítségével került közönség elé& Évekig pub-
likáltam irodalmi fórumokon, számos antológiában jelentek meg
írásaim,  illetve  évekig  rendszeresen  írtam  igaz  történeteket  a
Macska magazinba& Két saját kötetet és kilenc e-könyvet mond-
hatok magaménak&

Az írás számomra nemcsak önkifejezési szükséglet, de feltöl-
tődés is, valamint időnként gyógyír az adódó gondokra, bajok-
raH Látványos sikerekért nem küzdök, elsősorban magam miatte
írok& Számomra a lényeg, hogy érzéseimet, hangulataimat, gon-
dolataimat úgy tudjam átadni  másoknak, hogy azt érezhessék:
helyetteük is írtam&
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Bodzának virága

Törtfehér esernyők vagy lapos tányérok
rezegnek szerényen – élénk zöld közt bújva,

elmennél melletteük észrevétlenül, ha
nem kapnád fel fejed a csodás illatra&

Bodzának virága május ajándéka,
tenyérnyi szépségét évente csodáljuk,

parányi csillagok csipketerítőjén át
a világot mindjárt kedvesebbnek látjuk&

A hegy túsza

Ősi várrom áll büszke hegynél,
parkoló nyoma sincs arra,

pedig csodás a táj, közel a tónál
féltve őrzi néhány fűzfa&

Óriás köveit néha elhordják,
zordon vihar tépi, zúzza,

egyre kevesebb marad belőle,
a hegynek ő lette túsza&

Porlad, mint csont, melyet ősrégen
homokba ásotte a kutyaH

vagy mint fél évszázada írt levélbe
elrejtette, préselt rózsaH
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Békehozó

Nyugalmat őrizni türelmet is kíván,
ember, ha lázadna, magát visszafogja,
hirtelen haragnak soha nincsen helye,

ám ész az önuralmat nem mindig osztja&

A természet nyugtat, a harag elillanH
az erdő fensége, napsugár játékaH

szellő hűsíti a gondterhelt homlokot,
szemet gyönyörködtet illatozó bodza&

Az úton kitérő, gödör, kátyú sok van,
és nem mindig kényelmes, egyszerű a lét,
a méreg nem teremt megoldást semmire,
higgadt önfegyelem hozhat újra békét&

Tavaszi aszály

Fülledt levegő, szomjazik a zöld,
bárányka a felhő, csak megpihen,
nem segíthet, száraz marad a föld&
Habos-babos látvány, de csendesen
úszkálgatva éli a májusi napokat,

nem tehet arról, hogy esőt nem hozhatH

Ha én felhő lennék, két napig csak esnék,
ha úgy kívánná lent a fű, fa, virág&

Bárányfelhőként is talán beleolvadnék,
hadd érezze egy kicsit jobban magát
ez a mostanra porosra száradt világ&
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Pitypangos

A pitypang olyan méltóságteljes,
törékeny, kedves kis tökéletesség,
egyszerű, mégis felragyog az arc,

hisz’ gömbbé váltak az apró pihék!

Ha szellő lengeti, a gömb még összetart,
nem szállnak szerte ejtőernyőcskék,
ám vihar után nyomtalanná válnak,
eltűntek messze a bársonyos pihék&

Gyermeki öröm és jó szórakozás
ráfújni és nézni a pitypang játékát,
billenve intenek az ejtőernyőcskék,

s magukkal viszik az ember mosolyát&

Madárka

Repülni tanul, ám mostanra elfáradt&
Pár perc volt csupán, mégis oly sok idő!

Picike még és szörnyen retteeg is,
próbál fingyelni, de oly kevés az erő!

Már tudja, lezuhanH akkor neki vége?
Vajon útjába kerül egy mentő ágacska?

Szerencsés kismadár, már biztosan áll lábán,
„Innen sehova se!” – reszket halkan, sután&

„Meglelem fészkünket, csak picit pihenek&”
Sebes szívverése enyhül nemsokára,
árnyas levélkék csöndes neszezése

édes álmot borít fáradt madárkánkra&
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Zárt szirmok

Ruganyos léptekkel támad az új tavasz,
tegnap még kopasz fák rügyeket sarjadnak,
az ember bent reked kulcsolt zár nélkül is,

ha ritkán kisétál, csak ámul minden újnakH

Hajnali fagyok gyorsan megenyhülnek,
új erőt, derűt adhat egy kevés napsugár,
s ha az emberi léleknek léteznek szirmai,

az a lélek a természet simítására vár&

Talán majd jövőre másféle tavasz lesz,
nem ily mozdulatlan, makulátlan szépség,

melynek ablakon át csak szemek örülhetnek,
miközben nem érint napfény

és nem nekünk kék az ég&

Foszló remény

Míg még létezik a zöld,
addig él a Föld, és élhető világ,

míg friss hajtást hoz az ág,
míg a kölcsönkapotte remény
naponta félig a szívbe vág&

Mert ezer dolog, mi pusztítja,
mi édes, szép és szívmelengető,

s a remény lassan elemészti magát,
a zöld is szürkévé, színtelenné válik,

mint padláson porosodó, foszló,
százéves kabát&
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K. T. Bernadett

K& T& Bernadette közgazdászként diplomázotte közel két évtize-
de& Az egyetem után elvégzette egy tolmácsképzőt, a francia szó-
beli vizsgán eredményesen teljesítette& Angol és olasz nyelven is
beszél&

A nagybetűs írással négy éve próbálkozotte először& Két éve pe-
dig megállás nélkül ír& A harmadik könyve remélhetőleg ebben
az  évben  megjelenik&  Több  antológiában  szerepelnek  novellái,
versei&

Az íráson túl szeret olvasni& Szabadidejét a családjával, férjé-
vel és három gyerekével tölti& 
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Második esély

Március másodika& Megtörölte a könnyes szemét& Napok óta
félt etteől a naptól& Tíz éve veszítettee el a feleségét& Egyetlen fina a
tengerentúlon találta meg a számítását& És a feleségét& Otte élnek
már  húsz  éve&  Ha  évente  sikerült  egyszer  találkozniuk,  már
boldogok voltak& A bácsi különösképp& Bár egy ideje már nagyon
ritkán  beszélnek  telefonon&  Sosem  érnek  rá  abban  az
Amerikában,  mondta  az  idős  ember,  és  legyintette&  Amióta  a
felesége  is  elment,  magányosan,  bezárkózva  élt  a  kétszobás
földszinti panellakásban& Az ablakokon azóta van rács, amióta a
fina  külföldre  költözötte&  Egyszer  be  akartak  törni&  A  rácsot
azonban nem tudták kifeszíteni& Atteól fogva a lakást csak együtte
hagyták el, és lehetőleg minél rövidebb időre&

A  temetőbe  egyedül  sosem  ment,  egy  szomszéddal  együtte
látogatteak ki a szeretteeikhez&

A szomszéd a lányánál volt látogatóban két hétig& A bácsi nem
tudta,  hogy  mit  tegyen&  Nem  csöngethet  be  senkihez,  hogy
kikísérje a temetőbe&

Összeszedte  minden  erejét  és  bátorságát,  elindult  a
villamosmegálló  felé&  Néha  megállt,  felnézette az  égre,  és  azon
gondolkozotte,  hogy az  Isten meddig hagyja még őt  szenvedni&
Mert azóta, hogy a felesége a túlvilágra költözötte, nem akart élni&
Nem  volt  miért  élni&  Úgy  érezte,  hogy  nincs  rá  szüksége
senkinek& A szülei már sok éve meghaltak, testvére nem volt, a
gyereke és az unokája több ezer kilométerre& Nem hiányozna ő
senkinek&

A virágárusnál  a szokásos három szál  vörös rózsát vettee& A
feleségét negyvennyolc éve szereti& Mindig őt szerettee&

158



Élet K& T& Bernadette

Ahogy közelítette a sírhoz, furcsa érzése támadt& Talán mégsem
kellene most odamenni& A fejfa mellette egy középkorú nő állt& A
férfin értetlenül  nézette rá,  egy pillanatra  az  örök szomorúságot
felváltottea a zavarodotteság&

Érdeklődve kérdezte, hogy mit keres a felesége sírja mellette& A
nő elnézést kért, és gyors léptekkel ki akart jutni a temetőből& A
bácsi azonban sietette, ahogy csak bírt és a nő után kiáltotte& A nő
megtorpant,  de  tovább  sietette&  A  bácsi  ebben  a  pillanatban
megszédült  és  elájult&  A  nő  azonnal  visszafutotte és  hívta  a
mentőket&

Az orvos az utolsó másodpercben érkezette& A bácsit kórházba
vitteék és gépekre kötötteék&  A nő többször  volt  látogatóban,  és
kénytelen volt rokoni kapcsolatot hazudni&

A bácsi pár nap múlva magához tért& A nő újra meglátogattea&
És mesélt& A néni, akihez kijárt a temetőbe, igaz, sosem a sírra

tettee a virágot, hanem a temető bejáratánál lévő Jézus szoborra,
az  édesanyja  volt&  Ő  maga  finatalkori  botlásból  születette&  Az
édesanyját a szülei rákényszerítetteék, hogy őt intézetbe adja& A
nő  pár  éve  tudta  meg,  egy  véletlen  folytán,  hogy  ki  szülte
valójában&  Nem  akarta  senki  életét  felborítani,  ezért  nem
jelentkezette a  bácsinál&  Akihez  végül  is  semmi  köze&  Búcsúzni
akart& Végleg&

A bácsi azonban kérte, hogy maradjon& 
Az élete új értelmet nyert&  Szívesen mesélt a feleségéről, az

édesanyáról& Aki a sírba vittee a titkát& A bácsi nem érzette sem
haragot, sem dühöt; örült, hogy lette egy lánya&

A  fogadotte lánya  hónapokon  keresztül  látogattea&  Sokszor
főzötte neki, néha otte is aludt& Családja nem volt és így kapotte egy
apát& Aki bár nem édesapa volt, de sok édesapa példát vehetette
volna róla& Nagyon megszeretteék egymást&

Úgy tervezték, hogy Halotteak napján kimennek a nénihez& Az
anyához, a feleséghez& A nőnek kulcsa volt a lakáshoz& Bekiáltotte&
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Nem jötte válasz& Rossz érzés fogta el& A bácsi az ágyban feküdt& A
nő odarohant& A bácsi elaludt& Végleg& A nő a mentőt hívta, de
tudta, hogy hiába&

A temetésen a bácsi koporsója mellette a pap, a szomszéd és a
nő állt& A fina és a családja nem tudotte eljönni& Úgy üzentek& A
végrendelet  felolvasásánál  csak  online  módon  voltak  jelen&
Amikor  a  közjegyző  közölte,  hogy  a  lakását  és  a  kevés
megtakarítotte pénzét a fina és a nő fele-fele arányban öröklik, a
férfin azonnal  bontottea  a  kapcsolatot&  A  nő  lemondotte a  férfin
javára az örökségről& A sírt, ahol az édesanyja és az édespótapja
nyugszanak, csak a nő látogatja&

Elment a hajó

Álomhuszár pizsamában

Ábrándozik egymagában&

A két karját összefonja,

Közben a plafont bámulja&

Az emlékek beterítik,

Nagyon elkedvetlenítik&

Nincs semmije és senkije,

Csak rengeteg oklevele&

Az életét feláldozta,

Egyfolytában álmodozva&
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Mire nyolc diplomát szerzette,

Betöltöttee a hetvenet&

Ekkor jötte rá, cseppet sem élt,

Egyfolytában csupán remélt&

Nem a papírtól lesz ember,

És az jellemet sem teremt&

Azt hittee, hogy ő valaki,

A többi ember meg senki&

Lenézte a többieket,

És szüntelenül nevetette&

A nagyképűség bosszút állt,

Ő meg hosszasan sírdogált&

Papírjait tűzre dobta,

Mind már a tűz martaléka&

Feleségre nagyon vágyotte,

De lekéste ezt az álmot&

Utódok sem veszik körül,

Álma többé nem teljesül&

Becsukja lassan a szemét,

Elengedi a keservét&

Sóhajt egyet, utoljára:

Az álmait így lezárja&
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Kajári Bettina

Élet& A legszebb dolog, amit vala-
ha az ember kaphat& Lehetőség, fel-
ismerés,  megismerés,  csodákH
ugyanakkor a legfájdalmasabb érzé-
seket  is  általa  ismerhetjük  meg&
Csalódás, összetörtség, szomorúság,
elmúlásH Sokan vannak, akik csak
a  sötét  oldalt  ismerik,  és  szintén
nagy a számuk, azoknak is, akiknek
az  élet  szerencsés  lapokat  osztotte&
Ennek ellenére biztos vagyok ben-
ne,  hogy  a  szomorúság  oldalán

élőknek is adatik néha egy kis boldogság, és ugyanúgy élnek át ke-
vésbé örömteli perceket a kívülről szerencsésnek látszó emberek& Az
én véleményem az, hogy igazán akkor ismerhetjük meg magunkat,
ha mind az örömteli, mind pedig a szomorú pillanatokat is átéljük
és megéljük, mert a legmélyebb helyzetekben tudjuk igazán értékel-
ni, vagy adotte esetben átértékelni a múltbeli, és a jövőbeli apró örö-
möket& Írásaimban igyekeztem különböző nézőpontokból megfogal-
mazni az életről alkototte képet& Próbáltam a végső elkeseredésben
lévő személy cselekedeteire magyarázatot keresni, valamint megér-
teni, továbbá az odáig vezető út nehézségeit is igyekeztem megfo-
galmazni& Ezen kívül a boldog perceket is szeretteem volna papírra
vetni& A szeretetet, ami a legfontosabb dolog számomra, és az emlé-
kezést egy boldog, gyermeki, gondtalan világra, amikor még min-
denben a jót látteunk, amikor nem tudtuk elképzelni sem, hogy ez
nem lesz mindig így, amikor őszintén ki mertük mutatni azt, amit
érzünk, mennyivel egyszerűbb, könnyebb, jobb volt& Én azt vallom,
hogy a gyermeki gondolkodás,  gyermeki viselkedés felnőttekorban
nem felelőtlenség, nem éretlenség, hanem segítség, megoldás arra a
szóra, amit legelőször leírtam: Élet&
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Akarom-e? 

Nyugtalan, álmatlan, gyötrő éjjelem&&
Érdekel, de mégsem kérdezem&

Nem tudom, akarom-e egyáltalán hallani,
szívet szaggató szavakat színt vallaniH

Ha azt mondanád, mit tudod, hallani akarok,
Mélybe rántanának ólomsúlyú hazug karokH

Ha elmondanád az igazat, megfagyna a pillanatH
Nincs jó válasz tudod, s tudom én isH
De, jó lenne egyszer megtudni mégis!
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Ő volt…

Nem láttea a fényt a napban,

Nem hallottea a szépet szerető hangban&

Nem érezte a szellő simítását,

Csak lelke örökké fájó sikításátH

Nem láttea szállni a madarakat a kék égen,

Nem hallotte újszülötte finókát anyja fészkében&

Nem érezte a tavaszt a virágok illatán,

Csak egy játék volt ő is a világ színpadánH 

Nem látotte kedvességet senkinek a mosolyán,

Nem hallotte még boldog igent a szerelem oltárán&

Nem érzette vonzódást, vágyat senki felől,

Csak menekült a mindennapok gondjai előlH

Nem láttea, nem hallottea, nem érezteH

Ő volt, ki csupán egy gyászhírként végezte!
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Csak egy napra!

Bárcsak újra gyerek lehetnék!
Fára mászva boldogan nevetnék,

Mindenkit, akit csak lehet, szeretnékH

Enyém lenne a világ a mászóka tetején,
Vatteacukortól lennék maszatos május elején&

Virágokat ültetnék a kiskertbe,
Örömet vinnék szomorú szívekbe&

Dombtetőn kívánnék a hullócsillagtól,
Meleg takaróm védene minden vihartól&

Sárkányt eregetnék lágy szellő ölén,
Boldogság szállna mindig körém&

Napsütésben tóparton játszanék,
A világon senkit, semmit nem bántanék&

Árnyékom lenne örök barátom,
Pillecukrot sütnék nyári parázson&

Forró homokban vizesen feküdnék,
Rosszcsontságból néha bajba kerülnék,

&&&de mindenkit, akit csak lehet, szeretnék!

Fára mászva, boldogan nevetnék,
csak egyszer még, még egyszer gyerek lehetnék!
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Kéz a kézben

Mikor kezed kezemhez ér,
Találkozik kezdet s a végH

Összefonódó ujjaink egymáson pihennek,
Tudják, a másikban nagy kincsre leltek,
Örökké megtalálták helyüket a világban,
Összekulcsolva hálát adnak egy imában,

Egymást többé soha el nem engedik,
Hiszen egymásnak a világot jelentik&
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Hiányzik

A múlt rögös útjain megkopotte szív halkan dobban,
A hosszú úton gyűjtötte emlékekből rakotte tűz hamar lobban&
Utoljára kimondotte szavak gondolata tépi lelkem darabokra,

Hiába szeretnék, nem tudok nem emlékezni az édes hajnalokra&

Kezemből kezed az, mi hiányzik&&
Úgy érzem kertem többé már nem virágzik&

Szeretném, ha múltunk egyszer jövőnk lenne,
S hangod reggelente újra fülembe csengne!
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Keresztesi Judit

Bemutatkozás helyette szeretetteel ajánlom a verseimet& Úgy ér-
zem, többet mondanak el rólam, mint bármilyen életrajzi  adat,
önjellemzés&

Ki vagyok én?

Ki vagyok én? Ki vagy te?
Az élet legfontosabb kérdése
S mikor már minden meghatározás elhangzik
Minden szereped, álarcod lehull
Otte marad a lényeg kimondatlanul
Nincs rá szó, pontos definníció
Otte a meztelen igazság, az önvaló
Hogy mi az? Elmondani csak próbálkozás
A mesterek sem tudják átadni ezt a tudást
Csak látható, megtapasztalható, érezhető
S mikor kimondanád saját magod, lényeged, 
Valami belőle máris elveszette
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Legyen

Mindent megad az élet
Kérnem sem kell Istenem

Pont arra van szükségem, ami van
Gondviselésed határtalan

Legyen, legyen meg a Te akaratod
Én sem akarok már mást, tudod&

Csillagporból

Tudtad, hogy csillagporból vagyunk?
Nézz fel éjjel, emeld az égre tekinteted!

A testvéreid otte ragyognak 
Millió év el nem választ

S majd ahogy telik az idő
Te ragyogsz fenn és ők 
Néznek innen lentről

Csak a ragyogást ne hagyd abba soha!
Nyisd meg a szívedet! Süssön át a csoda!

Fényedet add, ne sajnáld, ne bánd!
Az élet kihunyhat, de a fény él tovább& 

Szabadság

Szabadon akarhatod 
sorsodat

vagy tagadhatod,
más nincs&
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Csoda vagyok

Csoda vagyok
ha szeretsz
Ha nem,

hibáimat keresed
Találsz bőven,

hisz ember vagyok
Tükörfényemben
Magad láthatod

Csoda vagy 
Te is

Vagy csak 
egy ember&

Az önszereteted
dönti ezt el&

Tekints magadra bárhogy
én szeretlek, tudhatod&

Élet

Hol voltam, míg meg nem születteem?
Ki szeretette akkor engem?

Tudtam magamról?
Vagy öntudatlanul lebegtem?

Fogantatásomról értesültem?
Anyám, Apám választotteam?

És hányszor történt ez
meg velem?
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Évezredek hosszú sora
Halál s születés újra?

Tanulás, játék, tapasztalat
– Isten teremtő társa vagy!

Legnagyobb kincsem maga a lét
Csodálatos lehetőség
Felfedezni, ki vagyok
Megélni a varázslatot&

Lehetek

Világítótorony, kikötő, híd
vagy lehetek csendes sziget

vagy csak egy villanásnyi fény,
melytől kicsit világosabb lette

Út, kapu vagy egyetlen szó,
mely elér a lelkedig

s egy pillanatra
összerezegnek szíveink

Jelzőtábla, segítség
kézzelfogható támogatás

biztatás, kapaszkodó
zsebkendő, mely eldobható

Mennyi lehetőség, változás
könnyed, sima átalakulás,

akadály, bukkanó gondot nem jelent
Változik a világ, s változunk vele&
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Szeretetlenségben

Minden szeretetlenségben töltötte pillanat 
elvesztegetette idő&

Rajtad múlik

Itte és most az élet él,
tapasztalás, fejlődés&

Lehet játék, könnyedség
vagy lehet görcsös megfelelés&

Ha ismered önmagad,
teremtő lehetsz, írhatod sorsodat&

Változhatsz, s változik a világ veled&
A történet benned zajlik,

minden más csak tükrözi ezt&
Ugyanazt nézzük,

mégis mást látnak az emberek&
Az egyik szörnyű világban él,

a másik boldog, elégedette&
Azt veszed észre, 

mi benned is otte ragyog&
Nyisd ki szíved,

fényesítsd fel lámpásod!
Az ítéletteel bánj óvatosan,

mások dolgával foglalkozni
haszontalan!

Éld a saját életed!
Hidd el, elrontani nem lehet!
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A kapcsolat

Ma újra játszotteam a halállal,
kedves barátom Ő&
A kapcsolatot vele tartani illendő&
Beszélgetteünk kedvesen,
nem retteent tőle semmi sem&
Megnyugtat, elringat, szeretem&
Ez nem képtelenség, hiszem&
S ha majd jön, újra meglátogat,
ismerős ismerőst fogad&
Magához ölel csendesen,
mosollyal az arcomon,
elalszom teljesen&
Testem nehéz azon az úton,
melyre hív&
Csak lelkem viszem,
messzire tekint&
Látom elmúlt életem&
Jól csináltam, jól tetteem?
Értem volt minden Istenem?
Úgy érzem, 
a szeretet most is ragyog&
Köszönöm,
csak hálát adhatok&
Boldog voltam-e?
Lehet&
Érték volt az igyekezet?
Béke, derű, nyugalom, 
enyém már, oda nem adhatom&
Az örök, a mindenség,
részem már a teljesség& 
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Kisgyörgy Ágnes

Baróton, Kovászna megye, Románia, látteam meg a napvilágot
1964& április 14-én, de 15-re írtak be, mert koraszülötte, és remény-
telen eset voltam& Gyerekkorom, elemi iskolai éveim szerető csa-
ládom körében töltötteem, Bölönben, az unitáriusok rómájának is
nevezette községben& Büszke vagyok szülőfalumra, és nagyon sze-
retem& Ennek ellenére elsodort az élet& Egészségügyi pályára ké-
szültem& Brassóba kellette költözzek, hogy elsajátítsam ezt a szak-
mát román nyelven& Iskolai éveim végeztével oda kaptam kineve-
zést, ahol először látteam meg a napvilágot, Barótra& Két évvel ké-
sőbb, személyes okok miatte Kovásznára költöztem, majd Kolozs-
várra mentem férjhez& A forradalom után Kézdivásárhelyre köl-
töztünk& Két gyerek édesanyja vagyok&

Negyven évesen írtam első pályázatom& A mai napig próbál-
kozom& Az egészségügyben dolgozom& Szabadidőmben írok, és ha
lehetőség van, beszélgetek a gyerekeimmel&
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Az élet szép!

Testem, mint pillangó
Szállna a magasba&
Egy hang azt súgja,

Maradj! 

Lesz még holnap!
Lesz még pirkadat!

Lesz még virágos rét,
Lesz még diadal!

Fel ne add!

Valaki vár rád,
Valahol&

Gyereked, nézd!
Feléd nyújtja kezét,

És sikoltja :
Maradj! 

Értékeld át az életed!
Ne tipord le életkedvedet!
Ellenséged még barátod 

Lehet,
Kezdjél el tenni

Valami jót!
Meglátod feléd szállnak

A pillangók&
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Tiéd lesz a diadal&
Tiéd lesz a pirkadat&

Tiéd lesz a virágos rét&
Tiéd lesz a Nap, az ég&

Maradj!

Még maradok&
Testem pillangója,

Szállj emberről-emberre,
S hirdesd,

Hogy szép az élet!

Életem utolsó percei?

Életünket a megpróbáltatások edzik&  A Jó Isten azért adja a
nehézségeket, hogy megbirkózzunk vele,  mondja Csaba testvér
egyik beszédében&

Néha tehetetlenek  vagyunk&  Mintha  kezünk bilincsbe  lenne
zárva&  Néha  küszködünk,  de  van amikor  belenyugodva  várjuk
VALAKINEK a döntését sorsunk fölötte& Ahányszor szívünk sza-
pora dobbanása kongatja a harangot, testünk velünk együtte küzd
egy célért, az életért&

Egy nagy hasi műtétre készültem& Nem az első volt, nem is az
utolsó&

Gyerekeim már retteegtek, mikor felvetteem az ünnepi ruhám,
és őket a nagymamához irányítotteam felcsomagolva&
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Aggódva kérdezték: – Anyuci mi baj van, miért kell a nagyi-
hoz menni?

Próbáltam palástolni a problémát, de nem sikerült& A gyereke-
ket  mindig  nagyon  megviselte,  valahányszor  műtőasztalra  ké-
szültem&

Amikor útra készen álltak, a kislányom nagyon nehezen vált
el tőlem, és azzal búcsúzotte: – Anyuci ugye nem fogsz meghalni?

Próbáltam nyugtatni gyerekeim, hogy minden a legnagyobb
rendben lesz, és hamarosan újra viszontlátjuk egymást& Anyuci
beteg, csak így gyógyulhat meg&

Akkor csak gyerekbeszédnek véltem a történteket&
Másnap reggel csomagoltam és újra csengette a fülemben a kis-

lányom aggódó kérdése& Körülnéztem a házban és elindultam a
kórház fele&

Elvégeztem  a  szükséges  elővizsgálatokat,  minden  rendben
volt&

A műtét napján, akaratom ellenére folytak a könnyeim, úgy
vágytam a gyerekeim után, mint talán soha& Nyugtalan voltam,
mert már jötteek értem és a férjem még nem ért a kórterembe&

Az intenzív osztályon ébredtem& A férjem otte várt, szeretteem
volna mondani neki, hogy vigyázzon a gyerekekre, de nem tud-
tam& Túl kába voltam és képtelen, meg a szondák, és az oxigén-
maszk sem engedték&

Alvás közben néha felébredtem& Úgy gondoltam minden a leg-
nagyobb rendben& A kevés fájdalom meg a műtétteel járó kelle-
metlenségek már megszokotteak voltak& A nappalos kolléganőm
hűségesen őrködötte feletteem& Este háromnegyed hétkor váltotteak&
Jól éreztem magam a helyzethez képest, üdvözöltem a beérkezette
kolléganőm, és elköszöntem a nappalostól&

Sípolni kezdette a monitor a fejem felette, kértem kapcsolják ki,
mert zavart& Én visszaaludtam&

Arra ébredtem, hogy azt mondja valaki: – Mindjárt meghal!
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Fibrillál!
Nagyon megijedtem& A szívem küszködötte az életemért&
A kislányom jutotte eszembe& Hogy fogja az apja megmagya-

rázni neki, hogy már nem leszek& Mi lesz velük? Ezek az utolsó
percek az életemből? Ennyire ráérezhet egy gyerek a veszélyre?
Bántotte, hogy a férjemtől sem tudtam elköszönni& Nem tudtam
elmondani: vigyázzon a gyerekekre&

Sorsomba belenyugodva, mély csendbe merültem& Ennyi volt&
Majd odafönn találkozunk!

Ébredéskor semmire sem emlékeztem&
Mintha a második életem kezdetén letteem volna, arra eszmél-

tem, hogy valaki azt kiáltja: nyissam ki a szemem& A hang távol-
ról hallatszotte, és én egyre közeledtem& Amikor a szemem kinyi-
totteam sokan álltak ijedten az ágyam körül, fellélegezve&

Csak én nem tudtam mi történt velem& Nagyon el voltam fá-
radva, mintha egy maratont futotteam volna&

Igen& A halállal& Az életért! Szerencsére én letteem a győztes,
mert a sok lelkes szív az enyém újraindításáért dobogotte& 

Talán soha nem ijedhet meg jobban valaki, mint amikor, lehet,
az élete utolsó perceit éli& Szíve utolsó dobbanásait érzi, és ezt pár
perc leforgása alatte kell feldolgozza& Kommunikálni szeretne, de
nem tud& Egy pár perc elég kell legyen ahhoz, hogy mérlegelje
életét, szeretteei jövőjét&

A kollégák helyzete sem volt irigylésre méltó& Egy embólián
voltam túl, de jöhetette volna a következő& Egy kolléganő életéért,
két kisgyerek édesanyjának szíve újraindításáért dobbant a szol-
gálatos orvosok, asszisztensek szíve szaporán& Szerencsémre, az
enyém követtee&

Rögtön a visszatérésem után az életbe, nem is tudtam felmérni
milyen  megpróbáltatáson  vagyok  túl&  Később  egyre  nehezebb
volt feldolgozni, s belegondolni a következményekbe, annál is in-
kább, hogy sebészeten dolgozom&
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A kollégáknak, a mai napig, ha találkozunk, az életem meg-
mentéséért való küzdelem jut eszükbe& Mindig nagyot dobban a
szívünk, és örvendünk, hogy sikerült&

Köszönöm a sorsnak, hogy tovább nevelhetteem gyerekeim, és
enyhíthetem mások fájdalmát& Köszönöm a második életem, an-
nak aki visszaadta nekem& Valakinek még célja volt velem& Olyan
dolgok váltak valóra, amiről előző életemben csak álmodtam& Fel-
épülésem alatte rátaláltam a pályázatokra& Egyre több versenybe
neveztem be& A sikerélmények még jobban késztetteek a kihívás-
ra&

Visszamentem  dolgozni&  Amint  az  állapotom  javult,  egyre
több felkérésnek tetteem eleget& Mókuskerékként forgotte a világ
körülötteem& Önkénteskedtem, hogy lerójam tiszteletem a sorsnak
a második életemért& Vércukorszintméréseket, prosztata rák szű-
rést szerveztem& Nagyon sok beteg időben kezeléshez juthatotte a
szűrés eredményeként& Bevállaltam az asszisztens és a segédápo-
ló képzést& Örömmel adom át szerzette tudásom és tapasztalatom
a következő nemzedéknek& Nagyon szép az oktatási munka& Sze-
retetükkel róják le hálájukat a tanítványaim& Rám bízták mellék-
állásban a dietetikát is a kórházi konyhán&

Sokszor azt sem tudom merre menjek, hogy osszam az időm,
hogy a napba teendőim beleférjenek& Legnagyobb örömem, hogy
felneveltem gyerekeim, elindítotteam a nagybetűs életbe őket& A
lányom, aki sejtettee a veszélyt, már egyetemista, a finamnak pél-
daképe letteem&

Köszönöm Istenem a második életem!

Köszönöm mindenkinek!
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Kisháziné Vincze Julianna

Szerintem minden dolog, ami megesik bárkivel a mindenna-
pokban, az élethez tartozik& Aki ezt nem érzi át, nem él, csak gör-
csösen élni akar, közben csak tengődik, sodródik azok közötte a
történések közötte, amelyek nem képesek megérinteni a lényét&
Keresi  azokat  az  élményeket,  amelyek  csak  szépet  nyújtanak
neki, és elmegy az igazán megőrizni valók mellette& Pedig a napi
események  legtöbbjében van emléknek  való&  Sajnos  a  rossz  is
megmarad az emlékezetben, de az is hozzátartozik az élethez&

No de hogy mi a jó és a szép? Számomra minden, ami ébre-
déstől elalvásig megesik az emberrel,  és képes orvosolni,  vagy
legalább elviselhetőbbé tenni még az ártó dolgokat is&
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A kis virág

Odakint a réten
Köszönti a kis virág a Napot:

Éltetsz engem, s cserébe a melegedért
A szépségem kapod!

Finom szellő
Lengeti az apró szirmokat&

Hozzá is szól a virág: Érzed-e
A jó illatomat?

Kora reggel
Harmatcsepptől fénylik a virág,

S így kiált : Engem éltet
És kényeztet az egész világ!

Fut az idő s az élet&
Hervatag már a virág&

Szava sincsen, s el is tűnik&
Véget ér neki a világ&

A szirmok közti 
Sok magocska is földbe kerül&

Pár nap, a virág kibújik;
A bimbó a fénynek örül,

S odakint, a réten
Köszönti újból a virág a Napot:

Éltetsz engem, s cserébe a melegedért
A szépségem kapod!
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Csigabiga

Csigabiga, hova mész?
Vigyázz! Magad elé nézz!

Otte egy gödör! Beesel!
Jaj, a csuda vigye el!
Pácban vagy most!

Nem hagyom!
A házadat megfogom,
Óvatosan kiveszlek,
És a fűbe leteszlek&

Hová letteél, te csiga?!
Behúzódtál házadba?

A szarvad se’ látszik ki&
Csigabiga! Gyere ki!

A csodálatos szavak

Ó, azok a csodálatos szavak!
Ha olyan indulat nem válogatja őket,
Mint a düh főleg, meg a gorombaság,

A basák gőgje, az élet sebei,
A vélt erő vagy az ostobaság,

Akkor a valóság és a lét szép lesz,
Mert az ész és a jóra vágyó szív

Olyakat hív elő, melyek
Rendre sorolva a mondatokban

Örömre derítik a lelket&
A létet így csak derű hatja át,
S magát az embert nem sértik&
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De vannak ám gonosz szavak!
Ha mondatod nem gondolod át,

Hibát követsz el, ha velük szólsz!
Mert szívük, akiket érint, megriad,
S bánat lepi el – bár hiszem, hogy

Célod ez, ha így beszélsz&

No és vannak szép szavak,
Melyek alatte a gúny bújik,
S amik összetörik a lelket&

Meglehet, hogy a szándék éppen ez&
Nemes gondolat híján
Gazdáján csak ez segít,

Mert enyhít benne minden görcsöt&

S hogy a gúny vagy a gonosz beszéd
Örök sebet hagy a másikon? 

Vajon kit érdekel?
Azt nem, aki mondja, nyilván!

De aki érzi a szavak erejét,
Fejét lehajtva magába roskad,

Vagy önmagát is megalázva visszaszól;
Csak atteól mélyebb lesz a seb,

S keservesebb az érzés,
Mert azzá süllyed, ki őt gúnyolta&

Így hát vigyázz a szavakkal!
Magad sem hiszed, mi mindent 
Mesélnek jellemedről, s rólad –

De utólag azokat visszavonni már nem lehet&
Akiben pedig sebet ütötteél általuk,
Miatteuk fognak elfordulni tőled&
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Csak játék

Gurul a kocka& Mind az öt&
Fölöttee férjem s én ülök&

Kezemből gördülnek ki mostH
És meglátom a négy hatost!

Máris a pókerre gondolok!
Ha meggurítom a hatot,

Akkor enyém a győzelem:
A férjemet biztos megverem!

Tenyeremben a kocka ül,
Ölemben macska csücsül;

Kis mancsa nyúl kezem után&
Mi kell neki? A kocka tán?

S mikor a kocka elgurul,
A kis pracli utánanyúl,
S magához húzza a cica&

Na, milyen szám lapul alattea?

Annyira mókás a dolog,
Hogy nyerésre nem is gondolok&

Hisz nem múlik azon semmi sem!
Akkor meg mért kell a győzelem?

Lényeg, hogy együtte játszhatunk
A cica, én és az urunk,

És közben nagyokat nevetünk&
Ma ez a pihenés nekünk&
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Milyen szép is a világ!

Apósom szétnézette az udvaron,
Amíg ülni tudotte a kispadon:

Virágok, bokrok körtefa;
De jó is pihenni alattea!

Orvostól orvosig vittee fina –
Próbált segíteni a klinika;

Ereje lassan mégis elfogyotte,
S nem élvezhettee, amit alkototte&

Tudta, hogy eztán az ágy várja csak,
Nem érezheti, hogy rásüt a Nap;
S Mama hallottea a halk sóhaját :

Most látom, milyen szép is a világ&

Ma én ülök a kertben a padon,
S a madarak énekét hallgatom&

Körötteem nyílik a sok virág,
Rám süt a Nap, és szépek az almafák&

Most látom, milyen szép is a világ&
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Komáromi János

csak egy

hidd el csak az a fontos
hogy néha a Sors nem elég pontos

mellé talál gyakran a csapás
mondhatnám úgy is: a Végzet egy "csalás"

látni kell a hazudotte-falakon át
látni kell az őszintén születette csodát

feledni a falakra rótte jeleket
lehámlotte már róluk az üzenet

feketévé úgysem válhat a hófehér
a Pokol a Menny kapujáig éppen felér
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lélekemelő

lélekemelő felhőkön ülnek a lángok
egyre csak mélyülő árnyakat látok
szelíd fényekkel rajzol a délután

ülök a világ felette valahol négy után

a csend csukja össze percnyi szirmait
nem is tudom ez a nap most miért is van itte

ha kialszanak a lángok ki tudja mi lesz velünk
de addig még néha-néha nevetünk

szél-sodorta hullt levelekkel versenyt futva utazunk
egyik világ, mint a másik, soká sehol sem maradunk

ez az élet csak átmenet, Semmi és Minden közötte
elbújik a lelkünk saját eltorzult arcunk mögötte

illatunk

illatunk mindig otte maradt az utcán
futotteak árnyékaink a fényszórók elől
csillagokat néztünk a vaksötét égen

hallotteuk ahogy a hajnal ködfala ledől

álmaink mindenhová követteek
csavarogtunk együtte éjszakákon át
akár ébren voltunk, akár aludtunk

mindig hitteük a jövő mámorát

egymás szemében kerestük a fényt
vöröslő parazsát kihunyt tüzeknek

de amikor a lángok füstteé letteek
a bennünk élő indiánok jelekkel üzentek
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félelem-falak

bennem félelmekből épültek az égig-érő falak
gyermekként mindennap újra és újra felfaltak
sötét volt folyton és egyedül álltam az éjben

reszketteem, pedig tudtam, szállhatnék a Fényben

a Magány szorosan ölelt magához
a félelem szívemen dobogva táncolt

sápadt-izzadságom nyirkosan tapadt tenyerembe
ezernyi kétség rakotte fészket a fejembe

nem volt bennem Csend és meghaltak az Álmok
de ma a Fényre már nem csak sóvárogva várok

szívemből törnek fel izzón az Új Élet lángjai
nem akarok már sem másnak sem magamnak ártani

évek szálltak el és hova jutotteam?
vissza nem is látok

olyan messze futotteam!

nem tudom rám mi vár még?
csak az a biztos

hogy eddig Ember maradtam!

hideg lángok

hideg lángok
fénylő kék égbolt

volt néhány napom
ami tényleg szép volt
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egyszerű hétköznapok
egyszerű éjszakák

a nyugalom csendjén
semmi nem tört át

vállaltam az életet
összezúztam a múltat

a csalódásaimból
sohasem tanultam

hideg lángok
sötéten kék égbolt
volt néhány napom

ami tényleg szép volt

hétköznapjaimban
tétován lépkedek
alig van már hely
ahová léphetek

utam mindig rám talált
pedig sosem látteam

testem az idő görbítettee
de finatal maradt a vágyam

számolatlan gyűltek
az elveszette pillanatok
nappal még nem élek

éjjel már nem álmodok

hideg lángok
iszamós-kék égbolt
volt néhány napom

ami tényleg szép volt
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édes-fényes

édes-fényes napfény kúszik
az Idő rügyekbe fagy
kibújik az első levél

a Tél már csüggedt-hallgatag

csendet-olvasztó hólevekben
feloldódnak fagyok könnyei

elgőzölög a borzongató hideg
és leveszi a pólót valaki

annyit vártunk a fényes-melegre
most ujjong a megkönnyebbült lélek

állunk zuhogó illatokban fürödve
és búcsút intünk a Télnek

dobogó csend

annyi vágyH
dobogó csend

és kiszáradt folyók

körbe futó
lépések

és fekete tűzgolyók

átforduló
idők

széthasadt látomások

megrepedt
fények

és elsuhanó állomások

hol vannak
az elmúló évek?

az arcok

melyek belém égtek?
hová letteek?

belém vesztekH
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ringatózz

ringatózz csak csónakom
repülj, repülj kis hajóm

feketévé sorvadnak
az árnyak
nézz rám!

én most is várlak

otte állok gyűrötte
hullámok felette

fentről egy sötét emlék
rám nevet

lassan felszínre érnek
emlék-buborékok

csak egy mozdulat kell
és mindent felborítok

elnyel a hideg áradatH
miért is kaptam szárnyakat?

alábukni elég
a két karom
kinyitni őket

nem is akarom

ölelő hideg
vesz körülH
mit hagyok

a világra örökül?

engem a mélybe
nem temetnek

most egy új világot
teremtek

bújok nedves
csend-hidegbe

ahol senki
nem keresne

török fel majd
fel az égig

félhomályból
fel a fényig

ringatózz csak csónakom
repülj, repülj kis hajóm
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ott álltál

otte álltál a Csend kapujában
ahol szétszakadtak az álmok
otte álltál és sokáig nem láttead

hogy csak rád várok
szeretteél volna átlépni

a hétköznapok óceánján
szeretteed volna megtalálni
azt ahol még sosem jártál

fuldokolva
kétségbeesve

bénító-fátyolos köd
hullotte szemedre

lassan süllyedni kezdtél
érezted ahogy elnyel a megszokás

szavaid még eljutotteak hozzám
de több nem volt semmi más

a csend belépette lelkedbe
és mindenhová eljutotte

megtalált minden keserűséget
és bánatában sóhajtotte
csak a fények maradtak

csak az árnyak surrantak
csak este lette megint
csak a mámor marad

csak a józanság legyint
csak a elbújtak a szavak

és már nem állt a helyeden Senki
és már több nem történt Semmi
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mélyről

mélyről zuhant a Semmibe
és feljutotte az Égig

otte volt az életemben
és elkísért egész végig

végig az úton velem lépette
rajzolt a falakra színes képet

és bár látteam ahogy
hazudotte reggel és este

hogy a valóság
rózsaszínre volt festve
mégis olyan jól esette

könnyűvé tettee az életet
mintha más fontos nem is volna

mintha minden jóra fordulna

ködbe csukódik

csukódik valahol egy ajtó
majd újra Csendet nyel magába a Köd

megfulladt zajokat őriz a Távol
és az Idő néha vissza-vissza lök

gyermek vagyok ismétH
a Világ olyan idegen

mélabús, reszkető dalokat játszik az éj
az ártatlan, gyermeki idegen

fehérré fakulnak a színek
a Köd mindent egybemos
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kopott

Kopotte barna padokon
ülök& Plakátok a falakon&
Alóluk kilátszik a tegnapi

nap foszlotte széle és hallani

ahogy tovább szakad
minden és semmi nem marad

egyben& Madarak lármája hallik
a csendesen múló éjszakában és zajlik

ami minden reggel& Éled a város
és máris koppan a járdán pár gyors

lépés, ahogy valaki sietősen
szedi a lábát és nemsokára lihegősen

kezd a munkájába, mint máskor is&
Bár, hogy izzadjon, arra lenne más ok is&

Mondjuk, hogy kevés pénz van a bankszámlán
és nagy számok a finzetendő számlánH

Igazság…

talán ha egyszer felébred az Igazság
talán látni, hallani, megismerni is engedi magát

nem öltözik majd cifra szó-ruhákba
nem bújik majd negédes róka-mosolyok mögé

nem fedi el magát jól hangzó hihetőnek hazudotte félelmekkel
megérti majd, hogy aki csak félig ismeri az csak félember
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ha nem félnénk annyira mindentől ami más
ha az Én helyette többet érne az Egymás

ha majd az Életről beszélünk
akkor minden más-szempontot is megértünk
és akkor talán tovább vezet majd az igaz-Út

amiről mindig letérünk

elhiszünk hinni-akart hazugságokat
miközben azért sírunk

hogy elhallgatják az igazságokat
minden hihető: ha felment a felelősség alól

nem halljuk meg az igaz szavakat
mert a fülünkbe a hőn szeretette hazug-dalnok dalol

persze, ha akarnánk így is hallanánk
de félünk, hogy fájna

persze, ha akarnánk így is láthatnánk
de félünk, hogy akkor más is mindent látna

mert az igazság nem simogat és nem hízeleg – gyakran nem szép
néha arcul csap és sokszor nagyon kemény dolgokat mesél

vajon Te mit akarsz?
felegyenesedni végre és belenézni az Igazság szemébe?

vagy továbbra is szolgálni és hazugoknak hinni?
félve lapulni és ostobaságokat tenni?

másokat kárhoztatni minden vélt vagy valós bűnért?
minden emberit elárulni egy hamis-istenért?

prófétákat követsz
miközben tudjuk

hogy most még csak hamis próféták lehetnek itte
hiszen Jézus régen mondotte szavaival arra int :

"&&&hamis Krisztusok és hamis próféták támadnak,
és nagy jeleket és csodákat tesznekH"*

197



Élet Komáromi János

erősnek és mindenhatónak mondják magukat
de Te nézd meg mit mondanak a tetteek

láthatod majd: mindent maguknak akarnak
mindent csak önmagukért tesznek

nem érted és nem a népért
az emberek mégis
mindent odaadnak

néhány jól hangzó jelszóért

főleg ha mindezt felékesítik Isten
a jóság és a szeretet nevével

tömegek követik az ilyen hamis prófétákat
és nem égetik meg őket a gyehenna tüzével

ébredés talán csak akkor lesz
amikor már neked is késő 

mert velük égnek majd a követőik
ha jön az ítélet, a Végső

hiszen bűnt követ el mindenki
aki mások felette ítélkezni mer
hiszen isteni szempontokat

az ember nem ismer
hogy is tudnánk eldönteni mi a rossz és mi a jó

az embernek szeretni kell : neki ez való

&&&és miért is néznénk le másokat?
&&&miért is hinnénk különbnek magunkat?

&&&miért, hogy a lustaság miatte megalkudunk?
&&&miért, hogy még önmagunknak is hazudunk?

&&&miért hagyjuk, hogy tévútra vezessen
aki már rég nem tudja hogyan szeressen?
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játsszuk vele a hazug játékot
és miközben kívül mosolyog

magában mindenkit átkoz
mindenki eszköz csupán

az önmagát nagynak álmodó
álnok játékos asztalán

akit irányíthat: maradhat
akit nem: az hiába szaladhat

mert így is
úgy is lesöpri az asztalról

olyan bábu nem kell
akinek nem ő parancsol

&&&de minden játéknak
vége lesz egyszer
összedől minden

hazugságra épülő rendszer

&&&és akkor majd otte állunk
talpig Igazságban

és megláthatjuk ki van
túl bő ruhában

* Károli Gáspár: A Máté írása szerint való Szent Evangélium
24& fejezet
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eljött a 6van

eljötte hát a hatvan
ez tagadhatatlan

gondoltam valami versre
gondoltam persze

de nem jutotte eszembe más
csak ez a tényállás

meg az hogy teszek egy kísérletet
becsapom az éveket

hatvan évem
elcserélem

fényre, csendre
egy nyugodt estre

egy szelíd simogatásra
úgysem vágyom másra

csak arra aki velem marad
akkor is amikor a hatvan

majd réges-rég tovább szalad

eljötte hát a hatvan
ez tagadhatatlan

de miért is tagadnám
hisz akkor nem maradna semmi

szólna egy hang: lehet elölről végig menni
a már megjárt úton

de úgyis oda lépnék tudom
ahol már jártam

hiszen nem magam vezérlem a lábam
hanem csak a sors visz előre

200



Élet Komáromi János

és talán hiába is választanék más utat
mégis ugyanoda lyukad ki

mint ahová eddig tudtam menni
most meg úgyis jó helyen vagyok

tehát maradok otte ahová értem
és megbecsülöm háromszor húsz évem

eljötte hát a hatvan
ez tagadhatatlan

na és akkor mi van
ennek így kell lenni

különben nem történne semmi
amiért érdemes egyáltalán "lenni"

de azért úgy érzem valami még maradt
van még feladat bőven

nem ülhetek sajnos tétlen
az egyre jobban zsibbadó fenéken

nem várhatok sosem-volt csodákra
kihasználom az időt
ami van még hátra

azt a több
mint negyven évet

amikor majd véget ér a kísérlet
és ha utána is látteok még

már nem leszek más
csak kísértet

akit az élet folytatása
a félbehagyotte rengeteg terv megkísértette

és még akkor sem tud elmenni
amikor már nem muszáj létezniH
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eljötte hát a hatvan
ez tagadhatatlan

&&&és lesz még újabb néhány
van még oly sok az élet-listán
csak talán a gyertyám lángját

kell lassabban égetni
a vállalásokból vissza kell venni

nem a bosszúságot
inkább a derűt keresni

hogy majd ha eltelik újabb negyven
akkor nevethessünk az egybegyűltekkel

hogy még mindig nem vagyok hulla
és a tortán otte díszeleg
az Egy után két nulla

csukd be

csukd be az ajtót
ne engedd be a Világot

olyan Fény kellene
amilyet még senki sem látotte

de most legyen Csend
hallgassuk egymás Csendjeit

ha valamiH
akkor talán ez segít

nyugodt sötétség kellene
és álom-mentes éjszakák
mert nappal ránk zuhan
a rosszabbik "fél-világ"
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pillanat

csak egy pillanatH
sokkal több mint az évszázadok

az Élet egy helyben áll
ha folyton elszalasztom a pillanatot

folyton csak várhatok
hiába a múlt

szétfoszlik minden és csak csend marad
mit ér a jövő

még el sem készült csak vár a pillanat
mikor és mi lesz?

ki tudja?
most fordul alatteunk az elmúlt idő

örvényeit kezdi növeszteni
a formálódó jövő

surran a lélek

surran a lélek
még éppen élek

szememben fények
még csillognak

fejemben képek
csúnyák és szépek

ártatlan vétkek
megmaradnak

levegőt markolok
víz felette fuldoklok
magamban elbukok

minden nap

kortyonként

kortyonként nyeld a mai napot
csak sétálj – ne lépj túl nagyot

nézz a Napba és nevess a Fénybe
rajzolj engem a Holnap szívébe

203



Élet Komáromi János

csend hull

sikolt egy levél
sárga zuhanás
elalvó ősszel

barna elmúlás

erek bomlanak
csenddé alvad a múlt

egykori Élet
pókhálóvá fakult

volt egyszer

volt egyszer egy országH
lennie kelletteH

mert hitteünk benne
oly sokan és oly sokáig

és most nézd mivé letteünkH
mivé lette az a nagy-
nagy közös álomH

még meg sem látteuk a fényt
és máris beborult

nem tudomH
valószínűleg a gyűlölet és a félelem

mindig is otte bujkált körülötteünk
éreztük

csak nem akartuk észre venni
megszoktuk, hogy így van
és mások is megszokták

hogy vannak dolgok
amelyekkel kapcsolatban

nem lehet kimondani
amit belül éreznek
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de soha nem hunyt ki bennük
az a sötét láng

ami vakká és ostobává tettee őket
és amikor megszűntek az álszent

de mégis fékező gátak
olyan felszabadító volt kimondaniuk
mert megkönnyebbülést hozotte nekik

elhitteék, hogy mások a felelősek
mások a bűnösök
mások az árulók

mások a veszélyesek
a gonoszak
a számítók

ártani akarnak nekünk
az országnak
a városnak
a családnak

a gyerekeiknek
és ők tehetnek minden rosszról

arról a mi bekövetkezette
és főleg arról ami bekövetkezhet

amiről elhitetteék velük
hogy bekövetkezik

haH

félni kezdtek
és kétségbeesetteen keresni

menedéket
védelmet

megnyugvást
megváltást
megváltót
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és otte volt aki csak erre várt
nem volt okosabb

nem volt szebb
nem volt értékesebb
csak gátlástalanabb

csak hazugabb
csak hatalomvágyóbb

nagyratörőbb
kíméletlenebb
lelketlenebb

néhányan felismerték a hamisságot
mások elfogadták

megint mások úgy érezték
a hatalom árnyékában

ők is nagyobbnak látszanak
és nem zavarta őket

hogy tőle kapnak jutalmat
hogy tőle függnek

kialakult hát egy klasszikus fölállás
a megváltó
a próféta
a vezető

és a feltétlen hívők serege
körülvéve

átszőve
a számítók csapatával

és innen már nem volt kiút
akik nem csatlakoztak

azok közül
csak néhányan voltak olyanok

akik tisztán látteák
hogy ez most nem olyan mint máskor
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de a többség naiv csodálkozással nézette
és mindent a régi módon akart megoldani

mindent meg akartak magyarázni
mindent meg akartak mutatni az embereknek

azoknak akik csak egyszerűségre
nyugalomra vágytak

és arra
hogy ne kelljen gondolkodni

ne kelljen dönteni
hogy legyen aki megmondja

mikor mit higgyenek
mikor mit tegyenek

mit gondoljanak
mit lássanak

és mit halljanak
és csak az az igazság
minden más hazug
gonosz és veszélyes

mások a korrektségben hitteek
tárgyaltak és egyezkedtek

megállapodtak
mintha lehetette volnaH

és persze mindig csalódtak
mindig pofára estek

újra és újra
és olyankor szétteetteék a kezüket

és azt mondták:
"Na de ilyetH"

"Na, hát ezt azértH"
"Hát szabad ilyen munkát csinálni?"

és olyan bonyolult szavakat használtak
amit az emberek meg sem értetteek
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nem vetteék észre
hogy egyszerű szavak és egyszerű igazságok kellenek

az sem baj ha hazugságok
a lényeg

hogy könnyen el lehessen hinni mindet
és gondolkodás nélkül meg lehessen érteni

de legalább el lehessen fogadni

és sok év alatte semmit nem tanultak
és mi semH
hallgatteunk
morogtunk
de ennyiH

mások csinálták amit korábban
beszéltekH
beszéltekH
beszéltekH

és semmi nem változotteH
illetve mégis

gátlástalanabb lette aki eddig is az volt
nagyobbakat hazudotte aki igazat sosem szólt

a távolság egyre nőtte
és egyre többen letteek akiket "föntről" már nem is látteak

egyre nagyobb lette a hatalom és egyre többen éltek szolgaságban
egyre több lette a pénz "náluk" és egyre nagyobb a szegénység

"nálunk"

és mi csak vártunk
tudtuk, hogy vége leszH&

de a várakozás lassan felemésztettee a lelkünket
a napok sűrűbbé szőtteék a csendeket

&&&és mi csak vártunkH

várunkH

208



Élet Komáromi János

átlépünk

fények kísérnek végig az úton
most lépünk át újra a múlton

valaha egymás nyomában jártunk
most végre közös az álmunk

én sohasem voltam kalandor lélek
és talán még most is egy kicsit félek

amikor a csendbe kell építenem
új hangokból szimfóniákat
amikor olyan távol megyek
hogy már senki sem láthat

amikor egyedül hull rám az éjjel
összezárva haldokló szenvedéllyel

én nem tudom mi az
amit tehetnék érted
lásd újra itte vagyok

örökre – ahogyan kérted

szerintem

szerintem a világ alszik
fekete-mély álmokat

derűs jókedv sok-sok házba
nagyon ritkán látogat

olyan csend van – mégse hallok
hópihéket hullani

ha álmodnék – csak azt kérem
ne ébresszen fel senki

ilyen csodás éjszakában
fellobog az áhítat

azt remélem a szeretet
minden szívet átitat
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Századunk
Vallomások a XXI. századból

I.
mikor az Isten imádkozotte
az emberek csak nevetteek

vad tüzek gyúltak a mélyben
és nekilobbantak a szelíd vizeknek

felcsapó gőzből formálódtak
kavargó-ködös látomások
és feltűntek a sötétségből

az Életet teremtő ellentmondások

II.
félve néztem a sötét éjszakába

tűnődő léptekkel sétáltam Haza
nem sietteem, bár mögötteem lihegette

csorgó-nyálú rémek üvöltő hada
néhány csillag szégyenlősen félrenézette

hogy semmit se lásson
felnyíló erek forró vére

fröccsent szét az éjpaláston

III.
álmodni csendről, szenvedélyről

csak gyűlik a tehetetlen Erő
nincs értelme az áldozatnak, az egész

csak az Életen elkenődötte Idő
nem történnek egyszerre a dolgok

a színek összemosódnak
ma még miénk a pillanat

a tegnapból soha nem lesz holnap
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IV.
nincs több szó, csak néma kiáltások

felhők mögé szoruló áhítat
templomokban halnak meg az imádságok

ártatlanokról szól minden vádirat
borult égből hulló maró-cseppek

elcsukló ritmust dobolnak mögötteünk
egymásba érnek most a Poklok és a Mennyek
mi meg nem értjük, hogy: Megméretteetteünk!

V.
nem hitteek soha az ébredésben
csak a kábult nappalokat élték
aludni sem tudtak már régen

úgy érezték a Halál érték
nézd a kertekben növő árnyakat
a napsugár eltéved a fák közötte
álmodd szabaddá a szárnyakat
már messze jár aki őrködötte

VI.
– otte sétáltak a parkban -

mintha megfagyotte volna az Idő
felfordult a gyomruk, ha gondolkodni kellette

a gyűlölt mindig a hírvivő
a Félelmet a fák mögé hazudták

soha nem néztek mögéjük
már régen bódult álmukat aludták

miközben ájtatos ördögök gyűltek köréjük
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VII.
simára kopotte éjszakák

koszos lépcsők, félhomály
törötte üveg, nyirkos sarkok

börtön világ-sikátorok
lobbanó láng, porló salak

nem csillognak hámló falak
síró csillag, fátyol-Holdfény
elveszette rég minden remény

VIII.
az Őrzők szelíden félrenéztek

mosolygotte a Sárga-Hold
ideje volt a rémületnek

senki nem tudta ki élő, ki holt
úgy éreztük az élet tévedés

csorba-élű késeken száradt a vér
mintha örökké vált volna a szenvedés

volt aki könyörgötte a fájdalomért

IX.
megállt és nagy sóhajjal a távolba nézette

meghasadt szíve – otte bent – már mindent összevérzette
szemét még egyszer a csillagokra vetettee

lénye szertefoszlotte és felszállt a fellegekbe
nyoma nem maradt, bár néhányan hiányolták a verseit

de ő tudta, hogy néhány szava semmin nem segít
nevét megőrizte pár sárguló könyv és fotó

de csak egy tudta, hogy nem volt és nem lesz hozzá fogható
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X.
ez még nem a Halál

bár már nem is az Élet
ami fontos volt Emberként

már mind Semmivé lette
tünékeny Pillanatok

Föld és Ég közötte
lelked mostantól egy más

egy egész más világba költözötte

XI.
bomlik az ég és a Titkok fátyla megremeg

kábulatukból nem térnek magukhoz az emberek
költő vagy és mi végre vannak szavaid?

a leírt szó itte már nem segítH
hiába kiabálsz a halotte utcák sarkain
csak a szél jár a járdák kopotte kövein

csak ő viszi tovább a hangodat
és csak a fagy vagy az eső látogat

észrevétlen

valahogy észrevétlen rohadt megH
vagy talán mégsemH

észrevetteükH
de igazán nem tette senki semmit

néhányan úgyH
tessék-lássékH
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mások sehogyan sem
talán mi sem

bár ámítotteuk magunkat
hogy mi megpróbáltuk

mi szóltunkH
de a többiekH

ostobák vagy csak nem érdekli őket
semmi és senki

sohasem vagy már nem
a fene tudjaH

a lényeg
hogy megrohadt és már használhatatlan

összevissza működik vagy sehogyan semH
de mi még mindig

csak szépenH
csak megfontoltanH

reménykedve vagy talán inkább óvatosan
beletörődve

feladva és megalkudva
élünk továbbH

és nem is szégyelljük magunkat
már nemH
még nemH

&&&
és bár érezzük a szagát

és tudjuk anélkül is
hogy megrohadt

de elhitetjük magunkkal
hogy mi nem tehetünk róla

nem tehetteünk semmit
&&&

&&&és már lehet
hogy tényleg nem!
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sikolt az éjfél

sikolt az éjfél
fülembe súg

valahol sunyin
egy hűtőgép búg

sötétség-álom
nappal is várom

hol lehetsz most nélkülem
párnám a világ
fejem ráhajtom

magam az álomba
belesóhajtom

nézd
hogy virulnak
álom-virágok

szökdelve most
víg táncot járok
fülem befogom

hogy halljam a csendet
nem akarok többé
semmilyen Rendet

csak a fekete-üresség
kell már

csak a fehér
ami rám vár

a létező színskála
valahol összeér

feketéből egy pillanat alatte
lesz hófehér
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legyintett

legyintette a hajnali szél
és már szaladt is tovább

még látteam ahogy a gyűrötte ágyban
keresette félbeszakadt álmom

de már nem talált

csendben szitálva kopogotte a dér
ahogy az ablakhoz csapódotte

még egy pillanatra éjszakai álmom
a nappalihoz kapcsolódotte

ahogy átöleltél lágyan
és már mentél is tovább

én meg leültem és néztem
a naptáramban mi az ami vár

milyen számlákra mennyit 
és mennyi marad még

hogy télen is melegek legyenek
majd az esték

néha rád néztem ahogy készülődsz
és mosoly futotte át a lelkemen

mint amikor csókod érzem
simogató kezemen

azután készH
már minden az új napra vár

húsz perc autózás
és még egy ölelés a búcsúnál
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felsejlik

felsejlenek valami zajok a köd mögül
és mint a halovány fényszórók közelednek

sápadt öleléssel fognak körbe
a foglyul ejtette fénysugarak

miközben keverednek a hajnali csenddel
halkan morajló autókerekek zajával

és lassan el is halnak egy újabb kanyar mögötte
és néhányan úgy száguldanak

mint egy üldözötte
romlásba rohannak a láthatatlan árnyak

és a fák csak némán állnak
szomorú lemondással fingyelik az utakat

és keresik az értelmét a sötét száguldásnak
csak egy jelre várnak

hogy mikor borulhatnak össze
egy újabb ütközésnél

amikor vas feszül a vasnak
és vér-színe lesz az aszfaltnak

azután hiába telik a nap
az aszfalton otte marad a vöröslő folt

ami valaha ember volt
vagy talán több isH

lehet
csak ennyi marad majd

mindannyiunk után
mert átrohanunk az életen

ostobán
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jönnek és

&&&és otte vagyunk megint
ahol nem is éltem

valahol
valamelyik ötvenes évben

jönnek és visznek?
és abban hisznek

hogy soha semmiért
nem emel szót a nép

és tényleg igazuk van!
mert hallgat a mélyH

jönnek és visznek?
és abban hisznek

hogy a hazugságokat
mindenki elhiszi

és ha mégsem
az csak egy kis hiszti

és semmi más
egy-két nap

és nem lesz folytatás

jönnek és visznek?
és abban hisznek

hogy elég ennyi fingyelmeztetésnek
hogy ebből Te is megérted
jobb ha befogod a szádat

mert könnyen közellenséggé válhat
aki meggondolatlan és kimondja amit gondol

az nem menekülhet
a tegnap alkototte paragrafusoktól
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&&&és otte vagyunk megint
ahol nem is éltem

valahol
valamelyik ötvenes évben

jönnek és visznek?
és abban hisznek

hogy mindig úgy lesz
ahogy ma is van

ahogy tegnap is volt
és bíznak a jogban

amit úgy fordítanak
ahogy kedvük tartja

mert akinek nincs elve
annak hosszú a karja

jönnek és visznek?
és abban hisznek

hogy mondhatnak
bármikor bármit

aki feltétel nélkül hisz
az nem veszi észre ha csak ámít
aki a felnagyítotte veszélyeket
képzelt szörnyekkel rakja tele
hogy ne lásson tisztán a szem
és ne legyen józan az elme se

&&&és otte vagyunk megint
ahol nem is éltem

valahol
valamelyik ötvenes évben
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jönnek és visznek?
és abban hisznek

hogy az emberek nem akarják az igazságokat
és nem vesznek semmit észre

de ha valaki mégis az sem számít
mert tenni nem tud mégse

hiszen másnak nincsen pénze
nincsen hatalma

mert minden és mindenki az övék
miért is tennének bármit a közért

jönnek és visznek?
és abban hisznek

hogy sok jószándékú megtévesztette
megtérítette és félrevezetette

mindvégig kitart és másoknak tulajdonítja a bajt
hiszen elég csak néhány jól hangzó szlogen

és máris túl lesznek az egészen

&&&és otte vagyunk megint
ahol nem is éltem

valahol
valamelyik ötvenes évben

jönnek és visznek?
és abban hisznek

hogy soha nem kell felelni semmiért
mert a többség semmit úgysem ért

mert túl nagyok a számok – annyi pénzt még úgyse látotte
akinek a napi megélhetés a gondja

és enni sem tud naponta a porontya
az majd hálás lesz egy kis alamizsnáért

és elég ennyi a szavazatáért

220



Élet Komáromi János

jönnek és visznek?
és abban hisznek

hogy hatnak az összeesküvés elméletek
hogy csak álnok cselszövés ellenünk

ha valaki szót emel ellenük
mert senki nem emlékszik azokra a tegnapi szavakra

amikor még mást mondtak
másként beszéltek

de most kifordítotteák az egészet
mert mást diktál a személyes érdek

&&&és otte vagyunk megint
ahol nem is éltem

valahol
valamelyik ötvenes évben

jönnek és visznek?
és abban hisznek

hogyha sokat ismétlik az egyre nagyobb hazugságaik
az a fejekben egyszer csak igazsággá változik

és lehet az is
hogy igazuk van

és lehet az is
hogy már nem bízom magunkban

jönnek és visznek?
és abban hisznek

amiben én nem szeretnékH
mert talán mégsem vagyunk olyan utolsó fecskék

akiknek kalitkába lehet zárni a gondolatát
akiknek át lehet programozni a tudatát

persze lehet az is hogy csak hiába-remények
de engem mégis az éltet
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hogy nem történhet meg minden újra
és még időben visszanézünk a múltra

és felismerjük
hogy a jövőnk ezen az úton

éppen arra halad
ahonnan szabadulna az öntudat

jönnek és visznek?
és abban hisznek

hogy nem emlékszünk már arra
miért akartuk

hogy más legyen
és nem vesszük észre

hogy éppen ismétli magát
a történelem

&&&és otte vagyunk megint
ahol nem is éltem

valahol
valamelyik ötvenes évben

szeretem

szeretem a csendet – szeretem a szavakat
szeretem a kezedet – amikor simogat

szeretem a szemedet – szeretem ha nevet
szeretem amikor – kimondom a neved

szeretem ha itte vagy – szeretem ha látlak
szeretem ha csók nélkül – is megkívánlak

szeretem, hogy szeretünk – szeretem, hogy egymást
szeretem, hogy létezünk – és átöleljük egymást
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Nőnapi gondolatok a munkahelyen
2019. 03. 08.

 
nőnapi felkérésH megtisztelő feladat

mondj valami szép verset, ha néhány szavad még akad
nincs ennél nagyszerűbb, nem is tagadom

a nőket mindig csak dicsérni akarom
 

magasztalni Őket, életünk legdrágább kincseit
áldani boldogságunk hozóit és szabadságunk bilincseit
nos mit is mondhatnék? annyi érzés tolul a szívembe
itte állok szinte némán semmi okos nem jut az eszembe

 
csak az a néhány sablonos szöveg

amit minden évben meghallgat a tömeg
amivel tisztelegni vélnek a női nem előtte

egy napon letudva mind a 365-öt
 

mi is valójában a Nőnap?
amikor minden Nő virágot kap?

minden évben egyetlen napon ünnepelni?
férfintársaim! az egész tényleg csak ennyi?

 
sokkal több lehetne ennél!

alkalom amikor kicsit elmerenghetnénk
mit is jelent nekünk, férfinaknak, a Nő?
elmondani máskor soha nincs elég idő

 
bárhol éljen is a világ bármely táján

a férfin mindig elámul a természet csodáján
hogy tud két kedves szem mosolyt és villámot is szórni?

hogy tudnak az édes ajkak csókolni és korholni?
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mert mi is valójában a Nő?
lágyan simogató tavaszi szellő

virágzó nyár-végi rét
illatozó pipacs, szarkaláb, margarét

 
nyugtató takaró zaklatotte létünkön

hozzánk bújik, hogy minden megszépüljön
felhők közül kibukkanó ragyogó napsugár
ami felmelegít a ronggyá áztató zápor után

 
csupa nyugalom és csupa harmónia

a Nőnek tisztelet jár és glória
de mint a nyárban itte is van néha hiba

és kitör a szörnyű galiba
 

időnként retteenetes vihar támad:
már megint szét hagytad az alsógatyádat?

a fürdőszobában nem kellette volna mindent összefröcskölni
otte van a rongy amivel fel lehet törölni!

 
és már megint mit keres a sáros cipőnyom a padlón?!

hiába mostam fel és takarítok már reggel hatteól?!
nem tudsz fingyelni, hová dobod a szennyes ruhádat?

az ember rendet így hogyan csinálhat?
 

van hibánk bőven és azt mind meglátja
szerencsére a Nőnek nincs semmi hibája

hogy mindig szép legyen, mi folyton azt szeretnénk
de annak ára van! halljuk is a leckét:

 
jó lenne valami új ruhát is venni

ne kelljen mindenhová a régi rongyban menni
szoknya, cipő, felső, pulcsi
új kell, mert a régi uncsi
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és az a sok apróság
amire fingyelni kell

mihez milyen szín illik
és hová milyen csecsebecse kell

 
érzékeny lelkét könnyű megsérteni

nagyon kellene vele mindennap törődni
de mi nem mindig fingyelünk

és otromba módon mindent tönkre teszünk
 

el tudjuk rontani a legszebb pillanatát
ha nem dicsérjük meg az új frizurát

nem vesszük észre mennyit dolgozotte
hogy elénk tegyen néhány jó falatot

 
oly ritkán mondunk szépeket neki

pedig tudjuk, hogy minden percben megérdemli
de akaratlanul is, gyakran "bunkók" leszünk

azután, hogy haragja múljon, mindent megteszünk
 

nem könnyű azonban kiengesztelni
és az sem biztos, hogy így kell hízelegni:

Drága most fingyelj csak, igazán fantasztikus ajándékot adok:
ma este, helyetteed, én mosogatok!

 
ennyi telik tőlünk?

valóban csak ennyi?
lehetne valami sokkal többet tenni!

És nem is kell annak nagy dolognak lenni
 

egy szál virág néha, nem csak a nőnapon
néhány kedves szó és miénk a hatalom!

máris az történik amit mi akarunk
de legalább elhihetjük, hogy mi is azt akarjuk
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a Nő nekünk mindennapi szükséglet
nélkülük az életünk nem Élet
az ottehonunk sivár és kietlen

az ételünk hideg és ízetlen
 

hogyan fér el egyetlen lényben ennyi rejtély és szépség?
éppen ez kell nekünk ehhez nem fér kétség

hálát adunk Istennek, hogy mellénk társul kaphatteuk
ez isteni jótéteményt soha meg nem tagadjuk

 
hát ennyit mondanék Nektek kedves Hölgyek

értetek dobog a szívünk, amit annyi szeretet tölt meg
amennyi már el sem fér benne jószerével

köszöntünk Titeket a férfinlélek minden tiszteletével
 

elnézést, hogy ilyen sokat beszéltem
a Nőkről a sok jót elmesélni nem féltem

végül, ha azt mondom Nektek: Mindegyikőtöket imádlak!
az remélem nem minősülH munkahelyi zaklatásnak

minden életben

minden életben Téged választalak – újra meg újra
hozzád simulnak vénülő perceim – meg-megújulva

álom és nappal határán billegve telnek az évek
akik társtalanul járnak az úton csak azok félnek

legyen hajnal, azután ismét alkonyat – újra meg újra
én érzem kezed és látom arcodat – meg-megújulva

együtte észre sem vesszük, olyan gyorsan telnek az évek
akik elvesztik egymás tekintetét csak azok félnek
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csak a Csend

csak a Csend égette az Éjben
csak egy Dal szólt a messzeségben

szállt a Dallam olyan távolról
mint ahogy a Harang szól

őrzi a távoli Némaságot
a Csendet és a Túlvilágot

őrzi az Embert és az Álmokat
mert a valóság csak ritkán látogat

és olyan nehezen érthetők már a Szavak
az Énekmondók mind alszanak

senki nem érti már a Próféciákat
az Igaz Vándorok más Úton járnak

mégis amíg szól a Dal
még eljöhet a diadal

még élni kezdhet ami már félig halotte
mert valami Remény még maradhatotte

most még talán meg lehet állítani
most még talánH ha lenne valaki

most van az utolsó pillanat
&&&mert végül csak a Csend marad
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Kovács Ádám Máté
és Orosz Szonja

Kovács Ádám Máté : : : : 28 éves mezőcsáti
finatalember vagyok& Amatőr színészként, gi-
táros  kántorként,  karnagyként,  költőként,
színdarabíróként, zeneszerzőként tevékeny-
kedem több településen& A Kultúra Lovag-
rendje „A települések életminősége fejlesz-
téséért” a Magyar Kultúra Lovagja címmel
tüntetette ki 2020& január 18-án&

Szonja verseit a tavalyi évben volt alkal-
mam  megismerni&  Azonnal  feltűnt,  hogy
teljesen másként látja a világot, mint kortár-

sai& Bontogatja szárnyait, ebben próbálok segíteni&

Orosz Szonja: : : : Mezőcsáton élek, a Lé-
vay József Református Gimnázium 9& osz-
tályos tanulója vagyok& Szabadidőmet szí-
vesen töltöm fotózással,  versek olvasásá-
val és írásával& A költészetteel 6& osztályos
koromban  kezdtem  el  foglalkozni,  ekkor
törtek fel belőlem első alkalommal a lelke-
met feszítő gondolatok, az addig bezárt ér-
zelmeim&  Először  egy  rímpár,  aztán  egy
versszak,  végül  megszületette életem  első
verse& Azóta próbálom érzéseimet, engem
foglalkoztató témákról alkototte véleményemet, gondolataimat rí-
mekbe foglalni&  Érdeklődéssel  fingyelem a bennünket körülvevő
világot,  rálátásom  dokumentumfinlmekkel,  híradásokkal,  köny-
vekkel szélesítem& Életem részévé vált a versírás, melyben szüle-
im is támogatnak, költeményeim száma meghaladja a százat&
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Orosz Szonja: Isten velünk van

Érdemes-e pánikolni?
Higgadtságból kivetkőzni?

Kell-e félni, elszámolni?
Életünket most ki őrzi?

Kérdések sok tucatjára
Választ mi nehezen kapunk&

Világválság számlájára
Jó nagy összeget írhatunk&

Mindenért az állam hibás?
Gondoljuk csak át még egyszer&

Kik miatte lesz itte népirtás?
Meg letteünk-e mi tévesztve?

Ha nem féljük bizalmunkat,
Melyet az Úrba vetetteünk,
Elvesztjük önuralmunkat,

Mit nehezen megszereztünk&

Hitünk elmélyítésére
Törekedjünk legfőképpen,

Atyánknak a közelsége
Itasson át minden ízben&

Isten Lelke itte van velünk,
Ő légyen az útmutató,

Higgyünk, lássunk, reménykedjünk,
Velünk van a Mindenható!
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Kovács Ádám Máté: Költői út
– Szonjának szeretettel –

Az utókornak emlékül
Te már hagytál valamit,

Tudd meg, soha el nem évül,
Mert Lelked dallamait

Vetetteed papírra nékem,
S annak, kinek mutatod,

Szív alkotóerejében
Csodálatos a dalod&

Fejlődni fogsz még e téren,
Legyél nyugodt, bízz bennem,

Mert van hozzá tehetséged,
Első perctől éreztem&

Segítek, hogy azzá válhass,
Kivé akarsz Lélekben,
Költői útra találhass
Már e földi életben&
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Orosz Szonja: Telihold

A látvány és a pillanat most elragad,
Ahogy a kövér Hold mászik föl az égre&

Ez a csodás, szabad érzés szívemben marad,
Varázslatos e dolog egyszerűsége&

Csillagoknak kicsiny fénye most nem árad,
Félnek ők a Holddal együtte tündökölni&
Tudják, hogy szolgái az Éj Királyának,
De az már nem akar velük öldökölni&

Monokrómiájából a kék ég kilép,
Ezüstfényű kertet alkot a Királynak,
Szürke fellegekből egy darabot kitép,

Látványából a nagy kráterek kiválnak&

Az éjszaka csöndjét megtörik az ebek,
Mint dicső farkasok, kitörnek vonyításban&

Bátran futnak a ricsajos feleletek,
Mely visszaverődik barmok sírásában&

Az öreg keszi templom is eltörpül most,
A Hold kapja meg az összes dicsőséget,

A homályba veszőknek fényességet oszt,
Istenünk szépre festé az éji képet&
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Kovács Éva és Pető Réka

Kovács  Éva:  Szakáldon  szület-
tem  1941-ben&  Az  általános  iskolát
szülőfalumban, a gimnáziumot Mis-
kolcon  végeztem&  Banktisztviselő-
ként dolgoztam 40 éven át& Ez talán
kicsit „száraz”-nak tűnik, de én szí-
vesen csináltam& Embereket szolgál-
tunk olyan területen, ahol ők kevés-
sé voltak járatosak

Van egy finam, menyem és 2 tün-
déri unokám& Miskolcon élek&

Pető  Réka:  Miskolcon  születteem
2003-ban&  Az  emlékeim  a  Miskolc,  Kö-
zépszer  utcai  lakótelephez  kötnek&  Első
perctől  itte élek szüleimmel s  nagyon jó
szomszédokkal, Éva nénivel és Endre bá-
csival&  Jelenleg a Lévay József  gimnázi-
um másodéves tanulója vagyok& Kedvenc
hobbim a kosárlabda és a rajzolás& Szere-
tem környezetemet szebbé tenni, rajzok-
kal, tárgyakkal díszíteni&

Éva  és  Réka  lakóházuk  lépcsőházában  találkoztak  először,
amikor a Pető család oda költözötte& Réka sokszor készítette kará-
csonyra ünnepi díszt, amit szeretetteel adotte át a szomszédba Évá-
éknak& Éva ugyanabba az iskolába járt gimnáziumba 1959-ben,
ahová most Réka jár& Réka érdeklődve olvasgatja Éva műveit, s
most "ajándékba" egy dinnye szeletet rajzolt neki& 
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Kovács Éva: Dinnyelopás a Mulatón

Az 1953-as esztendőben Édesapám elhatározta, hogy dinnyét
fogunk termeszteni& Mint minden növénynek, ennek is speciális,
egyedi ültetési módja van& Rengeteget kell vele dolgozgatni& Meg-
próbálom elmesélni, remélem jól emlékszem rá&

Édesanyám kezdte a munkálatokat még április hónapban& A
dinnyemagokat egy vászonzacskóba tettee, melyet előre megned-
vesítette nedves kukoricahánccsal körbetekert& Ezt a csomagocs-
kát elhelyezte az ágyban lévő "szalmazsákba"& 

Nekünk nem matracunk volt  az  ágyban,  hanem szalmazsá-
kunk& Egy nagy, ágy méretű zsákot megtöltötteek tiszta szalmával,
beletetteék az ágyba, kézzel szőtte fehér vászon lepedővel letakar-
ták, majd erre jötte a párna és a dunna& Ebbe az ágyban lévő szal-
mazsákba került a dinnyemag oda, ahová a derekát helyezte el a
fekvő& Így lette az én Édesanyám "dinnye-anyó", mivel a test mele-
gét megkapta a dinnyemag is, mely a langyos melegtől nemsoká-
ra elkezdette csírázni&

Édesapámnak keményebb munka jutotte& Ő a gazdasági udva-
ron, közel a kerthez és a sertés ólhoz, a dinnyének "melegágyat"
készítette&

 A melegágy kb& 1,3 méter széles és 5 méter hosszú és 70 cm&
magas palántanevelő alkotás volt& Alulra 20 cm& földréteg került,
majd erre kb& 30 cm& magas tehéntrágya, majd ezt befedte vagy
10 cm& nagyon finnom, göröngy nélküli földréteggel&

 A Kisgyep széléből  10×10 cm-es  gyeptéglákat  vagdosotte,  s
ezeket a finnom földréteg tetejére borogattea úgy, hogy a mohás,
füves része került alulra a földre, s a felsőrésze így egy masszív,
kocka alakú földdarabka volt, ezekkel a földdarabkákkal rakta ki
a melegágyat&
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Ezt  követően  egy  ültetőfával  –  mi  furkósbotnak  hívtuk  –
mindegyik földdarabkának a közepébe lukat fúrt,  kicsi  trágyás
földet tette bele, s ezekbe a lukakba raktuk a kicsírázotte dinnye-
magokat&  Mindegyikbe  csak  egyet  tetteünk&  Mikor  készen  volt,
szépen meglocsoltuk vízzel&

Közben Édesapám a melegágy szélét faléccel körbezárta, s ké-
szítette neki nádból és üveglapokból kazetteás tetőt, "hasurát" is& Ez
védte a kis ágy-meleghez szokotte dinnyecsírákat a még hideg áp-
rilisi időben& Ha meleg volt, levetteük a tetőt, ha hideg, visszarak-
tuk&  Alulról  a  tehéntrágya bemelegedette,  s  jó melegen tartottea
őket& Mi időnként locsolgatteuk, s nőtteek, növekedtek&

Nem volt egyszerűbb a kiültetés a termőföldre sem& Többször
is volt dinnyénk, de mindig a Mulatóra ültetteük, mivel otte volt a
legalkalmasabb a földréteg& Azt a földrészt a Muhi csata óta Mu-
latónak hívták az emberek& Otte volt az a szomorú utolsó, mulatós
éjszaka, amit a tatárok támadása fejezette be& Szájhagyomány őriz-
te még 750 év után is az emlékét&

Édesapám a finnom, porítotte földet egy különleges "boronával"
jelölte ki, ültetésre alkalmasnak& Négyzetméterekre osztottea a föl-
det,  s minden négyzetméter közepébe kis gödröt ásotte, melybe
kitrágyázotte földet tette& Ide fogjuk ültetni a melegágyban meg-
nőtte palántákat&                                  

Ez sok munka volt, az egész család csinálta& Kivitteük szekérrel,
s ültetteük a dinnye palántákat& Arra emlékszem, hogy hordókban
vizet is vitteünk ki, s mindegyiket meglocsoltuk&

Ezután kapálgatteuk, törődtünk vele, mint minden egyéb növé-
nyünkkel&

Júniusban  a  dinnyék  már  virágoztak,  júliusban  pedig  már
gömbölyödtek  a  földeken&  Augusztus  elején  megérette a  sárga-
dinnye és a görögdinnye is& A görögdinnyét kocogtatással állapí-
totteuk meg, hogy elég érette-e? Ha mély, kongó volt a hangja, ak-
kor egy késsel levágtuk a száráról, s hazavitteük és elfogyasztot-
tuk&
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A dinnyeérés után kicsit megváltozotte az életünk& Fokozottean
kellette vigyáznunk a dinnyére, mert bizony akkor is előfordultak
dinnyelopások& Ez Édesapámnak új feladatot jelentette& A dinnye-
föld  sarkában  volt  egy  nagy  cseresznyefa&  Az  alá  építette egy
kunyhót, amiben lehetette éjszaka aludni, s védette az esőtől is& A
mezsgyét lekaszálta, a száraz szénát a kunyhó mellette összegyűj-
töttee& 

Esténként a családból mindig kimentek ketteen dinnyét őrizni&
A sátorban ketteen fértek el,  így Édesapám engem is kivitte né-
hányszor  magával,  bár még csak 12 éves voltam& Vitteünk ma-
gunkkal kispárnát, takarót& Jötte velünk a Sajó kutyánk is& Ő sokat
segítette az őrzésben& Nagyon szeretette velünk lenni& Ilyenkor iga-
zán érezte, hogy tagja a falka-családnak&

Egyszer egy olyan napon mentünk ki, amikor nem világítotte a
Hold& Nagyon sötét volt& Volt nálunk egy kis elemlámpa, de azt
nem  gyújtotteuk  fel,  csak  szükség  esetén&  Nem  mentünk  be  a
kunyhóba, odakint ágyaztunk meg széna ágyon, csillagos égbolt
alatte& Álomszép volt& Tücskök ciripeltek, egyébként más zaj nem
hallatszotte&

Édesapámnak volt egy jó szokása, mindig mesélt nekem& Már
vártam, miről fog mesélni&

S ő mesélt& Mesélt a csillagos égboltról& Mesélt és meg is mu-
tattea azt a csillagot, amiről éppen beszélt&

– Látod azt a sűrű csillagot? Otte jobbraH Sok-sok apró csillag
egy nagy csillag körül? Mit gondolsz mi a neve?

– Nem tudom&
– Az a Fiastyúk! Olyan, mint egy kotlós!
– S melyik a Göncöl szekér? Arról már hallotteam&
– 4 csillag szekér formában, s van egy csillagokból álló görbe

rúdja& Ez a nagy Göncöl& De van kis Göncöl is& Megmutatom még
a Kaszás csillagot, s Tejutat& Tudod, a Tejútról van egy monda is&
A székelyek csillagösvénynek hívják, ahol Csaba királyfin majd el-
jön& A himnuszukban is benne vanH
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S még mutatotte többet is, de elálmosodtam, s elaludtam&

Hirtelen kutyaugatásra ébredtem& Édesapám a Sajóval együtte
rohant a mezsgye felé, ahol mozgó alakot látteam futni a falu irá-
nyába&  Sajó  lecsendesedette,  s  jötteek  visszafelé&  Édesapám  egy
nagy dinnyét hozotte a kunyhóhoz&

– Majdnem ellopták& De a tolvaj letettee a földre, úgy futotte to-
vább& Azt hiszem a Török gyerek volt&

– Úgy hallotteam, hogy nagyon beteg az édesanyja és van még
öt kisebb testvére, nagyon nehéz az életük&

Sajó kutya kapotte egy falat szalonnát jutalmul,  mert éberen
fingyelt& Újra elaludtunk&

Másnap hazavitteük a dinnyét& Édesanyám, már reggelivel várt
bennünket& Elmeséltük az éjszakai kalandot szegény Török Ma-
tyival, aki dinnyét szeretette volna lopni&

Édesanyám szótlanul hallgattea, majd megszólalt:
– Ha már megért a dinnye, itte az ideje, hogy eladjuk& Viszünk

belőle az ónodi vásárra is, de a kapunkra is kiírjuk, hogy van el-
adó dinnye&

Reggeli után odahívotte magához és azt mondta:
– Kérlek, vidd el ezt a dinnyét Török néninek, mondd meg,

hogy én küldöm& Az éjszakai lopásról ne beszélj& Hiszen az sem
biztos, hogy a sötétben valóban felismertétek a tolvajt&

Biztosan fognak örülni a dinnyének a gyerekek&
Elővetteem a dinnyét& Kicsit nehéznek éreztem, volt vagy 6 ki-

ló& Szerencsére nem kellette messzire vinnem& Alig vártam, hogy
odaérjek& Letetteem a kapuba& A gyerekek mind odajötteek, kivéve
Matyit& Csendben nézték a dinnyét&

– Szóljatok anyukátoknak, hogy dinnyét hoztam&
Odahívták az édesanyjukat, aki alig tudotte menni& Szomorúan

nézette rám&
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– Erzsi néni, az édesanyám küldi a gyerekeknek& Fogyasszák
egészséggel! – mondtam és a gémeskút mellettei asztalra letetteem
a dinnyét&

Török néni könnyes szemmel rám nézette:
– Köszönjük szépen! Mondd meg édesanyádnak, hogy a jó Is-

ten áldja megH

2020& április 5&

Pető Réka: Dinnye
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Kovács Katalin

Zemplén szívében, Sátoraljaújhelyen születteem és élem min-
dennapjaimat& Munkám, hivatásom az emberekhez köt, jelenleg
szociális területen dolgozom&

Első versemet 1998-ban, 19 évesen írtam, és azóta is alkotok&
Az  életünk  tele  van  érzésekkel,  érzelmekkel,  amit  sokan  nem
mernek megélni, felszínre hozni& Maga az Élet ihlettee verseimet,
ezeket az érzéseket öntötteem szavakba, rímekbe& Vidám, pozitív
alaptermészetem van, de időnként én is érzem az élet nehézsége-
it, küzdelmeit, amiből fel kell állnunk& Az Élet nem más, mint:
öröm,  bánat,  szomorúság,  nehézségek,  küzdelmek,  boldogság,
szerelem, csalódás, a család, ünnepek, szeretet, rohanás, szédülés,
pörgés, csodaH A gyermekek szeretete, valamint pedagógus „mi-
voltom” a gyermekversek alkotására is ösztönzötte& 

Az alkotás egy csodás folyamat, nem tudni, honnan jön az ih-
let, mi indít be, mikor alakul,H de alakul& Elég egy kósza gondo-
lat, pár kezdő sor a fejbenH és később összeáll az egész &
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Hiszed-e?

Hiszed-e, hogy szép a világ,
és hogy még szebb is lehet?

Hiszed-e, hogy boldogan élsz,
és csak boldogabb lehetsz?

Hiszed-e, hogy tiéd a fény,
s még fényesebb lehet?

Hiszed-e, hogy nincs már bánat, 
s bánatos már nem lehetsz? 

Hiszed-e, hogy van még remény,
s reményekkel telve élsz?

Hiszed-e, hogy sikeres vagy,
s utadon kísér a fény?

Hiszed-e, hogy szép az élet,
és ez már csak szebb lehet?

Hiszed-e, hogy szabadon élsz,
és csak szabadabb lehetsz?
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Van az úgy, hogy kibuksz…

Van az úgy, hogy kibuksz, mert túl nehéz az élet,
s van, hogy napjaidat rohanva éled&

Szétesel darabokra, mint szétteört üvegpohár,
s darabjaid otte hevernek a padlón márH

Nem baj, ha időnként szétesel, ne szégyelld,
ez az Élet, csak rakd össze újra önmagad,

állj fel a földrőlH gyűjts erőtH
s gyűrd le, nevesd ki a gondokat&

Rohanunk, pörgünk, de nem tudjuk hova,
fáradunk, szenvedünk, az élet így nem csoda&
Nincs benne a varázs, az öröm, a boldogság,
sok benne a küzdelem, fájdalom, csalódás&

Állj meg egy kicsit, lassíts végreH
felőröl a rohanásH

hagyd, hogy lelked utolérjen,
szükséged van ráH

Össze kéne rakni magadH újraH
százszor és ezerszer, megintH

felfesteni arcodra a mosolytH hinni újraH
hogy ne lássa a világ, mi zajlik bent megintH

„Erős vagy, jó nekedH bírod a terheket”H
de nem hiszikH hogy neked is lehet nehéz az életed&

Nem hiszik a mosoly mögötte, hogy van ami téged is bánthat,
nem hiszik, hogy van, ami mosolyogva is fájhatH
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Pedig lelked néha sikít belül, nem bírod tovább,
a lelked valahol időért, segítségért kiáltH

De igenH te bírodH mert erős vagy nagyonH
s nem hagyod, hogy a teher lenyomjon nagyonH

A mosoly nem mindig megoldás, de erőt ad,
sokszor mögé rejted el a gondokat&

Csak némán sírsz, arcodon könnyed leperegH
ahogy folyik, érzed melegét, könnyít szíveden&

Nem érted, hogy miértH miért ennyi kínH
s reméled, lesz még, mikor újra hinni bírszH
Hinni, hogy lesz jobb, szebb és könnyebbH
Lesz idő, hogy újra örömtől hull a könnyed&

Lesz jobb, mert lesz időd újra nevetni, szeretniH
Lesz jobb, mert tudod a bút, bajt, rosszat feledniH

Lesz és van, aki segít utadon, s megfogja két kezed,
ölelésével erőt ad neked, s letörli arcodról a könnyeket&

Hiszed, hogy lesz jobbH hisz hinned kell, tudod,
újra összerakod magadH s így erősebb maradsz&

Magadból nyersz erőt, reményt, vágyakat,
s erővel győzöd le a kihívásokat&

Fel kell állni, hinni kellH és menni tovább,
vár az élet, vár a szépség, vár a boldogság&

De indulj, menj, bízz, tedd, mit tenned kellH
mert az idő szalad, de az öröm, boldogság kellH

Kezedben a sorsod, a saját időd, életed,
ne tékozold el, hisz ebből csak egy lehet&

Töltsd meg azzal, mi boldogságot ad,
s ne arra tekints, mi csak fájdalmat hagyH

241



Élet Kovács Katalin

Nekünk dolgunk van még a Földön
(A Koronavírus margójára – 2020 márciusa)

Nekünk dolgunk van még a Földön,
nekünk élnünk kell, tudom,

nekünk remény van a szívünkbenH
ez visz ma előre nehéz utadonH

Nekünk dolgunk van még a Földön,
akkor is, ha most nehéz az életünk,

hinnünk kell a holnapot, a szebb jövőt,
csak most csendben átgondoljuk életünkH

Nekünk dolgunk van még a Földön,
akkor is, ha azt érzed, most vihar készül odakint,

akkor is, ha úgy érzed, megszokotte életed, szabadságod,
vágyaid, céljaidH most mindenH minden szétesik&

Nekünk dolgunk van még a Földön,
bár most úgy érezzünk, veszélyben van életünk,
biztonságunk távolba kerül, a célok is úsznak,

de kicsit elvonulva megvárjuk, míg elcsendesedik&

Nekünk dolgunk van még a Földön,
most nem hagyhat el hited,

újra érezzük majd a világban,
mily erős és szép érzés a szeretet&

Nekünk dolgunk van még a Földön,
nekünk vannak tervek, vannak céljaink,

küzdeni kell, bízni, remélni, várniH
s kicsit később elérni és megvalósítani&
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Nekünk dolgunk van még a Földön,
szeretni és ölelni kell, Emberek!

Nekünk dolgunk van még a Földön,
de ehhez most kell egy kis türelemH

Nekünk dolgunk van még a Földön,
bár most szívünkben otte a félelemH
de a remény lelkünkben velünk tart,
otte fingyel minden könnycseppeden&

Nekünk dolgunk van még a Földön,
nem baj, ha néha sírsz és könnyezel,

most nehéz napok jönnek, sokszor meggyötörnek,
de hidd el, napfény ragyog majd könnyeiden&

Nekünk dolgunk van még a Földön,
nekünk bízni, hinni kell,

ha most nagyon nehéz is távolságot tartanod,
később boldogságban ölelhet újra két karod&

Nekünk dolgunk van még a Földön,
de ehhez most egy kis lemondás kell,

türelem, távolság, fegyelemH
hogy utána szívből, boldogan, újra öleljH

Nekünk dolgunk van még a Földön,
reményt kell adni, hinni kellH
segíteni lelkeket és szíveket,

hinni, hogy túléljük a nehéz heteket&

Nekünk dolgunk van még a FöldönH
Nekünk dolgunk van még, Emberek!

Újra hinni kell, szeretni, nevetni, remélni,
Nekünk dolgunk van még, Emberek!
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Ha valami… 

Ha valami nem megy, ne erőltesd tovább,
légy most az eszednél, s gyorsan lépj tovább!

Ha valami elmúlt, ne sírd vissza azt,
ne legyél most feldúlt, keress új utat!

Ha valami elment, ne sajnáld soha, 
légy most bátor ember, s ne menj hát oda!

Ha valami eltörötte, ne rakd össze soha,
mert ha eltörötte, nem lesz új soha!

Ha valami elszakadt, soha össze ne ragaszd!
Mert ha össze is ragad, tökéletes nem marad!

Ha valami szép volt, s gyorsan tovaszállt,
emlékezni szép most, de te menj tovább!

Ha valami rossz most, az még szép lehet,
tedd félre a gondot, s éld az életed!

Ha valami szép lette, vigyázz rá nagyon, 
hisz ezt te is érzed: veszni nem hagyod!

Miért?

Miért tanulsz járni?
Hogy a földre ess?

Miért tudsz beszélni?
Hogy mást sértegess?
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Miért kell érezni?
Hisz sok a fájdalom!
Miért kell most látni?
Hisz sok a borzalom!

Miért tudsz most fogni?
Hogy börtönödbe zárj?

Miért tudsz ölelni?
Hogy szívem kulcsra zárd?

Miért kell most sírnod?
Ezt te sem tudod? 

Miért gondolod,
hogy nincs több fájdalom?

Miért mondod azt, 
hogy az élet szép?
Miért mondod ezt?

Hisz csalás az egész!

Miért tudsz beszélni?
Hogy igazat ne mondj?
Miért tudsz remélni?

Hogy újra gondolkodj?

Miért a sok kérdés?
Hogy válaszolj reá?
Miért a sok érzés,

ha úgyis hazudnál?

Miért? Miért? Miért? 
Miért ennyi szó?

A sok-sok kérdéstől 
semmi sem lesz jó!
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Ítélet

Életemben sok jót tetteem,
de mellettee rossz is van,
ne te ítéld el az embert,

Isten lenni ne akarj!

Ne ítélkezz mások felette, 
nincs ekkora hatalom,

ne légy rossz az emberekhez,
hisz ezt te sem akarod!

Ne légy mindig bosszúálló,
bocsásd meg a vétkeket,

jöhet még a rossz után jó,
néha te is tévedel!

Életedben sok rossz lehet,
de ne legyél keserű!

Ne gyűlöld a boldog embert, 
 hisz rád is vár még derű!
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Körmendi Rita

Az idő megállíthatatlan,

a múlt eltörölhetetlen,

a jövő megmondhatatlan,

a jelen most van, amit élni és cselekedni kell!
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Amíg tiéd a világ

Gondolkozz el rajta,

mily rövid az élet!

Tudnod kell titkait,

becsüld meg a léted!

Amely ha nem vigyázol,

oly gyorsan el száll.

Melyre vigyázni kell,

hogy ne tűnjön el,

mert eltűnik hamar,

s a föld el takar!
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Négy Évszak

Tavaszanyó felöltöttee legszebbik ruháját,
olyan virágosat, illatosat, tarkát&

Megérintettee kezével gyengéden a földet,
új életet csókolt nem tehetette többet&

Megsiratja néha tavalyi táját,
de nem szomorú mert öleli barátját,

Ki felitatja záporozó könnyeit,
lábai elé forró homokot terít&

Bohókás, szertelen kalandokra csábít,
izzó tűzgolyó szerelmével kábít,

csillog a napsugár izzadó homlokán,
lecsordul végig egészen az ajkán&

De az ég kékje már gyakrabban szürkül,
a madarak fészke is lassan ki ürül,

csendes szellő fújja a vénülő lombokat,
arany, citromsárga olykor vörös mi itte maradt&

S mikor már elfáradt, kitombolta magát,
magára húzza újra, vastag takaróját,

próbálja kipihenni az egész évet,
hogy jövőre újra indulhasson az élet& 
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A négy elem

Oly régről tör elő, az ősi erő,

egymást ölelő, örök szerető&

föld mely mindig termő,

így akarta a teremtő&

Víz mely nélkül élet nincs,

levegő mely igazi kincs,

tűz mely olykor csak úgy lobban,

forrón izzik egyre jobban&

Szorosan egymás kezét fogva,

körtáncot járnak vakító fényt hozva&
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M. Jósvai Éva

Műszaki egyetemet végeztem, néhány évig nagy lelkesedéssel
dolgoztam a szakmámban& A rendszerváltás után ez a nemzetgaz-
dasági ág elenyészette& Közgazdaságtant tanultam, jelenleg is ilyen
területen dolgozom&

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

Elsősorban  novellákat  és  iskolásoknak  szóló  meséket  írok&
Megörökítetteem  életem emlékezetes epizódjait,  dolgozom mese-
regényeken, misztikus és szerelmi történeten&

Tizenkét éve indultam először irodalmi pályázaton, számos el-
ismerést, oklevelet, díjat kaptam& Az utóbbi évek legjelentősebb
eredményeként  tartom  számon  a  2018&  évi  Szárnypróbálgatók
nemzetközi pályázat próza kategóriájának első helyezését& 

Hatvannál is több írásom jelent már meg válogatásokban&
Szabadidőmben olvasok, kézimunkázom, kertészkedem, segí-

tem finzikatanárnő lányomat, valamint szintén tanár kedvesemet,
és természetesen írok&
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Amikor majdnem meghaltam…

Nem  hiszek  a  túlvilágban,  sem  a  jó  sem  a  rossz  végben&
Hiszek  viszont  abban,  hogy  az  emberekben  működik  egy
„hatodik  érzék”  –  ami  lehet,  hogy  külső  „dolog”,  mint  egy
őrangyal –, és ez megvédi őket a bajtól& Gondoljátok csak végig,
hányszor kerültetek el valami nagy bajt, balesetet, katasztrófát,
lebukást,  kínos  szituációt!  Mindenki  tucatjával  tudna  idézni
ilyeneket,  és  hol  vannak  még  azok  a  helyzetek,  amelyekről
tudomást sem szereztünk!

Az én életem is bizonyára számtalan esetben múlotte egyetlen
hajszál  el  nem  szakadásán  –  vastag  szálú,  erős  hajam  van!
Három  ezek  közül  még  évtizedek  múltán  is  elő-előbukkan  a
gondolataimban& Nem halhatteam meg akkor, mert még feladatom
volt&  Ha más nem, hogy a gyermekemet világra hozzam& Az ő
születése  volt  a  negyedik  feljegyzette esemény,  amelyet  éppen
csak  sikerült  túlélnem,  de  itte valószínűleg  az  orvosoké  volt  a
főszerep&

Az első eset idején 9-10 éves lehetteem& Ősz volt, vagy már a
tél vége, mert ködös, nedves, szürke időre emlékszem& Vasárnap
volt, és én találtam a jobb csuklóm külső oldalán egy helyre kis
patteanást,  amit  természetesen  azon  szent  melegében  ki  is
nyomtam& Mivel azonban a bal kezemmel kellette ügyeskednem,
nem sikerült a dolog valami fényesen, így hát újra megnyomtam,
meg  újra  és  újraH  S  mivel  egy  gyerek  keze  sose  lehet
makulátlanul tiszta, nemcsak kifele jötte belőle, hanem a piszkos
praclimról is bele is jutotte valami&
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A  bal  kezem  akkortájt  egyébként  sem  volt  tökéletesen
használható,  ugyanis  a  középső  ujjamon éppen új  köröm volt
növekedőben&  Még  megvolt  a  régi  is,  úgy  finft.i-finft.i  alapon
osztoztak a területen& Már nem emlékszem, hogyan tetteem szert
a dologra, de addigra már rém ronda volt az egész, így anyu kért
nekem  egy  beutalót  a  sebészetre&  Falun  laktunk  akkor,  a
nagyváros sebészetétől úgy félórányi sárgabusz-útra& Igaz akkor
a  távolsági  buszok  még  nem  sárgák  voltak,  hanem  valami
meghatározhatatlan barnás-szürkés színűek& 

Lefekvéskor  már  eléggé  fájt  a  csuklóm,  de  én  ezt  a  sok
nyomkodásból  adódónak  fogtam  fel,  és  nem  is  igazán
foglalkoztam vele&

Reggel az öltözködésnél anyu már észrevettee a kínlódásomat,
mert még mindig fülembe cseng a mondat, amit utánunk kiáltotte,
apuval mentem ugyanis:

–  El  ne  felejtsétek  a  gyerek  csuklóját  is  megmutatni  az
orvosnak!

Kivártuk a sorunkat, és nem felejtetteük el megmutatni& A pici
patteanás  már  ötforintos  méretű,  piros,  egyenetlen  felületű,
közepén mélyedéssel ellátotte sebbé nőttee ki magát, a piros csík
már a könyökhajlatomnál járt& Alig bírtam levetni a kabátomat&

Nem  emlékszem  már  pontosan  mit  tette velem  a  doktor,
kaptam szurit, valószínűleg nem is egyet, végül mindkét kezemet
bekötötteék& Bal kezem középső ujján hatalmas pólya, felvezetve a
géz  a  csuklómhoz,  a  jobb  kezemen  meg  a  csuklóm  volt
bebugyolálva és az egész felkötve a nyakamba& Úgy néztem ki –
egyik kedvencemet Fehér Klárát plagizálva –, mint az egyetlen
életben maradt utas a nagy repülőgép-katasztrófa után!

Apu  közben  kint  várt,  majd  helyet  cseréltünk&  Ő  kötést
természetesen  nem kapotte,  csak  infókat,  ezek  az  én  fülemnek
persze nem voltak szánva, de talán nyitva maradt az ajtó, vagy
akkor még élesebb volt hallásom:
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– A kislánynak az ujjával semmi probléma, szépen nő rajta az
új  köröm&  A  csuklója  viszont  súlyosan  elfertőződötte,  ha  nem
hozzák be, a délutánt, esetleg az estét még megérte volna, de a
holnap reggelt már nem biztosanH

A  következő  eset  úgy  10  évvel  később  történt&
Rákosszentmihályon  voltunk  látogatóban,  és  eljövőben  már  a
buszmegállóhoz  igyekeztünk&  A  csendes,  falusias  környéken
akkor  „jobbkezes”  utcácskák  keresztezték  egymást&  Mi  már
ráfordultunk a megálló utcájára&

A buszmegálló mellettei ház kerítése drótháló volt, gyengécske
oszlopokra  erősítve&  A  keresztező  utcán  brit  rendszámú  autó
érkezette, a mi járdánk utcáján egy hazai autó, ő volt jobbkézről,
tehát  neki  lette volna elsőbbsége&  A brit  autós  ezt  valószínűleg
nem  tudta,  és  tábla  híján  fékezés  nélkül  belehajtotte a
kereszteződésbe&

A  magyar  autós,  hogy  elkerülje  az  ütközést,  kicsit  jobbra
rántottea a kormányt és teljes hosszában letarolta a drótkerítést,
mindössze 2-3 lépésnyire lemaradva mögötteünk&

Visszafordulva meglátteuk a kiszaggatotte oszlopokat, a ledőlt
drótot,  az  összetört  elejű  autót  otte,  ahol  1-2  másodperccel
korábban mi is voltunkH

A harmadik alkalomra is vagy tíz  évet kellette még „várni”&
Bányagépészeti  és  villamossági  mérnökként  végeztem  az
egyetemen,  ami  azért  nagy  csoda,  mert  erős  klausztrofóbia
tombol  bennem&  Még  gimnazista  koromban  is  alig  mertem
lemenni nagyapám alig tíz méter hosszú borospincéjébe& 

Némi remegéssel, de túléltem az egyetemi kirándulások és a
nyári  termelési  gyakorlatok  bányajárásait&  Nem  reszketteem  a
kasban  –  ez  az  a  „lift.”,  ami  a  függőleges  aknában  szállítja  a
dolgozókat  –,  átmentem  a  frontfejtésen  a  járó  maróhenger
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mögötte,  a  hidraulikus  támok  közötte,  végiggyalogoltam  a  több
mint  hetven  éve  hajtotte tárón,  amely  egyáltalán  semmilyen
biztosítással nem volt ellátva, nézelődtem a működő elővájógép
mögötte& 

Egy  dolgot  nem  bírtam  megszokni:  a  személyszállító
gumiszalagot&  Ez  ugyanolyan  méternyi  széles,  enyhén
teknősítette gumiheveder, mint amilyenen a szén vagy a meddő
jön  ki,  csak  a  két  végpontján  felszálló-leszálló  hely  van
kialakítva&  Ez  egy  fapadozat,  amely  néhány  méteren  át
ugyanolyan magasságú, mint a heveder& A szalag folyamatosan
halad,  két  métert  megtéve  egyetlen  másodperc  alatte&  Kedves
egykori kolléganőm, Piroska szerint: másodpercenként két görgő
üti a fenekünket!

A  dolgozók  átlépnek  a  padozatról  a  szalagra,  majd  leülve
utaznak  a  végcélig&  Nekem a  felszállás  az  istennek  sem akart
szabályosan sikerülni, mindig imbolyogtam, így ha csak egyetlen
mód volt rá, inkább gyalogoltam a szalag mellette, a kollégák meg
kaján vigyorgással vártak rám a másik végen& (Többségük persze
olyan  volt,  hogy  tök  szabályellenesen  bármikor  felpatteant  a
szenet vagy a meddőt szállító szalagra is, akár a cucc tetejére is,
ha  nem  érkezette alkalmas  időben  egy  üres  hevederszakasz&
Engem  ilyenre  rávenni  legföljebb  a  halántékomhoz  szorítotte
revolverrel lehetette volna!)

Kevésszer utaztam tehát a szalagon,  ám ezt az emlékezetes
alkalmat nem tudtam elkerülni& Akkor még nem tudtam, hogy ez
az utolsó is lesz& Az 1980-as évek legvégét írtuk& 

Több, finatal kollégával látogatteuk meg F& Bányaüzemet, ahol
szintén működötte személyszállító szalag&

Nem  nyekereghetteem,  hogy  nem  szeretnék  rajta  utazni,
vetteem egy  nagy levegőt  és  a  padozatról  átléptem a  szalagra&
Természetesen rosszul!  Annyira  rosszul,  hogy el  is  vágódtam,
keresztben a hevederen!
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Valószínűleg  vizes  volt  a  gumicsizmám talpa  és  görgőre  is
léphetteem& Ezt a két, ebben a helyzetben nem praktikus tényezőt
csak  fokozta  az  ügyetlenségem  és  a  félelmem&  A  kobak
(védősisak) azonnal  leesette a  fejemről,  éreztem, ahogy a fejem
csúszik  azokon  a  deszkákon,  amelyekkel  a  fellépő  túloldalán
biztonságosabbá tetteék a szalagot&

A  személyszállító  szalagok  teljes  hosszában  egymástól  pár
centiméterre  futotte két  párhuzamos  drótszál,  amelyeket,  ha
egymáshoz szorítotteunk, a szalag azonnal megállt& Hanyatte fekve,
csak  az  egymás  után  gyorsan  elsuhanó  TH-gyűrűket
(vágatbiztosító  elemek)  látva kaparásztam a fejem fölötte,  hogy
megtaláljam a drótpárt&

Végre sikerült és a szalag megállt! Még arasznyi darab volt a
biztonsági  deszkafalból!  Utána  már  a  görgők  szélei  szabadon
forogtak,  ha  nem  tudok  időben  felülni,  a  hevederről  lelógó
fejemet ezek a kiálló részek összezúzták volnaH

A  negyedik  eset  –  mint  már  említetteem  –  egyetlen
gyermekem születése volt& A doktor úr – miután nem bírtak az
altatásból  időben  visszahozni  –  finnoman  jelezte  a  férjemnek,
lehetséges, hogy egyedül kell felnevelnie a kislányát&

Hála az orvosoknak és még nem tudom kinek vagy minek,
nem történt így&

A lányom a napokban tölti a 29& évétH
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Maricza Adrienn
és Reményi Tamás

Maricza Adrienn
Szatmárnémetiben  1949&  10& 04-én

születteem& Házasságban élek& Nyugdíjas
tanár  vagyok&  Tanulmányaimat  Babes-
Bolyai  Tudományegyetem  Bölcsészka-
rán angol-magyar szakon végeztem&

A könyvek megszállotteja vagyok& Né-
hány éve kezdtem el írni&  Témáimat az
életből merítem&

Reményi Tamás
Budapesten  1946&  07& 17-én

születteem&  Nős  vagyok,  Dabason
élek nyugdíjasként&  ML-Egyetem
Ifjúúságpolitika  Tanszakon  tanul-
tam&

Versírás a hobbim, 3 éve írok&
Témakörök  kiválasztása  szem-
pontjából a lét és nemlét, a szere-
tet és szerelem, valamint a termé-
szet  örök  témái  foglalkoztatnak&
A közelmúltban jelent  meg az  1&  verseskötetem& Magazinokba,
közös  irodalmi  kiadványokba,  antológiákba  rendszeresen  írok&
Kedvenc verselési formám a szonette&
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Maricza Adrienn: Elkárhozott tavasz (2020.)

Nyárról álmodok, feledném ezt a tavaszt,
Kifordult önmagából: káoszt és halált hozotte& 

Szép szavakkal nem illethetem a gonoszt!
Fénye, színe, hője hazug& Hangja is hamis:
A feketerigó ablakom előtte gyászdalt dalolt&

Idén az egész világot becsapta a tavasz&
Lágy szellő helyette bú s könny kísérte a ravaszt&

Hiába öltötte magára százszor szép ruhát,
Csak nyomort hordozotte: ragályt és halált&

Míg virágba borultak a fák, s mi vágyódtunk a napra,
Ő madárfütteyel szólítgatotte: Gyertek! Ki a szabadba!

Titokban önként hatalmát a kórnak átadta,
S ottehonaink ajtaját láthatatlan lakatteal bezárta&

Tárd ki a lelked, légy vidám,
Búgta, a delejes természet és hidegen fénylette a nap,

Miközben otte kinn a szabadban olcsó lette a halál,
És életünk tere maradt a maszk az utcán, s ha van, a lakás&

A józan ész megtorpant:
Csak mese lehet, rossz vicc, biztosat nem tud senki&

Járvány szedi áldozatait : valaki épp’ meghaltH
Csak maradj ottehon, ne kószálj,

Arcodat takarja maszk! Kedvesed ajkát ne illesse csókod&
Figyeld az órát, hogy időben hazatalálj&
Ülj a TV elé, várd a következő szabályt!

Szabadságra vágyik mindig minden ember&
Van, hogy az sem számít, a törvény mit rendel el!

De ha az élet a tét a halállal szemben,
Az észszerűség a lázadást kizárja,
A józan ember az életet választja!
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Maricza Adrienn: Ha több életem lenne.

Ó, ha több életem volna!
Az egyik csak Rólad szólna&

Reggel-este csak virulna&
Szép lelked a kertem volna&

Virágaim szirom-ágyán,
A szerelem izzó vágyán

Együtte lennénk idő szárnyán&
Hűs kertemben virágóra
Mutatója sem mozdulna

Halk muzsika egyre szólna:
Nem is lenne végső óraH
Másik életemben adnék,

Tárt karokkal adakoznék!
De nem ám, mit elvárnátok:
Pénzt, paripát, nagykabátot&
Mosolyomat, ha kérnétek,
Szeretetet adnék Nektek&

Katlanomból, ahol tartom,
Vödörszámra osztogatom&

Ha a forrás elapadna
A kutam is kiszáradna,

A szívem is megszakadna&
Ha három életem lehetne, 

Nem vágynék én negyedikre&
Az utolsót kihasználnám:
Emléket építenék talán,

Azoknak, akiktől származok&

262



Élet Maricza Adrienn és Reményi Tamás

Kik azzá tetteek, aki vagyok&
Kik utat mutatteak, ha látteák, hogy kétkedek,

És nem hagyták, hogy közönyös legyek&
Ezt az utolsó, hasznos életet

Azoknak adnám, kik véremből vérek
S arra kérem a Sorsot, hogy Ők is
Legalább három életet élhessenek!

Reményi Tamás: Fűzfa-sors

Száguld az idő, portalan az útja,
A napórában körbekering a Föld,

Föntről nézve a kerek-erdő még zöld,
De az évek múlása létét sújtja&

Patak partján bús a szomorú-fűzfa,
Az élete saját magányába dőlt,

Csak lombja fölötte tette a szél néhány kört,
Míg ő vándornak, árnyékát odaadta&

Az öreg fa feladta érzelmeit,
Nem gyűrűzte léte éveit, csak rítte,
Várta a természet végső viharát&

Előbb-utóbb kialszik az életfény,
A termőföld belőle is humuszt kér,

Az idő tovább fut a patakon át&
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Maricza Adrienn: Kánikula

Kánikulában lassul az élet&
Ádáz erővel támad és éget

A máskor oly kedvesen szelíd és édes,
Termést érlelő gyönyörű nyár&

Élvezni melegét e légtelen térben,
Nem tudom miért, de nem bírom már!

Megkínoz embert és állatot, feldúlja létünket,
Pusztítja földünket a kegyetlen aszály&

Mozdulni kéne, futni a rétre,
Tenni a dolgom, ébredni végre!

Verset is írhatnék, de agyam oly kopár&
Még a gondolat is helyben jár&

Ábrándozok hát, önmagam keresve, 
Élményre vágyok, hűsítő szellőre,
Takaró felhőre, villámra, dörgésre&

Gyűlölöm kegyetlen hevedet, ó, nyár!
Ha időd letelik, s az ősz is elszáll,

Tán visszaidézlek téged egy fagyos téli reggel& 
Csak most, ma, kérlek vedd vissza tüzed haragját!

Ígérem, jövőre örömmel üdvözöllek, ó, nyár!
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Reményi Tamás: Hajnali pillanatképek

Ballag a szellő, álmosan kél a Nap,

Frissítő rőt fény hunyorog az égen,

Vörös vércse vijjog a selymes réten,

A csobogó kis patak fürgén szalad&

Éjszaka sötét leple alól virrad

A gyönyörű szemed tükörképében,

Az ébredő, vágyakkal telt lelkedben

Fogant, hajnali szerelmes pillanat&

Duruzsoló lombok közt bujkál a csönd,

A szeretet fénysugara ráköszönt,

S megtörve pislákol az árnyak mögül&

Természet szépségében ragyog orcád,

Boldogság örömében épül karmád,

Harmatgyöngy-cseppek hullnak körös-körül&
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Reményi Tamás: Dallam a verssel

Zongora billentyűzete hullámzik,

Ringatózik taraján a szeretet,

Az ég tengerén dallamba szeretette,

Csábos áramlás tart a szólamvégig&

A lágy dallamot hangjegyek őrzik,

Kotteába írnak gyönyörű verseket,

Apró érzelmeket ékesítenek,

Dicshimnuszuk felröppen a kék égig&

Szertefoszlik minden avult gondolat,

Mindig újat teremt, régit megsirat,

Dallam s vers a jövőbe vezető út&

Öröm s bánat lelkükben ring a hajón,

Vallomásuk a buzuki hangján szólH

Mindketteő eztán igaz álomba jut&
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Reményi Tamás: Érző gondolkodás

Álomba sírta gyönyörű kék szeme,

Szerelem könnye végiggurult arcán,

Mosolyok megjelentek ívelt ajkán,

Fények vetődnek gyöngyöző bőrére&

&

Szárnyal a gondolat, álom a képe,

Szívbe markoló kéjes kisugárzás,

Gyötrődést vonz az érző gondolkodás,

S mégis: szenvedélyes az ölelése!

&

Keserv-édes a mély szerelmi álom,

Tüzes, égető lelkét úgy imádom,

Szíve, sorsával már nem egyezkedik&

&

Jégvirág a hóvirággal még virul,

A tavasz szele kegyesen elcsitul,

Virradat fénysugara ébredezik&
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Maricza Adrienn: Ébredés

Hajnal van,

Napot álmodik a lét,

S nem érti miért a köd,

Mi mindent eltakar&

Elaludtam&

Álmomban csodák villództak,

Lelkem kitárult, s befogadta,

Mit hallotte, s látotte:

Láthatatlan angyalok kórusával

Együtte trillázotte, áriázotte&

Hangjuk bennem égette&

Testetlen énem – már csak lélek –

Vágyotte egy égi hangra, 

Mely most majd kimondja: Örök az élet!

Lassan elfogy a Hold,

A földön beindul az élet&

A köd eloszlik, a Nap is felragyog&

Testem nagyot zuhan a valóságba,

S arra ébredek: Boldog vagyok, hogy élek&
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Marjai Kamilla

Szenvedélybetegekkel dolgozom egy budapesti kórház addik-
tológiai osztályán& 

2015 óta jelennek meg ismeretteerjesztő addiktológiai témájú
cikkeim eltérő médiafelületeken, bár mostanság ez a tevékenysé-
gem kissé hátteérbe szorult& 

A személyesebb hangvételű írásaimat sokkal szemérmesebben
adom ki a kezemből& Az ilyesfajta megosztás egyszerre lemeztele-
nít és feloldoz& 

2019-ben Shaolin köpeny című írásommal a Terézanyu pályá-
zat döntőse voltam& 
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Rozsdamarás

Úgy döntötteem magamba a reggeli kávét, mint valami kötele-
ző, keserű orvosságot& Nem esette jól&  Igazából nem esnek jól a
reggel  hét  előtte lefőtte kávék&  Azokat  az  órákat  csúfolják  meg,
amiket még átaludhatnék& Az sem ígért vigaszt, ami általában ez-
után következik& Szeretteem a munkámat, pár hónapja kezdtem és
keményen megdolgoztam azért, hogy végre otte találjam magam,
ahol lennem kell& Viszont a reggeli utazás egy foghúzással felért&  
Meggyőződésem, hogy az ilyenkor zsúfolt BKV-ra csak az képes
rutinos fürgeséggel és indulattealan elfogadással felpréselődni, aki
tősgyökeres budapesti& Aki már rég magába szippantottea az alul-
járók levegőjét és a pisiszaggal vegyülő kürtőskalács illat nem a
város fonák romantikájára emlékezteti& Ismertem Pestet és a leg-
több állapotában szeretteem is, de a nagyvárosi létet nem kaptam
készen és nem kaptam ingyen& De tetteem a dolgom, ahogy aznap
reggel is& Felszálltam a sűrűn tömötte buszra, hogy két átszállással
beérjek a munkába& Számban a kávé zavaróan keserű íze és azon
csodálkoztam, hogy ez a sok fej hogyan nem koccan egymásnak,
amikor egy hirtelen fékezésnél a sofőr dudál egyet és vélhetően
káromkodik is a pici fülkében& Olyanok ezek a fejek, mint a szo-
rosan egymás mellé illesztette biliárdgolyók& És akkor meglátom
azt  a  színt,  azt  az  egyetlen színt,  amit  nem tévesztenék össze
semmivel&  Ez  nem  az  a  vörösesszőke  árnyalat,  ami  a  kedves
szeplős arc mellé jár és nem is olyan, mint az amerikai finlmeken
az ír bevándorlóké& Ahogy egy éhes gyerek harap az almába, úgy
harapja meg a rozsda a hideg fémet& A friss rozsdamarás színe,
ilyen színű haja volt neki is& Soha azelőtte nem látteam ilyet, és az-
után sem, hogy ketteé váltak az útjaink& 
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Kilenc éve látteam őt utoljára& Kilenc év után most otte állt tő-
lem pár méterre& Nem volt szép az elválás& Méltatlan ahhoz a tej-
fehér szerelemhez, amihez a gyerekszívünket adtuk& Az éretteségi
előtte pár hónappal ismerkedtünk meg& Ő kordnadrágot és tweed
zakót viselt, olyat, amilyet a korabeli finúk soha nem vetteek volna
fel& A többi kollégistával lógotte, kávézotte és a zenegépen mindig
ugyanazt  a számot tettee  be&  Aztán egyszer,  amikor  finzetteem,  a
pultos a kezembe nyomotte egy pici borítékot, benne egy levéllel,
ő hagyta otte nekem& Később megtudtam azt is,  hogy gőgös ri-
pacskodás nélkül idézi Adyt és nem szeret fodrászhoz járni, ezért
mindig a homlokába omlik a hosszú haja& Imádtam a haját& Állí-
tottea, hogy a színe barna, legfeljebb sötétszőke, én pedig nevet-
tem, mert  tudtam, tudtuk mindketteen,  hogy vörös&  Sok levelet
kaptam tőle& Ha a távollétemben eszébe jutotte valami fontos, ő
nem hívotte fel, hanem leírta egy papírra és később odaadta& Sze-
retteem ezeket a leveleket& Egy kölyökkutya mohóságával téptem
fel őket, mert elképzelhetetlen volt, hogy bármi másra vágyhat-
nék rajta kívül, a kézírásán kívül, az ő Adyján kívül, az ölelésén
kívül& Együtte nevetteük ki a felnőtteeket, pedig vészesen közeledette
a nap, hogy mi is azzá váljunk& De mi ezt nem tudtuk, vagy leg-
alábbis nem törődtünk vele& Bezárkóztunk egy hógömbbe, ahol
szűztiszta marad a hó& De a hógömbök törékenyek&

Ahogy az lenni szokotte, jötte egy másik lány és egy addig nem
ismert kísértés& Nem szakítotteunk azonnal, keserves nyolc hónap
következette még keservesebb elválással& A vád és vezeklés nyolc
hónapja& Azt mondják, a sebzette vad fékevesztette pusztítást hagy
maga után,  Így tetteem én is&  Büntetteem, korholtam, hörögtem&
Átkokat szórtam, mígnem én magam letteem a beteljesült átok&
Azt hitteem, a fájdalom miatte megillette a kegyetlenség joga& Nyolc
hónap alatte kislányból nővé cseperedtem, de a felnőtteé válásom-
nak keserű epe íze volt& Aztán már nem bírtuk, nem bírta, vége
lette& Az nem ment egykönnyen, hogy a gondolataimból is elhal-
ványodjék& 
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Viszont ahogy távolodotte tőlem időben, annál biztosabbá vált,
hogy bocsánatkéréssel én is tartozom& 

A busz fékezette, a sofőr most már egészen jól kivehetően ká-
romkodotte, A biliárdgolyó-fejek egy pillanatra engedtek egymás
szorításából, így megpillanthatteam az arcát& Nem ő volt az& Tizen-
hét év körüli srác, fülessel a fején, aki rezzenéstelen arccal tűri a
reggeli  káoszt&  Valószínűleg  bennszülötte budapesti&  Hát  mégis
akad más is, akinek rozsdamarta hajszíne van& Aznap nem, csak
két  évvel  később került  sor  a  váratlan találkozásra&  December
volt, karácsony előtte egy-két hétteel történt, korán sötétedette& A
Moszkván futotteunk össze,  és  már  elég  idősek  voltunk ahhoz,
hogy így tartsuk számon a Széll Kálmán teret& A zebra piros lám-
pájánál  álltunk  meg  egymás  mellette&  Kábé  másfél  perc,  ennyi
időm maradt a zöld lámpáig, miután felocsúdtam a meglepetés-
ből& Az a másfél perc elég lette volna arra, hogy megkérdezzem,
hogy van, ő elmondja, hogy kösz jól, melózgat, megházasodotte,
úton a baba& Aztán gyorsan a szavába vághatteam volna, hogy saj-
nálom, hogy tizenegy éve olyan zabolátlanul ráokádtam minden
fájdalmamat, elég őrült idők voltak, nemde?, meg végülis ma már
ez mindegy is, azért remélem, hogy minden okés vele& Nem ezt
tetteem&  Zavarodotte mosollyal  annyit  mondtam:  "Ezer  éve&"
"Igen&"-jötte a rövid válasz& Otte állt melletteem az arcán az idő múlá-
sával, amit tizenegy évben mérnek& A haja rövidebb volt, nyilván
már nem berzenkedik a fodrásztól& Aztán váltotte a lámpa és to-
vábbsétált más irányba& Talán egy sík képernyős tévéért ment,
ami majd a fa alá kerül, talán egy doboz halrudacskáért,  hogy
gyors vacsora kerüljön az asztalra, ezt már nem tudom& Felszáll-
tam a százhuszonkilences buszra& Ilyenkor nincsenek sokan, le-
het válogatni az ülőhelyek közül& Az ablak mellé kuporodtam le
és mosolyogva néztem a kivilágítotte Moszkva teret& Sorban ma-
gam mellé ültetteem a kicsiny emlékeket, amíg haza nem értem&
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Földutak

Földúton tetteem meg az utat idáig& Apró göröngyök patteogtak
fel a lépteim után és porzotte az út& Aztán megálltam és a sóhajom
véget nem érőnek hallatszotte& Vajúdtam& Anyává letteem& Ahogy ő
is anyává lette jóval azelőtte, hogy elindulhatteam volnaH

Tizenkét éves koromban tanultam meg biciklizni& Szégyelltem,
hogy nem tudok, és a titoktartásban ő is a cinkosom volt& Aztán
azon a nyáron kivitte a falu határába és egy öreg, piros biciklin ta-
nítani  kezdette& Szaladt  utánam  egy  műanyag  strandpapucsban,
ami elszakadt, mire megtanultam biciklizni& Kipirosodotte arccal
tekertem, először csak a poros faluvégi földúton, aztán az utcá-
kon és a házunk előtte&

Fékezni tanultam meg legutoljára& Először csak letetteem a lá-
bam és addig toporogtam, amíg meg nem állt velem a bicikli& Né-
ha estem is, lehorzsoltam a térdem, aztán belejötteem, hogy ho-
gyan kell megállni&

Amikor elkezdődtek a fájások, nem hívtam fel& Nem akartam,
hogy aggódjon&  Úgy terveztem, hogy csak a nagy hírt  osztom
meg vele& Aztán ezt ezerszer megbántam, miközben a fájdalmak
közt vergődtem& Csak annyi maradt a józan észből, hogy képes
legyek félni a megőrüléstől&  Sokat gondoltam rá& Az oltalmára,
amitől megfosztotteam magam azzal, hogy nem hívtam fel&

Aztán jötteek azok a tajtékba borító hetek& Kialvatlanul és hite-
hagyottean&  És  egyedül  neki  hitteem el,  hogy  menni  fog&  Hogy
anya vagyok, anya lehetek, hogy képes vagyok rá& Hogy az erőt-
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lenség és  félelem nem örök&  Elhitteem neki,  pedig  rajta  sosem
látteam erőtlenséget vagy félelmet&

A dunakeszi állomáson vártuk a vonatot& December huszon-
ötödike volt és kevés utas várakozotte& A peron, mint egy hosszú
kifutópálya, föl-alásétáltunk a babakocsit tologatva& Ez volt az el-
ső karácsony anyám nélkül&

A  korán  sötétedő  késő  délután  a messzire  futó  peronról
eszembe jutotte a kisbodaki földút& Meg az is, hogy ha most hátra-
pillantanék, elsötétülne az eddig megtette út& Életteelen űrsivatagot
látnék, mert a kisbodaki földutat már elhagytam& Mert elhagytuk
egymást& Vagyis én maradtam, neki menni kellette& Vártuk a vona-
tot karácsony délutánH

Az erőtlenség nem örök és a félelem sem az& Anyu sem örök,
bár ezt sosem hitteem el& Még neki se& A tajték alatte megcsillan a
szép& Mint a kagyló gyöngyházfénye& Erről beszélt ő is& Ez hang-
zotte egyszerre érthetetlennek és megnyugtatónak& Titokban cso-
dálnám& Csendben és egyedül& Ha már ő ebben nem lehet a cin-
kosom& A strandpapucsa elszakadt, a térdemet pedig többször is
lehorzsoltam& Néha megállok, de belejötteem, hogy hogyan kell el-
esni&
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Mocsári Erzsébet

Pedagógus vagyok& Tanítónak tanultam, jelenleg nyelvtanár-
ként dolgozom&

Írással gyerekkorom óta foglalkozom& Munkáimmal pályáza-
tokon vetteem részt, többször, sikeresen& Az elmúlt években verse-
im, novelláim jelentek meg különböző antológiákban, rendszere-
sen&

Számomra ma már a legfőbb motiváció nem a publikálás lehe-
tősége, hanem az írás, maga&
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pont 

mikor vad hangod múlt-terek éjjelH

mikor hallhatatlan holt zenével H

mikor a testünkön az a két holdH

mikor a tenger fagy-acél ég-foltH

mikor csontjaink medrét hűs halakH

mikor a fuldokló kopoltyú-partH

mikor nyomtalan léptünk zakatoltH

mikor vonatfüttey-csend táj-por fasortH

mikor a szemünk vércsetoll-kékeH

mikor verébszárnyak-szél ütéseH

mikor vihar dőlt táj-futó festékH

mikor átfújt fájt szembeszél-emlékH

mikor ránk virradt pille-televényH

mikor minden vak porszem te meg énH

_mikor tükör-árnyunk köd-arc óraH

mikor fény pillanat-koporsófaH
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FOTÓ-SHOPPING

NEM MISI&M& VOLT AZ EGYETLEN& DE Ő VOLT A LEGJEL-
LEMZŐBB  EGYIKE  AZOKNAK,  AKIK  ELLENÁLLTAK&  MIN-
DEN  PILLANATBAN,  MINDEN  EREJÜKET  MEGFESZÍTVE&
MINTHA MŰKÖDTETHETŐ LENNE A MÓKUSKERÉK,  VIsz-
SZAFELÉ& AZ ISKOLA-TÉRBEN Ő VOLT AZ ELGÖRBÍTETT IS-
KOLA-IDŐ&  KÖZÖSEN  PRÓBÁLT  PEDIG,  MINDENKI  VELE
MENNI,  TÖRVÉNYSZERŰEN,  PERCRŐL  PERCRE  HALADVA&
MINDIG  CSAK  EGYENESEN,  ELŐRE!  BELE  A  NEVELÉSI-
OKTATÁSI  FOLYAMATOKBA&  GYERÜNK!  FEJEST  UGRANI
ABBA AZ ÖRÖKÖSEN HÖMPÖLYGŐ UGYANAZ-FOLYÓ MÉLY-
VÍZIBE, ÚGYMONDH DE NEM VOLT FOGCSIKORGATÓ TÖ-
REKVÉSÜK  MÁS,  MINT  ERŐLTETETT  HELYBENJÁRÁS-
MENET,  PARTRAVETETT  NOVEMBER-NAPFÜRDŐ  AVAR,
MACSKASZAR-TEMETŐS SIVATAG-HOMOKOZÓH 

Ő SEM DICSEKEDHETETT MÉG HALVÁNY EREDMÉNYEK-
KEL SEM AZ ÜGYBEN&  VÍZEN JÁRNI?!  NA,  PERSZE&  MEG-
PRÓBÁLNI  NEM  BELEFULLADNI!  ENNYI  TÖRTÉNT&  ESET-
LEG& ERŐLKÖDÖTT CSUPÁN, HOGY TÚLÉLHESSE A SORO-
ZATGYILKOS  KÖZ-KUDARCOKAT&  S  REMÉLTE,  VISSZAJUT
ÉP ÉSSZEL A JELEN PARTJAIRA; KAPASZKODNI OTT ERŐ-
SEN, RÉMÜLT HALÁLFÉLELEMBEN& 

MISI&M&,  MAGA,  LEGTÖBBSZÖR  EGYÉBKÉNT  ÚGY

277



Élet Mocsári Erzsébet

ÉRTELMEZTE AZ ÁLTALÁNOS, ISKOLAI TANULÁS-TANTER-
VI FOLYAMATÁBRÁKAT, HOGY MINDENEKELŐTT, S TÖBB-
NYIRE LEVETETTE MAGÁT A PARTI FÖVENY-FÖLDRE& AZ-
TÁN ELKEZDETT OTT ÜVÖLTENI, S PÖRÖGNI, AZ ÓRAMU-
TATÓ  JÁRÁSÁVAL  ELLENTÉTES  IRÁNYBA  HALADVA&  KI-
LENCVEN FOKOS SZÖGET ZÁRVA ÍGY BE, MINDEN ÉSZSZE-
RŰSÉGGEL&  SZÖGES  ELLENTÉTBEN  LÉTEZVE,  MERŐLEGE-
SEN,  MINTEGY,  A  MEGSZOKOTT  HALADÁSI,  TANÁRKAR-
CSAPÁS-IRÁNYRAH 

– RÁ KELL HAGYNI& ÁR ELLEN NEM LEHETH MAJD AB-
BAHAGYJA& MAGÁTÓL&

MONDTÁK EZT SOKAN, MÁSOK& GYEREKEK, KOLLÉGÁK&
Ő, MAGA, SOKSZOR, SOKÁIG NEM TUDOTT ELSZAKADNI A
LÁTVÁNYTÓL,  MÉGSEM& NÉZTE A MAGÁNYOS,  KÉNYSZE-
RESEN  ISMÉTELT  GYORS-PILLANGÓS  100  HÁT  VEGYEST&
GYEREK-MEDENCE, NULLADIK PÁLYA& ESETLEN EPILEPSZIA
ROHAM  PARÓDIÁRA  EMLÉKEZTETTE&  VALÓS,  ESZMÉLET-
VESZTES JELENIDŐ-MÉRŐ EDZÉS VOLT, TERV-KOMPETENS&
AHOGY BÁMULTA, KATTOGOTT – HA AKARTA, HA NEM –
AGY-KAMERÁJA,  MINDVÉGIG&  DOKUMENTÁLTA,  ARCHI-
VÁLTA FOLYAMATOSAN A LÁTOTTAKAT& 

– FIGYELEM, NÉZZÉK CSAK! ÍME AZ ISMERETLEN-KATO-
NA VILÁGBAJNOKSÁG! A VERSENYZŐ!

MINTHA  EGY  SPORTTUDÓSÍTÓI  ÖNMONOLÓG-BEJE-
LENTKEZÉS LEHETŐSÉGRŐL LENNE SZÓ&

– MINDJÁRT JÖVÖKH
EZT  MONDTA  NEKI&  ENNYIT  CSUPÁN&  DE  NEM  TÉRT
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VISSZA  Ő  SEM  MISI&M&-HEZ  AZTÁN,  OTT,  AKKOR&  HOGY
FÖLSEGÍTSE, HELYÉRE KÍSÉRJE, ESETLEG MONDJON VALA-
MIT MÉG NEKI& S MÁSKOR SEM, SOHA& NÉHA KIFEJEZETT
SZÁNDÉKA ELLENÉRE SEM TETT, SEMMIT& 

AZTÁN EGY KIRÁNDULÁSON, EGYSZER, TÖRTÉNT VALA-
MI&  HA JÓL  EMLÉKSZIK,  NOVEMBER VÉGE  FELÉ  JÁRTAK&
HIRTELEN  NAGYON  MEGENYHÜLT  AZ  IDŐ,  LEHETETT
HÚSZ, HUSZONÖT FOK IS, IGAZ A SZÉL ERŐSEN FÚJT, DE A
PÁRJÁVAL, AKI AKKOR MÉG ÉLT, ÚGY DÖNTÖTTEK, HOGY
KIMENNEK SZENTMÁRIÁRA KOCSIVAL KICSIT SZÉTNÉZNI,
KERÉKPÁROZNI&  MOZOGNI KEVESET A SZOKATLANUL JÓ
IDŐBEN& MINDEN HÉTVÉGÉN EZT TETTÉK EGYÉBKÉNT, HA
VALAMENNYIRE IS  ALKALMAS VOLT AZ IDŐJÁRÁS&  NEKI
JÓ VOLT KISZABADULNI AZ ISKOLA-STRESSZ HÉTKÖZNA-
POKBÓL, KÉT ÉVE MÉG MINDIG VOLT A NYUGDÍJIG& A PÁR-
JA SZINTÉN ALIG VÁRTA, HOGY AZ EGÉSZ HETES NYUGDÍ-
JAS-MAGÁNY CIKLUS VÉGET ÉRJEN, S KIMOZDULHASSON
BETEGSÉGÉVEL TERHELT ELSZIGETELTSÉGÉBŐL& 

A GÁT TETEJÉN, A KESKENY BEKÖTŐÚTON HALADTAK
KERÉKPÁRJAIKKAL NEM TÚL SZOROSAN, LASSAN, EGYMÁS
MÖGÖTT&  AMIKOR  MEGLÁTTA  AZT  A  LEPKÉT  OTT  AZ
ÚTON,  A  BETONSÁV  KÖZEPÉN,  ÖSSZEREZZENT&  LEPKE,
ILYENKOR? MINTHA CSAK LESZÁLLT VOLNA, TAPSOLÓD-
TAK, PUMPÁLTAK SÁRGA-FEHÉR SZÁRNYAI& JÓL LÁTTA A
SZÜRKE ASZFALTSZÍNBEN AZ ELRAJZOLT,  KETTŐS,  FAKÓ
SZÍN-SZÍVET,  AHOGY  KÖZELÍTETTEK  FELÉ  A  GÁT-BETO-
NON& MIKOR ELHALADTAK MELLETTE, AKKOR VETTE ÉSZ-
RE CSAK, HOGY NEM MOZDUL, HALOTT A TEST& CSUPÁN
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AZ ERŐS, ÁLTAVASZI SZÉLNEK KÖSZÖNHETŐ A LÁTSZÓLA-
GOS  SZÁRNYCSAPÁS-JELENSÉG,  A  PULZÁLÓ  SZÁRNYAK
LASSÚ LÉLEGZETVÉTELE& EGY SZÉLVÉDŐHÖZ CSAPÓDOTT,
AUTÓKERÉK  GUMIPRÉS  NYOMTATTA,  ÉLETTELEN  PIL-
LANGÓ-KORPUSZ  VOLT  AZ,  OTT,  CSAK&  SAJÁT  KILÖKŐ-
DÖTT  TESTNEDVRAGACSA  TARTOTTA,  TAPASZTOTTA
ODA AZ EGYENETLEN, RIDEG ÚTFELSZÍNRE& ELHALADTAK
MELLETTE JÓCSKÁN, MIRE MEGÉRTETTE,  MI TÖRTÉNT& S
HIÁBA NÉZETT VISSZA AZTÁN, – ÚJRA ÉS ÚJRA – LASSAN
ELVESZTETTE SZEM ELŐL A PISLÁKOLÓ, HALOTT VIBRÁ-
LÁS-FÉNYT IS& NEM TUDTA, MIT CSINÁLJON& LE KELLENE
FÉNYKÉPEZNIE MÉGISCSAK A TELEFONJÁVAL& KI HISZI EL
KÜLÖNBEN NEKI  EZT A NOVEMBERI  PILLEMESÉT?  LEFO-
TÓZNI, IGEN& PERSZE, HA LEHETSÉGES EGYÁLTALÁN& HA,
MONDJUK,  KIVISZI  OLDALRA,  AZ ASZFALT SZÉLÉRE,  NE-
HOGY A GÁTON OLY GYAKORI KIRÁNDULÓ-KOCSIK MEG-
ZAVARJÁK  A  FÉNYKÉPEZÉSBEN&  EZT  FONTOLGATTA  JÓ
IDEIG, MIKÖZBEN EGYRE TÁVOLODOTT A MAGA MÖGÖTT
HAGYOTT LÁTVÁNY EMLÉKÉTŐL IS& PRÓBÁLTA FELIDÉZNI
PEDIG&  DE  MÁR  A  SZÍNEKET  SEM  LÁTTA  MAGA  ELŐTT
PONTOSAN& A KÖRÜLBELÜLI HELY-, ELHELYEZKEDÉSI PO-
ZÍCIÓ-ADATOKAT, MEKKORA IS VOLT, HOL, HOL NEM, AZ
APRÓCSKA TESTMARADVÁNYH NEM MARADT SZÁMÁRA
SZINTE MÁR SEMMI, REKONSTRUÁLHATÓ& AZT SEM TUDJA,
MILYEN  ÁLLAPOTBAN  VAN  AZ  ELGÁZOLT  LEPKETEST!
EGYÁLTALÁN,  MEGÉRI  A  FÁRADSÁGOT,  A  RÁFORDÍTOTT
IDŐT? S AZ ELKÉSZÍTETT KÉPPEL IS, MI LEHETNE? GYERE-
KEK, KOLLÉGÁK NÉZEGETNÉK, BÁMULNÁK& UGYAN! 
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MIT ÉRTENÉNEK, VAJON, BELŐLE? AZ EGÉSZBŐLH
OLYAN HIRTELEN LASSÍTOTT, FÉKEZETT MÉGIS,  HOGY

JÓ TÍZ MÉTERREL MÖGÖTTE GURULÓ PÁRJA KERÉKPÁRJA
MAJDNEM AZ ÖVÉNEK ÜTKÖZÖTT&

– MI AZ, MI TÖRTÉNT?
– LÁTTAM VALAMIT& VISSZAMEGYEK, RENDBEN?
TALÁN ABBAN BÍZOTT,  HOGY HA A FEL-FELTÁMADÓ,

BARÁTSÁGTALAN  SZÉL  NEM  VOLT  KÉPES  KÁRT  TENNI
BENNE, AKKOR Ő IS BE TUDJA ÁLLÍTANI, TUDJA POZÍCIO-
NÁLNI A TESTMARADVÁNYOKAT ÚGY, HOGY ÉLETHŰ KÉ-
PEK KÉSZÜLHESSENEK AZ ÉLETTELEN, BIZARR LEPKEJELE-
NÉSRŐL? LEHETSÉGES, ELKÉPZELHETŐ& OLDALRA KORMÁ-
NYOZTA A KERÉKPÁRT, MAJD MEGÁLLT AZ ÚT SZÉLÉN& A
PÁRJA  NEM  ÉRTETTE  ELŐSZÖR,  MI  IS  TÖRTÉNIK,  MIT
AKAR, TULAJDONKÉPPEN& VÉGÜL LESZÁLLT Ő IS A NYE-
REGBŐL& INTETT, MAJD MEGVÁRJA OTT, MENJEN CSAK& 

A KERÉKPÁR AKKOR MÁR A TÖLTÉS OLDALÁNAK VOLT
DÖNTVE&  INDULHATOTT  VOLNA,  DE  CSAK  ÁLLT  OTT,
MINT AKI VÁR MÉG VALAMIRE& HALLATSZÓDOTT A SUR-
ROGÁS;  A  SZALMASZÜRKE,  TÉLHENGERELT  FŰSZÖVET
FÖLÖTT,  MÖGÖTTE,  PÖRGÖTT TOVÁBB, KATTOGVA, LAS-
SAN FÉKEZŐDVE A TALAJTÓL ELSZAKADT HÁTSÓ KERÉK
NYOLCAS-GÖRBE  KÖRHINTÁJAH  MIKOR  VISSZANÉZETT
RÁ MÉG LÁTHATTA; SZINTE AKADÁLYTALANUL FORDUL,
REPÜL A LEVEGŐBEN& 

281



Élet Mráz Erzsébet Irma

Mráz Erzsébet Irma

Hajdúnánáson  élek,  Nyírmihálydiban  születteem&  Nyugdíjas
pedagógus vagyok&

Sok éve kezdtem verseket írni, de 2006-ban sikerült megjelen-
tetni ezeket először& Különböző kiadóknál antológiákban, mese-
gyűjteményekben, CD-ken, magazinokban és két önálló kötetben
jelentek meg eddig írásaim: Versvirágzás és A hegycsúcs messze
van címmel& Tagja vagyok a Krúdy Körnek és a Római Sas Lo-
vagrendnek&  Több irodalmi  körben tevékenykedem: lektorálok,
szerkesztek, zsűrizek& Pályázatokon sok arany, ezüst, bronz minő-
sítést, diplomát, oklevelet kaptam&

Két gyermekem és egy unokám van& 
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Volt néhány fordulat…

Volt néhány fordulat életem során,
Gondoltam, a többi lezajlik simán&

Tévedtem, már tudom, újabb fordulat,
A döntés nem könnyű, nézek új utat&

Mindig, mikor hiszem, könnyebb lesz az élet,
Történik valami, s elvisz minden szépet&

Kezdhetem elölről, tervezhetek újra,
Csak azt nem tudhatom, időmből mi futja&

Befejezhetem, vagy tervem terv marad,
Véget érhet minden, elég egy pillanat&
Haladok utamon, nem töprengek ezen,

Jár az agyam folyton, kell, hogy célom legyen!

Már kezemben a toll, szalad a papíron,
Megkönnyebbül lelkem, ha versemet írom&

És, aki olvassa, tudja, hogy mit érzek,
Mi okoz örömöt, vagy épp mitől félek&

Minden vers vallomás, élményeknek sora,
Őszinte, hiteles, nincs szükség naplóra&

Elmondja gondjaim, miről mit gondolok,
Kinyílnak a kapuk, és nem marad titok&

Ha őszintén szólok, sebezhető leszek,
A hazug szavakhoz nem kellenek versek&
Volt néhány fordulat, és, talán, lehet még,

Ha kockázatos is, az igaz szó a szép&

Kevesen olvasnak, azért nem jár bér,
Enni kér a gyermek, drága a kenyér&

Aki lop néhány percet, elolvas pár sort,
Kell, hogy azt érezze: bizony, érdemes volt!

283



Élet Mráz Erzsébet Irma

A szeretet fénye

Megkínzotte arcán tanyát vert a fájdalom,
Megpihen, majd átvergődik a ráncokon&
Kisimul, mikor enyhül, csillapul kicsit,

Még mindig titkolná a szenvedéseit&

Szeme kékjét keresem, eltűnt, inkább szürke,
Csillogása a múlté, a kór meggyötörte&

Látom, nehezére esik az élet,
Nem ezt érdemelte, nem ilyen véget&

 
Eltűnt a csillogás, és a remény vele,

Érezte, vége van, elveszette a hite&
Vágyotte nagyon haza minden pillanatban,

Megnyugodotte végül, mert tudta, ittehon van&

Nem volt több haladék, elfogyotte az idő,
Várta édesanyám, a csendes temető&

Éppen megérkeztünk, álltunk ágya mellette,
Kinyitottea szemét, nem szólt, csak ránk nézette&

Ránk nézette még egyszer, egyszer, utoljára,
Lecsukódotte szeme, már a halál várta&

A ráncok kisimultak, nyugodt volt az arca,
Véget ért élete, véget ért a harca&

Nagyon messzire ment, ahol nem fáj semmi,
Ahol nyugalmat lel, nem bánthatja senki&

Álltunk a finammal, könnyes szemmel álltunk,
Nem is tudom, mire, tán csodára vártunk&
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Tudtuk mind a ketteen, nem történik csoda,
Lelke már messze jár, nem jön vissza soha&

Ő nem jöhet vissza, megmarad emléke,
Szemében otte ragyog a szeretet fénye&

Miért?

Miért gyötör a sors? Ennyit nem hibáztam&
Régen bíztam benne, mindig jobbat vártam&
Gondoltam, mellém áll, ha látja, harcolok,
Bár nehéz életem, semmit fel nem adok&

Reméltem, segít majd, hogy ne bukjam bele,
Ha elfogy az erőm, ad kicsit helyettee&

Képzeltem, elhiszi, nem magamért kérek,
A kudarc megrémít, mások miatte félek&

Terveztem, jót teszek, csak jót és hasznosat,
Hajtok szakadásig, dolgozom jó sokat&

És arról álmodtam, nagyon boldog leszek,
Kíséri életem szerelem, szeretet&

Hamar felébredtem, szétfoszlotte az álom,
Összeomlotte légvár, elképzelt világom&

Nem álmodom én már, rég leszoktam róla,
Figyelek, hogy mi jön, mi az újabb próba&

Megedzette az élet, jöhet a feladat,
Ameddig erőmből egy picinyke marad&

Nem várok már semmit, még dicséret sem kell!
Megszenvedtem azért, hogy büszkén menjek el&
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Nádassy József

1947& december 18-án születteem Szentistvánon!& Édesapám né-
hai  Nádassy  József  otte volt  jegyző&  Politikai  üldöztetése  miatte
Miskolcra  menekültünk  Édesanyám Rácz  Julianna  szüleihez&  2
éves korom óta állandó miskolci lakos letteem&

1971 óta jelennek meg verseim lapokban és antológiákban&
Lengyel költőket fordítok&
– Pártfogóm Nagy László költő halála után jobban ki letteem

szolgáltatva a RENDŐRÖKNEK, a politikai rendőrségeknek és a
spicliknek!  Lakásunk tele  van az  ÁLLAMBIZTONSÁGI  SZOL-
GÁLATOK TÖRTÉNETI LEVÉLTÁRÁTÓL KIKÉRT RÓLAM ÉS
A NAGY LÁSZLÓ KÖR ELLEN SZÓLÓ FELJELENTŐ, ELFOGA-
TÁSOKAT, HÁZKUTATÁSOKAT ELRENDELŐ ÉS GYALÁZKO-
DÓ, LEJÁRATÓ IRATOKKAL! 

A  jelenlegi  magyar  kormány  jogtalan  fogvatartásom  miatte
2018& november 27-én megkövetette!

Nádassy József 2020& június 11&
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*
* *

éljenek a jókinézésű KURVÁK
akik egyre nélkülözhetetlenebbek
a médiában hazaárulásban
a hivatalokban
és a népgazdaságban
úgymint a nagytőkében
éljenek a bírók bakók boltosok
III/III-ASOK és ivadékaik
vesszenek az örökké ráhibázó
koldusok és lázadó-lázító forradalmár-költők
éljenek a  h a l o t t a k
és a készenléti rendőrök
volt karhatalmisták
ügyészek
a szemkilövő gumilövedékesek
mindenekelőtte éljenek továbbá
spekulánsok HITÁRULÓK ORSZÁGÁRULÓK

FŐZSIVÁNYOK ÁREMELŐK
vesszenek a kitárulkozók

éljen a nép
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X      X      X

mindenre ami szép
Anyám 
ráimádlak
ráírlak
virágok virága
feje
rózsák fejedelme
fények fejedelme
            /terjedelme/
töviséltem
fénycsóvája
_ alázatos asszony-
‘citera
keresve
se találok
kedvesebb
ütemet ritmust
Nálad
húrt
gitárosabbat
szitárosabbat
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nagybőgőt
illatosabbat
jobban felhangolt 
nárciszt
banánt
fényűzőbb 
combízűt

illatpermet anyarózsakehely
vibrátor
soha véget nem érő 
ejtőernyő

zuhanás

aranypermetvirgácsvibrátorlány

asszonyvitorlamályva éjvonag
csillagtalan éjfohász
nagy /barna/
gyémántdomb
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hosszúvers része

* * *

ÁLL A DOMBON SZERELEMANYA MEZTELEN HOLTAN 
TEMETETLEN
ÁLL KOVÁCSANYA VERI VÁGJA SZAGGATJA
SZOMORÚAN KÉT FOLYÓ NÉZI KÖNNYEZI
HARMADIK SÍRJÁRÓL ÁBRÁNDOZIK HÍVJA KI
ÁLL A FOLYÓSZEMŰ LÁNYKA
NÉZ A TENGER
FAGYOS HAJNAL KELYHEI KÖZÜL CSILLÁMLIK SZIKLABOJT
SZERELEM
LÁNYOS SZEME FENNAKAD
KIKERESIK IBOLYAFORMA CSILLAGOK
LAVINAZÖLD TÁNCAIVAL AZ ALKONY RAJTAFELEJTI 
VANÍLIASZEMÉT
TE MARADSZ ITT DALOS MADARAKKAL AZ 
ÖRÖKKÉTCOPFOS ÉJ
COMBOD MAGJA SIKAMLÁSA
A KICSORDULÓ ARANYLAPMANNA
A DEGESZRESÍRÁS NAPSUGARA
SZEGFŰTESTED
MESZELŐ CIMBALOM
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JÓ HOGY ÍRNI TUDOK RÓLA
BŐRÖD SELYME FÁTYOLOM
VESZÍT HA GONDOLKOZHATOM RÓLA

DRAPP MADÁR SZÁLL
HÁL JEGENYESOR SZÍVECSÜCSKÉN
TETEJÉN A TÓNAK ALKONYT HINT A BÍBORBRONZ ÁJULAT
FOHÁSZ UTOLSÓ HAJASZÁLÁÉRT
UTOLSÓ HAJASZÁLA LEGYEN A NAPÉ MINT A SZÁMÉ
MELY BEHARAPTA A SZERELMET KICSINYÍTŐ KÉJT
OSONJ ÁT SZEM MÖGÖTTI ALÁZATTAL ELŐTTED FORR A 
NYÁR
FÁJNAK FINOM PIHÉCSKÉID 
FENEKED FELETT FICÁNKOLNAK
DARAZSAS SZÁD KIFORDUL
NYELVEMBEAKAD
BALOLDALI MELLED HARMATA ÉR EL 
KIVÉGZEM
HAJAD A SÁRGA SÁS A FÉLELEM A NYÁR VÉRE SZÚNYOGA
MEGINT EGÉSZEN A BALOLDALRA CSAPVA ZENG LE
MELLED KICSÚCSOSODIK
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ilona szájáról

ilona szájáról
elmondható
hogy csók se 
jöhet közelébe
látom arcán
a félénk tisztaság
futását
hajáról homlokára
ereszkedem
olyan ez az asszony
csak néz néz
közben kifogyunk
a keserűségből is
mi mindent
össze nem szed
a szemével
egyszer is
meglátotte valakivel
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úgy jön melletteem
mintha szárnyam lenne
olykor vonakodik
mert ne felejtsük
megemlíteni
mielőtte mindent
eldöntenénk
a szabad érzés gondolat
jelenlétében
és annak lealázására
    hogy ilona          feleség
    nekem ilona

maga a versem
ketteészelt keserűség
        szeméről leolvasható
a tavasz
a nyártól való
   félelem

a tél szövetségében
a téltől való keresztségben

293



Élet Nádassy József

Ibolya

Először még mosolygotte
aztán eszét vettee a tél
és toporzékolt örömében
ha elgázolt egy kutyát
az autó az utcában

végigcsókolta
az utat utána

majd véresreharapta
anyját
aki megsajnálta a szerencsétlen
jószágot

végül többet nem szólt senkihez
csak állatnevekkel
ragasztottea tele szobája
falát
s mikor már tenyérnyi
hely se maradt

könnyesre nevettee
lepihent
-----------------------

és alvamaradt
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Játszunk

Játszunk a szobában

gyermekek emberek

építjük lerombolásra

szánt várunk

aki nem játszik

VELÜNK

kiközösítjük

aki nem játszik

nem lehet velünk

aki nem játszik

egyedül marad

aki nem játszik

maga épít

és ki maga épít

maga húzza

arcára/magára

a FALAT
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*
* *

 
leghőbb vágyam
hogy szocialista
módon
közösüljek
rangombéliekkel
és kevésbé azokkal
ne támasszak
nagy hüledezést
és béna megrökönyödést
a férfinaktól
elszokotte nőcsapatba
míg a velejárósdi
vőlegényesdi
házasságosdi utal arra
hogy nézni se lehet
a magánzónak
z a v a r t a l a n u l
párjaikat
zárt nyájaikat
megvitatják az 
ésszerű együttelét
válás feltételeit
húgyothintve
h ú g o m o n
hályogosszemű
csordáikkal
járnak üzletről
üzletre
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kinemhagyva
egyetlen kirakatot
sem
viheted nekik
szívedet
vizesruhába
gyújthatsz égigérő 
tüzet magadból
magyarázatul
visszavisznek régi
helyedre
honnan felelni se
eresztenek
a pénz pedig
nem érdekes
csak a munka
régi beszéd ez
érzelem nélküli
élet boldogít
hizlal a
lélek hiánya

nagyranőjj elkeseredés
zúzz szomorúság
nyugtod ne legyen béke
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Lillafüredi vízesés

Ó vízesés fehérsége
hótiszta szikla
kékhomokszíncsend-szem
frissbozóthajtás-hang
ágakra fagyotte jéglezúduló
napfény-csillag
szomorúságodban elsötétülő
elhalkuló
mélységre hajló füstvirágok
barkamoraja
zuzmószakállú homokszélszavú
hideg jóság
sóhajomból kihajló
faszemű forrásgyermek
jégmadárkák habimádó
könnygyökere
agyagbavájt fűszépség
lefelé hullámzó
fehérséged
egymásra hulló magasság
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Nem tudom szól az ég

Nem tudom szól az ég
felhők erősebbek, avagy a nap
madaraim szeressem inkább vagy csillagaimat
a hold előzékeny
de mi lesz a földdel

nem tudom szól az ég
a föld árulója teremtőjének
nem őriztethetjük örökké a széllel
az estek nem tévednek el a sötétben
a levegőnek viszont földre van szüksége

nem tudom szól az ég
van e halál
avagy élet sincsen
festmény lehet vászon nélkül
de az emberiség ember nH&l /ház fal nélkül/

nem tudom szól az ég
nőket sirassak
vagy állatokat

a férfinak rendre elpusztulnak duzzadó szeretőik mellől
ketteőből lesz az egy
/ez hát a párok páratlansága/

nem tudom szól az ég
sírjak e vagy zokogjak

magamon nevessek, avagy ne merjek szóba állni veletek
bár halálnak ugyan lennie kell
de       életnek    - 
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Tudnod kell Valéria

Tudnod kell Valéria
arcomnak melled
akarom
hajamnak húsod
tartom
combod karomnak
kellene
véred rózsának 
vérembe
kinyújtom izmod
a napra
kihordom
mindened
mindennapra

X
X X

úgy mozog a nő
mint a körző

kanyaron élek
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X X X Kovács Viktória Nyíregyháza

arcod arcomhoz közelítem

búzaszépséged eláraszt

fény nem jöhet fehérségedhez

mi juthat nekem idegen-közelségedből

erősebb vagy a télnél

verejtékedbe takaródzom

hol lehetsz

el ne veszítsem látásod

nagy igyekezetemben

lepkeszárny-szemed

átvillan a távolságon

vékony-magasságod bekerít

hajad meg-meg lobban

karomra venném

mellemre szorítanám sóhajomban
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x
x x

mások helyette
is szeressünk
ha csak
a világos
szeműek
tekintete
bánt
nem baj
vizezd meg
lelkünk
tégy rá
parazsat
vállainkra
ne feledj
rakj vízözönpírt
ajkaink
emlékére
szép testünk
ne szégyelld
rút önkívületünk
gyászán át
fehéredünk
vörösre
pipacsosra
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fürdőruhakékre
lagziszomorúra
csaholjon
kemény lelkem
nyugtunk ne
legyen
nyugtom ne
legyen
soraim se
szégyenkezzenek
fájnak finnom
pihécskéid
feneked felette
fincánkolnak
darazsas szád
kifordul
nyelvembe akad
két akaratocska
karod
kirámol
sóhajából nem
enged
baloldali
melled harmata
ér el
kivégzem
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* * *

 még néha félek a nulláktól mert 

pénzesekHHméltóságteljes sematikussággal szorítók

rámdudálnak kehes kacajjal

csonkán alatteomban grimaszkodva

a jólnevelt dudva

színjátszó hálóval ékesítette 

satnyabáb

szívutánzat pomádéjával

impotencia-élvezők

POTENCIAHÜLYÍTŐ ANGYALOK

pinaőrök

szagravigyázók

egyhüvelybeürítők

mindentmegspórolók

rímrevigyázók

tehetségbuktatók gépezete

olajozója a ragyakovász tülekedés

kirakatáramának

vigyázat vigyázók

elegáns csecsebecse-hazugság hajhászok
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kirakatra ömlők

baszásbeszüntetők

csak család házalapításra

közösülők

mert nem szeretkezők

félelemből élők

költőt végigmérők

forradalmárt kikacagók

csendes csöndet csavarók

férfin-közeltől sikítva vacogó nők

színészek ócsárolta költő

pedagógusok ócsárolta költő

népócsárolta költő

havivérzősök ócsárolta költő

portások rendőrök

rangosok és rangtalanok

KISZ-UTÁNIAK ÚJ URAK

szúnyogok és tetvek ócsárolta villám

vágj és világíts
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X   X   X  NAGY ADRIENN

riszálj te
hosszúcombú
istennyila

le kell enni
szőke maneken
a combod
/lerágni a húsod
a kék szemed élét ékét  //vérét// virgácsát
fényét
sugarát
lantját
kútját
borzadálygyereklány iszonyú sudár-
comb
viszel a buszon
mint
felém// fehér /virág/huzal incidens
feszül lábadszárán térdeden combodon derekadon
/térdére nem is emlékszem/
a nadrág
a nyár
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vágyam fel
rajta
szorít meghúz
végigjár
zene
szájharmonika-vijjogás
te fehér arcú
rezeda rózsa
keskenyke
fehér párduc
pukedli
rét
robusztus illat nőiesség nőideg //női csoda
rubintos égkő
csendarc
tarka illatszemgyöngy /gyopár/
ártatlannak tűnő farkas
varázs
fénykedik lilafehér arcodon
a pír
s kicsodálkozik a szád
finlcarcú
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*
* *

zrínyi ilona
egri nők
mai utódaitok hol
mainőnekkellenelennetek
iskolán
munkahelyen
kirándulásonhavivérzésen
tünnyedtségen
nincsmitőlnemérünkrábetegségen
szívcikizésen
szívtőltávolálláson
tűzrohasztáson
máglyatűztől menekedésen
lávaelőtte férgek
szemtelenek
senkiserkentők
fasznagyítók
piheférfinkék boldogítói
madárágyasak
tűzoltson
ami áll magasodjon
ami fekszik heverjen
pete petézzen
nyíl nyilazzon
nyilallásom formájuknak
fájjon
nőcsemetéknek ajánlom
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Pomázi Klára

"Belépek lassan most az őszi tóba,
s átúszom rajta, mint a halk halak,
s nem gondolok már a múlt évi hóra,
és minden csókra, mely ma elmaradt&"

Faludy György
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Cserepek

Szeretet-
Szerelem-
Szeretem&

Csak álmodtad, hogy szeret Ő?
Hogy tüneményes szerető?
Mit vele éltél, ne felejtsd,

a perceket, a napokat,
bár csak töredék maradt&
De ha eltörik a csereped,

lesz sok új kis elemed&
Rakd újra a részeket,

kapsz egy más, új életet&

Búcsú

Az első őszi nap&
Zúg a szél, eső csap&

Zizegő levelek
búcsút intenek,

az ágak mindenkit
földre ejtenek&

Ám ez a zuhanás
pilletánc csak, nem más,

kis és nagy levelek
pompás-szép baletteje,

a szélben táncolva
érnek le a földre&

310



Élet Pomázi Klára

De csönd lesz hirtelen&
Nézem őket, nézem&
Újra elmúlt egy évH
Jaj, úgy fáj a szívem&
Ezt a búcsút – érzem&

Halottak napján

Hát eljötteetek hozzám mind,
kik életemben egykor szerepet kaptatok&

Ki ilyet, ki olyat, volt, ki főszerepet,
de mindnyájan rám hatással voltatok&

Én, a késő utód, most gyertyát égetek,
nézem a fényt, s a lángnál

Mamám szemét látom,
ki végigkísérte egész életem,

s ma is itte van velem
túl örök halálon&

A gyertya lángja pedig
minden bűnt eléget,

melyet tudatlanság vagy
rosszindulat adotte&

És ezért e bíborszínű fénynél
mindenkinek, ki bántotte – megbocsáthatok&
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Fény

Az ajtó kinyílt&
Beözönlötte a fény,

s a nagy sugárzásból
egy szempár nézette felém&

Éreztem, ez Ő,
kit álmaimban látteam&

Karomat szétteártam s szóltam:
Te vagy, akit vártam&

Nedű

Dongó csókjára várnak a bibék&
Színes szirmokban kínálják kelyhüket,

mások álnok módon
bezárják a gavallér

méhet, dongót és legyeket&

Nedvükkel felfalják,
elemésztik őket&

Az édes nedűért néha
mélyre kell hatolni,

de ki oda lemegy érte,
annak jár az Éden&

És ez  –
a kolibri&
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Holdfény

Mily magányos a Hold
otte fenn az éji bolton,

fekete madarak röpködnek fényébe’,
szürke lepel foszlik körülöttee&

De ezüst lesz az ér s folyó,
ha fölöttee áthalad ez a csoda,

mely erős,  –  tengereket emel
és húz újra vissza&

Ezüst hidat fest a vízre fel,
melyen át elindulhat lelkem

megkeresni téged,
kire rá nem leltem&

Ajánlás

Ha eltelt az időd,
ne sirasd magadat&

Csakis rajtad múlotte,
kincsed hogy’ osztottead&

Ha rosszul gazdálkodtál,
most zörög a zsebed&

Maradt még kis időd, –
élj vele, míg lehet&
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Tulipánfa

Az örökkévalóságot őrzöd
égbe nyúló, kecses kelyheidben,

virágod oda int, hol
a mindent teremtő lakik

fenn a fellegeken&

Még leveled sincs, de erre is,
arra is nyúlik egy-egy ágad,

s gyönyörű virágaiddal
mintha az időtlen IDŐ

rejtőzködne nálad&

Űr

Igen&
Mindig hozzád indulok,
ha túlteng bennem az űr&

A teli nyugalmat keresem nálad,
de a léteddel eltűnt szeretetet is,

mely gyengéd és érző volt,
magához ölelt és velem dalolt&

Nem kell örök élet,
csak néhány szép, meleg szó,

hogy azt mondod nekem:
"Köszönöm, Kedves,

hogy megfogtad a kezem&"
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Soós Katalin

Mindig nyitotte szemmel járok– kelek a világban& Érdeklődés-
sel fingyelem a házak homlokzatát, elgondolkodom, vajon kik és
hogyan élnek az ablakok mögötte, milyen életük, gondjuk– bajuk,
örömeik lehetnek az ottelakóknak& Kíváncsian fingyelem a villamo-
son, buszon körülötteem utazókat& Meggyőződéssel vallom, hogy
mindegyiküknek az élete kész regény&

 És minden évszaknak is megvan a maga varázsa& Így ősz táján
nemcsak a színesedő természet tud elbűvölni, de a gomolygó no-
vemberi köd is varázslatossá tudja tenni a környezetet&

És ahogyan a semmiből, az emlékekből is előtűnik egy– egy
alak! Jön, közeledik, egyre élesebbek lesznek a kontúrjai, míg vé-
gül az emlék kitisztul és kiderül: Hiszen őt ismerem, ő is érintettee
az életem, neki is köszönhetek egy– egy gesztust, szófordulatot,
dallamot, ami csak őt jelenti& És milyen régóta várja, hogy fel-
idézzem&H Sok ilyen törleszteni valóm van& Íme egy:
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A jaguár

Ideális délelőtte volt&  Gyönyörűen sütötte a nap, enyhe szellő
borzolta a haját, az új Jaguár puhán vettee a kanyart& Joe büszkén
feszítette a volán mögötte& Huszonnégy éves volt, erre az ünnepre
az apja ígéretének megfelelően, a sikeres diploma birtokában ki-
nevezte vezérigazgató-helyetteesnek& Most megy az egyik vidéki
gyáregységbe, ezt a nagyszerű hírt az otteani vezetőséggel tudatni
és egyútteal egy kicsit szétnézni&

A piros Jaguár gyönyörű volt, a jóképű finatalember remekül
mutatotte benne& Még a tetőt is lehajtottea, hogy a szellő és a nap-
sugár jobban érje, no meg hogy mindenki lássa, nem akárki ül a
volán mögötte& Egy kicsit lassítotte a kanyarból kijőve, mielőtte be-
lehúzotte volna a hosszú egyenes szakaszba& Ekkor hirtelen egy
nagy csatteanást hallotte és egy ütés érte a kocsit& Refluex szerűen
lassítotte és a leálló sávba kormányozta a kocsit& Idegesen forgattea
körbe a fejét, tapogattea meg a testét, – semmi sérülés& Azonban
kiszállva a kocsiból irgalmatlanul mérges lette, mert egy horpadás
csúfítottea el a gyönyörű új kocsija ajtaját a vezetőülés oldalán&

Kiszállva alaposan körülnézve, honnan jöhetette a kő, a túlol-
dalon felfedezette egy kisfinút állni& A tízévesforma gyerek nyugod-
tan várt, amíg az útteesten átérve Joe megállt előttee& 

– El is találhatteál volna! – robbant ki belőle& Mit csinálsz itte?
Mindenkit megdobsz, vagy csak a piros kocsikra célzol?
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Közben jól szemügyre vettee a szótlan, kicsit poros vékonyka
finút&

– Bocsánat, Uram, igen én voltam& – Mondta halkan, de hatá-
rozottean& – Azt akartam, hogy álljon meg!

– Furcsa játékaid vannak, öcskös&
– Elnézést Uram! Már egy órája itte állok, hiába integetek, de

senki nem áll meg!
– Miért kéne bárkinek is megállnia, ha integetsz? – ébredt fel

Joe-ban az érdeklődés&
– Uram, a bátyám béna, kerekesszékben él& És a szép időben

megkért, hogy toljam el a tavacskánkig, hogy megcsodálhassa a
madarakat&

– Hol van itte tó? – kérdezősködötte tovább Joe&
– Tudja Uram, itte csak elterül a patak és egy nagy tócsát csi-

nál& Ide szoktunk jönni megfingyelni a madarakat& Ide indultunk
ma is& Én toltam a kocsit, de egyszercsak megbotlotteam és felbo-
rult a kerekesszék és a bátyám a sáros földre esette& Nem tudtam
felemelni egyedül& Hiába próbálkoztam& Azt gondoltam hívok va-
laki felnőtteet, de senki nem akart megállni& És most a bátyám arc-
cal a sárban fekszikH és nem tudok segíteni nekiH – ezért kér-
tem a Jóistent, küldjön valakit – mondta a gyerek egy szuszra& És
a szája megremegette és egy könnycsepp indult lefelé a rémült,
poros arcán&

Majd újra összeszedte magát:
– Uram, – nézette fel az elegáns férfinra – tudna seH&
Joe gyorsan végig nézette magán, majd a kisfinúra tekintette& Be-

lül nagy harcok dúltak benne, de végül megszólalt:
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–  Hol  van  a  bátyád?  –  kérdezte  megilletődötte hangon,  és
megfordult visszafelé, ahová a gyerek ujja mutatotte&

Pár méterre egy kitaposotte ösvény indult a távolban csillogó
víz  felé&  Hamar megtalálták a  felborult  kerekesszéket,  mellettee
pár méterre a kocsiból kiesette tizennégy-tizenöt éves forma finú
tehetetlenül feküdt a földön& Odáig húzta magát&

Joe  lehajolt  a  mozgássérült  finatalemberhez,  és  vigasztalni
kezdte& A kisfinú letérdelt mellé, átkarolta a nyakát, és szipogva
mondta:

– Látod, megmondtam, hogy hozok egy jó embert, aki segít
neked!

***

Joe szándékosan soha nem javítteattea meg a kocsit& Ez emlé-
keztettee arra,  milyen szerencséje van, hogy ilyen körülmények
közé születette és hogy új életében mindig legyen kész a segítség-
nyújtásra&
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Szabadosné Csilla

Az eltelt évek tapasztalata azt mutattea, hogy életünk legfonto-
sabb része az emberi kapcsolataink ápolása& Egyedül élünk meg
minden érzést és élményt, mivel egyediek vagyunk& De szüksé-
günk van társakra& Szeretetre vágyunk és érzéseink megosztásá-
ra& 

Amikor valakit megismerünk, még nem tudhatjuk, mennyire
hagyunk majd lenyomatot egymás lelkében& Futó találkozás lesz,
vagy egy életre szóló kötődés, amit sem idő, sem távolság nem
szakíthat szét& Nehéz elfogadni, hogy barátok nem csak jönnek,
hanem mennek is, bár létünk velejárója, hogy kapunk és elveszí-
tünk& 

A járványhelyzet még inkább elmélyítettee a hiány, a távolság,
az elvesztés és az elveszetteség érzéseit& Ezekről szólnak a követ-
kező sorok& 
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Összefonva

Ha arcom tenyeredbe teszem, 
karodon végigcsúszik kezem&
Érzem fájdalmad& A hegeket&
Halkan sutteogom a nevedet
és egyre több elveszette szót&

Kedveseket, vigasztalót&
Leölelem lelked bánatát&

Letépem rólad magányod dalát!

Együtte lépünk, de mégis külön&
Ám sorsunk nem csíphető fülön&
Tudjuk, itte vagyunk egymásnak,
bár úgy jön el minden másnap,
hogy a távolság közénk feszül&

Mégis érezlek itte& Legbelül&
Míg tart az út, hát maradj velem!

Soha ne engedd el a kezem!

Mindezt gondolatban teheted&
Én otte leszek mindig veled&
Ha türelmesen várakozunk,

talán néha találkozunk&
Csak tekintetünk árulkodhat
arról, hogy rég összefontak
két embert, ki együtte halad&
Ez a csoda köztünk marad! 
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Társtaláló

A világ egy rémisztő hely&
És én benne oly parányi&
Ritka eset benne találni

társat, ki bátorít, felemel&

Te jötteél& Nem tehetteem mást&
Mivel lényembe markoltál,
szavaiddal vitteél, izzotteál,

kívántam mindig a száguldást&

Újra vártam a ködös reggelt!
Vajon eljön e a perc,
mikor végre átölelsz?

Lelked rám talált, meglelt&

Napra nap jön& Az idő repül&
A percek csak cammognak,

 nem tudom hol, s hogy vagy?
Életünk száguld az óra körül&

S ha egyszer végleg lepereg,
azt, mi voltunk egymásnak,

a szeretetet és a vágyat,
a megadatotte időt soha ne feledd!
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A távolság próbája

Belém égette kép, mely mindig marad&

Első tekinteted, első szavad&

A mozdulat, mikor kezemhez érsz&

Szélfúttea pernyeként szállt el az ész&

Nevetéseddel szívembe lopództál&

Mondd csak, eddig hol voltál?

Mi ez a derű a sejtjeimben?

Te is ezt érzed a szerveidben?

Mégis fáj! Úgy fáj minden gondolat!

Hisz érzem, tudom komor sorsomat&

Pár pillanatnyi öröm és csoda&

Majd búcsú, s a szívem újra oda&

Hogy bírom ki a létet nélküled?

A telefon sem cseng& Szürkén süket&

Hiába várom, hogy halljalak&

Te már rég eltűntél! Messze vagy!

És én a távolból féltelek&

Csak a szélnek súgom: Ég veled! 
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Ámító

Vártam a reggelt& Vártam a delet&
Hogy kérdezz, s én megfeleljek neked&
Nem akartam csak egy csepp törődést&

Helyettee szíven szúrt egy ölőkés&

Az üresség, a semmi belém szúrt&
Eltépte bennem az utolsó húrt&
Az elveszetteség rám telepedette&

Nem nyújtotte senki segítő kezet&

Hangot akartam! Figyelmet! Érzést!
Vesszen el belőlem minden kérdés!

A miértek tűnjenek a ködbe!
Akartalak ma és mindörökre!

Neked csak pár szó& Egy könnyű csevej&
Nekem a túlélés& Hát jól fingyelj!
Ne ígérj semmit! Ne ígérj soha!

Csak azt add, mit tudsz! De azt add oda!
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Állandó változó

Hogy van az összetört szíved?
Jajgat még? Vagy már csak sziszeg?

Fáradt sóhajod messzire száll&
Esténként vár még a pohár?

A búfelejtő zsibbadás?
 A kábult feloldozás?

Az idő lomhán vánszorog&
Itte e földön nincs más dolog,
mint tapasztalni szépet, jót, 
vagy a rosszat, a nem valót&

Sorsunk sok nagy találkozás,
majd túlélni a változást&

Halni minden távozással,
újrakezdeni valaki mással&
Ne dobd el a ködös jövőd!

Hagyd, folyjon tovább az időd!
Kapaszkodj erősen a létbe!

Sok kaland vár még letétbe’: : : !
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Egyedül utazol.

Egyedül utazol& Nincs jegyed&
Illúzió minden társ és eset&

Megéled ugyan, de elveszítheted&
Semmit markol a két kezed&

Akire vártál, nincs veled&

Egyedül utazol& Nincs jegyed&
Melletteed elsuhannak emberek&
Tudod, nincsenek véletlenek&

Csak ez van, hát élvezed&
Bohócként játszod a szereped&

Egyedül utazol& Nincs jegyed&
Nem találod végzeted&
Sok éved, ha lepereg,

Arcodon ránc, egy sereg&
Lassan elfogy életed&

Egyedül utazol, nincs jegyed&
Kiszállnál, ha lehet&

De megtenni nem mered&
Nem akartad ezt! Nem értheted!

Várod az újabb életed& 
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Emlékezz!

Emlékezz rá, egykor fontos voltam!

Az életem veled megosztotteam&

A dalok, egyik a másik után,

íródtak a szív szeplős hajnalán&

Emlékezz a mindigszeretetre!

Az egyik legszebb szerepedre&

Mikor a hangok még tiszták voltak&

A mindennapok rólunk szóltak&

Emlékezz! Én mindig veled leszek!

Akkor is benned, ha nem fogom kezed!

Te pedig bennem bújsz meg végleg&

Míg csak az életem nem ér véget&
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Szikszay Péter dr.
és Surman Viktor 

Itte vagyunk ketteen egy tele-
pülésről,  a szívünknek és köz-
érzetünknek kedves Újhartyán-
ból&  Itte élünk,  s  itte dolgozunk,
itte alapítotteunk családot, itte ne-
veljük és neveltük fel gyerme-
keinket& 

Egy  sváb  gyökerekkel  ren-
delkező kis falu volt ez hajda-
nán, de most már ütemesen fej-
lődő  kisvárossá  alakul,  meg-

őrizve a hagyományait, gazdag kulturális életét s így a helyi iro-
dalmi körnek is van bőven közönsége& 

Több mint 25 év korkülönbséggel az irodalom szeretete és sze-
rény művelése hozotte össze minket&  Próbálgatjuk szárnyainkat,
több helyen publikáltunk már külön-külön írásokat, itte az Info-
Szponzor kiadónál is, de együtte, egy témáról még nem& Most ezt
próbáljuk meg& Az Önök fingyelmébe ajánlunk egy történetet két-
féle változatban:

Keringette itte a környéken, a nép ajkán egy történetfoszlány,
szinte csak néhány tanácstalan mondatban& Ezt próbáltuk meg a
magunk eltérő stílusában, s talán a személyiségünkből és korkü-
lönbségünkből adódó eltérő módon keretbe önteni, kikerekíteni&

Önök  lehetősége,  kedves  olvasó,  hogy  eldöntse  melyikünk
fantáziája lépette túl a valóságon, kinek a története áll közelebb az
igazsághoz, vagy annak elképzelt másához&
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Szikszay Péter dr.: A sírkő címere

Joli néni, életének 93& évében megtért teremtőjéhez& Sokan is-
merték a faluban, csendes asszony volt, nem sokat mesélt magá-
ról, viszont mások történeteit meghallgattea& Még egész idős korá-
ban is valami napló-félét írt, de nem volt hajlandó senkinek meg-
mutatni mit is ír? Ha kérdezték csak jelentéktelen, elterelő vála-
szokat adotte& Egyedül élt, nem volt soha férje, sem gyereke, de a
legöregebbek mindig emlegetteék különös szépségű anyját& Emle-
getteék, hogy Joli néninek valamifajta titka van& Egyesek kincsről,
mások a közeli elhanyagolt régi kastély hajdani uraihoz kötődő
kapcsolatáról beszéltek, de mindez csak szóbeszédnek tűnt& Most
hogy elhunyt, távoli rokonok – néhai apjának, anyjának leszár-
mazotteai öröklési jogukat érezvén már másnap elkezdtek kuta-
kodni a házában, de nem találtak semmi érdemlegeset mindenna-
pi használati tárgyakon egy hosszú élet hozadékain kívül& Egyi-
kük, aki amúgy is gyűjtöttee a régi könyveket, az egyik régi kéz-
zel  írotte receptkönyv végén talált  egy írást,  Amolyan reszkető
kézzel írotteat, aminek végén egy hétteel korábbi dátum volt& :

– Szeressétek nagyon az öreg kutyámat! 
A kutya tényleg öreg volt, láncra kötve a diófához és nagyon

vad, barátságtalan korcs volt& Nem értetteék a mondatot, nem is
törődtek vele, hisz ezen a kutyán nem sok szeretni-való volt& Ez a
rokon tovább keresgélt Joli néni polcain és talált egy napló szerű
valamit& Ez lehetette az, amit Joli néni mindig írogatotte&

 Olvasni kezdte& Hittee is meg nem is a korábban hallotte törté-
netet, de most Joli néni írásából, érezte egyre több fény derül az
igazságra:
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Zord idők jártak 1917 telén a kis Pest megyei faluban& Ember
emlékezet óta nem látteak ennyi havat, nem ébredtek ilyen hideg
reggelekre& Füstöltek a kémények, már ahol volt mit égetni& Folyt
a nagyvilágban a  Nagy háború,  az  emberek zöme otte szolgált,
többnyire csak az asszonyok, meg a gyerekek voltak még ottehon&
A falu közepe táján volt egy széles utca, aminek közepét egy fa-
sor választottea el s otte az utca végében lakotte egy különös szépsé-
gű asszony, Júlia& Karcsú volt, magas és sudár, könnyű léptű, halk
szavú, sötét barna hajú& Büszkén sétált végig mindig az utcán,
nagy fekete  szemeivel  jobbra-balra  nézve,  nem lesütve azokat&
Nyáridőben formás kebleit a férfintekinteteknek szegezte, de télen
is valahogy alig zárt kacagánya bepillantást engedette& Mondták is
neki az öregasszonyok, húzd össze magadon a göncöt, mert meg-
vakulnak, megvadulnak az embereink& Szépasszonynak volt egy
kis porontya, egy néhány éves leányka, szőke göndör hajjal& Ösz-
szesúgtak mögöttee: dús, bajuszú, sötét-hajú ura után hogy is lette
ilyen angyalhajú leánykája, de ő nem törődötte velük, nem szé-
gyellte, sőt egy régi fotográfináról mutogattea, hogy gyerekkorában
az ő katona ura is világosabb hajú volt& Persze jó kopotte kép volt
az, de aztán többnyire hitteek neki& Meggyőzően bizonygattea& 

Ezen a zord téli napon nem sok ember járt az utcán, nem so-
kan csodálták a szép asszonyt, amint éppen a házuk felé balla-
gotte hazafelé, mellettee az angyalhajú leányka, a férfinak mind a
fronton voltak&

A házukhoz érve láttea, hogy 2 toporgó, elég rossz bőrben lévő
ló által vontatotte úri fogat áll ottean& Megismerte hogy a bakon,
pokrócok alól előbújva, a környékbeli kastélyból érkezette a kül-
dönc, az öreg nagybajuszú kocsis, akit már a frontra nem vitteek
el& Odajötte, morgotte az asszonnyal kicsit, hogy már mióta vár itte
rá& Elmondta, hogy a nagyságos úr, az öreg Podmaniczky gróf
küldte őt ide& Átadotte egy sátorponyva-szerű anyagba csomagolt
valamit& Ahogy átvettee, a finatalasszonynak majd leszakadt a keze,
olyan nehéz volt& Rögtön udvariatlanul elindult az asszony előtte a
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háza kertjébe s bajusza alatte morogva közölte, hogy neki ezt most
itte a parancs szerint el kell ásnia& Hiába van tél és fagyotte a talaj,
el kell ásnia& Hozotte csákányt meg erős grófin kerti szerszámokat
és ásni kezdette& Az asszony csak egyre kérdezte: árulja már el mi
van ebben, de nem szólt az semmit, csak izzadva a nagy hideg-
ben, ásotte és ásotte& Olyan mély gödör lette otte, hogy még egy ha-
lotteat is bele lehetette volna fektetni& Meg is rémült Júlia asszony,
de a munka végeztével ahogy beletettee a csomagot és visszate-
mettee a gödröt, a nagybajúszú öreg is megértőbbé, közlékenyeb-
bé vált s mondta: ő se tudja pontosan mi az, de ne izguljon vala-
mi nehéz tárgy és robbanni se fog& Evvel a válasszal már meg-
előzte a finatalasszony további kérdéseit, hiszen háborús idők vol-
tak, aki ugyan egészen nem nyugodotte meg, de tudomásul vettee
így a helyzetet& Mindezek után átadotte egy levelet, amit a fronton
levő finatal Podmaniczky uraság írt állítólag – tettee hozzá az öreg
kocsis& s kacsintotte egyet úgy öregesen de elég huncutul& Etteől a
tekintetteől és mondatteól Júlia is elpirult s mivel már a kis ház
konyhájában voltak, ahol már lobogotte a meleget adó tűz, így ka-
céran szétnyílt a ruha, de zavarában rögtön összehúzta magán&
Az öreg lovász most már illemtudóan meghajolt, s még hozzáfűz-
te:

– Azt üzeni az öreg gróf, hogy a betemetette gödör mellé, ha
majd minden borzalomnak, így a Nagy háborúnak is vége lesz és
hazajön a jó asszony ura is a frontról, ültessenek egy diófát, ha
majd megnő a leányka tudja a dolgok helyét& 

– De hát mik azok a dolgok? – fakadt ki a finatalasszony&
– Majd az idő azt is megmondja – így a válasz, s rozzant lo-

vakkal az úri fogaton elhajtotte a kocsis&
Most jutotte csak eszébe a finatalasszonynak, hogy megnézze mi

is lehet abban a levélben, bár gondolta egy kicsit hogy talán az,
amire vágyik& De csak néhány sor volt:

  „Drága szerelmem! Tudom, hogy örök titok kell hogy övezze
kapcsolatunk& Én most a fronton vagyok, nem tudom mit hoz a
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sors& Ha azt hozza amit nem szeretnék, neveld fel közös gyerme-
künket& Férjednek sohase áruld el titkunkat& Apámnak mindent
feltártam& Drága anyám tudod tavaly eltávozotte, így apám viseli a
titkom& Mérges, de megértő& Vele küldetek egy életre szóló támo-
gatást,  most ássátok el  hogy a háború vihara fel  ne fedje&  Ha
majd felnőtte lesz a lányunk áruld el neki a történetünket s legyen
ő boldogabb mint mi letteünk& A te szerető ifjúú grófod, Kornél& 

Utóirat:  Ezt a levelet azonnal égesd el,  remélem még látom
majd szemed tűzét, érzem még szíved dobbanását”& 

Nem égettee el, még hetekig őrizte, olvasgattea& Ha hirtelen rá-
nyitotteak keblébe rejtettee, szíve fölötte érezte& Aztán mégis egy-
szer a korábbi kérés szerint elégettee& Lassan kitavaszodotte s egy-
szer jötte a hír, hogy az öreg Gróf költözik, itte hagyja a kastélyt&
Később azt is megtudta, hogy egyik tavaszi napon nyalka tisztek
hozták a szomorú hírt az öreg grófnak& Fia hősi halált halt a fron-
ton& Talán ez, meg a rászakadt magány volt elköltözésének oka& 

A finatalasszony is sok-sok könnycseppet hullajtotte magában,
de az élet ment tovább& Az Ő ura leszerelt és egészségben tért
haza a frontról, így aztán egyik szeme sírt, a másik nevetette, de
mindezt más nem láthattea& Kívülről mindkét szeme mosolygotte,
csak belül – mikor magához ölelte leánykáját – érezte, hogy nagy
hiány van a szívében és időnként marja valami& Nem más, mint
az ifjúú gróf szerelmének emléke& Az urát tisztelte és szerettee, de
az a tűz ami a másikért lobogotte benne az itte hiányzotte& Az ura
saját egy szem leányaként nevelte Jolikát, fogalma sem volt arról,
hogy kételkednie kéne& Később Júlia rávettee az urát, hogy ültes-
senek otte diófát& Kicsit vitatkoznia kellette, hogy miért pont otte&
Ugyan addigra már az ásás helye nem látszotte, de Ő pontosan
tudta, hogy hova kell& Urának megmagyarázta, hogy azért oda,
mert otte vet majd kellemes árnyékot a házra& Az ember belenyu-
godotte és diófát ültetette&
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A finatalasszonyt  évekig  furdalta  a  kíváncsiság  végül  is  mit
ásotte el otte a fa alatte a kocsis, de mivel tudta, hogy ezt a számára
is ismeretlen titkot őriznie kell, nehogy másik titka leánya, igazi
apjának a kiléte kiderüljön így legyőzte magában a vágyat, hogy
egyszer valahogy kiássa és megtudja mit is hagyotte rájuk az ifjúú
gróf szerelme zálogjaként&

Az évek múltak, a kis szőke fürtű Jolika fürtjei besötétedtek,
barna hajú lette, zárkózotte gyermek volt& Apja – legalábbis akit ő
gondolt annak nagyon dolgos ember volt, egy közeli faüzemben
dolgozotte& Láthatóan boldogságban, egyetértésben éltek szülei, de
Jolikának és később már a felnőtte Jolinak is feltűnt, hogy anyja
sokszor csak úgy álmodozva ül a széken, s ilyenkor azt se hallja,
ha szólnak hozzá& Próbálta kérdezni anyját mire is gondol ilyen-
kor, de mindig csak azt mondta: milyen szép ez a diófa, s majd
kéne egy kutya is kertbe& Joli alig volt 25 éves, mikor apja tüdő-
bajban meghalt, nagy volt a bánat& Anyjához bújt úgy mint ré-
gen, s egymást vigasztalták& Anyja egy ilyen bánatos estén elme-
sélte neki, hogy az akkorra már nagyra nőtte diófa alatte, nagyon
mélyen elásatotte a gróf a kocsisával valamit hajdanán a Nagy Há-
ború idején, s az majd Joli& életének sokat fog segíteni, valami ér-
tékes lehet az, ha még az idő nem tettee tönkre Azt hittee anyja
csak bánatában mesél ilyeneket úgy ráhagyta, nem vettee komo-
lyan& Anyja még ahhoz is ragaszkodotte mindig, hogy egy kutyát
kössenek ki az öreg diófához, az is őrizze a titkot& Joli azt gondol-
ta anyja öreges hóbortjai  ezek, mert elég szegénységben éltek,
persze azért egy kutya mindig volt a kertben s ez anyját boldog-
gá tettee& Mindig a diófához kötötteék& Júlia, a hajdani szépasszony
nagyon megöregedette, elméje is lassan elhalványodotte, többféle
betegség gyötörte& Sokszor emlegettee, hogy nézzük meg mit őriz
a kutya, de Joli nem hitte neki, így nem csinált semmit& Anyja ha-
lála után nem sokkal az akkori kutya is elpusztult& Gondolta Joli,
– aki egyedül élt,  anyja szépségét nem örökölte,  így valahogy
embert se talált maga mellé – hogy most már csak meg kéne néz-
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ni, miről álmodozotte az anyja& A harmadik szomszéd erős lapát-
tenyerű  férfin volt,  vállalt  mindenféle  kerti  munkát&  Megkérte
hogy ásson egy gödröt a diófa előtte, otte ahol a kutya taposta ki a
földet& Ásotte a jó ember, ugyan nem értettee miért, s aztán befejez-
te& Volt egy nagy gödör, de nem volt otte semmi& Furcsán nézette
Jolira, de aztán ráhagyta, gondolta ez is olyan bogaras mint az
öreg anyja  volt,  de  az  legalább szép volt  még öregségében is&
Nem hagyta nyugodni a dolog Jolit és az alkonyi szürkületben
most már maga ásotte a fellazítotte talajú gödör alján kicsit tovább&
Egyszer csak talált egy ponyvába csavart nagy valamit& A valami
ponyvás szélét  a lapát élével  felhasítottea és egy ezüstteálca éle,
meg pár ezüst villa lógotte ki belőle& A villát meg két kanalat ki-
kapta, s ahogy benyúlt a ponyva alá még több ilyet talált meg
egy levelet, ami valahogy nem lette az enyészeté és amiben le volt
írva, hogy az ő igazi vér szerinti apja, Gróf Podmaniczky Kornél
hagyja ezt őrá Jolira& Az írásban még sok szerelmes gondolat volt
amit anyjának címeztek, de a végén otte volt : „El nem múló szere-
tetteel egyetlen lányomnak, Jolikának”& Hirtelen fel se fogta, hogy
ez a levél tulajdonképpen róla szól, tehát az ő igazi apja az ifjúú
Podmaniczky gróf lehetette& A meglepetéstől csak nézette bambán
a messzeségbe s tudatában sok gyerekkori emlék életre kelt& Kis
idő után a gödör szélén már otte állt megint az a szomszéd és ag-
gódotte, hogy mit csinál ő itteen& A szomszédról korábban megtud-
ta,  hogy amolyan besúgó-féle,  ami  az  50-es  években megesette
minden településen& Megijedt, gyorsan elkezdette földet dobni a
rongyos  csomagra,  mintha csak betemetni  akarná a gödröt&  A
nagy tenyerű ember nem vette észre semmit a csomagról,  a te-
nyerébe  köpötte,  lapátot  fogotte és  estére  visszatemetteék  együtte
gödröt& A szomszéd – hála istennek – nem értettee minek volt ez
az egész gödör-ásás de belenyugodotte, hogy csak habókos ez a
Joli& A titok maradt a gödör mélyén& Később immáron Joli élte a
maga magányos életét& Egyszer Pesten egy ékszerboltban felbe-
csültettee azt pár evőeszközt, amit akkor a köténye zsebébe csúsz-
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tatotte ásáskor& Megállapítotteák, hogy igazi ezüst és monogram is
van bennük, ami a katalógus szerint a Podmaniczky grófin család-
ra utal, kérdezték is: csak nem rokonok voltak? De Joli nem vála-
szolt, csak valamit motyogotte& Egész életében nehezen dolgozta
fel származását& Így hát ha tehettee nem gondolt rá& Mondták neki
az ezüstökre, így nem akkora érték, de ha az egész készlet tálcák-
kal, terítékekkel meglenne az nagy érték lenne, hiszen szép mí-
ves munkáknak tűnnek különleges díszítéssel és ezek a darabok
garantáltan színezüstök& A becsüs biztattea hozza el a többit is, de
Joli szótlanul otte hagyta őket& 

Az idő tovább gördült, immáron Joli néni magányában megke-
seredve gondolta, elvan ő az életteel, az emlékeivel, a vagyon az
mindig csak bajt hoz, neki most már jó így az élete, ahogy van&
Le is írta s kezdetben szépen formázotte, majd később már 85 fe-
lette reszkető kezű betűivel& Így aztán az ő életét jobbá, szebbé te-
endő kincs maradt otte, ahova hajdanán tetteék, a föld alatte& Azt is
egész életében rezignáltan vettee tudomásul, hogy ő ezek szerint
oldalhajtásként  a  Podmaniczky  grófok  leszármazotteja  –  ebből
úgyse származotte semmi haszna, se öröme és ő úgyis mindig dol-
gos nevelőapáját hívta Édesapámnak& Csendes óráiban anyjának
is megbocsátottea félrelépését – elkönyvelte, hogy bizonyára kü-
lönleges  szépségéből  fakadt,  amiből  ő nem örökölt  semmit,  de
öregkorára már ez se bántottea& Az ezüst meg legyen azé, aki majd
megtalálja, ha már őt nem boldogítottea s ha majd magához szólít-
ja az Úr&

A rokon elolvasva Joli néni történetét, és a fura mondatra em-
lékezve a receptkönyvben, egyszer mikor már senki se láttea, az –
addigra elpusztult – öreg kutya futóköre körül a diófa előtte felás-
ta a kertet&  Megtalálta az ezüstöket:  tálcák, kancsók, eszcájgok
kerültek elő, bennük a grófin család monogramja& Papír és levél
már nem volt otte, az enyészetteé lette bizonyára, de Joli néni írásá-
ból mindent megértette& Az ezüst nagy részét értékesítettee s időn-
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ként különböző jószolgálati alapítványokat támogatotte vele& Má-
sik részéből Joli néninek gyönyörű, párját ritkító márvány sírem-
léket  állítteatotte,  talán a legszebbet  a falu  temetőjében&  Furcsán
nézték mások, nem értetteék vélt pazarlását& A sírkőre Joli néni
neve mellé a sarokba bevésettee a Podmaniczky család grófin címe-
rét& Igazából senki se tudta, miért van otte – de szépen mutatotte s
Joli néni a túlvilágról ezt látván talán most mégis mosolygotte& 

Surman Viktor: Elpletykált örökség

Kesepereg is pontosan ugyanolyan unalmas kis falucska volt,
mint  amibe az ember lépten-nyomon belebotlik, ha az Alföldet
járja;  napsütöttee,  poros és  soha nem történik semmi említésre
méltó& Tán csak abban rí ki az említette sorstársaitól, hogy a falu
határába  épült  meg  a  megye  első,  és  ezidáig  egyetlen  öregek
ottehona& Ez a tény azonban nemigen volt hasznára a falu jámbor
polgárainak,  nem lendült fel etteől a falu egyetlen boltjának for-
galma, a kocsmáé meg pláne& Egyedül a sírköves – aki egysze-
mélyben koporsókészítő is volt – tette szert némi extra forgalom-
ra& Jah, meg otte volt a kövér harangozófinú, akinek egyenesen ká-
rára vált a létesítmény megnyitása& Kárhoztattea is gyakran azt a
szerencsétlent, akinek kipatteant az okos fejéből, hogy épp az ő il-
letékességére tervezze építteetni& Hol voltak már a régi szép idők,
amikor úgy teltek el hónapok, hogy nem kellette a templomto-
rony mind a két harangját – amit „Isten dicsőségére öntetette a
keseperegi római katolikus egyház részére Radoneczki Árpád és
neje szül& Sáfár Jolán”, „Öntötte és beszerelt Thuury János és fina Bu-
dapesten 1893&” – egyszerre meghúzni& Annak előttee is ugyanaz
volt a bére: hetente egyszer borsólevesre és pampuskára volt hi-
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vatalos a plébániára, mert azt az ebédet igencsak szerettee a Lajos
atya,  aztán valami  nőrokonától  – aki  főzötte rá,  meg mosotte –
megkövetelte minden áldotte pénteken& Avval,  hogy a harango-
zásból az utóbbi időben bőven kijutotte neki nem emelkedette ará-
nyosan finzetsége, és ennek még hangot is adotte a legközelebbi kö-
zös ebédnél, de az öreg pap csak bárgyún nézette rá és csámcsogta
a porcukros, baracklekváros pampuskáját szótlanul& Pedig ő nem
nagyigényű legény, beérte volna egy kisebb dunsztosüveg lek-
várral is& Hetente&

Szóltak azok a harangok azon a szombat délutánon is, amikor
fekete férfinvázas kerékpárjával végigzörgötte a Kossuth Lajos ut-
cán  egy  kövér,  harcsabajuszos  ember  vasárnapi  ruhájában,  de
úgy zörgötte a sárvédője annak kerékpárnak a keményre szikkadt
út kátyúin, hogy még a falu másik végén is hallani lehetette, ha
valaki jól fülelt& Mögöttee az asszonya, aki valamilyen ismeretlen
okból kifolyólag szintúgy férfinvázas kerékpárjával próbálta utol-
érni urát& 

– De sürgős, de sürgős – szólt oda nekik egy asszony, aki a
legfrissebb pletykák reményében telepedette ki a háza előttei utca-
padra, de hogy ne teljék tétlenül az idő közben babot is fejtette&

– Se lát, se hall& Fontosabb dolga akadt annak – kiabált át a
szomszédasszonya emennek&

– Ez a K& Szabó úgy fönnhordja az orrát, hogy amúgy sem áll
az szóba akárkivel – szólt közbe a szemközti padról egy másik
öregasszony,  közben  fenyegetően  rázta  a  botját  az  említette K&
Szabó után& – Azt a K-t is csak azért viseli  a neve előtte, hogy
megkülönböztesse magát az  unokatestvérétől,  a  Szabótól&  Mire
van úgy oda magától? Nem is értem&

– Nézzék, hogy lohol utána az asszony, alig éri el a pedálokat!
– nevetteék&

– Megint harangoznak – jegyezte meg az egyik, amire mind-
hárman az öregek ottehona felé nyújtogatteák a nyakukat&
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– Most nem otteH– szólalt meg egy negyedik, amire az előbbi
három egyszerre  fordítottea  vissza  a  tekintetét&  Becsukta  maga
mögötte a kiskaput és botjára támaszkodva folytattea& – H az Eleo-
nóra&  – Erre  mind a négyen keresztet  vetetteek&  Ez a  negyedik
öregasszony a kampósbotos szomszédja mellé telepedette a padra&

– Mennyi volt?
– Kilencvenhárom&
– Vagy tíz perce a Szabó futotte el a kapum előtte, most meg a K&

Szabó meg a neje – állapítottea meg az  újonnan jövő&
– Azok rokonok Eleonórával – hangzotte a megfejtés& – A Sza-

bó is, meg a K& Szabó is&
– Oszt hova sietnek? – értetlenkedette a babot fejtő&
– Hát maga nem érti?! – rivallt rá a szomszédja – mennek az

örökség után& A Szabót is biztos az asszonya zavarta&
– A Pipás?!
– Az, az&
– Még ki sem hűlt Eleonóra teste – csóválta a fejét az egyik

kampósbotos, majd pár perc néma csönd következette&
– Há’ de nincsen annak semmije& Nem is vót az Eleonórának&

Akkó meg minek mennek? Azé a rozzant házé’, meg a kis teleké’,
ugyan – gúnyolódotte a babot fejtő&

– Csak ezek ketteen az élő rokonok, nincs más&
– De ezek sem néztek rá még élt, csak most fontos nekik, hol-

tában&
– Tán volt neki valamilye, azért törik magukat&
– Menjen má’! Mije lette volna? Szegényebb volt mint a temp-

lom egere&
– Mondja maga! Hallotteam én ám ezt-azt& Hogy volt neki va-

lami kincse, csak elrejtettee& Még a háború előtte&
– Na, oszt milyen kincs?
– Aszondják ezüst& Tálcák, kancsók, evőeszközök, meg ilyes-

mik&
– Honnan lette volna?
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– Adták neki& Az urak& Vagy egy úr!
– Úgy, úgy! Házas ember kitartotte szeretője volt&
– Na, azt már kinézem belőle – rosszmájúskodotte a babot fej-

tő& – Aszondják,  hogy használták őt elegen& Lánykorában& Nem
is ment férjhez& Nem kell az ilyen senkinek&

– Na látja! Mondom én!– helyeselt a szomszéd&
– Aztán milyen úr? – jötte a kérdés szemből& Tán a Podmanic-

ky báró?
– Az is lehet&  
Aztán újra csend lette& A négy öregasszony komolyan elgon-

dolkodotte& 

Amikor K& Szabó a faluszéli omladozó aprócska házhoz ért el-
fogta a rossz érzés& Tán elkésette, megelőzték, megkaparintotteák
előle a kincset& Termetéhez képest rendkívüli fürgeséggel patteant
le a bicikliről  és ugyanazzal  a mozdulatteal el  is  lökte magától,
aminek eredményeképpen a jobb sorsra érdemes közlekedési esz-
köz kacsázotte szabadon néhányat, majd a házikó rozzant vessző-
kerítésének csapódva lelt átmeneti nyugalmat&

K& Szabó mint egy dühödt bika tépte fel a ajtót, de a lendülete
otte alább is hagyotte& Egy sovány, patkányképű, mindenre elszánt
tekintetű emberrel találta szembe magát&

– K& Szabó – morogta gúnyos megvetéssel a patkányképű&
– Szabó – nem kevesebb gúnnyal a másik&
– Látom gyarapítotte a tél – élcelődötte Szabó&
– Inkább legyek szép kövér, mint csúnya sovány – vágotte visz-

sza K& Szabó&
Egy ideig úgy bámultak egymás szemébe, mint a párbajozók,

akik megpróbálják kifürkészni ellenfelük következő lépését&  K&
Szabó veszítettee el a türelmét elsőként; nekiveselkedette és elin-
dult, hogy átteiporjon unokatestvérén, ám az hősiesen tartottea az
arcvonalat, csípte, karmolta a nagydarabot, de a túlerő végül le-
győzte; K& Szabó átlépette rajta, bevetettee magát a szobakonyhába
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és mint eszelős túrni kezdette& Borult az ágy, a karospad, csöröm-
pöltek a lábosok, csúszotte a sublót, repültek a kaskák, kosarak,
nyikorgotte a sparhelt& 

Közben lihegve megérkezette az asszony is, a térdén támasz-
kodva dirigálta, sürgettee az urát az ajtóból& De a Szabó sem tét-
lenkedette; ki az udvarra, be a sufniba, fel a padlásra, le a verem-
be, át a farakáson& Végül nem maradt más hátra csak az árnyék-
szék, meg a szemétdomb& A rokonok egymást taposva rontotteak a
nem éppen patinás objektumoknak; K& Szabó a klozetot kaparin-
tottea meg, Szabóé lette a szemétdomb; ásták, kapálták, túrták-fúr-
ták a kupacokat& Végül a kifárad, koszos, büdös rokonság csaló-
dottean visszavonult a házba és lerogyotte a döngölt padlóra&

– Nincs itte semmilyen kincs – állapítottea meg csalódottean Sza-
bó&

– Nincs, és nem is volt soha – kontrázotte rá K& Szabó&
– Pletyka volt az egész – így az asszony&
A délután elszállt, a Nap lassan lebukni készült a falu határá-

ban, de utolsó sugarával benyúlt a rozoga házba, és egy pillanat-
ra  megpihentettee  fénylő  ujjait  egy kis  fekete  imakönyvön&  Az
asszony felemelte a padlóról és belelapozotte& Az elsárgult, dohos
lapok közül ketteé hajtotte papír csusszant ki, és hullotte vissza a
padlóra& Az asszony lehajolt érte, széthajtottea& Reszkető kézzel írt
néhány sor állt benne& Közelebb vittee az ablakhoz, és hunyorogva
olvasni kezdte: „aki engem szeret szereti a kutyámat is, a kutyá-
mat nagyon szeressétek!”  

A rokonok összenéztek&
– A kutyáááát?
Csak ekkor  hallotteák meg az  öreg kutya ugatását,  pedig az

jötteük óta egyfolytában csaholta őket& Az ablakhoz tódultak& Ele-
onóra öreg fekete korcsa a diófához láncra kötve sínylődötte az
udvaron& Egy lukas üres fazék volt előttee, menedékként egy fel-
borítotte beton kútgyűrű szolgált neki, ami nyáron a meleget on-
tottea magából, télen meg a hideget&
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– Egyáltalán nem tűnik úgy, mintha eddig agyon lette volna
szeretve – dünnyögte az asszony& – Nem hinném, hogy ez a rü-
hes dög lette volna Eleonóra szeme fénye&

– „Aki engem szeret szereti a kutyámat is, a kutyámat nagyon
szeressétek!”– ismételte K& Szabó az írást& – Eleonóra így üzente
meg, hogy hová rejtettee el a kincset! Talán a kutya tudja, hogy
hol a kincs& Csak el kell engedni és odavezet&

– Elengedni? Megmar, széjjel tép ez mindannyiunkat! – ré-
müldözötte az asszony&

– Hát akkor magunkhoz kell édesgetni – javasolta Szabó&
Ebbe megegyeztek& Etteől fogva az elkövetkezendő hetekben a

kutya körül forgotte a világ& A rokonok egymást iberelve hordták
a legínycsiklandóbb sülteket,  főtteeket,  kalácsokat elé,  a szeren-
csétlen jószág meg nem győzötte napjában hatszor, hétszer jóllak-
ni&

Amikor már-már úgy tűnt, hogy végre sikerült megszelídíteni
Eleonóra kutyáját nagy csapás érte a rokonokat; egy reggel fel-
fordulva,  felpuffeadt  hassal,  döglegyektől  hemzsegve  találták  a
diófa alatte meggazdagodásuk utolsó reményét&

– Bélcsavarodás – jelentettee ki hidegen a lódoktor& – Nem szo-
kotte ehhez az úri koszthoz, amivel maguk elhalmozták& Szeren-
csétlen jószágH

Aztán, mint a hajnali köd szállt a rokonokra a néma kétségbe-
esés& Úgy is maradtak maguknak, úgy csendben& Egy mély, öblös
hang ijesztettee fel őket a kesergésből:

– Mihaszna szerencsétlenségek!
Szabó rémült meg a legjobban, ő még a nyakát is behúzta a

vállai közé&
Egy törékeny asszonyforma termette előtteük a semmiből& Ka-

lapjának széles karimáját a mutatóujjával a homlokára tolta, és a
csizmája elé köpötte& K& Szabó és a neje lélegzet-visszafojtva me-
redt a jövevényre&
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– Istenbarmai – dünnyögötte tovább, majd sarkon fordult  és
bement a  házba&  Szabó kötelességtudóan követtee,  míg a  másik
ketteő kicsit tétovázva ugyan, de mégiscsak utána indult&

– Asszony nadrágban! – morzsolta a szavakat gúnyosan a fo-
gai közötte K& Szabó  asszonya&

Kisvártatva a szobakonyhában ültek mindannyian& Szabó, K&
Szabó, meg az asszonya a rekamién húzták meg magukat, mint
az ázotte verebek& Az asszony a nadrágban az asztalnál ült, szét-
terpesztette lábakkal& Elővettee a pipáját a felöltője egyik zsebéből,
egy csomag dohányt a másikból& Végignézette rajtuk, csippentette
a dohányból és a pipába rakta, csontos hüvelykujjával jól meg-
tömte, majd rágyújtotte& A könnyű pipafüst és a nehéz sóhajok rá-
telepedtek a kis szobára&

– Oszt mire jutotteatok? – kérdezte kackiásan a Pipás&
– DrágámH – kezdte volna a magyarázkodást Szabó, de fele-

sége hanyag mozdulatteal csendre intettee& Szabó nagyot nyelt& Fül-
siketítően hatotte a csendben&

A Pipás mélyen ülő szúrós szemeivel vizslattea amazokat sú-
lyos percekig, mire végre megszólalt :

– Fölmegyünk a hegyre& Az ottehonba& Az öreglány gyakran
járt oda életibe& Kikérdezzük a csuhásokat&

Kisvártatva a „hegy”-nek nevezette homokdomb tetején maga-
sodó kastély vaskos tölgyfa kapui előtte toporogtak a rokonok& Fe-
letteük a homlokzaton egyszerű, de tekintélyes méretű, kőből fa-
ragotte betűk hirdetteék az intézmény tisztségét: „Szent Bernát Idő-
sek Ottehona”& Hezitáltak, hezitáltak, majd a Pipás megunva a sze-
rencsétlenkedést megrángattea a harangocska zsinórját,  mire az
lelkes csilingelésbe fogotte& A nehéz kapu lassan kinyílt, a vendé-
gek bebocsátást nyertek&

– Életében mit sem törődtek vele, most meg hirtelen mindent
tudni akarnak róla – kezdte az igazgató, miután a vendégek elő-
adták ottejártuk mibenlétét&
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– Tehát, Eleonóra állítólagos vagyona után kajtatnak, amiről a
falusiak pletykálnak? – A rokonok pislogtak, de szólni restelltek&

– Elmondok egy történetet – folytattea az igazgató& Most már
szabadon  tehetem,  mert  sajnos  bizonyos  dolgok megváltoztak&
Szóval, sok-sok évvel ezelőtte egy dunántúli gazdag nemes finatal
úr beleszeretette egy egyszerű, de csodaszép árva parasztlányba&
Természetesen, ahogy ez ilyenkor lenni szokotte a finú szülei halla-
ni sem akartak a kapcsolatról, sőt minden lehetséges módszerrel
megpróbálták elszakítani egymástól a finatalokat& A finú azonban
hajthatatlan volt és titokban feleségül vettee a lányt& Nem sokáig
tarthatotte a boldogságuk; kitört a Nagy háború és a finút – az apja
közbenjárására – a haditengerészetbe sorozták, és a Monarchia
legtávolabbi pontjára küldték& Otte is halt meg alig egy hónappal
a menyegző után&

A finú szülei valahogyan megtudták a titkos házasságot, és –
atteól tartva, hogy a szégyenletes eset napvilágra kerül – felkeres-
tetteék a lányt, titoktartást fogadtatteak vele hivatalos dokumentu-
mon, kárpótlásul egy batyu ezüstöt adtak neki&

Hiába a kincs, a lány vigasztalhatatlan maradt, az élete értel-
metlenné vált a szerelme nélkül, ezért úgy döntötte, hogy odaadja
azt az egyetlen embernek aki tanúja volt az ő rövidke boldogsá-
gának:  a  ciszterci  rend  apátjának,  aki  őket  összeadta&  Ezután
visszatért  a  szülőfalujába,  és  többé  sohasem nézette egy férfinra
sem, egyedül, egyszerű szegénységben élte le az életét&

Az apátság a pénzből később idősek ottehonát alapítotte a lány
szülőfaluja határában, ezt itte&

A lány azt kérte, hogy a haláláig maradjon titokban a történe-
te, de most, hogy a szíve végül megnyugvást talált és megtért a
teremtőjéhez, hát elárulhatom&

Az igazgató kifelé kísérve a rokonokat, mintha csak véletlenül
tenné megállt egy pillanatra a belső udvar központjában álló szo-
bornál&
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A rokonok rásandítotteak: egy büszke kiállású, de mégis szo-
morú tekintetű finatal lány szobra volt,  aki mintha a széllel  da-
colna, a talapzatán csillogó rézlapon míves betűkkel a neve: Len-
gyelfalusi Eleonóra&

A rokonok lógó fejjel oldalogtak ki szégyenükben, csak a K&
Szabó asszonya szólt a levegőbe:

– Hát a kutya?
Az igazgató,  még mielőtte becsukta volna mögötteük az  ajtót

megtorpant&
– Milyen kutya?
Az asszony benyúlt a zsebébe és az igazgató felé nyújtotte egy

gyűrötte papírlapot&
– „Aki engem szeret szereti a kutyámat is, a kutyámat nagyon

szeressétek!”  – olvasta hangosan a derék direktor, majd széles
vigyorra húzta a száját&

– Ön érti mi ez?– kérdezte csodálkozva Szabó&
– Hát  hogyne&  Egy idézet  ez Clairvaux-i  Szent  Bernát  Első

szentbeszédéből,  1150-ből&  Bár  nem egészen pontos&  Eredetileg
így hangzik: 

"Qei me amat, amat et canem meum – Aki engem szeret, sze-
reti a kutyámat is&"
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Tóth Andrea Éva

"&&& E földi létnek illúziója
Lassan pergő homokóra
Halálon túlra szárnyalás
Időtlenségbe tartó álmodásH"

(részlet az Utazás című versemből)
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Álmodom…

Álmodom, de már nem várom az álmokat
Üresen látom csak az ábrándokatH

Árnyékba taszít a szürke, romlotte valóság
Hideg, hajnali derengés a mulandóság

Álmodom, s messze szállokH
Álmodom, messzeH távolH
Halovány képek kuszasága
Képzelt valók sokaságaH

Az életH csak ennyi lenne csupán,
Mocskos fények, egy rég kihalt utcán?&&&

Fáradtan nyúlok el egy viharvert, vén padon
S lehunyt szemeim mögötte újra a csendben vagyokH

Álmodom, s messze szállokH
Álmodom, messzeH távolH
Halovány képek kuszasága
Elmém ködös látomásaH

Álmodom, s messze szállokH
Álmodom, messzeH távolH

Képzelt valók kuszasága
Borús lelkem látomásaH
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Elmúlás

Eldobotte rózsa vagyok egy üres utcán 
Le nem ütötte hang egy zord, néma zongorán 
Megfakult, megunt, régi szép emlék csupán 

Szárnyaló ifjúúság! Oly’ messze, messze márH 

Lassan lépked a lélek, haláltáncot jár 
Szomorú dallamokban ritmusra talál 

Megannyi érzelem, tette, akarat és vágy!&& 
Csendesen várja, csak várja az elmúlástH

Tavasz 

Egyedül sétálok keresztül a halotte avaron
Egy eső áztattea hideg, tavaszi hajnalon

Tegnap még hófedte volt, magányos a táj
Holnap már friss illatot hoz a rügyfakadás&

Eltűnnek a varjak, gyászos hangjuk a semmibe vész
Éjfekete tollukat nem borzolja hűs, téli szél

Csak üres tér marad utánuk, és zöldülő árnyak 
Feltámadó természet – színtenger pompázat&

Vörös-naranccsal fest hátteeret a felkelő nap
Borús, sötét fellegekből hatalmasat harap

Egyre csak növekszik fénylő, gömbölyded alakja 
Utat tör a horizonton, minél magasabbra!
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Velencei alkony

víz vesz körül, jéghideg 
alvó csónakok a parton 

kikötötte már az ősz 
csendesednek a hullámok

megfagy a mólón az idő 
sirályok tánca messze 
forró nyarak emléke 

halk sóhajok, VelenceH

Rajz

Emlékezetből rajzolom le apámat,
– fekete a szín, mit megfogok,

lágy vonásokat lehel papírra a bánat,
halál veti rá helyetteem az árnyékot&

Elképzelem őszes haját és szakállát,
– fehér ív táncol fel a rajzra,

mint mosódik össze ezernyi ránc homlokánH
Csak múló illanásként dereng fel arca&

Lassú, fájdalmas vonalakat húzok,
– halványan felsikolt a lélek,    
alá távoli emlékeket satírozok,

mintha az álom lenne maga az élet&
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Tóth János Janus

Tör-és

Egyszer mind összetörünk,
 a lélek, a szív furcsán törik,
nem egy üveg bor a padlón,
többnyire észre sem veszik,

hogy szilánkos cserép az ember
otte mélyen, legbelül,

és halkan ragaszt, rögzít, illeszt,
ösztönből, de reménytelenül&
Van az úgy, hogy nincs meg
elveszik egy darab, egy rész,
és az ember, míg a sírig jut,
szíve, lelke, sosem lesz egész&
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tél-idő

néha túl mély a víz
a víz mi körbefog

sötét hideg örvény
szívemben forog
csendeket csavar
hínár csendeket

a dobbanás körül
szólnom nem lehet

ma is mély a víz
a hullámon törés

és odakint a parton
a világ is kevés

hiába dobja
mentőkötelét

nem kapaszkodom
megöl ez a lét

néha túl mély a víz
a víz mi körbezár
magány szele fúj
fagy a láthatár

hófehér leple jön
szűkül már a lék

sóhajom fennakad
fagyotte buborék

próba

néha mikor ragasztotte reményem
ujjaim közt újra eltörik 

előveszem s felpróbálom néhány halálom
csak jó legyen rám mindegy hogy melyik
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sétálni

már nem akarom megérteni
a légbe írt testbeszédeket

a világ dolgait istent 
hagyom hogy lassan 

enyésszen el bennem a nem lehet
nem akarok futni az idő nyergében

vágtató halál elől
mit bánom én ha a végzet erre jár

és átteetsző billoggal jelöl
sétálni szeretnék a pusztán
nézni a felnövő csendeket

és ha felcseperedve magamra hagynak
pacsirtát hallgatni s bámulni
az alkonyi égen tátongó sebet

a sebet a lüktető foltot a vérből rózsaszínt
majd várni az estét ki fölötteem
csillagszemek ezrével kacsint
sétálni várni a felkelő holdra

mely mellette lomhán úszik majd el
egy fekete felhővitorla

s ottehagyni a pusztát a tücsökzenét
a gombák füvek növésének halk neszét

sétálni szeretnék otte a régi tanyán
megbotlani elesni sírni úgy mint hajdanán

felzokogva várni hogy segítsen apám
küszködve kínnal az ömlő könnyel

ordítani térden állva apa jöjj el
kisírni magamból gondot bánatot

elrejtette kínt mit senki sem láthatotte
és megnyugodva leülni arra a dombra
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mely rég a házunk volt most börtön
s lelkem a fogja

sétálni szeretnék a dombról föl az égre
lábam nyoma beleégne a sajgó messzeségbe

hol a lüktető seb gyönge napot szül
a rózsaszín kékbe és narancsba vegyül

 és míg egymásra lelnek a színek
észre sem vennék hogy az örökbe megyek

Pusztaság

Pipacs helyén kóró zörög,
sárga fű közt búsul a rög,
cickafarkon pókháló leng,

eső cseppen, csendben, nem zeng&

Sötét a föld, sötét az ég,
fényt présel le a messzeség,

úgy mint egykor könyvlap közötte,
őszi levél csöndet nyögötte&

Puszta síkja, akár a tó,
fákból szőtte folt, ringó hajó,

szép vitorla lombkorona
kikötnének, na de hova?

Komor estteé lesz az alkony,
nincs fénysugár, nincs már talpon,

éj kezében fekete zsák,
beleszedve tó, meg a fák&
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őszi pirkadat

felszakadt lüktető seb az ég
elvérzik sápadó teste az éjnek

harmat cseppen vöröslő messzeség
ravatal az éji meséknek

ébredés lángján korhadó álom
elhamvad hirtelen sóhajra ül
füstje mar könnyem pillámon
milyen sötét hideg lette itte belül

a hajnal karvalya kering
megbújó vágy ágy alatte remeg
lecsap a valóság véres az ing

kilincsen a gond kígyója sziszeg

szívtelen világ vár elindulok
dobogó húsom őrzi a párna

köd szitál ruhámon fagyos burok
tavasz suhan el nem nézek utána

télre vágyom dermesztő jégre
szél keze torkom szorítsa kékre

zuhanjak földre légszomjtól halva
hárslevelekre avar ravatalra
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őszbe forduló

fázós estét melegít a lázam
didergő csillag bámul utánam

ahogy az úton deres sáron lépek
fák pózolnak meztelenül szépek

sehol egy levél nem duzzad a rügy
jó lenne valami örömre ürügy
de csak a bánat mi láthatatlan
lóg fölötteem lába a nyakamban

csillag húz magára felhőkabátot 
isten másra néz eddig sem látotte

és a sár egyre nő elfogy az út
szitáló nyirokköd váltja bút

tűnik a láz bőröm jéghideg
avarban a fagy zúzmarát sziszeg

s felkúszik bokámról szívembe mar
taníts meg halál felejteni hamar

csendet szorít a fagy kígyó teste
egy dobbanással kevesebb az este
sötét úton az idő lábnyomot felejt

ügyetlen angyal ágvillára ejt

átteetsző semmiként leng a lelkem
megfagyotte szívemben rian a szerelmem

meghasad szétteörik hárs alatte pihen
jó lenne egy halál egy halál pont ilyen
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mintha
mintha hajnal lenne
mintha a nap kelne

mintha az ég
lassan fényesedne

mintha boldog lenne
mintha felnevetne

mint a mesék
megelevenedve

mintha de mégsem 
alkony van egészen

meghal az ég
gyász vonul sötéten
lezuhant fény törik
éles szilánk véres

mintha fájna
de a halál édes

Falatnyi ősz
reggeli fagyban
levélpapucsban

csoszog a didergő szél
gesztenye ágán
galamb ül árván

alattea csillog a dér
ködtakaróban
földön a sóban

kacagva bújik a fény
kis bokor lánykán

gallykoronáján
kökényt magoz a remény
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csepergő

esőcseppek
mossák el a csendet

falevelekre mért
 ütemben kereslek
csepp csepp csepp
és felnyög egy ág

hideg párás ködben
 elrejt a világ
elrejt a világ

 nem látlak sehol
se tücsök se madár

isten se szól
csak ezek

az átkozotte cseppek
halotte őszi csend
 testébe temetnek
sóhaj a balzsam

 avar a ravatalom
húz vissza az élet

de nélküled
nem akarom

nélküled
nem

akarom

355



Élet Vidákovics Csaba

Vidákovics Csaba

Üdvözlet a Kedves Olvasónak! 

A nevemet olvasva, a paksi embereknek talán ismerősen cseng-
het&  Igen, büszke vagyok arra, hogy egy nagyon szép és nagy
család sarja vagyok& Itte születteem és itte is élek Pakson&

A leírt versek ellenére, nem vagyok poéta& Asztalosmester va-
gyok, és ezen nem is akarok változtatni& Ezek a sorok igazából
csak azért gépelődtek bele a telefonomba, mert ki kellette írnom
magamból a dolgokat& Rájötteem: így emészthetőbb az élet, nem
könnyebb,  de  elviselhetőbb&  Meg hát  a  reggeli  wellness:  kávé,
cigi, versírás az erkélyen& Ha netalántán nem készültek volna el,
azt nap közben fejeztem be& Ezeken a sorokon kicsit látszik is,
hogy nem egy szuszra íródtak&  De nem is baj!  Ja,  és még va-
lami!!! Nagyon nem szeretném, ha ezek a sorok bármilyen for-
mában tananyaggá válnának! Én is utáltam a verselemzést!!! 

Kellemes szórakozást kívánok az olvasásukhoz! És ne gondol-
ják túl e sorokat! Ezek csak pillanatképek&
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Karantén
Újra a versekhez

Fejemben bezárt gondolatok
Sírnak
Engedjem mind, mind szabadon

A szívem otte benn, még, még hangosabban zakatol
Feszíti abroncsaimat
Lánggal törne utat
Szabadulva béklyóitól

Testemben remegő mozdulatok
Kérőn fohászkodnak
Fussak, rohanjak, ne itte üljek a padon

Lelkem szakad, mint ügyetlen, kezdő korcsolyákon guruló
Hol itte, hol otte, terpeszben, kapaszkodón

Kezem már feladta
Már nem félti, betűket táncoltató ujjain
Szavak hangja helyette
Szívből rajzolódnak már a karakterek
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Egyszer azt mondtam

Egyszer azt mondtam
Egy kulcsot szeretnék
Lette kulcs
De csak az üreset nyitja már
Csak az emlékek maradtak
Visszhangzik benn a szürke félhomály

Egyszer azt mondtam
Csak egy szeget szeretnék
Van sok szeg
Mert nem áll le a gyár
De máshoz kell a szeg
Dobozban heverő, vagy teljesen bekalapált
Egy sem várja már a kulcskarikát

Egyszer azt mondtam
Sok szék kell, s asztal
Üljük meg az öröm-lakomát
Most hegyekben állnak összerakva
Én meg guggolok itte, a fejem a kezemben tartva
Egyensúlyozok a cipőm sarkán

Egyszer azt is mondtam
Ágy is kell
Meg benne te, meg az álmaink
Hogy legyen csodás minden éjszakánk
S most ketteő is van
Az álmokból is ketteő
Az enyémet könny áztatja
A tiéd meg már nem tudom hol van
Merre vitteék az álmod
Mitől lesz így csodás, minden éjszakánk
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Árnyékból

A műhelyben ültem
Mégis borús felhők alatte
Csend, magány, kérdések
Mit hoz majd a holnap
Merre vezeti utamat

Az ajtóm csukva 
S talán félve nyitnám már
Fáj még a szív
Halkan tűr a száj
De otte az a kulcslyuk
Kulcsa nélkül mégis nyitva a zár
Beszökötte rajta egy pajkos napsugár
HagyomH
S nézem, hogy perzseli a padló porát
Bátrabb mint én
De nem félek tőle
Hagyom, hogy a lelkem járja át
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Édesanyám

Reggel tükörbe néztem, látteam pár ráncot
Arcomat te adtad, de rá én véstem árkot
Te még a tisztát, szeplőtelent adtad
Most csak szőrt, szakállat látok

Látok két fáradt szemet
Benne zöldeskék mellette
Sok apró vörös eret
Pedig te kéket adtál, tisztát s ragyogót
Kíváncsit mindenért s néha ki tudja miért
könnyekkel zokogót

S van otte egy száj
Bár nem látom néha már
Csendben könyörög belőle a némaság
Pedig te adtad a szót
Kérdésekre a választ
Válaszokban hol rosszat, hol jót
Te tanítottead az őszintét, akkor is ha fáj

Én csak a csókot tanultam mástól
De az csak egy jel, egy köszönő száj
Vagy tüzes mozdulat
Mit irányít, korbácsol, fűt néha a vágy

És te adtál szívet
Mi néha fáj, néha meg másért kalapál
De otte benn, otte vagy te
Tiéd benne a legszebb hely
Színházban a páholy
Hol vidám, hol szomorú az előadás
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Visszatérés az Édenbe

Itte még a fű is zöldebb
Eső után, lassan nyaldossa a nap a harmatot
Itte még a lég is tisztább
Tüdőm mohón falatozza ezt a temérdek illatot
Itte még a csend is zenél
Száz meg száz madár énekli azt a sok dallamot
Itte még a fények is másak
Kék és fehér színeket váltanak,
zöld s még zöldebb árnyalatok
Itte még a szív is mást dobban
Tisztul, töltődik, üríti magából mindazt mi nyomja,
mit csak eddig terhesen hozotte
Itte még a száj is csak halkan
Tudva, vendég ő, s nem szabad mindent túlharsogjon
Itte lassul a világ,
Erőltetnem sem kell, csak felednem a tegnapot
De itte, szorgalmat látok
Mindig van újabb, szebb, tisztább
Ügyes kezek, szépérzék, türelem
teszik még értékesebbé ezt a világot
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Tudom Anyu

Tudom Anyu 
Már tudom miért aggódsz
Mi nyomja arany szívedet
Mert mindent látteál otte és akkor
De nem szóltál, mert hitteed, nem lehet

Tudom Anyu
Igazad volt, reménytelen és vak voltam 
Mint egy naiv kis gyerek
Láttead, tudtad, nevetteed és sokszor sírtad múltam
Akkor is melletteem voltál, mikor azt hitteed nem lehet

Tudom Anyu 
Az életem könyvében van sok szomorú fejezet
De így letteem ember, így az aki vagyok
Nem szent, de talán az, kire büszke lehetsz

Tudom Anyu 
Most is néha még keseregsz
De hidd el nem kell
El kell engedned néha a kezem
Azért hogy foghassak egy másik szerető kezet
De azért is hogy én foghassam a tied

Tudom Anyu 
Nehéz ez most neked
De van még egy vágyam
Bár nem tudom, ezt még kérhetem
Mert csalódtál már sokat, ha épp nem úgy alakult az életem
Engedd, hogy ő is foghassa azt a törődő kezet
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Más szemmel

Már más szemmel látom
Anyám ringatását,
melegben hűs kezét, hidegben forróságát
Mert mert apa letteem
Én ringatok óvón
Én teszem jobbá napjait

Már más szemmel látom 
Apám dorgálását, tanító szavait, jogos pofonjait
Bár én nem ütnék meg senkit,
de kell hogy tanítsam, előbb, mielőtte az élet tanít

Már más szemmel látom 
Mamáim csókjait, papáim fricskáit
Mert tudom, ez volt a feltétel nélküliség
És nekünk nincs is nagyobb segítség,
hogy lehessenek szabad perceink

És más szemmel látom
Kedvesem ölelését, csókjait
Mert előttee, volt ami csak a látszat
Volt az, mire azt hitteem így jó
De már tudom, nem véletlenül lette ez így
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Nyolc karakter

"S"emmi sem az már, de már nagyon nem is bánom

"Z"áporok zöldjében zenét dúdol minden álmom

"E"gyszerű dallamokban az új harmóniát látom

"R"ezdül valami belül, csak fingyelnem kell

"E"lhallgatotte sutteogás csak, mi már szinte feledésbe merült

"T"étlenség határán csak kis lépés, mint az elsőn repülni készülő finóka 

"L"edobtam mindent, de mindent, mi egy új világba repülést gátolta

"E"gyre csak feljebb, csak fel a magasba

"K"ell, hogy otte legyek azzal ki ezt az ajándékot adta

"!!!"
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Az igazi

Az igazi úgy szeret
Ahogy még eddig senki
Az igazi úgy szeret 
Nem kell hogy több legyél neki
Az igazi úgy szeret
Hogy önmagát is feledi
Az igazi úgy szeret 
Ahogy te szeretnél szeretni

Az igazi úgy beszél
A hangjában érezni
Az igazi úgy beszél
Hogy a hitedet építi
Az igazi úgy beszél 
Tudj feltétel nélkül hinni
Az igazi úgy beszél
Már akarod minden szavát inni

Az igazi úgy néz 
Hogy lásd mit akar látni
Az igazi úgy néz 
Csillagok fényét is tudja hazudtolni
Az igazi úgy néz 
Mint mágnes, hogy ne tudj leválni
Az igazi úgy néz 
Hogy tudj újra látni

365



Élet Vidákovics Csaba

Az igazi úgy nevet
Nincs az mi tudná utánozni
Az igazi úgy nevet
Neked is kedvet tudjon hozzá adni
Az igazi úgy nevet
Otte és akkor bármit tudjon feledtetni
Az igazi úgy nevet
Hogy akard nevetteetni

De az igazi úgy sír
Hogy szívet tud tépni
Az igazi úgy sír 
Hogy ne lásd, szégyenli
Az igazi úgy sír 
Hogy nem akarja rád ragasztani
Az igazi úgy sír 
Hogy ne tudd így otte hagyni

Az igazi úgy ölel
Hogy akard karodba zárni
Az igazi úgy ölel
Hogy minden körülötteetek semmivé tudjon válni
Az igazi úgy ölel
Hogy az idő is meg tudjon állni
Az igazi úgy ölel
Hogy azt a két szívet eggyé tudja kalapálni
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Amikor

Amikor már úgy érzem
Minden hullám a fejem felette összecsap
Amikor csak sodródom a terhek alatte
Akkor nyitom a telefont s nézem bájos mosolyodat

Amikor a külvilág ordít, fület szaggat
Amikor nem bírom már a visító hangokat
Akkor kérem, hogy hívj
S ha ezt megteszed, hallhatom angyali hangodat

De van, mikor csak rád gondolok
Szívem fájja hiányodat
Akkor írom neked az ehhez hasonló soraimat
Mert akkor is velem vagy
Magam előtte látom arcodat, hallom hangodat

Becsukotte szemem alatte vetítem magamnak azon finlmkockákat
Mikor csak nézlek, csak hallgatlak
S te kérded tőlem, mi az, miért akadt el a szavad
Akkor, igen akkor memorizálom minden boldog pillanatunkat
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Vilcsek Adrienne

Rendhagyó módon egy mesével szeretnék csatlakozni az anto-
lógia  szerzőihez,  aminek  szomorú  apropója,  hogy  Süti,  a  házi
kedvencünk nem régiben az örök nyúlmezőkre költözötte& 

Remélem, hogy bár az ihletője már nincs velünk, de a mesével
sikerül emléket állítani neki, és egyben mosolyt varázsolni kicsik
és nagyok arcára&

Külön öröm számomra,  hogy az  illusztrációt  Eszter  lányom
(Vörös Eszter)  készítettee, így ez a mese közös alkotásunk&

368



Élet Vilcsek Adrienne

Vilcsek Adrienne: A holdimádó tapsifüles
(Süti nyuszink emlékére)

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy kíváncsi tapsifü-
les, aki egy kedves kis állatfarmon élt& Semmilyen különleges tu-
lajdonsággal nem rendelkezette, legalábbis látszólag& Éppen olyan
ugribugri, kíváncsi nyuszi volt, mint a nyúlcsalád többi tagja& Sőt
még  annyi  érdekességgel  sem  dicsekedhetette,  mint  testvérkéi,
mert  rajta  kívül  mindegyiküknek  volt  valami  ismertetőjegye&
Egy-egy foltocska a homlokon, az orrocskán, vagy éppen vala-
melyik fürge tappancson, kivéve őt& Neki egyszínű szürke bundá-
ja volt, és bár az olyan szépen csillogotte, hogy még a napfény is
elcsúszotte rajta, a többiek gyakran így gúnyolták: 

– Mi szebbek vagyunk nálad, mert van foltocskánk, ami miatte
az emberek többet simogatnak bennünket, mint téged!

A mi nyuszi finúcskánk sokat szomorkodotte emiatte& Nézegettee
magát az itató vizében, és bizony maga is megállapítottea, hogy
testvéreinek igazuk van& Sem egy foltos orrocska, sem egy kajla
fülecske vagy bajusz-szál, sem egy fehér cipőcske, de még egy ki-
kandikáló fehér szőrszál sem volt fellelhető az egyhangú bundán&

Bizony igazuk van a testvérkéknek, ő biztosan unalmas lehet
így a maga szürkeségében,  mert a látogatóba érkező gyerekek
vele nem foglalkoznak, annál inkább testvérkéivel, akik büszkén
mutogatják szépségük jeleit&

Az emberek már csak ilyenek,  búslakodotte magában Hamu,
mert ezt a becenevet kapta a mi kis nyuszikánk& Csak a külsővel
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törődnek, de az ő érzékeny lelke, úgy látszik, senkit sem érdekel&
Sokat siránkozotte ezért magában egy-egy csalódással teli nap

után, amikor láttea, hogy minden kis vendég a foltoskákat dédel-
geti, ő pedig hiába mutatja be nekik rendkívüli akrobatikai ké-
pességeit& Ugrándozotte, szaltózotte, két lábon szökdécselt, de csak
a kis fekete szőrgombóc, Bobó kutya eresztette meg néhány han-
gos csaholást, amit viszont ő, nem ismerve a kutyanyelvet, nem-
igen tudotte értelmezni& Nem tudta, hogy Bobó elismerésnek adja-
e jelét, vagy inkább irigységből fingyeli és ugatja meg mutatvá-
nyait& Így hát az effeéle visszajelzés cseppet sem növelte az önbi-
zalmát&

Teltek, múltak a hetek, hónapok, és Hamu egyre szomorúbb
lette, de ugyanakkor egyre erősebb és ügyesebb is& Egyik nyúltest-
vére sem tudotte akkorákat ugrani, mint ő, és egyikük sem volt
olyan fürge futó& Főleg a vargabetűi voltak utánozhatatlanok, pe-
dig köztudotte, hogy a hirtelen irányváltásban a nyulak egyébként
is világbajnokságot nyerhetnének&

Hamunak  volt  még  egy  titkos  és  különleges  tulajdonsága&
Amikor  leereszkedette az  este,  és  az  égbolton apró  lámpásokat
gyújtotte Holdanyó, neki minden szomorúsága elszállt& Csodálta a
szikrázó égboltot, és úgy láttea, hogy Holdanyó mosolyog rá, sőt,
mintha még hívogatóan integetne is neki& Elhatározta, hogy nem
nyugszik addig, amíg fel nem tud ugrani Holdanyó ölébe& 

Ez a cél olyan izgatotteá és boldoggá tettee, hogy egészen meg-
változotte a viselkedése& Már nem volt annyira szomorú, ha a test-
vérkéit kényeztetteék a látogatók, őt pedig nem& Sőt, még örült is
neki, mert legalább nyugodtan tudotte pihenni, hiszen alig várta,
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hogy besötétedjen, és elkezdhesse a futó- és ugróedzéseit& A töb-
bieket annyira kifárasztottea a látogatók szeretete és a jutalomfa-
latkáik, hogy Hamu éjszaka észrevétlenül elhagyhattea a nyúlhá-
zikót, ahová mindnyájan befészkelték magukat, és atteól kezdve
övé volt a világ&

Ugrált, ugrált, mind magasabbra, mind nagyobb távolságokra,
Holdanyó pedig mintha egyre több lámpást gyújtotte volna, hogy
jobban láthassa őt&

– Bravó, Hamu! – hallottea, vagy csak képzelte? – Ha így foly-
tatod, akkor hamarosan útra kelhetsz a Tejúton, és megmutatha-
tom neked a birodalmamat&

Ő pedig gyakorolt is szorgalmasan, míg egy szép, teliholdas
éjszakán úgy érezte, hogy itte az idő& Elég gyors és erős ahhoz,
hogy elinduljon és megvalósítsa nagy álmát&  Testvérei  már el-
nyúltak a friss szénán, mikor ő izgatottean kisurrant a mezőre&

–  Gyerünk,  Hamu!  Itte az  idő,  várlak!  –  hallottea  Holdanyó
(vagy a saját?) hangját, és minden erejét összeszedve nekiiramo-
dotte& 

Futotte, futotte, ahogy csak egy nagyon elszánt, nagyon ügyes
és gyors nyulacska tud futni, majd ismét Holdanyó jóságos hang-
ját vélte hallani&

– Jól van, most ugorj egy nagyot! 
Hopp, hatalmasat ugrotte, és láss csodát, Holdanyó karjaiban

találta magát, aki szeretetteel megsimogattea, csillaggyerekei pedig
üdvrivalgásban törtek ki& Valamennyi kacagva kiabálta neki:

– Bravó, Hamu! Te vagy a világ leggyorsabb nyuszija! Még
soha nem fordult elő, hogy egy nyúl akkorát ugrotte volna, hogy a
mi Holdanyánk ölébe érkezzen& 
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Vörös Eszter: Holdimádó tapsifüles
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– Ne törődj azzal, ha a többiek gúnyolnak szerény külsőd mi-
atte, hiszen neked olyan tehetséged van, ami túlszárnyalja az ösz-
szes testvérkéd képességeit&

Hamu kicsi szíve hevesen dobogotte, de nem csak a fáradtság-
tól, hanem a boldogságtól is& Holdanyó elringattea, és mély álom-
ba merült, de egyszer csak simogatásra ébredt& 

– Jaj, de jó itte! – gondolta, de mikor kinyitottea a szemét és
álomitteasan körülnézette, Holdanyó helyette egy kedves, mosoly-
gós kislányt látotte, aki az édesanyjával érkezette a nyuszifarmra&

Alig hitte a fülének, miközben a kislány gyengéden simogattea,
és édesanyját kérlelte édes, csilingelő hangján:

– Ez a legaranyosabb nyuszi itte a nyúlfarmon, kérlek, vigyük
haza! Olyan ügyesen tud ugrándozni, és olyan édesen futkorá-
szik& Na, és a szép, szürke bundája, a sötét szeme! Érzem, hogy ő
a mi nyuszink& 

Hamu akkor döbbent rá, hogy az egész utazás Holdanyó biro-
dalmába csak álom volt& De bánta is ő, hiszen érezte, hogy ez az
aranyos kislány új élete kezdetét jelenti&

Hamut hazavitteék, és egy kedves család teljes jogú tagja lette&
Dehogy akar ő már Holdanyó ölében csücsülni! Minden nap kap
simogatást és szeretetet kis gazdájától, akinek ő így, foltocskák
nélkül, egyszerű, szürke bundájában is a világ legszebb és legsze-
rethetőbb nyuszija&

2020& április 16&
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Virág Balázs Face

1985-ben születette& Mindenes megoldó ember& Játékos életösz-
tön hajtja&  Irodalmi kalandor,  fenegyerek, cyberpunk,  hardcore
viking&

Nem veszi  túl  komolyan magát  és  azt  csinálja,  amit  szeret&
Mostanában takarék lángon van, de VAN!! Mert a Káosz Költő
örök!

Kötetei : Tükörben a cigaretteám, KínÁllat, Legyél a szörnyem!
Antológiák: Verselők, Együtte, Szárnypróbálgatók, Apeva, Így

van ez jól!
A  Hetedik  irodalmi  folyóirat  szerkesztője  a  kezdetek  óta,

ugyanitte a Forrás rovat vezetője&
Az ÉnÉgető zenekar egyik fele&

Bővebb információ:
Elérhető a legnagyobb közösségi oldalon, a kereső motorok is

dobnak fel érdekes olvasni valókat vele kapcsolatban&
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Mese

Ha volna egy mesém, amit mesélhetek
Körém ülnének kíváncsian a gyerekek

Tábortűz égne a hideg éjben
Elintézném, hogy mindegyik féljen

Hogy felfogják a hús törvényét
A lét semmiségét és ebben rejlő csodáját

A kozmosz szédítő horrorját
Megértsék azt, hogy porszemek se vagyunk

Egy kíméletlenül zakatoló gépezetben
Időben és térben, nem szól rólunk semmi
Nem szól hozzánk senki a kereten túlról

Isten léte lényegtelen ránk nézve
Foglalkozol a hangyákkal, 

Amikor nincs nálad nagyító,
Amikor nem graszolnak a konyhakövén

Vagy a fürdőben?
Ne hazudjH

Az ember csak van, egyedül a mindenség ölén
Érezheted a csontjaid hidegét

Ami a végedre emlékeztet,
Ahogy hallgatod a mesém

A tűz mellette, azon az estén
Kint is hideg, bent is hideg

Kozmikus magányunk megmarkolja a szíved
Vagy csak én vagyok az? 

Kezemben a késsel, nézek rád nevetéssel
Parazsat piszkálok szavakkal és kézzel

Minden mindegy, élj késztetéssel
Hogy legyen egy meséd, amit elmesélhetsz

2020
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Pénztelen milliomos

Gyerünk te anyaszomorító, dologra
Az idő nem arra van, hogy fecséreld

Múlik az magától, nem kell elütni, kitölteni
Mikor megszakad a hálózat és az agyad kikapcs

Legyen üres, mert te mindent megtetteél
Megvalósítotteál, elértél, amit benne összeszedtél

Használ az élet, ne csak sodródj és csapongj
Evezzél és urald a vizet és magadat

Találd meg a célt, amit szolgálhat az akarat
Ne legyen már az egész egy szopássorozat

Nem a pénztől, a nagyképernyőtől, 
A vadiúj drágától meg a pstől leszel gazdag

Hanem az élménytől, a cselekvéstől, a megvalósítástól
Leszel pénztelen is milliomos 

2020

Most van

Mindig most van
A Múló múltja
A Jövő jövője

A moston át vezet
Merítsd arcodat bele

Ne foglalkozz a többiekkel
Ne előre és ne vissza

Hanem a mostba tekints
Az adotte pillanatba
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A lemenő nap festettee égre
Az ütemre éneklő tested zenéjére

A Hold által ezüstözötte tájra
Ez a halotte utak vidéke

A vörös éjszaka városainak zenéje
A mindig most vanra komponálva

A természet a templom

2019

Utazó

Utazó vagyok
Városaim a pillanatok

Benzinkutak az élmények
Éjszakám a nappal
S nappalom az éj
Nem kerül a kéj

Nem láncolom így nem ural
Utazó vagyok, 

Születéstől halálig haladok
Sokáig nem maradok

Megülöm az áramlás krokodilusát
Ölelem az elmúlás vérszívóit

A megélésből építek emlékművet
S a végzetem partvisával 

Az egészet szétseprem
Ennyi az egész szépségem

Utazó vagyok, semmit nem ígértem

2019
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Ha eltűnök

Ha eltűnök az óramű
Középen a kiugró majommal

Megáll, 
A mutató a számjegyekre ül
A perc kihűl, az óra felszárad
S a másodperc is semmi már

Elbukom a sakkjátszmát
Leadom az összes fingurát

Visszaviszem a kölcsönzőbe 
A bőrzekét

Üres lesz melletteed az ágy,
A telefont nem veszem már fel,

Nem hallod a hangom a vonalban
Ha meglátogatnál, nem tudsz

Nem főzök neked kávét reggel,
Nem ölellek át és nem szeretlek már
Nem melegítem meg a tegnapi kaját
A kedves szavaimat elkoptatja a szél

Ami helyetteem fütyül és beszél
Mert eltűntem

Nyomom van még, de fakul majd
Veled együtte, ki emlékezel
Személyből leszek emlék

Emlékből leszek érzés
Érzésből leszek semmi

Aztán te jössz az eltűnés sorrendjében
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Kedves Versírók,
Kedves Olvasók!

Sok éve ad teret a Verselő Antológia a magyar nyelven író
emberek szavakba öntötte gondolatainak, érzéseinek% 

A kemény-táblás, fűzötte, domború-hátú kiadvány egyedi
színvonalat képvisel a magyar amatőr irodalmi kiadványok

sorában% 
Különleges minőség, könnyű kezelhetőség, elérhető áron!

A sorozat folytatódik! 

Már szerzője volt valamelyik antológiának és szeretne a
következőben is jelen lenni?

Még nem volt a szerzők közötte, de a következő évben
örömmel olvasná a saját gondolatait a könyvlapokon?

Érdeklődését minél előbb jelezze! Így mindig az elsők kö-
zötte kapja meg a Verselő Antológia részletes kiírását!

Weboldal: httep://legyenkonyved%hu
E-mail : infoszponzor@gmail%com

Kapcsolat: Komáromi János / 06-70-31-20-900
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