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Otte3onok Előszó

Otthonok

Otte3on… mennyi melegség, mennyi meg3itteség, mennyi bol-
dogság, kedves emlékek, a gyermekkor és a 3ely, a3ová megnyu-
godni, feltöltődni térünk vissza, a3ol a gyermekeinket neveljük,
a3ol együtte örülünk és ki3everjük a sérüléseket amelyeket a min-
dennapok során szereztünk… menedék, fészek, biztos pont…

Otte3on… milyen furcsán változotte meg a szó jelentése csupán
egyetlen év alatteK 

„Maradj otte3onK” 3irdettee a felirat és 3angzotte el oly sok 3e-
lyen& Kijárási tilalom, karantén, 3omeofficce, digitális oktatás…

Mennyire más, 3ogy kényszerek közé szorítotte bennünket egy
betegség, egy vírus, a te3etetlenség és a félelem, 3ogy nem a jó-
érzés, a 3azatérés öröme, a találkozás vágya visz 3aza, 3anem a
kényszer& 

Mennyire  más  sokaknak,  3ogy  kénytelenek  egyedül  lenni,
3ogy a családok tagjai nem találkoz3atnak szabadon& 

Milyen furcsa, 3ogy az otte3ont most sokan érzik börtönnek,
az otte3onlétet magánynak… 

Azt gondoltuk, 3ogy ez az antológia-sorozat sem kerül3eti el,
3ogy ne olyan műveknek adjunk 3elyet, amelyek erről 3elyzetről
szólnak& Az otte3onról, amely még mindig őrzi korábbi jelentését,
de társul 3ozzá né3ány furcsa új jelentés is& 
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Otte3onok Előszó

&&&és az otte3onok ablakain keresztül természetesen kitekintünk
a világra is, a világra, ami megle3etősen ki3altteá vált, a3ol távol-
ságot kell tartani, maszkot kell 3ordani, bezárt sok-sok üzlet, ta-
lálkozó3ely, alig vannak rendezvények, stb&

Még nem tudjuk, 3ogy mire az Önök kezébe kerül ez a kötet
javul-e a 3elyzet vagy nem& Reméljük az alkotások már csak a
visszatekintést, az emlékezést segítik…

Mindenkinek jó szórakozást, kellemes, boldog érzéseket kívá-
nunkK

Ju3ász Krisztina és Komáromi János (koma)
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Otte3onok Bartók Andrásné Gyöngyvér

Bartók Andrásné Gyöngyvér alkotása
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Otte3onok Baán Katalin és Szécsi Károly

Baán Katalin és Szécsi Károly

Nevem:  Baán  Katalin&  72-éves  fotómű-
vész vagyok& Fényképész mester 50-éve, de
a bennem lévő művészi te3etség 17-éve jötte
felszínre&

Alkotásaim összetetteek, különleges mon-
tázsokat csinálok&

Éppen ezért, vágytam rá, 3ogy egy társ-
művésszel közös művet tudjunk létre3ozni&

És  a  találkozás  létrejötte,  a  költészet  és
kép-művészet találkozotte&

Egymást erősítve alkotunk&

Nevem: Szécsi Károly& 52-éves vagyok&
Nem gondoltam arra, 3ogy egyszer még
megmutat3atom  az  írásaimat,  a  versei-
met& 

A bennem rejlő érzékenységet írásban
próbáltam kifejezni&

 A sors akaratára találkoztam egy fotó-
művésszel,  és a bennem megfogalmazotte
vágyak, érzések megvalósul3atteak&

Fogadják szeretetteel műveinket&
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Otte3onok Baán Katalin és Szécsi Károly

Szécsi Károly: Ablakaink

Komor téglafalba ágyazva
ablak szemek bámulnak
a világra, őrzik a múltat,
az új nemzedék&

Egykoron ragyogva csillogtak
a napra, fe3éren 3irdetteék a
tisztaságot,
3ogy mi zajlik mögöttee az titkok&

Már-már csatteog a festék,
látszik a fa 3úsa, az üveg is kopotte
már, a sok-sok 
só3ajtástól&

Láttea az élet ter3eit, sok
csodálatos percét, az elmúlás
nyomasztó testét,
várja a sorsát, amit még nem tud&

12



Otte3onok Baán Katalin és Szécsi Károly

Baán Katalin: Ablakaink
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Otte3onok Baán Katalin és Szécsi Károly

Szécsi Károly: Álom

a szobámban a szövőszékem
vár reám

né3a eljövök, mögé állok
megérintem a szálakat

3ogy tudja itte vagyok

ritkán jövök feléje, mikor a
szívem só3ajt

a lelkem megnyugvásra
vágyik

együtte vagyunk csendben
a nyugodt fél3omályban
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Otte3onok Baán Katalin és Szécsi Károly

Baán Katalin: Álom
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Otte3onok Baán Katalin és Szécsi Károly

Szécsi Károly: Kapuink

Virágzó fákra gondolok,
miközben a szürke kaput nézem&
Toldotte-foldotte lécek 3atárolnak
el a kinti világtól&
Nyikorgó vaspántok jelzik, 3a érkezel&

Kerítéslécei repedezetteek, mint
vándor talpra, ki saruját elnyűttee már&
Nagykapu, kiskapu, magas lécek,
3ogy ne lássanak be, vagy ki,
ne lássák, 3ogy sodor az élet&
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Otte3onok Baán Katalin és Szécsi Károly

Baán Katalin: Kapuink
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Otte3onok Baán Katalin és Szécsi Károly

Szécsi Károly: Más mint a világ

jelképek a régi időről
Stone3enge körökről
vagy csak álom

egy 3ely mely rám vár
neki mindegy mikor jutok
oda

meddig maradok a múlt
kapujában
vagy rácsukom az idő ajtaját
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Otte3onok Baán Katalin és Szécsi Károly

Baán Katalin: Más mint a világ
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Otte3onok Baán Katalin és Szécsi Károly

Szécsi Károly: Valahol a régi házban

Beléptem a régi szobába,
a padló még mindig recseg
mint egykoron&
Őrzi a lábnyomok súlyát&

A vastag falban kis rácsos ablak
nyugszik, nyitva van&
Hogy kisu3an3asson rajta a múlt,
a 3osszú esték súlya&

Párkányon pi3en Mária szobra,
kifelé tekint&
A fuldokló világunkat nyugalomra
3ívja, 3ogy né3a legyen csend a szívünkben&

20



Otte3onok Baán Katalin és Szécsi Károly

Baán Katalin: Valahol a régi házban
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Otte3onok Bartók Andrásné Gyöngyvér

Bartók Andrásné Gyöngyvér alkotása
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Otte3onok Bajzikné Panni és Bajzik Anna Alexa

Bajzikné Panni

„Aranykorúként”, az élet kifürkész3e-
tetlen  útját  előre  nem  látva,  a  magam
számára is megfejt3etetlenül és meglepő
módon,  elsöprő  erejű  késztetést  érzek
meglátásaimat, érzéseimet és véleménye-
met versben elmondani& 

Közel 3úsz év átteekintésének mérlege:
tizenkét kötet, öt versbemutató és ötven
antológiaK 

Minden alkotó szeretné megosztani le-
írt gondolatait, s azt minél szélesebb körű
érdeklődőnek  megmutatni K  Erre  törek-
szem én is, remélve az elfogadó tetszést&

Bajzik Anna Alexa

Magamat  tanító  autodidakta-
ként,  kedvtelésből  festek,  készítek
grafikkákat, karcolatokat& Illusztráci-
ókat  készítek  édesanyám vesei3ez,
mint  a3ogy  a  mostani,  OTTHO-
NOK  című  nyári  antológiá3oz  is&
Ezekben  a  munkákban  a  költemé-
nyek  3angulatát,  témáját  elevení-
tem meg& 
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Otte3onok Bajzikné Panni és Bajzik Anna Alexa

A mindennapok

A mindennapok pu3a papucsban járnak,
kényelmesen, megfontolt tempóban,

3agynak időt a morfondírozásra,
a fontos dolgok már céltudatosak&

Szeretik, 3a szürcsölve a teát,
ráérős, nyugodt az életünk,
nem sietnek, nem lo3olnak,

3iábavalóságok már elmaradnak&
Csendesen elmélkednek,

a múlt elro3an perceik mellette&
Mosolyognak a reménytelen

erőfeszítések, lényegtelen
esetek felette&

Oázis a lakásom

Az ablaküvegen átsütő nap
3átam cirógatja&

Filozofikkus a 3angulatom,
Hamvas Bélát olvasom&

Érzéki csalódásom, a3ogy
zúdul rám az éltető fény, 3ogy 

a Ba3amákon vagyok&
Pedig a 3őmérő kint

mínuszt mutat,
régen nem tapasztalt

extrém 3ideget&
Zord, jeges a város,

idebenn oázis a lakásom&
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Otte3onok Bajzikné Panni és Bajzik Anna Alexa

Bajzik Anna Alexa: Oázis a lakásom
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Otte3onok Bajzikné Panni és Bajzik Anna Alexa

Az én kis otthonom

Az én kis otte3onom,
bástyám, elfogadóm&

Családi fészek,
nyugalmam 3elye,
megszokotte dolgok

kedves terepe&
Hófe3ér falak, meg3itte színek,

ismerős képek,
szeretette emlékek&
Becsukotte szemmel

látom minden pontját,
vaksötét éjjen is

tudom az irányát&
Örömet, fájdalmat

ide 3oz3atom,
itte kap orvosságot
zaklatotte bánatom&

Itte osztom meg 
a szépet, a jót, 

a boldogságos pillanatotK
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Otte3onok Bajzikné Panni és Bajzik Anna Alexa

Bajzik Anna Alexa: Az én kis otthhonom
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Otte3onok Bajzikné Panni és Bajzik Anna Alexa

Kedvelek itthon lenni

Kedvelek itte3on lenni;
magamban énekelni,

nézni a jázmin
fe3ér virágcsokrát,
beszívni a rózsák

parfümillatát,
3allgatni rozsdafarkú

élénk 3angját,
a3ogy repülni tanítja

apró fikát&
Bámulni az égen futó

lom3a felleget,
3allgatni gyermeki neszeket;

3alkan szól a zene,
Sárám és Rebeka nevet, 
Kristóf, akár egy remete
szobájában internetez&

Béke, nyugalom&
A családi szeretet 3atalomK
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Otte3onok Bartók Andrásné Gyöngyvér

Bartók Andrásné Gyöngyvér alkotása
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Otte3onok Bartók Andrásné Gyöngyvér

Bartók Andrásné Gyöngyvér

A MAFOSZ  diplomás  fotómű-
vésze vagyok (2008)& Alkotóként a
le3ető  legnagyobb  titkok  tudója-
ként teljesen mindegy milyen té-
mát  ragadok  meg,  mindenki  szá-
mára elrejtek valamit& “Az emberi
nemnek  3ivatása  nem  a  rontás,
pusztítás,  megsemmisítés,  3anem
3ogy munkálkodjon,  alkosson,  és
teremtsen&”  Az  ember  addig  él,
ameddig kíváncsi a másikra, vagy

azokra a tárgyakra, melyek őt körülveszik& Szenvedéllyel le3et jó
dolgozni,  de igazán nagy eredményeket csak megszállottesággal
le3et elérniK 

Szeretem a szép formákat, melyek a semmiből keletkeznek és
oda is térnek vissza, de szeretem a tec3nika adta le3etőségeket
is, mely segítségével egy új világot teremt3etek& Szeretem a mó-
dosítotte képeket, a fotóabsztraktot, fotómontázst és fotógrafikkát,
melyek a csodák, fantázia birodalmát képviselik, a3ol a szárnyaló
képzeletemet nem kötik gúzsba a valóság törvényei, kisimogatja
lelkem ráncait, 3elyére teszi az önbizalmamat&

A művészet varázslat& A szimbólumok, szavak, képek manipu-
lálásának tudománya a tudatban bekövetkező változások érdeké-
ben& A jó képben összeér a múlt a jelennel,  vagyis folyamatos
marad a most pillanata& A jó alkotás önmagáért beszél, de egyben
az emberiség leg3atásosabb kábítószere is jó és rossz értelemben
egyaránt& Művészetem nem egyéb, mint egy üres lap megtöltése
tartalommal,  gondolatokkal&  Köszönöm  mindazoknak  aki  segí-
tetteek rögös utamon&

Képeim a kötetben: 10& oldal, 22& oldal, 29& oldal, 31& oldal

30



Otte3onok Bartók Andrásné Gyöngyvér

Bartók Andrásné Gyöngyvér alkotása
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Otte3onok Benik András

Benik András

1915& január 18& – 1971& május 14&

Szegény munkás családban születette Tornalján& Édesapja az 1&
világ3áborúban vesztettee életét, születése után fél évvel&

Az  iskolák  után  földművesként,  napszámosként  dolgozotte,
majd 1938-tól az erdészetnél vállalt munkát&

Katonai szolgálata alatte 1945 tavaszán orosz fogságba került,
a3onnan 3árom és fél év után tért 3aza&

1950-ben vadászati és erdőőri vizsgát tesz és ezután a vasút-
nál, majd az erdészetnél dolgozik, mint erdész&

Négy gyermekéből ketteő éri csak meg a felnőtte kort&
Életét végig kísérik versek, amelyekből kirajzolódik egy iro-

dalmat szerető, érzelmekkel, gondolatokkal teli ember&
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Otte3onok Benik András

Írásjel az élet

A gyermek élete felkiáltójel
Szép gyermek-évei épp így telnek el
Sokszor felkiált : ó, mily szép, gyönyörű
Szép ifjúú élete boldogság és derű

Aztán később jön a nagy-nagy kérdőjel
Sok szép leány közül melyiket vegyem el
Melyiket vegyem el, ez szebb, az gazdagabb
Melyikkel lenne az életem boldogabb

És azt válassza kit szíve 3őn szeret
De a választás egy új jel3ez vezet
Mint a Ketteőspont, már ketteen vannak
Mint férj és feleség élnek boldogan

De jő egy újabb jel : a pontosvessző
A fikatal pár szép új terveket sző
Pont alatte kis vessző egy új jövevény
Pici gyermek, ő az egyetlen remény

De ro3an az idő, ro3an sebesen
A szép fikatalság letűnik 3irtelen
És miként a vessző, alant 3úzódik
Férj és feleség pi3enőre vágyik

És mennek végre örök pi3enőre
Itte marad gyermekük kidőlt 3elyükre
Két sírra 3ű gyermek fájó könnyet ont
Írásjel az élet, sírnál van a pont&

Lévárt, 1938. február 19. – Bérc
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Otte3onok Benik András

Az erdő

Évek óta járom 
Erdők rengetegjét
Minden nap szemlélem
Természet szépségét

Úgy télen mint nyáron
Tavasszal vagy ősszel
Szívem örül vagy fáj
Együtte az erdővel

De aztat leírni
Se3ogyan sem tudom
Mit érez a szívem 
Ha az erdőt járom

Mert az erdők mélyén
Terem a boldogság
Olyan szép az 
Mint egy tündérország

Tavasszal amidőn
Az erdő kizöldül 
És a zöld lombok közt
Víg madárének zendül 

Olyan ez mint3a két
Szerelmes sutteogna
Erdő és kismadár
Együtte csókolózna
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Otte3onok Benik András

Nyáron fejem fölötte
Gyönyörű lombozat
Nincsen etteől se3ol
Szebb templom-boltozat

Olyan ez ilyenkor
Mint az Isten 3áza
És térdre borulok
Egy forró imára

Ősszel pedig mikor
Le3ull minden levél
Az erdő fái közt
Fájón süvölt a szél

Sírva zúgnak a fák
Tán engem siratnak
Erdő ne zúgj mert én
So3a el nem 3agylak

És jön a 3ideg tél
Az erdők fe3érek 
Mert a fák egy 3osszú
Mély álomra térnek

Oly szép vagy ilyenkor 
Mint egy tündér-álom
Erdő, kedves erdő
Itte lesz a 3alálom

Lévárt, 1938. február 18. – Bérc
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Otte3onok Benik András

Magyarország lett honom!

Ha kis madár le3etnék
A magasba repülnék
Ottean zengném kis dalom
Magyarország lette 3onomK

Legszebb föld a világon
Az én 3azám, Magyar 3on
Boldog ember igazán
Ki él3et e szép 3azánK

Kékebb itteen az égbolt
Fényesebb a teli Hold
Százszor szebb itte a virág
Istenem de szép világ

A napsugár is tündöklőbb
A madárdal is zengőbb
Zöldebb a fű a réteken
Szebb a csillag az égen

Folyóiban kis 3alak
Erdeiben sok vadak
Kalásztenger a 3atár
Zeng felettee kis madár

És a népe mily vitéz
Ellenséggel szembenéz
Mert a 3azaszeretet
Át3atja a szívöketK
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Otte3onok Benik András

Kérve kérlek Istenem 
Hallgasd meg a kérésem
Tarts meg ezt a szép 3azát
Újabb ezredéven átKKK

Lévárt, 1938. november 12.

Tündérálom

Reggel 3a ébredek, egy arc tűnik elém
Mint egy égi angyal úgy mosolyog felém
Magam előtte látom, mint egy szép szivárványt
Egy édes kis tündért, egy édes barna lányt

És napközben mikor a munkámat végzem
Mint egy védő angyalt magam mellette érzem
Megvéd a veszélytől két ölelő karja
Munkám édesíti a mézédes ajka

És 3a leszáll az est pi3enőre térek
Újra Margót látom akármerre nézek
Mosolyogva néz rám, szerelem szemében
Künt a 3ajnalcsillag ragyog égi fényben

Ha elringat csendben a jótékony álom
Álmaimban, mindég Margót látom
Őrködik feletteem álmaimra vigyáz&
Mint az őrangyalom, édes Margókám 

Jósva, 1943. július 28.    
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Otte3onok Benik András

A kereszt                    

Midőn gyermek voltam, s keresztet látteam
Én azt mindig 3osszant, sokszor megcsodáltam
Elgondolkoztam, ugyan, mi bűne vala?
Az Isten Fiának, ki rajta meg3ala

Gyermeki eszemmel, én fel nem fog3atteam
Hogy az Isten Fia mily igaz ártatlan
Volt midőn 3ordá értünk a keresztet
Mert Jézus bennünket, oly igen szeretette

Évek múlva aztán, midőn ifjúú letteem
Ha keresztet látteam, mindég el-elnéztem
Nézés közben sokszor ily szókat értetteem:
Hagyd el a világot& Jer és kövess engem

De én nem követteem Jézus 3ívó szavát
Nem tudtam legyőzni világ csábítását
És én mentem tovább, merre világ 3ívotte
De a szívem többé, már meg nem nyugodotte
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Otte3onok Benik András

És múltak az évek, én meg férfik letteem 
A világ örömét úgy már nem kerestem
Hisz nem volt rá időm, mert gondjaim voltak
De szívem és lelkem folyton 3áborogtak

Igen 3áborogtak& Mert ne3éz az élet 
Miért is 3agytalak el? Jézusom Téged
De már most én is viszem keresztemet
Amit vállamra tette a világi élet

Ro3antak az évek, íme öreg vagyok
Csendes megpi3enést, se3ol sem találok
Bármerre tekintsek, csak Ő van előtteem
Jézus a kereszten& Miért is nem követteem?

Követem már mostan, bár rövid az idő
Tegnap ifjúú valák, ma itte a temető
Tudom, 3ogy ottean már nyugton megpi3enek
Mert sírom felette lesz Jézusom kereszted

Lévárt, 1937. február 10.
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Leszáll az éj

Lement a nap jő az alkony
Megszólal a kis3arang
O3 mi kedves andalító
Földöntúli ez a 3ang

Bejárja kis 3atárunkat
Csengő, bongó szép szava
Fáradt népek 3azafelé
Ballagnak imádkozva

Egyre lejjebb száll az alkony
Elnémul a természet
Csupán még egy kis madárka
Zeng utoljára egyet

Esti imát, szép 3áladalt
Küld az egek Urá3oz
Aztán ő is odasimul
Szerető 3ú párjá3oz

Leszállt az éj, és fönt a Hold
Ezüst színben tündöklik
Idelent a fáradt ember
Boldogságról álmodik

Álmai közt boldogságban
Száll a magas Egekig
A sok csillag, mint angyal-szem
Úgy vigyáz ránk reggelig

Lévárt, 1937. augusztus 29., vasárnap
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Vágyódás

Mért nem vagy virágszál a zöldellő réten?
O3 miért nem vagy csillag otte fönn a kék égen?
Avagy kis madárka, erdő sűrűjében?
Vagy pedig gyémántkő, lent a föld mélyében?

Ha virágszál volnál, én mé3ecske lennék
Napfölkelte után, boldogan repülnék
Harmatos ajkadra, mit addig csókolnék
Míg nagy szerelembe veled el3ervadnék

Hogy3a csillag lennél a magas kék égen 
És otte tündökölnél a sötét éjjelen
Estétől reggelig én 3oldvilág lennék
És otte közeledben boldogan elfogynék

Mért nem vagy kismadár erdő sűrűjében
Én meg bokor lennék erdő közepében
És te 3ozzám szállnál, kis fészket otte raknál
Reggeltől, alkonyig csak nékem dalolnál

Ha gyémántkő volnál a föld mélyében
Lemennék én azért égő szerelemben
Föl3oználak onnan, szívembe tennélek
Végtelen időkig ottean őriznélek

A3 – Micsoda ábránd? Minő csalfa álom
O3, 3ogy is lennél az én édes párom
Mikor te gazdag vagy, én meg szegény vagyok
Álmaim közt egyszer utánad meg3alok

Lévárt, 1937. szeptember 8.
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Május

Zöldül az erdő, zöldül már a rét
Millió virág nyílik szerteszét
Virul a mező, virul a 3atár
Mosolygó égbolt, dalol a madár

Gyermek-kacagás, zümmögő mé3ek
Virágzó fák, és bársony-zöld rétek
Vidám madárfüttey, szép tarka lepkék
Bégető bárányok, játszó őzikék

Ez a májusK Minden szép és virul
A szomjas földre, csendes eső 3ull
Vidám az élet, 3angos a 3atár
Vígan csicsereg a fecskemadár

Lévárt, 1938. március 8. – Bérc
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Fogságban írt verseiből

De boldogan éltem – Kis családom közötte
Még a sors közülök – Messze nem üldözötte
Sírva így búcsúzunk – Hogy el kellette válni 
Egymást nemsokára – Viszont fogjuk látni

 ------------------------------------------------
Hosszú évek letteek –Rövid elválásból
Ide 3írt nem 3allok – Kedves családomról
Messze idegenből – Vágyódik 3ozzátok
Vérző, fájó szívvel – Szerető apátok

Letelik a fogság – Én 3aza me3etek
Jó anyám, 3itvesem – Veletek le3etek
Szent ünnepnapom lesz – Éltem ez a napja
Mikor viszontlátás – Csókját ajkam kapja

Karolovka, 1946.
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Blazekné Benik Mária

Szlovákiában születtem, Rozsnyón lakom. 
Verseket már gyerekkorom óta írok. A versek, az írás az szá-

momra maga az élet. 
Mindig igyekeztem saját megélt élményt, tapasztalatot leírni. 

A versek által tudom kifejezni gondolataimat, érzéseimet, 

Mottóm:
„Mert nem az a fontos amit lát az ember. 
Az ember azt nézi, ami a szeme előtt van,
De az Úr azt nézi, ami a szívében van.”

 1. Sámuel 16.7

&
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Majd akkor gyere
 

Osztozz magányomban
Vedd le ter3emet

Űzd el retteegéseim
Írd át emlékeim
De addig kérlek

Ne bántsd
Őszülő 3ajfürtjeim

Majd 3a bánatomban
Velem együtte könnyezel

Majd akkor ítélj
Akkor kérd számon bűneim

Majd 3a felém nyújtod 
Védőn kezed

Hogy óvj és csendben átölelj
Majd akkor gyere
S 3ozd el a békét

Megsebzette szívembe
Hogy újból 3inni tudjak Benned

S az emberekben
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A remény

A remény a legel3agyatotteabb a világon
Egyedül bolyong akár egy kolduló vándor

Az út mentén csak vánszorog
Fának dőlve meg-megpi3en

Búslakodik némán, csendben
Beleőszül mire megérti

Hogy nem le3et, nem szabad remélni
Pedig vágyik még az éjszakában szeretni

Hangosan, szívből, boldogan nevetni

Köddé válik az éjszaka

Egy 3ervadó virág gubbaszt az éjszakában
S a csönd fölé 3ajol egy madárdal

Valami su3ogás 3armatot le3el
A földeket már könnyeivel öntözi
A zokogó 3ajnal derengő fénye

Még ül a vén Hold az ablakomon
Még átölel e derengő 3ajnalon
De bánatát elrejtve indul tova

A vidáman felkelő nap sugarában
Az éjszaka s a reggel
Egy álomba fut össze

Elpusztulnak az illúziók 
Visszatér a lélek békéje

S köddé válik a sötét éjszaka
Már ontja fényét a napnak sugara

S a csillagok szótlanul aludni térnek
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A gyertya fénye

A gyertya száguldó fényében
Lassan, békésen 

Lecsordul egy forró
Viaszbuborék

S a sors taktusát játszva
Égő lázban múlik el

Keserű álom és síri csend
Ablakomon bekopog a 3olt idő

Új gyertyát gyújtok
Melynek fényében megjelenik

Egy csodás mesevilág
Titokzatosan gyönyörű álmaival

A szem tükrében 
Észrevétlen lecsordul

Egy forró viaszkönnycsepp
S a3ogy múlnak a percek, az évek

Rideg jégcsappá változnak
És lassan emlékké zsugorodnak

A rom3almazban 3everő
Ki3űlt viaszcseppek

És a fázósan bolyongó 
Hal3atatlan szenvedély
Dideregve megremeg
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Rám zuhant a végtelen

Madár rebben esti fényben
Szárnya csillog Hold tüzében

Csend 3onol a lombokon
Az est remeg az ágakon

Néma fények sorakoznak 
Rám zu3ant a végtelen
Sötét árnyak ölelkeznek

S karjaik közt
A múló idő elpi3en

Zúgott és háborgott a tenger

Itte vándorolok e földön
Még utam véget ér

Voltam gazdag és voltam szegény
Voltam 3ívő és voltam 3itetlen

Hitteem a szépben s mindig a jót kerestem
Melletteem zúgotte és 3áborgotte a tenger

Reám rontotte megannyi sok gonosz ember
Nem féltem mert Jézus volt velem
Sötét éjjelen át Ő fogta a kezem

Zúgotte a szélvész rémesen
De Jézus volt a szívemben szüntelen

Hajóm úszik a 3áborgó tengeren
De békémet Jézus mellette meglelem
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Elszálltak az évek

Elsu3ant az élet
Elszálltak az évek

Az emlék a part3oz ért
Mozdulatlanságban pi3en a síri csend
Az idő léptei már lassan távolodnak

S a csillagok elér3etetlen fényben ragyognak
A szivárvány még kivirítotte a lombokon

De a sötét éj
Már eltakarta a lenyugvó napot
S a megvalósít3atatlan álmokat

Már messze fújta el a szél
A végtelenségben a véges vágy

Tekintetével még átöleli a tegnapot
Körbefontad szívem 3azug álmokkal

S aki a boldogságot kereste
Most tele van mély fájdalommal

A patak partján a 3ajnalra vár a csönd
S a búzatáblák közt piros pipaccsá érik a könny
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Remény és szeretet

Szívem újra remél
Megérezte, neki dalol a szél
Visszatért a boldogságom

Örömkönny 3ull a szívem mélyén
Elűztétek a bánatom

Egy csillag fényes 3ajnalon
A sűrű árnyék közepén

Kizöldült a remény
A csönd játszik a 3úrokon

Elűzi a bánatom
Pengeti a szív dalát

S életre kelt a 3ervadó virág

Jégvilág

Hideg szél fúj
Süvít a tél

Fogcsikorgatva
Még mindig remél

A napsugár is
Ki-ki bújik 

A fel3ők mögül
Melengeti a fagyos földet

S a szíve örül
Nemsokára tavasz lesz már

Elolvad a jégvilág
Visszatér a nyár

El3ozza a boldogságnak
Meleg sugarát
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Jégvirág

Jégvirág az ablakomon
Szomorúan kacsint reám
Érzi fagyos szívem már

Nem olvad fel a nap sugarán
Jégvirágos ablakomon

Táncolnak a fények
Fe3ér, 3ideg álomvilág

Rám köszönnek, bólongatnak
Az odafagyotte évek

És amikor beköszönt a meleg nyár
Elolvad a jégvirág

Eltűnik a messzeségben
Fagyos lelke tovaszáll

Megyek én is nemsokára
Indulok egy 3osszú útra

S nem jövök már 
So3a többé onnan vissza

A boldogság fényében

Fent az égen esti fényben a csillagok kigyúltak
Melletteük az éjszakában az angyalok játszanak

Elbűvölő varázslatteal
Színes, bársony 3oldru3ában

Égi fénnyel ragyognak
S idelent a jó emberek

Ábrándozó nagy titokban
Csak a szépről álmodnak
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Kopog a csönd

Kopog a csönd
Ébred a magány

Megszólal egy 3ang
S az éj tovaszáll

Észrevétlen, némán
Kergetőznek a fények

Elindult egy 3aldokló világ
Benne menetel az élet

Tüzet gyújt a múlt
Lángra lobban a jövő

S megtorpan a múló idő

Az életem egy mese volt

Nézz előre és ne 3átra
Szomorú lelkem
Kacag a világra

Volt amikor szeretteem
És csak a jót kerestem

Máma már csak éldegélek
Múlik az idő feletteem

Harcolni már nem tudok
Békében élni megtanulok
S lassan tovább megyek

Feledni kell a múltat
Feladni a szép álmokat

Az életem egy mese volt
Olyan mese ami tán

Igaz sem volt
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A szív még álmodik

Magányos éjszakáimon
A múltba révedem

Jövőm keresem 
A rosszat feledem
Hosszú még az út 

A szív még álmodik
A boldogságom kergetem

Pedig nem is létezik
Kulcsra zárom a szívem
Hogy boldog vagyok,

Tán el is 3iszem
Lesz még szebb jövő, tudom
Hol az álmok visszatérnek
S el3ozzák majd csillagát

Az új reménynek

Kívánság

Meleg szíved jeget törjön
Olvadjon fel a jégbörtön
Sötét éjjel csillag legyél

A sebekre balzsamot tégy
Vigasztald meg a szíveket

Álmodjanak csak szépeket 
A jóság és a szeretet
Fonja körbe az életed
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Nem hiszek már a csodákban

Fenn az égen egy fényes csillag
Nékem ragyogotte

Sötét éjjel, álmaimban
Reám mosolygotte

Nézném még a csillagot
De már nem ragyog

Sötét éjjel, fent az égen
Csak egy könnycsepp csillog otte

Az a könnycsepp Érted csillog
Érted 3ull az éjszakában

Nem leszek már so3a boldog
Nem 3iszek már a csodákban

Én az élőkben is halottakat látok

Én az élőkben is 3alotteakat látok
Kiket körbe vesznek a szörnyű álmok

Nem igaz, 3ogy élni szép és élni jó
A világban 3azug minden kimondotte szó

Mikor megszületünk véget is ér az életünk
Nem igaz, 3ogy itte e földön csak boldogságban él3etünk

Egy szempillantás s az élet véget ér
Minden 3azug álom a földbe visszatér

Nem igaz, 3ogy a szívekben a szeretet örökké él
Nem igaz, 3ogy nem felednek, csak addig vagy még élsz

Itte maradnak utánad kiket szeretteél
De az emlékedet lassan elfújja majd a szél
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A romok felett lassan kivirít a remény

Átölel a zord magány
S a 3omályos álomkép 

Rejtelmes színei 
Visszatükrözik a tovatűnő nap fényét

Az éj csöndes óráiban
Egy szomorú 3ang beolvad a néma létbe

Megragad egy menekülő vágy
A némán pislogó indulatok

Rideg 3álójában
Szomorúan úszik a nyugalom s a béke

A derengő 3ajnal még ködbe burkolódzik
A sötétség 3ullámain csillog a fény

S a romok felet lassan kivirít a remény

Megtanultam

Megtanultam a fák közt élni
Amint reám 3ajolnak ,
S körültekernek 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 megpi3entem egy fáradt mosollyal&
Megtanultam emlékeddel a szívemben

Bús magányban csendben élni&
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Gyere kedves

Jöjj velem kedves, fogd a kezem
Nézz a szemembe, mesélj nekem
Veled oly édes, oly jó a szerelem

Tavasz van újra, nyílnak az orgonák
Mámoros illatuk simogatja a szivem

Gyere kedves fogd a kezem
Hogy szeretsz most el is 3iszem

Kék lette fenn az ég, elmúlt a zivatar
Hogy minden csak 3azugság

Már nem is zavar
Veled szebb és jobb lette a világ

Fennt az égen egy csodás szivárvány
Mint fényes csillag ragyog le ránk

Gyere kedves fogd a kezem
Repüljünk együtte a szivárványon át

Elsétált mellettem az élet

Elsétált melletteem az élet,
Pedig jeleztem Én is itte vagyokK
De észre sem vette, és elballagotte,

S csak a bánat az mi kézen fogotte,
Jötte velem az úton, mentünk csendesen,

Nem 3agyotte el so3a,
Hű volt 3ozzám mindig,
Mint egy 3űvös mosto3a
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Elmúlt a fiaatalság

Rögös úton nyílnak a virágok
A nap mégis csodásan ragyog le rájuk

Vissza3ozni nem le3et az elmúlt éveket
A tavasz még benne van minden kisvirágban

A nyíló akácfa bódító illatában
A lombokon némán só3ajt a nyár

Fe3ér köntösét teríti rá az őszi napsugár
Hiába múltak el az évek

A szív még tele van biztató reménnyel
Elmúlt a fikatalság

Helyébe a zord idő lépette
A lenyugvó nap szomorú fénytüzében

Magányosan ballag egy megfáradt lélek
Köröttee néma csendben

A mozdulatlanság megérinti a mindenséget
S a mélységből 3irtelen reá köszönt az örök élet 
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Fekete karácsony – 
Édesanyám emlékére

Ülök a szobámban
Mely a nyugalom és a béke köveivel van kirakva

Ülök s elmerengek
Előmbe reszkető kezekkel fényképed teszem

Szívemet átjárja a fájdalom
S a szememből forró könny pereg

Úgy fáj benne a lélek
Mert már nem mond3atom el Néked
Hogy mennyire szeretlek Édesanyám

Belül a lelkem 3áborog
Nyugalmat se3ol sem talál

Úgy szeretném kitörölni azt a fekete karácsonyt
A3ol sietve szembe jötte a 3alál

S a karácsonyi asztalnál
Fájdalmat szült a retteegés

S a szívekben árnyékot vetette a borzalom 
S a könnyekkel áztatotte illatos kenyér

Keserűn megakadt a torkokon
Fájó emlékeim feledni szeretném

De egyre csak ro3annak dermesztőn felém
Úgy szeretném átírni azt a karácsonyt

A3ol feketén 3ullt a 3ó
S minden oly túlvilági és nyomasztó

Átírnám az élet könyvét
Hogy minden csak szép és jó legyen
S a karácsonyi asztalnál Édesanyám 

Boldogan itte legyen velem
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A nagy nihil közepén

Körülötteem fájdalmasan zajlik az élet
Várom, 3ogy egyszer csak vége lesz

Vágyom, 3ogy egyszer csak vége legyen…&
Kiút már csak a semmiben van,

A nagy ni3il közepén&
Belefáradtam már a feledésbe,

Az emlékezésbe is,
Már se3ol sem akarok lenni,
Hogy minden3ol le3essek,
Körülötteed, benned, 3a kell,

Hogy szerelmem, 3ogy szerelmed,
Túlélje a kelt az életet&

Már csak onnan a túloldalról,
Fentről remélni, vágyni,

Hogy szerelmünk sosem múli kel&

Múlik az idő

Számolom a fejem felette elsu3anó éveket,
Melyben az idő lassan szét3ull észrevétlen&

Le3et, 3ogy csak álom volt az életem,
Le3et, 3ogy csak álmodtam, 3ogy létezem,

A múló nappal egyszer mint a villám, 3irtelen
Ki3űl majd Érted lüktető bús szívem&
S belemerülök majd a végtelen időbe,
És tovaszállok majd a tűnő fényben&
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Lehet-e még?

A végzet útján végigmenni
Emelt fővel a sötét alagúton át3aladni,

Megbocsájtani mindenkinek,
Mondd, ó mondd, le3et-e még?

Tiszta szívvel élni a mában
Mint egy 3ajótörötte,

Kinek mindene a tengerbe vész,
S a 3ullámok takarják el a süllyedő remény,

A felszínre törő tajtékzó 3abok 
Gyötrő keserűséggel 3ozzák a felszínre

Azt, mi már úgyis rég 3alotte&
A 3ullámok közt rejtőző fájdalom

Fe3ér 3abjai tiltakoznak
A múlt rabláncai ellen,

S dü3ös robajjal zengik be a jövőt,
A gyűlölet vad dü3ös kíséretébe

Magával ragadja a feltörő reményt,
Hogy kárörvendő újból le3úzza a mélybe&

Hullámok

A mindenség ura elnyel az időben,
S lassan eltűnök a végtelenben&

A visszaszámlálás tükrében
Távozni készülnek a fájó könnyek&
A megtorpanó, kavargó pillanatok

A múlt tenyerébe merülve
Fájdalmasan a mélybe zu3annak,

És eltűnnek a 3ullámok fodrozó örvényében
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Aludj el idő!

Aludj el idő, szenderegj K
Vagy legalább 3unyd le a szemed&

Legyen a földön sokáig béke és szeretet, 
Legyen a szívekben igaz, tiszta szerelem,

Legyen bármi, csak 3áború és gyűlölet ne legyen&
Állj meg időK Ne siessK Pi3enj megK

Tanulj meg te is csendben várni,
Hogy elmúljon a bánat s a szenvedés,

S győzzön az igazság és a remény
Most még, aki tiszta szívből szeretni tud,

Annak szeretet 3elyette csak könny és fájdalom jut,
S aki baráti kezét nyújtja ma feléd,
Annak fogadd el őszinte szeretetét&

Mert le3et, 3ogy 3olnap már késő lesz,
S nem marad más csak egy múló emlék,

Semmi sem 3ozza vissza a ro3anó perceket,
Megállítanám az időt, de nem le3et&
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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 3osszú évek titka,
Melybe barázdákat szőtte az élet ekéje,
Ólombetűvel írva bele a ne3éz éveket, 

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

S többé már nincs visszaút
Csak kín, gyötrelem és 3alál&

A sárguló levél 
Már porba 3ull&

Ébredés

A ködös 3ajnal után
Gyöngéden kél a nap,

Csillogó arany fényében
A Hold elköszön magányosan&
A táj lassan megrázza magát,

S a 3armatos könnyeken
Újra nyílik majd egy kis virág&

Madárfütteyre ébred a táj,
Egy mókus vidáman ugrál a fán,

Újjáéled a természet,
S már elfeledte a sötét éjszakát&
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Augusztusi álom

Július, augusztus, megjötte már a nyár,
Forrón perzsel a néma napsugár

Kiszáradt földeken sárga kalásztenger,
Mit méltósággal arat most az ember&
Fent, a magasban dalol a természet,

Lent vígan udvarolnak a virágoknak a mé3ek,
Istenem, de szép is a nyárK

Bárányfel3ők úsznak az égen,
Hűs szellő su3an ezüst szirmokon át,

S 3a leszáll az est, minden pi3enőre tér,
Mosolyogva int a 3uncut esti éj&

Az ég színpadán az előadás lassan véget ér,
A lenyugvó napsütésben pislog már az esti fény&

A Nap a Holdat csodálja, 
De reszket, mert már indulását várja&

Vörös szőnyeg vérében nyugszik le a Nap,
Lángolva könnyeit 3ullatja,

S emlékein úszva lassan 3alad tova&
Most még a Nap a vesztes, de reggel újra győzni fog,
S a felkelő napsütésben búsan távozik majd a Hold&
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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 3ajjal a nyárról álmodik,
Hogy ro3annak fent a fellegek,

Érzik tán a vesztüket,
Ha maradnának,

Látni kéne meg3alni az életet&
A szemekben a könnycsepp

Epedve tör a felszínre,
Mint nyári zápor, megered
Elkószált napfényt keresve&

Remény

A fény árnyékban pi3en
Tűnődve néz le a tájra,
Mint3a valakit várna,

S csendben némán fikgyel&
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 méreg foga rág,
Öl és pusztít mindenfelé&

De fent a magasban
Már egy fe3ér galamb száll,

S szájában egy csodás zöldellő olajág
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Mikor lesz már vége?

A felkelő nap lassan csipegeti a gyöngyöket,
Szárítgatja, törölgeti a le3ulló 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, UramK SiessK Küldj sietve békességet,

Tiszta szívet egészséget,
Mert nyugalom kell már e népnekK

Mutasd meg melyik az az út,
Melyen 3aladni kell,

Mert most még az ember csak
Kínlódva, vezekelve,

A porba 3ullva múlik el&
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Borsos Irén

Nyugdíjazásom után kerültem kap-
csolatba  az  írással,  amikor  ötven  év
budapesti élet után, egy vidéki tanyára
költöztem& Férjem emigrációból  3aza-
3ozotte kéziratait  kellette könyvvé ren-
deznünk& A könyv a Tornyosnémetitől
Dél-Afrikáig  címet  kapta&  2006-ban  a
pásztói At3éné Alkotókör alapító tag-
jai  voltunk&  Az  alkotókör  sokat  adotte
nekünk az indulás3oz, a3ol a rendsze-
resen  megtartotte felolvasó  délutáno-

kon mutatteuk be legújabb alkotásainkat& Az elmúlt másfél évtized
alatte 3ét önálló kötetem születette, és kilencven antológiában ol-
vas3atók  írásaim&  A Kiadók  elismerése,  szeretetteeljes  biztatása
mindig sokat segítette&

 Az „Otte3on” mit jelent számunkra? Mi, akiknek rendes, békés
otte3onunk van, mélységes 3álával le3etünk Isten iránt… A  Jól
vagyok című írásom 3elyszíne saját otte3onom& Az  Üdvözlégy
Máriában egy öreg autó belseje nyújt otte3ont valakinek, később
az idősotte3on, míg az Emberi sorsban csak egy bokor alja, meg
a pince lejáró… 

 Munkásságomért  és  Újraélt  tavasz című  könyvemért
„Arany oroszlán” írói díjat kaptam 2010-ben, 2013-ban pedig az
Igazság kerestetik című írásomért a Humorfesztivál különdíjá-
val jutalmaztak&

Elér3etőségeim: b&irenke@invinetwork&3u
3ttep://www&3umoreszk&blogspot&3u
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Jól vagyok

Kislányom naponta fel3ívotte: 
– Szia Anya, 3ogy érzed magad? Jól vagy? Rossz le3et ez a

bezártság&
– Már megszoktam… Józsi öt éve már, 3ogy elment… Jó ideje

csak a kutyával beszélgetek& Legfeljebb a postással, vagy az ebéd-
3ordókkal&

Ez a bezártság? Hát…  Itte a tanyán, szemmel lát3ató távolság-
ban alig vannak emberek… Ki mennyire magányos, nem tudom&
Én nem vagyok azK Ti gyerekek, gyakran 3ívtok, ímélen, mes-
sengeren is üzengetteek&

– A nyugdíjas klubban sem találkoztok mostanában?
– Sajnos nem&
– Egy társ kéne nekedK Mondtad, 3ogy a közelben, egy öreg

tata, tette is neked valami ajánlatot…
– Ugyan már… Csak olyan jö3etne szóba, akivel értelmesen

le3et beszélgetni, rejtvényt fejteni, egy irodalmár lélek K Nincs itte
olyan senkiK

– Iratkozz fel az idősek társkeresőjéreK
– Olyan is van?
– Igen, mi is otte találkoztunk össze annak idejénK
 Hallgatteam a  kislányomra&  Mi  kell  ide?  Adatok,  fénykép?

Ennyi mindent tudni akarnak? De mit írjak magamról bemutat-
kozásként? 
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Gyerekkoromban azt mondta a tanárnő: 
– Anyuka,  ebből  a  kislányból  kitűnő statisztikus lesz K  – de

csak egy varrodába adtak be…
Kerülő utakon, később, mégiscsak eljutotteam oda, a3ová Isten

szántK Tec3nikusi oklevelemben a statisztikus szó is szerepel K

– Jó, beírom, 3ogy könyvelő és vallásosK
Nyugdíjba  menetelem után képes  voltam visszaemlékezni  a

nagy útkanyarulatokra  is,  és  megírtam életteörténetemet…  De
mindez nem fontos, meg az sem, 3ogy vannak-e gyerekeim, vagy
3ogy 3ányszor váltam el, csak az, 3ogy most mit szeretnék…

Kitöltötteem mindent,  jó  tanácsokat  megfogadtam, és  azután
mi történik? Megvárom, míg rám találnak, vagy kezdeményez3e-
tek én is?

– Hű3a, ennek a fele se tréfaK Valaki tényleg rám talált K Ebben
a  korban ez  3i3etetlenK  Ezt  nem gondoltam volna  magamról K
Úgy dobog a szívem, mint fikatal koromban… Ezt az embert, mint-
3a csak megálmodtam volna magamnakK

Levelezünk… Nagyon messze lakunk egymástól, de a szép sza-
vak, itte az interneten gyorsan megtalálnak&

„Az élet döntésekből áll ; én nem ismerek le3etetlent, 3a bol-
dogságban, megértésben akarunk élni 3átralévő életünkben&”

„Drága kis mezei virágom, –  készülök a találkánkra K Nyugi…
nem moziba 3ívlak, 3anem egy életre, az életünkreK Egy csóró
pesti srác, meg egy tanyasi szépség találkája” 

Olvadtam el… 
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Nem gondoltam, 3ogy ebben a korban még átél3etek ilyet…
Nagyon ne3ezen teltek a napok…

Egyszer csak megállt egy autó, és kiperdült belőle, akit annyi-
ra vártamK Csodálatos boldogság… Találkozásunk mindent, való-
ban mindent megoldotteK

Közel  négy 3ónapot  töltötteünk együtte,  fel3őtlen  boldogság-
ban& Mindenben jól megértetteük egymást& János intelligens úri-
ember, csodálatos idézet-gyűjteménye van, imádunk együtte rejt-
vényt fejteni&

Azért né3a muszáj volt 3azamennie, körülnézni, ügyeket in-
tézni& Egyszer-egyszer én is vele mentem& Ilyenkor nemcsak a la-
kásban néztünk körül, 3anem a kicsi telken is& Elmondta, 3ogy
nagyon szeretné eladni, de most a járvány miatte semmi érdeklő-
dés nincsen& Elmondta, 3ogy ennek a teleknek az árán szeretne
megvenni  egy  kicsi  3ázat,  amit  fel  kell  újítani&  Úgy  gondolja,
3ogy saját kezűleg képes lesz rá& Na de ebben a korban? Ez már
túl nagy ó3aj, szinte le3etetlen elvárásK De miért van erre szük-
ség?

Mert a lakás, melyben él, egy idegen tulajdonú 3áz& Több 3e-
lyiségében csak különféle lomokat tart a tulajdonos& Azt mondja,
„Ha majd eljön az ideje, Ő a sajátjában szeretne meg3alni&” 

Bonyolult a 3elyzet… de János ennek ellenére, mégis azt sze-
retné, 3ogy én költözzek ő3ozzáK

Én egy komoly 3ázban élek, ami egy vidéki tanya…  Itte van le-
vegőK Én azt szeretném, 3ogy ő költözzön ide, 3iszen eddig is itte
éltünk együtte, és nagyon jól éreztük magunkatK 
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Ő viszont nem akar állandóan itte élni, pedig nagyon szereti a
kertet, a garázst, a kutyát, és még a szomszédokat is K

Jó, de akkor mi legyen?
János  mindenképpen  azt  szeretné,  3ogy  én  költözzek  odaK

Többször beszélt arról is, 3ogy ebben a korban mindenkinek elég
egy ágy, egy asztal,  egy szekrény, meg egy szék… semmi más
nem szükségesK

A kinézette 3ázacska akkora le3et, mint itte az én nagy szobám,
a manzard rész pedig még kisebb& Vérzik a szívem… semmikép-
pen nem tudnék otte élni& Bútoraimnak nem lenne 3elye se3ol…
Nem lenne 3ely a könyveim számára, a számítógépem, és az írói
munkám is 3elyet igényelnek…

Az ingatlanos, meg az érdeklődők miatte illik itte3on lenni… De
erre a 3ázra sincs vevő, meg az ő telkére sem… Ezt 3ívják patte-
3elyzetnek…

Így aztán mindketteen az eredeti otte3onunkban „sír3atunk” a
másik után…

Amikor nem találkozunk, lassabban megy az idő, de a testünk
sokkal gyorsabban öregszik… Telefonon és imélen tartjuk a kap-
csolatot…

Többször  is  elmondtam:  Én  azt  tartom  célszerűnek,  3a  itte
élünkK Itte van levegő, van zöld, van élet K Nem tudnék olyan 3e-
lyen élni, 3ol a 3elyiségekben lomok vannak& Itte nálam minden
3elyiség szabad, egyenletes meleg van, a fürdővíz pedig olyan,
amilyet ó3ajtunkK Kár, 3ogy ebben a korban betegre akarod dol-
gozni magadat&
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Mielőtte a „bolt bezár” kímélni kellene magunkat, kézen fogva
sétálni, együtte kertészkedni, együtte főzni, együtte fejteni rejtvényt&
És 3a a „bolt  bezár”  akkor  is  szeretlek,  tisztellek és  becsüllek,
mint annak előtteeK Ha szeretjük egymást, ez a természetes K

Egyszer azt mondta János, 3ogy „Ő senkire, semmit nem akar
3agyniK” De 3a a sajátjában szeretne meg3alni, akkor mégiscsak
3átra3agy valamitK Mi is lenne a kis 3áz sorsa? Szerintem vétek
lenne megvenniK János akármilyen erős és ügyes, őrajta is fog az
idő&

Egy idő múlva az ingatlanos jelzi Jánosnak, 3ogy komoly ér-
deklődőt visz a telekreK Várakozás, randevú, nézelődés… Újabb
napok mennek… de ezútteal a vevő tényleg komoly volt& János be-
szélni alig tud az örömtől, sikerült eladnia a telket K A váratlan
öröm felkavarja az állóvizeket&  Az is  nagyon boldog, aki meg-
vettee&

Én is nagyon boldog vagyok…  ugyanis János repült 3ozzám,
és kijelentettee:

– Rendben van döntötteK Valóban kár lenne agyon dolgoznia
magát a kis 3ázon, ide költözikK – végül is nem tudjuk, mennyi
időnk van még… 
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Üdvözlégy Mária

Képzőművészetet és grafikkát tanítotteam 3ajdan a zeneiskolá-
ban& László kislánya is a diákom volt& Ő időnként elkísérte a gye-
reket, ezért ismertük egymást& Akkoriban jó kiállású, csinos férfik
volt, no3a a lábaival már akkor is gondok voltak& Egy vonatbal-
eset okozta sérülés miatte, térden alul csonkolták a lábát, amit ké-
sőbb műlábbal pótoltak& Ügyesen kerékpározotte, és a lépcsőjárás
sem volt gond számára&

Én felneveltem gyermekeimet, majd később elváltam& Nyug-
díjba menetelem után pedig, visszaköltöztem a szülői 3ázba& Már
csak Édesanyám élt, szüksége volt rám& Örültem, 3ogy segítségé-
re le3etek& Természetesen másnak is segítetteem, 3a tudtam& Ami-
kor  kedves  szomszéd  asszonyom  combnyaktörést  szenvedette,
minden nap én mentem az ebédjéért, a közeli idősek otte3onába&
Otte találkoztam össze  Lászlóval&  Ő is  ebédért  jötte&  Sok,  sok év
után  is  megismertük  egymást&  Ugyanolyan  udvarias  és  előzé-
keny, mint akkor volt& Látteam, 3ogy a kapotte ebédet, az otte3on
mellettei téren, a padon ülve fogyasztja el& Máskor is látteam, 3ogy
otte ebédel a parkban& Szegényes öltözete miatte is sajnáltam& Ré-
gen volt családja, de vajon mi történt? Egész nap eszik-e még va-
lamit ezen kívül?

Egyszer egy délután, csináltam szendvicset, odamentem 3oz-
zá,  és felajánlotteam& A kis uzsonnával  mellé ültem a padra, és
„otte ragadtam”& 
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Etteől kezdve, gyakran találkoztunk, minden nap vitteem neki
vacsorát& Egyre többet beszélgetteünk& Elmondta, 3ogy élete akkor
vette rossz irányt, amikor munkanélküli lette& Mec3anikai műsze-
rész volt a szakmája& A lába miatte, csak ülőmunkát tudotte vállal-
ni, mindig is varrógép-műszerészként dolgozotte& Amikor a varro-
dák megszűntek, akkor munkanélküli lette& A cég útilaput kötötte a
talpára, a család szintén… Felesége, az anyja biztatására, még a
válópert is beadta&  

– Csak addig voltam jó, amíg pénzt kerestem… egy kiszupe-
rált Suzukiban lakom a Homokon& – mondta nagy szomorúság-
gal&  Elmesélte,  milyen csapást jelentette számára,  milyen fájdal-
mat, amikor valaki bezúzta a kocsi szélvédőjét… Hullámpapírral
tudta csak pótolni, majd viaszos vásznat ragasztotte rá&

Sokszor  találkoztunk délelőtte,  és  délután is&  Két  pogácsából
csak az egyiket fogadta el tőlem& Jötte a közeli boltból is egy fikatal-
ember, aki péksüteményt 3ozotte Lászlónak& Ő a ketteétört kiflii na-
gyobbik felét nyújtottea nekem: „Magának még nőnie kell K” Na-
gyon szeretette rejtvényt fejteni, igaz én is& Együtte fejtetteünk rejt-
vényeket& 

Egyszer csak felkiáltotte: 
– MátéK – a fika ment el előtteünk kerékpárral, de nem állt meg,

úgy tette, mint3a nem 3allaná… László csendesen könnyezette&
Azt mondta: 
–  Magán  kívül,  nincs  énnekem  senkimK  Szeretem  magátK

Nem, mint nőt, 3anem mint EmbertK
Nekem sem volt senkim& Elmeséltem neki, miért váltam el an-

nak idején& 
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– Magának se le3etette könnyű életeK – mondta elgondolkodva&
Sokszor késő estig beszélgetteünk& Egyik alkalommal, sztaniolpa-
pírba csomagolt fiknom desszertet eszegetteünk& A barátnőm aján-
déka volt& Amikor felköszöntötte azt mondta:

– Aztán ne3ogy annak a csavargónak addK – fájt ez nekem
nagyon& Szomorú, 3ogy az emberek jó része, külsőségekből ítél…
Egy darabig eszegetteünk, azután látom, László precízen kiteríti,
simítgatja, 3ajtogatja a papírokat&

Mi lesz ebből? 
Az aranyszínű sztaniolból egy karikagyűrűt csinált nekem, az

ujjamra 3úzta, és azt mondta: 
– Most már a menyasszonyomK – és egy szívecskét csinált,

ami nagyon meg3atotte& 
– Meg tudod rajzolni a szerelmet? – kérdeztem – Rajzoljuk

meg a SzerelmetK
– Mi ez, 3ázi feladat?
– Igen, 3ázi feladatK
Én összeölelkező virágokat rajzoltam, ő meg egy csodás ké-

petK Egy szép, lombos fa alatte egy pad van, körülöttee virágok& A
pad karfáján egy madárka ül& Egy másik madárka a csőrében egy
gyűrűt tart, éppen most akar leszállni…

Egymás társaságának a keresése, része volt a mindennapjaink-
nak:  együtte fagyiztunk,  együtte fejtetteünk  rejtvényt,  művészeti
társasjátékot játszotteunk, ami a festészetről, meg az építészetről
szólt&  Kiderült  belőle,  3ogy László mennyire okos és fogékony
ember, minden érdekelte& Tetteünk is látogatást együtte a 3elyi Mú-
zeumba, a Cso3ány Galériába, az Oskolamester 3ázba, a3ol lát-

74



Otte3onok Borsos Irén

3ató egy szőtteesem isK A Két tannyelvű iskola Könyvtárszobájá-
ban egy nagy falikárpit van, ami szintén az én kezem munkája
címe: „Madár, 3egyek, mezők”

Amikor a parkban üldögéltünk, és beszélgetteünk, sokszor éne-
keltem neki… főleg népdalokat, de volt Lászlónak egy kedvence,
Karády dala, a „Ne nézzen úgy rám a gyönyörű szemével, a szív-
vel játszani, jaj nem szabadK” So3a nem unta, inkább kért, 3ogy
énekeljek  mégK  Szerettee,  3a  a  gyermekkoromról  beszélek,  azt
szokta mondani: 

– Meséljen még&& K
Amikor a parkban beszélgetteünk, egyik alkalommal kivitteem a

kedvenc fényképalbumomat, melyben benne vagyunk a 3úgom-
mal, 3iszen ikrekként születteünkK Benne vannak szeretteeink, im-
már 3alotteaink: jó anyám és a család& A családunkról  is sokat
meséltem& 

Igazából az számít, 3ogy milyen lélek valaki& A szeretet és a
jóság számítK Amikor mentem 3ozzá, és meglátotte azt mondta:

– Itte jön az én angyalkámK Üdvözlégy MáriaK
Amikor látogatást tetteünk a temetőben, László leült a sírra, be-

szélt Anyám3oz: 
– Gizi néni köszönöm, 3ogy felnevelte a két pici gyermeket&

Különösen az egyiket, aki közel áll 3ozzám& Köszönöm, 3ogy fel-
nevelte Nekem őtetK

Szinte  éjszakába  nyúlóan beszélgetteünk,  aztán amikor  elkö-
szöntünk, mindig megkérdezte: 

– Mikor jön legközelebb?
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Egyszer elmondtam neki: 
– Én elkövetteem valamit… beléd szeretteem, s ezen én már nem

tudok változtatni&
Úgy éjfélig beszélgetteünk& Mondtam Lászlónak: 
– Az én ajtóm, előtteed mindig nyitva áll K
Azt válaszolta: 
– Mi nem 3ázasod3atunk össze, mert 3a veled történne vala-

mi, én azt nem élném túl&&K                                            
„Sírok, mert velem megtörtént a csoda, itte a mitológiai szere-

lem, és mi  lesz  velem, vagy mi  lesz  veled,  3a elveszítjük&&,  3a
ketteőnk közül egyszer meg3al valaki&” (Szabó Magda) 

Az idősotte3on dolgozói kérdezték Lászlót: 
– Mi lesz magával, 3a jön a 3ideg? Az otte3on, mégiscsak ké-

nyelmesebb lenneK
Az  intézkedésben,  ügyintézésben  segítetteek  is  Lászlónak&  A

bekerülés előttei  ügyintézés3ez részletes orvosi vizsgálat kellette&
Teljesen egészségesnek találtákK Jó ideig találkozgatteunk még a
parkban, azután beköltözötte az otte3onba& A kimustrált Suzukiból
végleg az Idősek Otte3onába került&

Felkerekedtem, és meglátogatteam& Az udvaron, a padon olvas-
gatotte& A 11-es szobában lakik& Négyen vannak egy nagyobb szo-
bában&  Ezután mindennapos vendég voltam Lászlónál&  „Üdvöz-
légy Máriával” köszöntötte mindig& Sokat rajzoltunk& A Biblia is
mindig a keze ügyében volt& Nemcsak olvasta, 3anem aszerint is
élt& 

76



Otte3onok Borsos Irén

Egyik reggel telefonált: 
– Mikor jön ma 3ozzám?
– Máris megyekK
Már indultam is& 
– Valami baj van? – kérdeztem rosszat sejtve&
– Nem, nincs semmi baj, csak nagyon 3iányzotte… – mondta&
Foglalkoztatotte a  gondolat,  3ogyan érdemel3etteem ki  ezt  az

őszinte és mélységes szeretetet? 
Megint csak Szabó Magda mondása jutotte eszembe: „Nem tu-

dom meddig élek, de ameddig élek, meg kell tanulnom milyen az,
amikor az ölel magá3oz, akinél otte felejtetteem a lelkemet&”

Búcsúzáskor: 
– Adjon Isten jó éjszakátK – köszöntem, és megcsókoltam az

arcát&
– SzeretlekK – mondtam&
– Én is szeretem magátK – válaszolta&
Legutoljára, amikor így este elköszöntünk, magá3oz ölelt, és

azt mondta: 
– Nagyon szeretem magátK Nagyon szeretemK                         
Másnap, amikor bementem 3ozzá, üres volt az ágya… Szoba-

társa azt mondta: elvitteék a kór3ázba, mert rosszul letteK
– Ne tessék aggódni, csak kivizsgáljákK
Nagyon sírtam… Eszembe jutotte,  mit  mondotte egyszer:  „Én

rákban  fogok  meg3alni&  A  családunkban  már  voltak  ilyenek:
Anyám és a nővérem is&” 

A  következő  napon  beszéltünk  telefonon&  László  elmondta,
3ogy a vizsgálat rákot mutatotte ki& 
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Megoperálták, majd né3ány nap múlva 3aza is engedték& 
Itte3on mesélte el, 3ogy tulajdonképpen nem „operálták” csak

felnyitotteák, és látteák, 3ogy már késő, már átteétek is vannak más
szerveken& Az orvos akkor közölte vele, 3ogy körülbelül két 3ó-
napja van még& 

Amikor a kór3ázból kiengedték, már kerekes székben töltöttee
napjait& Közlekedni sajnos nem tudotte& Mentem 3ozzá délelőtte, és
délután is& Nagyon 3amar elfáradt szegény& 

Volt, amikor azt mondta: 
– Drága Mária, ugye nem 3aragszik, 3a most elküldöm?
Szemmel  lát3atólag,  ro3amosan  gyengült&  Délután  pi3enés

után, újra kicsit jobban érezte magát& Törtem a fejem mivel tud-
nék segíteni? A patikustól kértem gyógyteát& Ginzeng teát vit-
tem neki& Amikor odaadtam, felemelte a 3angját: 

– Értse meg jó asszony, rajtam senki nem segít3et, csak a jó
Isten, mert rákos vagyokK

Eljötteem, nem tudtam visszatartani a könnyeimet& Mások el-
mondták Lászlónak, 3ogy sírok… 

Tagadni akartam: 
– Bocsáss meg kedvesem… 
– Ha még egyszer ríva megy ki innen, akkor nagyon nagy baj

fog történni& – mondta László& Sajnos ez a nagy baj, nemsokára,
valóban bekövetkezette& 

Egyik nap már nem a saját ágyán feküdt, 3anem egy kór3ázi
ágyon, mert az mozgat3ató& Már ülni sem tudotte, csak feküdt& Ro-
3amosan ment lefelé… 
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Ételt is alig fogadotte el& Valami folyadékot kapotte, amit táp-
szernek neveztek, de nem 3asznált semmit& Az ételt be3ozták, s
mivel már nem tudotte enni, kivitteék& 

Az ágyvégé3ez kötötte géz kapaszkodóval tudotte csak megfor-
dulni, avval is ne3ezen& Kért, 3ogy szóljak a nővérnek& Itte vagyok
énK A 3átát, és a forgó táján kellette bekennem& Jó ideig, csak si-
mogatteam a kenőccsel& Azt mondta: 

– Maga jobb, mint a nővérekK
Miután már köztudomású volt,  3ogy elmegy, 3ogy meg fog

3alni,  napról napra, szemlátomást gyengült, akkor eljötte a volt
felesége, a gyermekeivel&

Az utolsó időben mindig fázotte, és kérte, 3ogy 3úzzam fel a
zokniját, még törölközőt is csavartam a lábára, és úgy takargat-
tam  be&  Imádkoztam  érte,  és  futva  mentem  3ozzá&  Utóbb  az
mondtam neki: 

– Innen el nem mozdulokK
Már a szavait is alig értetteem& Előfordult, 3ogy vizet kért sze-

génykém&
Március 10-én a templomból jövet betért 3ozzá a volt családja&

Nagy ne3ezen értésükre adta, 3ogy a falujában, a szülei sírjába
temessékK  Amikor  végre  magára  3agyták,  ismét  odaültem  az
ágyá3oz,  néztem,  3ogy lélegzik-e&  Egyszer  csak mindkét  kezét
felemelte,  és  kapaszkodni  akart&  Mögé  álltam,  és  megfogtam
mindkét  kezét&  Utolsó erejét  összeszedve szorítottea a kezemetK
Azután elengedte& Már csak a plafont nézte, már nem tudotte be-
szélni&  Egyszer  csak  nagyon  szaporán  lélegzette,  aztán  lassulni
kezdette& 
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Csak ültem otte és néztem& Látteam, 3ogy már nem mozdul& A
szívére 3ajtotteam a fejem és azt mondtam: 

– Drága szerelmemK
Csak3ogy ő, ezt már nem 3allottea… 

Egy idő múlva csengetteem a nővéreknek& A nővér bejötte s azt
kérdezte: 

– Valami baj van?
– Már nincsen, meg3alt szegényK” – mondtam&
Nagyon sírtam, úgy éreztem, nem élem túl… Azután engem

kiküldtek& Látogatók, idegen emberek körül fogtak, vigasztaltak…
Egyszer  csak  megjelent  a  volt  feleség  is,  a  nyakamba  borult&
Gyorsan intézkedette& Két nap múlva temetteék Lászlót, a szülőfa-
lujában& 

A koporsó után ment a volt feleség, meg a gyerekek, azután
egy asszony, akinek még fekete kabátja sincsen… ez voltam én& A
sírgödörnél melletteem álltak a gyerekei& A magammal 3ozotte sár-
ga rózsát a koporsóra dobtam& Legszívesebben én is oda borultam
volna&  

Már mindenki távozotte, én még mindig itte állok megkövülten&
Lászlót a sors, a végzet könyörtelenül elvettee tőlem, elvittee magá-
val& 

Alig túl a 3etvenen elmond3atom, 3ogy so3a senki nem szere-
tette úgy, mint Ő, és én sem szeretteem so3a senkit ennyire&
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Emberi (?) sors

Irodánk  ablakai  arra  a  grundra  néztek,  a3ol  egy  lepusztult
gyártelep felszámolása volt folyamatban& Mindent el3ordtak már,
csak egyetlen kaliba állt a terület szélén& Az apró épület eddig
senkit nem zavart& Az oldala 3ullámlemez, tetején vékonyka kis
kémény; egy építkezés felvonulási épülete volt vala3a& A kuny3ó
lakója az ősz 3ajú, ősz szakállú öreg, évek óta ismert ember a
környéken&

Hónapok óta fikgyeltük az eseményeket, és neki drukkoltunkK 
Már úgy látszotte, a bódét meg3agyják& 
Egyszer csak jötte egy gép, és kíméletlenül elpusztítottea… 
Szomorúan néztük… vajon mi  lesz majd az  emberrel? ? ? ? Hol

lesz otte3ona?
Naponta érintetteem reggel egy kicsi boltot, a3ol az ablakon át,

szolgáltak ki tejet, kenyeret, bármit& Ezen a reggelen is otte álldo-
gáltam, 3ogy reggelire valót vegyek& Egy érzés miatte 3átrafordul-
tam, s otte állt az ember& Olyan közel állt, 3ogy szinte fölém maga-
sodotte&  

– Szüksége van valamire? – kérdeztem& Gondoltam, neki  is
veszek ennivalót&

– Igen, egy felesreK – válaszolta& Már nyújtotteam is a kezem-
ben lévő pénzt&

Azontúl, az öreg 3ol itte, 3ol otte tűnt fel a Városközpontban&
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Szatyrával a sétáló utcai ülőkén, vagy a parkbéli padon üldö-
gélt& 

Egy fekete kutya mindig 3űségesen követtee& A számkivetette-
ségben egy volt a sorsuk&

Amikor vitteem neki valamit megkérdeztem:
– Kérem szépen, 3oztam ezt, vagy azt, el tetszik fogadni? –

Amikor bólintotte, melléje tetteem a padra& Előfordult, 3ogy jövet-
menet se3ol nem látteam az öreget& Szokásos 3elye mellette, egy
fikatal  fácska ágcsonkjára akasztva,  nylonzacskóban rántotte 3ús
függötte& Én is melléje akasztotteam a csomagomat& 

Öröm volt látni, 3ogy a környékbeli asszonyok gondoskodnak
róla& 

– Most még szép az idő, de mi lesz később? – gondoltam&
Egyszer 3osszan beszélgetteünk:
– Mi lesz Önnel, 3a 3idegebb lesz? Nem lenne jó, 3a bemen-

ne?
– NemK – mondta – Itte senki nem parancsolgatK
– Kérem szépen, a vőm adotte egy jó meleg kabátot, 3a elfo-

gadja, el3ozom Önnek& – bólintotte, s egy 3alvány fény volt az ar-
cán& 

 A  szeptemberi  vénasszonyok  nyarában  költöztünk  Pestről
Pásztóra& Saját gondjaim, bajaim egy darabig feledtetteék az Erzsé-
beti Városközpontot& 

Amikor  Pesten járva  Fedél  nélkül-t  veszek,  a  3ajléktalanok
lapját, vagy pénzt küldök a Men3ely Alapítványnak, eszembe jut
az öreg& Vajon mi le3et vele, tudnak-e róla? 
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A 3ajdani szomszédok mesélték később, 3ogy két télen látteák& 
Az emeletes 3ázak közöttei bokros részen tűzrakó 3elyet épí-

tette ki magának& Otte tartottea a dolgait& A bokrok alján látteák alud-
ni is a parkon átmenők& Né3a találkoztak vele& Amint 3idegebbre
fordult az idő, a nagy épületek közé 3úzódotte, előbb egyik 3áz
pince lejárójában, később egy másikban látteák&

Egy asszony 3ívta a mentőket, aki ennivalót vitte az öregnek&
Még időben vettee észre, 3ogy nem mozdul… A mentők magukkal
vitteék& 

A kutya szomorúan üldögélt a gazda 3űlt 3elyén, talán még
sírt is…

Így őrizték meg őket emlékezetükben…
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Budai Zoltán

Budai Zoltán vagyok, 45 éves& 
Írással már rég foglalkoztam, de úgy gondoltam, most írok pár

gondolatot  az  Otte3onról&  Nekem  ezek  a  gondolatok  jutotteak
eszembe és azt szeretném, 3a mindenki megismerné& 

Remélem sok mindenkinek segíteni fog és 3ozzá tud járulni az
életben a33oz, 3ogy kicsit jobban értékeljük az Otte3onunkat és a
vele kapcsolatos élet történéseit&
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Otthonom

Az életünk pillanata megfog3atatlan& A jelenünk
a múltunk, a jövőnk a jelenünk& Azt érezni otte3on vagyunk
a világban, a 3ázunkban, az univerzumban nem tudjuk igazán&
Lelkünk, szellemük és lényünk mint3a sodródna az élet
3ullámán& Belsőnk és a tudat, 3ogy 3azatérünk viszont
megnyugvást és békét jelent& Valamilyen kozmikus
erő akkor éppen, akkor most érezteti velünk azt
az érzést, ami biztonságba 3elyezi testi lelki egyensúlyunkat&

Megszületünk és már akkor az otte3onunk egy meleg simogató
érzés bár még nem is érzékeljük, de 3atalmas szeretet 
és törődést vesz minket körül& Mikor a világra jövünk&

Mikor világra jövünk a külső 3atások ugyan mások, meg kell
tanulnunk az új otte3onunkban tapasztalni& Látni, érezni, 3allani
és ezek az érzékelések alakítják ki a tudatuk egy olyan részét amit
otte3onunknak is nevezünk&

Családi 3áz a3ol felnövünk le3et egy következő lépcső amiben 
az érzelmek és a világi történések is közrejátszanak mennyire
érezzük az otte3onunkat jónak rossznak&
 
Felnövünk szívünk másik szívet keresve új otte3onért kiált
a3ol magunk a párunkkal épít3etjük fel a boldogságot&
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Ha megtaláljuk szerencsések vagyunk és szerelmünk olyan 
otte3ont biztosít amit át3at a lényünk, tudatunk 3iszen azt 
szokták mondani amilyen a vár olyan a család& Mindez nem
a külsőségekben rejlik mint azt sokan gondolják, 3anem a belső
egyedi környezet, a nem túlzotte modernizálás vagy drága bútorok
festmények, műszaki cikkek& Egy igazi otte3on mindig az embert
tükrözi otte van benne vele él minden tárgy szinte mozog& A színek
olyan varázslatos képet tudnak mutatni a belső emberi értékekről
ami sugárzik vagy épp komor& Aki a növényeket szereti rossz ember 
nem le3et mondás is egyfajta otte3on-kép amiben szintén otte
a sokszínűség&

Tovább lépve elérkezünk a boldog otte3on fantasztikus 3armóniájá3oz
a3ol szerelmünk gyümölcse tovább színesíti ezt a világot& Olykor
jó, olykor rossz dolgokkal de ez benne van az élet sodrásában& 
Idősödünk és a 3ázunk is velünk korosodik& Gyermekünk új otte3ona 
nem itte van, csupán néz3etjük meglátogat3atjuk az ő élet 3ázát,
otte3onát és elgondolkozunk a sajátunkon& Az idő vasfoga egyre
mélyebben érint minket és a világ mint3a összezsugorodna
az idő elröpülne eljön a vég&

Otte3onuk ilyenkor sem szűnik meg, tovább él bennünk& Lelkünk
mivoltunk ugyan testileg leáll, megszűnik létezni, de a 3itünk,
a reményünk, az elkeseredésünk, boldogságunk egy új otte3onba
költözik& Ezt nevez3etjük éteri, más világi jelennek is de az atomjaink
és a gondolataink is új dimenzióba, új világba léptetnek át minket&
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Talán nem érzünk semmit, új tudatteal 
egy más környezetbe kerülünk,
de otte is a legelső érzésünk a biztonság és az otte3onuk lesz&

Ezek az érzések és gondolatok mindenkiben otte vannak és olyan
megfog3ató világot otte3ont keresünk, a3ol minden szép és jó&
Igazából ezt kevesen keresik, akarják tudatosan& Csupán az élet 
történéseit fikgyelik és más más célt elérve végül is oda érnek
el, 3ogy az otte3on amit teremtenek az valóban 
az amire vágytak, amit akartak
vagy egészen mást kaptak vissza& Hinnünk kell abban, 3ogy
létezik olyan otte3on szeretet a3ol nem kell a rossztól gonosztól
tartani& 

Mit te3etünk otte3onunk külső és belső létéért& Első és legfontosabb
önmagunk és felnevelő szüleink tisztelete& Minden olyan
érzés megnyilvánulás amit az életben mi is 3asználunk tőlük&
Tanuljuk, kapjuk fejlesztjük magunknak& Amit adnak legtöbbet az jó,
3a rosszat is sugároznak, akkor azt idővel fel le3et dolgozni és
megérteni átreformálni, 3ogy jó legyen& 

Elkeserednünk nem kell& Nincs két egyforma ember, nem gondolkozik
senki egyformán& Ez a szép az életben, 3ogy olyan boldog otte3ont
teremt3etünk, a3ol a különbözőségből egy lesz& 
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Ez akkor fakad ki amikor
megdobban a szívünk és a szerelem lángja olyan 3evesen lángol,
amit eloltani so3a nem le3et& Ekkor bennünk megjelenik a vágy
egy olyan otte3on megteremtésére ami csak a miénk ketteőnké&

Ebben a szerelmes világban az új otte3on, új élet, új világ tárul elénk
bármilyen korban is legyen 
ez talán, le3et azt erre mondani, a legszebb,
legnagyobb érzés amit ez az élet adni tud nekünk& Persze ezt ugyan 
le3et fokozni azzal amikor megszületik 
egy új élet ami a szerelem 
gyümölcse&

Igen és szinte ez egy körfolyamat, ami az otte3on, otte3onok emberek
mását, képét mutatja meg& Ugyan fejlődünk és a világ is fejlődik
egy valami mindig megmarad az otte3onunk ami volt, van és lesz is…

addig amíg élünk…
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Fejes Ibolya: Görög szikla-sziget
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Bukovinszky Mária

Tompa szürkeségbe burkolózotte égbolt,
ónos könnyét ontja seregnyi angyal&
Hadd szárítsam fel arcukatK
Hogy nyújtsak nékik vigaszt?
Hisz gyarlón telnek perceim,
vágyva kérni nem restellek,
szitkozódás sem idegen&
Nem vagyok jó, bár tán rossz se:
Könyörülj meg rajtunk, IstenK
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Fogódzó

Ráült a köd a 3egyre,
vonulatok sziluettején játszik&
Lentebb gomolyogva vonul,
lombok közötte bújócskázik&
Patak vize kristálytiszta,
fodrozódva szalad tova&
Cinkék szállnak ágról-ágra,
fürdőzni most nem kívánnak& 

2021.01.10.

Jötte a szél, a fagyot 3ozó,
macska 3átán szőrt borzoló&
Dacol széllel és 3ideggel,
karikába gömbölyödve,
emberláb3oz törleszkedve
menedéket nem keres –
spórol erejével,
kicsinyei lesznek& 

2021.01.15.
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Szürke fel3ők, fe3éres pamacsok –
most kékebb az ég s vidámabb vagyok&
Napfénytől a 3ázak éles kontúrt kapnak,
emberek fázósan be3úzzák nyakukat,
madarak tollai felfújt gombolyagok&
Ágak meg3ajolnak fagyos 3ó ter3étől,
fűszálak mind összebújva dermesztő 3idegtől&
Kutya-macska 3ever széltől óvotte napon,
mind csak arra vágyunk, oldódjék a fagyunk&
Madarak csicsergnek, a jövőt tervezve
Fészket rakni vágynak, csak a tél már menneK

2021.01.31.

Hajnalodik:
3asad az éji ég alja,
átkúszik egy fénykarocska,
köröttee rózsás lesz a lég&
Milliárdnyi sugár ébred,
igyekeznek át a résen&
Betörnek a sötétségbe:
éj redőnyét fölszalajtva,
égi teret elfoglalva&
A3ogy ki3átrál a sötét,
úgy tolja a Napot felénk&
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S közben amotte, a túlfélen
Ő lesz az úr fenn az égen&
Így kergetik egymást szépen&

2021.01.19.

Ágon az esőcsepp megcsillan a fényben&
Óvó szél vigyázza, ne3ogy megremegjen
Ringatni se meri, 3add aludjon tovább
Földre akkor érjen, 3a a Nap majd süt rá&

2021.02.03.

Korán jövő böjti szelek
sepregetik már az eget&
Zörgő leveleket röptet,
táncoltatja vígan őket&
Madár küzd fenn a magasban,
fészke felé menne mostan&
Kerülnie muszáj lenne,
vitorlázni nem szeretne&

2021.02.04.
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Felszáll a köd, 3ova száll?
Ki szippantja vissza?
Mikor fönn van, 3ol lakik?
Ajtaját ki nyitja-csukja?
Mikor leszáll, 3ogy kerül le?
Ködsapkácskát ki rakosgat?
Mit takargatsz köd előlünk?
Vagy csak ilyetén lassítgatsz?

2021.02.21.

Szellő-fúttea ágak egymást simogatják,
tükörpocsolyában fikgyelőn bámulják&
Ütemet ad 3ozzá patak zubogása,
madarak kórusa még várat magára&

2020.12.08.

Várunk folyvást ezt-azt,
mindig szebbet-jobbat&
Legyen még békésebb,
szeret3etőbb, könnyebb&
Váljék melengető,
pu3án ölelgető,
fejlődést ösztönző,
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örömben fürdető,
áldással is kísért
minden egyes időnkK

2020.12.31.

Madárfütteytől 3angos a táj,
pedig a szél csípős ma már&
Énekelnek vígan így is,
nem ront rajta so3a semmi&
Patakvíztől felfrissülve
párt keresnek egy életre&

2021.02.27.

Dübörög a vér ereimben:
Csillapulj le, 3áborgó lelkemK
Füleld a csöndet, annak lüktetését,
lassítsd légvételed& Kilégzés, kilégzésK

2021.03.02.      
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Este a fenyő tetején csücsült&
Gondoltam, oda mászok,
ölébe 3ajtom fejem,
vagy rajta 3intázok&
Megpi3entem még előttee,
erőt gyűjtőn, készülődve&
Hajnal volt, 3ogy felriadtam,
útra készen kiro3antam,
ám a 3inta eltűnt onnan&
Hová lette a tompa fényű
3intáztató kanyargó,
fenyő csúcsán parkoló?
Körbe néztem a nagy égen,
átellenben ült merészen&
Ki vi3ettee át oda?
S mért tettee oly magasra?
Holnap talán visszatér,
akkor fára mászok én,
s 3intázok a 3old ölén&

2021.03.09.
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Arany3aja lette a fűznek,
ágait a szél fésülte,
gyengéd ujjal cirógatva
vigyázotte a 3ajtásokra&
Cinkék, rigók jertek, jertek,
Ágaimon pi3en3etteekK
Arany3aj közé bebújtak,
színes cinkék dalba fogtak&

2021.03.21.

Csörgedező patak mentén
odvas fának legtetején
rigó dalol kedvesen,
3ívogatón, édesen&
Közeledik egy fakopáncs,
itte folytatná most a munkát&
Arrébb csücsül, várva várja,
menjen arrébb kis pajtása&
Fel3angzik egy válasz végre,
rigó elindul feléje&
Fakopáncs meg munká3oz lát,
ő adja a dal taktusát&

2021.03.04.
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Egyre-másra keseregsz,
3ogy az utad nem leled&
Azon jársz, de nem 3iszed,
épp az lenne a tied&

Csodát akarsz, különlegest,
egyszerűt és kényelmeset:
Akadályok kerüljenek,
ajándékok repkedjenek&

Hogy3a bronzerdőben jársz,
ezüstkastély, mire vágysz&
Ezüstutad oda vezet,
de már arany, ami kell&

Aranyvárban felébredve
gyémántot keres szemed&
Mivel fényét nem leled,
boldogtalan lépegetsz&

2020.08.03.

Szem3éjamat 3ajnal fénye,
füleimet madár fütteye
nyitogatja éppen&
Álomtenger mélységéből
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sűrű, vastag szövétnekből
3ajnal tompa szürkesége
tűszúrásként ébreszt fénye&
Fájó magam3oz térésem
elillantja víg zenéje
szív3ez szóló madárfütteynek&

2021.04.20.

Az egész több, mint a részek összessége:
ember-eszköz kapcsolata leír3ató,
munkamenet, lépéssorok defikniál3atók&
Ám 3a ember s ember közötte alakul egy szövedék
jellemrajz és tág leírás keveset mond, mit se ér&
Gépet működtető ember betanul és kitanul,
ám az ember-ember iránt gépiesen sose fut&
Szemlélni és ismerkedni, bátor szívvel tapasztalni,
mert a részek összessége kevesebb, mint egyben az egész& 
Becsüld meg 3át a többletet, mert ez az, mi kincset érK 

2021.04.20.
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Hegy mögül a nap kibújt, éles fénye rám borult&
Hunyorogva földre nézek, tekintetét nem bírom el&
Örömködnék erejének, vallatása nem rendít meg:
belátom mily ambivalens – reakcióm felületes&
Nem is 3agyom, 3ogy csak 3asson, irányítanám tudatom, 
vagy csak mindent úgy fogadnék: Isten adta, ő tudja mért& 

2021.04.06.

Ó, te HidegK AlatteomosK
Először csak kicsit kérsz:
társam 3add legyél az úton,
mindegy neked, merre mész&
Mellem szegődsz, 3ozzám tapadsz,
Bebújsz kabátom alá&
Kéretőzöl egyre beljebb,
melegedni vágysz&
Majd a szívemet elérve,
faggyá dermedt lelkem nézed,
s örvendezel már&

2021.01.26.
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Jégbe fagyotte ablakok,
elnagyolt fa-árnyak&
Tavasz csókra á3ítoznak,
megváltásra várnak&

2021.01.26.

Kutyák éles vakkantása 3arap a sötétbe&
Egyikük cifrázza, mint3a énekelne&
Elképzelem, a3ogy körbe táncol,
kérdve ugat társának, kit nem borít a mámor&
Távolabb is szól egy, vigaszt nyújtó 3angon&
Csitul a 3angzavar, beborít az éj,
Csak a nyug3atatlan nem pi3ent le még&

2021.01.27.

Összeránt a 3idegség, testem-lelkem vacog, fél&
Ne3éz éltetnem a reményt, lesz még tavasz, 
meleg, fény, illatozni fog a lég&

2021.01.28.
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A 3ajnal lágyan kúszik be az éj sötétjébe, 
pu3án tágító színekkel festi át az eget&
Tavaszt 3ívó madár3angok biztatgatnak éppen:
Párkereső daluk zengik bízva és remélve&

2021.01.30.

Tompa szürkeségbe burkolózotte égbolt,
ónos könnyét ontja seregnyi angyal&
Hadd szárítsam fel arcukatK
Hogy nyújtsak nékik vigaszt?
Hisz gyarlón telnek perceim,
vágyva kérni nem restellek,
szitkozódás sem idegen&
Nem vagyok jó, bár tán rossz se:
Könyörülj meg rajtunk, IstenK

2021.01.31.

Bámultam az égi tengert:
kékségei őrzik lelkem&
Só3ajaim, vágyódásom,
erőt kérő sóvárgásom&

2021.02.01.
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Jégtükrű pocsolyák arca repedezik,
rajzolatuk lassan mindent átalakít&
Tükörsimaságból eljut újra oda,
olvadt vízként várja felkerüljön újra,
a3ol minden testvér megfordul ezerszer
s milliószor várja újból földre essen&
Metamorfózisuk tökéletes legyen&

2021.02.01.

A patakparti buszmegállóban álldogált& A 3asát sár borítottea, tán
eles3etette&
Testteartásából nyugalom áradt& Figyelő léptekkel 3aladt előtteem&
Nem tudtam, merre tart, s nem tud3attea ő sem, én 3ová megyek&
Előbb ért a kapunk3oz, kutyaugatásos fogadtatásban részesült&
Kit keresel? – kérdeztem a fikútól& Nyílt, meleg tekintetét rám vet-
ve,  mosollyal  válaszolt&  Nem zavarta,  3ogy az  utca összes  ebe
3ozzá szól&
Beosontam a kapun, ne3ogy a lábaim közötte kiszökjön a kutyám,
aki 3evesen érdeklődötte a jövevény iránt& Amint a kapu bezárult
mögötteem, visszanéztem& Ekkor barátságos tekintetváltást köve-
tően ő is megfordult és visszafelé vettee az irányt& Remélem, most
már otte3onodban pi3ensz, megtisztulva a séta nyomaitól, te ka-
maszkorú, világos szőrű labradorK

2021.02.02.
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Ellazulva szétteerült a sötétség:
vastag, pu3a takaróként
minden erdőt, mezőt, rétet befed&
Mo3ón falatozom a 3arap3ató csendből –
szétáradván nyugalom száll meg:
körülölel, lágyan ringat, értőn&

2021.05.04.

Ringó levélen nyújtja bimbaját a bodzavirág,
csobogással kísérgeti patak vize mélán&
Kelő nap sugára lágyan cirógatja,
nyújtóztatja karját meder túlpartjára&
Madárfütteyel kísért ébredező élet,
Tompák az árnyékok, ma még nem kísértnek&

2021.05.05.

Bár mást vársz már,
ez el nem enged&
Még él s értvén
mézet csepegtet
a remény&

2021.05.06.
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Sértette önösségbe zártan
3abzó szájjal támadunk&
Co vid = társ vákuum:
légüres térben,
magányosan…

2021.03.18.

Girbe-gurba ujjai nyújtóznak a légbe,
zúzmó fonta ágai közt otte lapul egy fészek&
Szél úrfik 3ogy belekap, ágait cibálja,
de a fészek ringatózik, nem ér3eti bánat&

2021.03.15.

Tele van az árok medre
száraz barna levelekkel&
Szél felkapja, zörgeti,
útszélre is kiviszi&
El3al a szél, mégis zörren:
mi motoszkál, ki van otte lenn?
Étket kereső madár, vagy 
egy gyík, ki fürgén jár?

2021.04.07.
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Körülölel a 3ajnali csend&
Karjaimba zárnék belőle,
de bont3atatlan&

2021.02.20.

Fagymanó dorbézol, amit ér megdermeszt&
Ölelése, csókja gyönyörű, kegyetlen&
Porcelán-törékeny ami3ez 3ozzáér,
ki az a 3ős, bátor, aki most mellé lép?
Melegséggel fonná körbe a Fagy szívét,
lágyan oltogatná szeret3ető lényét,
tűz-szikrákként küldve forró üzenetét&

2021.02.12.

Bámultam az égi tengert,
kékségei őrzik lelkem&
Só3ajaim, vágyódásom,
erőt kérő sóvárgásom&

2021.02.01.
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Jégbe fagyotte ablakok,
elnagyolt fa-árnyak
tavasz csókra á3ítoznak,
megváltásra várnak&

2021.01.26.

Hét szférán át érkeztem,
szőtteem sorsom, terveztem&
Utam során gyűjtögetve
alászálltam, földi letteem&
Négy égtájból választotteam
vajon 3ová táborozzak&
Lát3atteam már jó előre,
bár3ová is 3orgonyozzak,
létem célja teljesül3et&
Magaslatról letekintve
nincs különbség,
minden Egy: 
beteljesült szeretet&

2021.04.07.
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Mit szív a szív?
Mindent magába szív: 
a vágyotteat, az ámítót,
a kábítót, a számítót,
mámorítót, fájdítót&
Bármit magába szív&

Mit bír el a szív?
Mindent, bármit
– míg meg nem szakad,
s nem szív tovább, 
nem nyújt vigaszt
a bármit elbíró szív&

2021.03.24.
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Császár Alma

Császár Almának 3ívnak, és kisgyermek korom óta rajongok
az irodalomért& 

Évek óta igyekszem versekben megfogalmazni a gondolataim,
leírni, 3ogy 3ogyan is látom a világot& 

A költészet erre nagyon is alkalmas, 3ogy megragadjuk a vi-
lág lényegét, az érzéseket, és a benne rejlő szépséget&&
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Az Otthonom

Az Otte3onom: meleg, mézillatú oltalom,
Hol nem félelemmel ébreszt a 3olnapom,

Hanem aranyló napsugárral, békés csenddel,
Majd kávé-ízű csókkal kínál, Szerelemmel, 
Lábaink körül kábán futkározó gyerekekkel&

Délben 3arangszóval ölel meg ajtó alatte kúszó
Forró leves-gőzzel, míg ajkam buta dalt dúdol&
Kisautó szanaszét, a nappalin átzúg egy labda,
Hát igen, ez van, 3a nem me3etünk a parkba,

S cseng a fülem, annyit szól, 3ogy anyaK AnyaK

S az Otte3onom az is, 3ogy este elpakolok mindent,
Ha a gyereksereg végre alszik, keresünk egy fiklmet,
Amin úgyis elszunyókálok& S odakint dúl3at vi3ar, 
Tudom, itte nincs mitől félnem, az otte3onom Vigasz,

Ami minden vészt, minden bajt tőlünk messze riaszt& 
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A Nyughatatlan

A 3úgom igen különös& Míg én nyugton megülök,
Ő addig szíve 3úrjain eljátszik vagy ezer etűdöt, 

S képtelen egy percre megállni& Kutat, épít, rombol&
Elég egy pillanat, ő már ro3an, ül, nevet, zokog&

Csak némán nézem vi3ar-világát versem felette,
S míg a karanténban az Otte3on nekem védelem,
Neki addig a Kalandos Élet kíméletlen ketrece, 
S morogva rázza rácsait& De ki őt nem engedem&

Jobb idebent neki, védve, csak egyszer megértse K
Persze, az ablakon beárad a kaland 3ívó zenéje,
Zöldellnek a dombok, virágban áznak a kertek,
Minden csalogat, 3ogy gyertek kifele, gyertekK

Hát csak ülök csendben, mint kérlel3etetlen börtönőr,
S a Nyug3atatlan szíve az ajtómon durván dörömböl&

De lassan békél& Bölcs lesz, s úgy dönt, vár velem,
Míg a vírusmentes Világ otte3on-békéje megterem&
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Ha betegen

Beszorultunk a 3ázba& Az otte3on csak egy szűkös cella,
Melybe mind zsúfolódotte családi 3olnap, a ma és tegnap&

Komor, kopotte, szürke, szurtos kis lakás, fala börtön,
Melyben kínzó karantén-rabnapjaimat morogva töltöm… 

Unom a kony3át, a kertet, a nappalit, s unom a szobám,
Sokáig tart még ez, a 3írekben sajnos ezt mondják,

Pedig 3ívnak a barátok, az utcák, a dombok, 3egyek,
Pedig tudom, 3ogy a 3ázon kívül se3ová sem me3etek&

Szürke 3ázban szürke szoba, szürke ágyon szürke párna,
Szürke ablakok mögötte szürke ételek s álmok várnak& 

S most lám, még a lázam is negyven fokra szökötte,
Ízek s szagok 3íján egyedül letteem ágy3oz kötötte& 

Soká, soká tartotte a gyógyulás, míg gyenge tagomba 
Végre erő költözötte& S megváltozotte vala3ogy a szoba&
Az otte3on meleg lette, és olyan otte3on-illatú, fényes,
Hatalmas, ragyogó, boldog és minden olyan édes& 

Kár, 3ogy betegség kellette a33oz, 3ogy 3elyesen lássak,
Megszépítse tudatom ennek a rémes betegségnek kór-láza&

112



Otte3onok Császár Alma

Kertmozi

A vírus bizony átírt né3ány fogalmat, a második márciusra 
Megtanultam ezt& Ez az örök bezárás keserű, lilás pirula

Morgolódó ajkaim közt& Úgy vágyom a szabadságotK
Otte3onom mára szűkös lette, mint a tavaszi kabátom,
De megint bezártak a boltok, 3át újat nem ve3etek,

Hamar fekszem, 3isz este nyolc után ki sem me3etek,
S lassan azt sem tudom, 3ogy néznek ki az emberekK

Macskámmal nap3osszat némán a kony3ában ténfergek& 

 A maszkot persze nem bánom, legyünk védve, ez a lényeg,
De né3a úgy érzem, kicsi szürke szobámban el nem férek&

Otte3onom 3osszú 3ónapok óta most mégsem 3agy unatkozni 
Felfedeztem ugyanis a szomszédokat, és vele az új kertmozit&

Jobb felől Marikáék elültetteek vagy ezer édes facsemetét,
Balról pedig Dénes és Petra kiabálva neveli a gyermekét&
Az utcafronton Péter a 3éten 3armadszorra festi a 3ázát,
Felesége üvölti, 3ogy Peti, kéket mondtam, nem sárgátK

Két utcára lakik egy kis puli, szeret sétálni szerencsére
Hisz vagy’ a 3uszadik körét rója 3úsz emberrel estére&
Sokan kertkapuk felette átkiabálva terjesztik a 3íreket,
Hogy igen, boltban voltam, megint elvitteék a liszteket,
Igen, ők meg válnának, ő meg új férfikt talált, képzeld
Holnap új lakó jön, albérlő, s vele egy új mozi-részlet&
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Tanár az étkezőasztalon

Lám, ez a tavasz nem 3ozotte vissza mindent a mély múltból,
Le3ajtjuk 3át fejünk, s azt mondjunk inkább, ez az Új Kor K

Diákok az otte3on melegében, védve, kényelmes kis korszak,
Ha van elég internet, telefont 3oz, s videó3ívást fogad&

Lenémítotte mikrofonok, vicces 3átteerek, ez lette a katedrám&
Márciussal tanár letteem az étkezőasztalon, 3ogy kamerám
Ne mutasson, csak engem meg az ablakot, 3iszen a lakás
Vegyszerrel és kémiakönyvekkel telt rendetlen kuszaság&

Kísérletet bemutatni számítógépen elég ne3éz mutatvány,
Persze a diáknak tanárt próbálkozni látni is elég mulatság&

Kémiaoktatónak otte3on órát tartani nem túl egyszerű, látom, 
De a c3atben legalább ezrével küldik a lájkokat a diákok& 
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Dinnyés Viktória

Az írás szabadság, repülés, zu3anás és megsemmisülés& A pa-
píron a gondolataim vígan táncolnak – remélem, 3ogy másoknak
is tetszeni fognak& Kezdetben a fikóknak, azután a barátoknak ír-
tam& Ők biztatteak, 3ogy érdemes nekivágni az útnak és remélem,
3ogy sok embernek örömet okoz3atok& „Civilben” a közszférában
is erre törekszem& Segíteni és örömet okozni& A 3étköznapokon
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
ne3éz, ki3ívásokkal teli feladat& Budapesten születteem, jelenleg is
itte élek, fikgyelem az embereket, megfikgyelem őket, ők a múzsáim,
belőlük merítek i3letet&
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Ami édes az fianom

Szia Bubi, már régen nem beszéltem 3ozzád& Most sötét van,
csak a lufiks lámpám világít& Hallom az esőt az ablakon& Péterke
még fent van& Itte alszik velem a régi ágyikómban, amin rácsok
vannak, nekem már nagyfikús ágyam van& Eddig Péterke anyuék
szobájában  aludt,  mert  akkor  még  evette éjszaka  ami  butaság,
mert fogmosás után már nem le3et enni, de Péterkének picibaba
korában nem voltak fogai, le3et ezért evette éjszaka? 

Várj egy picit adok neki valami állatkát, 3ogy megnyugodjon&
Anya nem szereti,  3a sokat adok neki, mert azt mondja akkor
nem kap levegőt& Anya a maszkban nem kap, amit fölvesz, 3a el-
megyünk vala3ova& A maszk az olyan dolog amit a felnőtteek 3or-
danak az utcán, meg a nagy gyerekek akiknek táska van a 3átu-
kon és iskolába járnak& Apunak a maszktól vicces fe3ér lesz a
szemüvege és nem lát semmit se& Anya azt mondta, azért kell a
maszk, mert megvéd a vírustól és bacilustól& Én eddig nem talál-
koztam vírussal és bacilussal,  de anyu azt mondta olyan picik,
3ogy nem látom őket, és a tenyeremben is elférnek& A vizet és a
szappant nem szeretik, ezért mosok kezet nagyon sokszor& 

Jaj Bubi olyan furák most a felnőtteek& Régen sokat jártunk a
játszira, sok barátom volt, de most csak motorozunk és sétálunk
a tesóimmal&
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A Tomi sokszor nem jön velünk, mert iskolában van, de ez
nem igaz, mert reggeli után leül a számítógép elé és beszél 3ozzá&
Én anyával beszélgetek, mert ő mindig velem van és vigyáz rám&

Nemsokára régen anya nagyon ideges volt, pedig nem csinál-
tam semmit se& Az volt a baj, 3ogy a Tomi kapotte koronát& Néz-
tem, de nem látteam a fején olyat, ami a királynak volt a mesés-
könyvben& Le3et anyu azért ijedt meg, mert elveszítettee& Azután
anyunak és  apunak is  fájt  a  feje,  én meg megvizsgáltam őket
doktorjátékkal& Nekem van olyanom is, a Jézuska tettee a fa alá&
Amikor anyu beteg volt nem mentünk se3ova se& Akkor sokat
legóztam, és rajzoltam a nagymamáimnak és a nagypapáimnak,
meg a keresztapunak, meg dédinek, mert régen nem látteam őket&
Nagyon boldog voltam, 3ogy apával sokat játszotteam garázsosat&

 Annyira sok dolgom volt, 3ogy elfelejtetteem mesélni neked&
Nekem és Péterkének meg Tominak apa mesél& Fekszünk az ágyi-
kóban és én lapoz3atom a könyvet& Anya ilyenkor az ajtóban áll,
és mosolyog, meg azt mondja: otte3on édes otte3on& Te Bubi tu-
dod, miért édes? Én tudom, az édes az fiknom, és a fiknom az, ami
nagyon jó&

117



Otte3onok Dinnyés Viktória

Mamikám

Lassan kavargatom a kávémat, amit a kisfőnökeim miatte ret-
tentő gyorsan iszok majd meg& A kiskanál csörrenésével tarkí-
totte kézmozdulatokkal menekülök a coviddal átitatotte 3étközna-
pokból& Csak egy szimpla szó, ami minden ne3ézség nélkül bele-
épült egy majdnem kétéves szókincsébe& Riadtam vetteem ezt ész-
re, meg azt, 3ogy mennyire kifordult a világ, és mennyire felfor-
dult az életünk& A múlt év tavasza megint rám köszöntötte idén
márciusban, minden ugyanaz, a lezárások, bezárások, korlátozá-
sok, csak én nem& Én letteem lassabb, és fásultabb& Már megszo-
kásból nyúlok a maszk felé, nélküle pucér vagyok, és megriadok,
3a az utcán valaki túl közel merészkedik& Már nem 3iszek, nem
remélek, csak félek, és ez a félelem a bizonytalansággal jár kéz a
kézben& Vala3ol a legbelül bátor vagyok, tudom, 3ogy erősnek
kell lennem& A gondolataim cikáznak, legalább ők szabadok, 3a
már én gúzsba kötődtem&

A mamám kilencvenkét éves, benne keresem a kiutat, szerin-
tem mami sose fél, és sose bizonytalan& Árvaként nőtte fel, az é3-
ség ölelte, és a szél simogattea, gyerekkorából ez a két emléke ma-
radt&  Fájó  sorsa elől  sokszor  kifutotte a  mezőre,  rétre,  legelőre,
kút3oz, 3agyta, 3ogy a szél a 3ajába kapjon, mert ez szabaddá
tettee&
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Később sem volt könnyű élete, a 3áborúból talpraálló város, a
férj, a gyerekek, a gyár, a 3árom műszak& Aznap mikor a másodi-
kat szülte, bevezetteék a jegyrendszert, felsó3ajtotte és az újságot a
párnája alá tettee, majd kiemelte a kosárból, és úgy gyönyörkö-
dötte az újszülötteben& Örült, mert a 3áborút túlélték& Pár évre rá,
ugyanilyen örömmel  jötte fel  a  pincéből  ötven3atban,  karján  a
3armadikkal, a legkisebbel& Kicsivel később a szomszéd fika beteg
lette, majd a másiké is& Gyermekbénulás sutteogták az emberek, a
mama épp kézen fogva óvodába vittee a gyerekeket& Ment a gyár-
ba, mert mennie kellette, de minden nap 3álás volt, mert a kicsi-
nyei egészségesek& Ha épp nem dolgozotte és volt egy kis ideje,
karján a kiskosárral a buszra várt, ami a szanatóriumba vittee& Pa-
pámat látogattea, akit tüdőbajjal kezeltek& Persze voltak fényké-
pen is megörökítette csodaszép percek& Túrák, evezések, 3orgászá-
sok, utazások, nyaralások, pi3enések& Az egyiken mama ül a sté-
gen, arcával a nap felé fordulva, ugyanígy ül most is az erkélyen&

Leülök mellé némán, mert nem akarom zavarni& Tudom, 3ogy
ilyenkor  más3ol  jár,  mert  bár  ő  ne3ezen mozog,  a  gondolatai
rendszeresen kirándulnak valami távolabbi, békésebb vidékre& Ő
nyugodtan mereng, csak az én fejemben tekereg a covidos őrület&
Szeretném tudni, 3ogy 3ogy csinálja, 3ogy 3ogyan nem győzték
le so3a őt a körülmények, de azt 3iszem a titok3oz mamának ké-
ne lennem& Átnyúl az asztalon és megfogja a kezem& Ránézek, és
mindent értek& Belenézek a szemébe és érzem, 3ogy vágyódik va-
lami után, egy szellő után, ami simogatja az arcát, maszk nélkül,
úgy, mint régen& Addig is várunk csendben itte3on az erkélyen&
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Fejes Ibolya

Egy bakonyi kis faluban születteem& 
Közel fél évszázadig a főváros lakója voltam& 

Verselni, rajzolni mindig szeretteem& 
Több kiállításon is lát3atók voltak grafikkáim, 

tusrajzaim, festményeim& 
A verseimmel több irodalmi oldalon jelen vagyok& 

Már ez tölti ki életemet, visszatérve a születési 3elyem3ez&

Képeim a kötetben:
5& oldal, 89& oldal, 121& oldal, 125& oldal, 127& oldal, 130& oldal,

134& oldal, 136& oldal, 137& oldal, 140& oldal, 142& oldal, 148& oldal,
149& oldal, 154& oldal, 155& oldal, 159& oldal, 160& oldal, 161& oldal,
164& oldal, 166& oldal, 240& oldal, 252& oldal, 264& oldal, 332& oldal
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Fejes Ibolya: Gleccser a Kárpátokban
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Apró örömök

Boldogság az életK Állj meg és nézd
a körülötteed lévő világ mennyire szépK
Látod a percek nyújtottea apró örömöket,
egy levélen csillanó csepp gyémánt-könnyeket&
Szél-lebbenéstől a virág 3intázását a száron
s a vetés és rét 3ullámzását a 3atárban&

Fogadni vígan az esőt, mert nedvesség az élet,
s boldogan élvezni a napsütést, örülni a fénynekK
Várni az estét, mikor a világod megpi3en&
Lesni a 3ajnali ég alján a kelő nap mint megjelen'&
Kedvelni a meleg-száraz időt, mert a gyümölcs érik,
mézessége a melegtől, a párától telítődik K

Becsülni az árnyékosabb, a fel3ősebb napokat
mert 3őség után lélek és test könnyebbséget kap&
Türelmesen viselni, 3a szél fúj, vi3ar dü3öng,
mert a nagy légmozgás minden rosszat kisöpör&
Boldogan fogadni a zápor után a napot
mely a keleti égen szivárványban ragyogK

Látni a rét színét, mely friss és élénkzöld
egy zápor utánK Kristályos az ég és földK
Látni kell a virágot, mint kifeslik a bimbóból
s illatában szédülve a mé3 és lepke be3ódolK
A gyümölcs „zöldből-színessé" válását kísérni
nap mint nap a változást fikgyelve, megélni&
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Oly sok, mit látni kell, csodálni, megállva
így utunk élvezetes, szépségek tár3ázaK
Az élet bármily ne3éz is időnként,
a sok élmény 3a „látunk" kárpótol mindenért…&

Kemény szülőség

Az életünk kemény feladatK
Né3a szinte megold3atatlan&
Hiába tudjuk: szülők vagyunkK
Sokszor jön ne3éz pillanatunk&

Példaképnek állnánk Mi oda,
de rá kell jönnünk – ez más világK
Mi nekünk mérték és mérvadó,
mit Ők akarnak, teljesen másK

Ne3éz fejet rázva 3elyeselni,
3a minden porcikám tiltakozikK
Ne3éz bátorítóan mosolyogni,
mikor a féltés reálissá válikK

Szülőnek lenni pokolian ne3ézK
Legyőzve Önmagadat, kiállni,
3a tudod, úgyis vesztette az ügy,
jobb lenne azonnal kiszállni&
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SőtK Megmenteni a Szeretetteet
Önmagától és tévedéséből,
de nem tudodK Nincs 3ozzá erőd&
Szereteted vakon csődöt mondK

Úgy szeretnél tanácsot adni
de tudod, most úgysem 3allgat meg&
Sőt, 3ogy3a fiknoman érdeklődsz
kertelve felel, vagy durcás leszK

És 3a beszélni akarsz róla
elzárkózik, 3aragot tetteet,
s a kapcsolatotok mindenképp
kisebb-nagyobb csorbát szenvedK

Hagyni kell ezt a témát, rögtön
másról kérdezni, beszéltetni,
megnyugtatni, tudatni vele:
érted, így bizalmát nem vesztedK

Ha látja, 3ogy úgy is szereted,
3ogy3a más a véleményetek,
előbb-utóbb, 3a átrágja a
gondján Magát, megnyílik NekedK
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Fejes Ibolya: Bálnák tánca
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Visszatérő álom

Gyermekkor, oly távoli már, ködbe tűnőK
Éjszaka né3a megkísért& ÁloműzőK

Tisztán látom Anyám zöld szeme rám tekint,
valamit súg, nem 3allom jól& Karja legyintK

Felébredek, tudatom éled& Búcsút int?
S kísért e kép órákon átK Újra, megint…
Vajon miért múlt az élete úgy, a3ogy?

Szeretetből többet, másnak miért nem adotte?
Ő miért nem tudta 3inni, 3ogy szeretik?
– Eltöprengek e kérdéseken, reggelig…

Később rájötteem: szeretetben a szó
mint kalács3oz a porcukor, 3ozzávalóK
Mint fá3oz a levél, nélküle nem is élK

Közönyös évekkel, érzelmileg szegény,
sivár és üres a gyermekkori lélek, 

3ol nem ölel szeretet, családi fénynek,
3ol csak a fáradt napokat 3ajtva látod…

Te3ernek érzed magad, s gyermeki világodK
tudatos szívvel, álcázva

az első alkalommal kell 3ogy tovább lépjK
Otte3agyva a múltadat új utakra térj,
s tölteni a közöny-vájta üres űrt& Kérj

szeretetet, s adj szeretetet, csak szívből K
Így teszem már több évtizedeK Ezektől

a gondolatoktól újra megtalálom
nyugalmamat, és lassan átölel az álom…

Reggel ágyamnál áll unokám, megérint:
Mama sírtál? Úgy csillognak a könnyeidK
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Fejes Ibolya: Az idő néma tanúi
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Almafa virág

Megjötte már a tavasz&
Langyos szellő szálldos&
A friss csermely csobog,

de az este fázós&

Százszorszép a fűben
sokszínűen virít&
Almafán az első

selyem-virág kinyílt K

Nézem s eszembe jut:
olyan mint az arcod,

fiknom, lágy, rózsaszín&
Remeg, mint a 3angodK

Otte mondtad nekem
rózsacsokor felette:
„engem választanál

minden álmod 3elyetteK

Mert összetartozunk
mint virág és levélK
E kapocs oly erős,

minden gáncsot átél&

Nincs oly terv, vagy álom,
mi ennél fontosabbK"
Nyújtottead virágod

s ajkad, mit csókoltamK

Arcod márvány színe&
Ajkad forró láza&
Eszembe jutteatja
almafa virágaK

Itte állok, és nézem,
gondolatom elszáll…

– Otte is nyílik, 3ol vagyK
Eszedbe jutok tán?

Valentin nap

Fol3stein vára áll, büszke tornyán
az évszázad szele bús dalt muzsikál K
A várúrnő, ki 3ajdan sokat szeretette,
minden férfikt, fikút ágyába kéretette,
majd a csodás éjjel véget ért a násszal
s a 3ajnali napsugár, vérben fürdő árnnyal
nézette a boldog pár sétaútjára,
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amely a torony lépcsőjén, bezárva,
véget értK Egy boldog só3aj, egy forró csók
s repült az ifjúú a toronyból&
Életét vettee a szerelmi mámorK
A következő éjjel más ifjúú szív lángol
a gonosz ágyában… Nem sejtve végzetétK
Szerelemért több száz így adta életét…
Ma már csak „legenda” ez a gonosz módi,
3isz a szerelembe nem kell bele3alniK
S mint Se3erezádé, megéljük a kapotte
szerelmet, s ünnepeljük a szerelmi napot K

Tavaszt váró

Tavasz az örök megújulás&
Sivárság után, színes varázsK
Hóvirág, mi kezdi e csodás,
természet-ébresztő átváltozást K
Később a gólya3ír, a boglárka
nyit virágot a 3olnapra,
s az ibolya, mi illatával
varázst 3int a tavasz által…

Fe3ér, lila, kék és cirmos,
szellő szárnyán könnyen szálldos
s illatával árulja el 
3ol rejtőzik… Keresni kell K
Apró, szerényK Bokrok alatte,
fű közt is levéllel takart
bokraiban nyílik, csokorbaK
Illata visz el a tavaszba…
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Fejes Ibolya: Kambodzsa, őserdei kolostorok
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Fejes Ibolya: Városliget
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Tudod mi az élet?

Napról napra élni,
a kapotte

le3etőséget
nem félni,

elérniK
Vágyaid, álmaid

realitását 
megérniK

Az alkalmat
keresni,
elvenni&

A le3etetlen dolgot
elvetni,
temetniK

Felérni ésszel,
szívvel

és lélekkel,
tudni mit
kezdesz
a kapotte
életteelK

Erőd, célod,
álmod

egy lapra
feltenni,
s 3ozzá

kitartásod,
akaratod
szögezni&
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S nem nézni
félre,

3a megvan
a célK

Bármit kell
áldozni

bármikor
azértK

S 3a e cél
segíti,

kit szíved is
szeret,

a vágy, 3ogy elérd
ezerszeres le3etK

Mert másért
is küzdesz,

más szívéértK
Harcod,

az elismerése
neked

megér minden
sarcotK

Ezért nincs
so3asem

magányosan győző,
mindig van

egy szent cél,
miért

célratörő
még az is,

ki egyébként
maradna
magának,
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3a nem lenne
szívében
a láng,
mitől a

világnak
szeretné kitárni

azt a rejtette
lényét&

Minek, még
Anyja sem

ismerte
a fényétK
Így lesz a
kis dolgok
elintézése

nagy, reális
célok

eléréseK
Ilyen az
életünkK

Ha van kiért,
megyünkK

Míg van cél,
van 3olnapK

Míg tervezünk
élünkK

S bár végig
küzdjük az

életünk,
utólag

szép róla
az emlékünkK
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Fejes Ibolya: Emlékek éltetői
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Vesztett ügy, második esély?

Rossz érzésem van, kétkedés kínozK
Velem vagy és mégsem, együttelétünk kínos&
Nem bízom a benned rejlő tisztességben
s egyre leslek titkon, nyugalmam vesztetteenK

Hosszú az út, át a kétségek-3egyénK
Lelkem térdig gázol, nincs biztos remény&
Nem 3iszek Neked, szóid bármily mézes
értelme 3a szép is, szívembe kétségesK

Csak rosszat keresek szavadban, tetteedben,
most bármit te3etsz, csalfa vagy szemembenK
– És mégis, a lelkem egy kicsi darabja
újra írná sorsunk „boldogan” folytatvaK

Eszem a „reális gondolatok királya”
leszűrt tapasztalatból nemet mond, kizárva K
Küzdök, fáradok, érveket 3ozok, törlök,
érzéseket mentek, dobok, feladnám és pörölökK

Mi tart melletteed, a látvány, az érzés,
kezed selymes simítása, bőrömön a bizsergés?
Mosolyod bája, 3angod zengő altja,
3amis szemed villanása, csókodnak zamata?

Nem találom nyugalmam, míg itte vagy velemK
Bizalmamat elvesztve, tudom nincs itte 3elyem&
Meg3ozom döntésemK Hanyagollak Téged
mielőtte a bizonyosság szobájába lépekK
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Fejes Ibolya: Dicső múlt a porba hull
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Kemény tanárom volt

Kislánynak dacos, zárkózotte voltam&
A fikúkat 3ol értem, szívatteam&
Versenyt másztam fát, és 3a vérzette
a zúzódás, zokszót sem 3allatteam&
Minden csínyem, este 3a kiderült,
Anyám szomorúan mellém ült s szólt:
Te lány vagy, de a viselkedésed
3ét fikún is túl teszK Nem így érzed?

Jó tanár volt a gyermekkorom régK
Rá gondolva beleborzongok még&
Sok rossz dolgot kipróbáltunk akkor:
seggre 3uppanva, kazalról lecsúsztunk,
s később jötte a tudás, 3ogy a villa
kazal mellé oda volt támasztvaK 
Anyám ezt megtudva annyit mondotte:
Az Isten véd gyermeket és bolondot…

Vagy a kasza, mikor lendítetteem,
a lábam száráig szállt, véreztemK
Vagy másztam a nyárfa tetejére,
3ogy belenézzek a sas fészkébe
s míg a négy tojásban gyönyörködtem,
a sas megtámadotte, majdnem a szemem…
Anyám este megmondta Apámnak,
Ő szíjjal el3úzta a nótámat&

138



Otte3onok Fejes Ibolya

Később 3ogy magam, egyedül éltem,
távol a falumtól, albérletben,
kapóra jötte ez a „bizonyítás”,
a kitűzötte célon kívül semmi másK
Mikor aztán né3a 3azamentem,
s Anyámnak erről ezt-azt meséltem,
Ő fejét ingatva mondta nekem:
Nem is olyan kemény az élet veled&
Ezt nekem köszön3etedK

Tavasz hírnöke

Karácsony környékén, 3ó nélküli világ
volt körülötteünk& Csak a szél a fogát
vicsorgattea jéggel… Bár az ágyás szélén
3óvirág bújt, félve a zord 3ideg mélyénK
Csodálkozva néztem, naponta fikgyelve
kis zöld „kardocskái” a fű közt, irigyelve
nézték a napot, mi né3a kitekintve
vacogva ragyogotte, majd elbújt sietve…
Majd egy langyos napon, mikor eső esette
fogtam az ásóm s a 3agymái mellette
kiemeltem a bokor kíváncsi virágot&
Cserépbe rakva bent, gyorsan kivirágzotteK
Szilvesztert írtunk és az ablakomban
nagy cserép 3óvirág billegette a sorban,
barátságot kötve karácsony-kaktusszal,
versengve mutatteák virágaik 3alombanK
Lila, rózsaszín és piros, majd a 3ófe3ér,
tavaszt csempészette be a tél közepén…
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Fejes Ibolya: Naplemente a tengeren
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Fejes Ibolya: Karácsonyi áhítat
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Tavaszvárás

Állnak a fel3őkK
Vajon mire várnak?
Kíváncsian nézem

vajon mit csodálnak?
Az ég alján gyűltek

3osszú, sötét sorban,
s néznek nyugat felé
3osszan, a távolban&

Tudom márK Jön az est
s Ők a napot kísérik,

szemük sugarával
gyengéden ölelik&
Pu3a ágyat vetnek

3abos, fodros párnát
raknak feje alá&

Azon kapja álmátK

Betakarják gyengén
szürke dunnájával,
melyet pirosra fest

lebukó arcával,
s az alkony 3alkan

egy dalt dúdol neki:
„3olnap ismét várunkK”
– ezt 3allgatja, s érzi K

Beköszöntötte az est
barátteal, a széllel

s szétszórta a fel3őket
az éjbe 3ajló égen&
Kergettee a jámbor

bárányfel3ő-csordát,
s 3ajnalra esőként
szét3inti a csodát&

Mert az idő lassan
fordul tavasz fele,
s a morgó szélnek
simító lesz kezeK

né3ány 3ét s a földben
megindul az élet,
új tavaszra éled, a

kivirágzó természetK
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Néha süt a nap, mindenkinek

Egy padban ültünk, ketteen
s nem néztél reámK

Te „igazi” farmerban
feszítetteél, mint „király”K

Táskarádiód mindig
3arsogotte s Te azt nézted,

vajon ki fikgyel fel rád?
S Te észre sem vetteedK

Rágógumi kérődzés
kedvenc időtöltésed&

Fésült „Elvis” frizurád
emelte a kedélyed&

Na és az a csinos fejK
Ma már tudom, üres volt&
Sorsod a „másságoddal”
teljesen megváltozotte&

Többé nem volt családodK
Elvesztetteed otte3onod&

Szégyened messze űzötteK
Már fáj, 3a rád gondolok&

Útjaink rég szétváltak,
eszembe jutsz, úgy szánlak,
életed, csak otte volt NekedK
Később árnyék temetette…
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Újra felfedezni a másikat
aktuális Valentin-napra

A kislányok édes, meseszerű álma
otte, azon a napon, legszebbnek lenni a bálba’? ? ? K
Majd a szerelem 3uncut, csalfa ördöge
lángra gyújtja a szívet K Vágyat vet az örömre…
S eljön a nap, kívánja, együtte legyenek&
Nyújtja a szívét szerelmesen, egyetlenének&
Több 3éten át, tán 3ónapokig, pár évig,
rózsás, tüzes lángtengeren, összeforrva végig
úszik szívük szorosan, egymást átkarolvaK
Aztán a lelo3adt parázs 3űlő zsarátnoka
már csak világlik a dolgos 3étköznapok
rutinszerű, szürke ködében& Kellenek álmok,
a közös terv, a közös cél, a szeretet,
mi összekapcsolja a családot, a szíveket K
Az egymás becsülése az élet, a lét K
A gyermekek nevelése már végleg célba ért&
Megnőve kirepülnekK Üres lesz a 3áz,
benne két ember, új tervek nélkül, döbbenve áll…
Életük fele már észrevétlen eltelt&
A „család építése” minden fikgyelmet elvette&
Most már minden megvan, de a lelkük üresK
Ha még a szeretet él, jövőjük le3et teljes…
Ez a 3ázasságK A lélek kulcsolása&
Önzetlenül, szeretetteel élni a családba’&
Együtte megoldani minden jövő dolgot
s közben megtartani az „egyéniségi” jogot&
Önmagad maradni úgy, 3ogy teljes le3ess&
Közben biztosítani párodnak is ugyanezt&
Gyermekeknél is fejleszteni az „ego”-t,
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amely rá jellemzően, 3ozza nekik a jövőtK
Ha ketteen maradtok, újra kell kezdeni
a párod megismerni, egymás3oz igazodni&
Fogadni a gyengeséget, toleranciával&
Felfedezni a szerelmet, boldogsággal…

Kutyából nem lesz szalonna

Jön az egér, bár nem é3es
de a fél dió illata,
mely az üveg alját tartja,
oly csábító, megkóstoljaK
Dió billen és az üveg
rabbá teszi ezt a belestK
Így jár, ki csak azért eszik,
mert az étel útba esik&

Míg a versem agyam írja,
jövök-megyek össze-visszaK
Itte egy cukor, otte kis torta,
mit szemem lát, szám bekapjaK
Aztán a3ogy jön a tavasz,
némely ru3ám szűken tapad,
vagy fel sem jön& Ó jaj nekemK
Rab vagyok, mint az egeremK
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Lehetetlen feladat
(Rák elleni küzdés világnapjára)

Hogy ne légy fáradt, 3a eljön az este
s a napod végigsietteed remegve,
mert ma minden a nyakadba szakadt,
s Ő élet-3alál közötte küzd ezalatteK
Párod beteg, de nyugtatnak az orvosok&
Engedd el, maradásra nincsen ok,
utolsó stádiumK A gyermekek várják
a megnyugtató 3íreket, a 3olnap biztonságát&

Neked kell nyújtani, még úgy is, 3a közben
meg3al a lelked és megszakad a szívedK
A 3ajnali fény már talpon talál&
Teszed a dolgod, bár számodra is talány
nem őrjöngsz, nem sírsz, nem remeg a kezed,
gépiesen dolgozol, bár zsibbad egyik feled&
S nem szokod meg, mert azt nem le3et so3a,
de leszel gyermekeid biztos támasza&

– Ha leszáll az éj, Te álarcod levéve
lerogysz az ágyadra zokogva, könnyezve
s kéred az Urat: tartsa meg erődet
3ogy józan tudatod maradjon meg neked,
mert a nagy fájdalom elveszi az eszedK
Könyörögsz: gyermekeid maradjanak veledK
Megígérted Szerelmednek mikor búcsúzotte
otte leszel velük, bár3ol és mindig otte,
&
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3ol szükségét érzik szerető támasznak,
fogod a kezüket…& Oly 3osszú a napK
Tenni a dolgod, nevelni, pótolni
az anyjuk 3elyette is jó anyjuknak lenni&
Letörölni a könnyet fikatal arcukról
s biztonságot nyújtani, vesztette múltjukból&
Ez a le3etetlenK Hinni a csodában&
Könnyeken át bízni egy boldogabb világbanK

Következmény

Az ember egyenlő a döntéseivelK
Ha azt mutatod 3ogy
semmi sem érdekel,
előbb-utóbb el3iszik
s úgy bánnak veled,
mint a3ogy tetteetette

közönyöddel kiérdemeltedK
Ezért 3a így játszol
átnéznek rajtad, 

semmibe vesznek,
ne csodálkozz akkor sem,

3a senkit nem érdekel
a véleményed&

Az ember egyenlő a döntéseivelK
Számolva annak minden

következményével&
Gondolkozz barátom,

ébredj a valóra&
Szavadnak csak őszintén le3et meg a súlyaK
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Fejes Ibolya: Fényfürdőzés
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Fejes Ibolya: Gellért fürdő angyala

149



Otte3onok Fejes Ibolya

A kis fa szerelme

Tavaszi vi3arok nedvessége által
új élet indult az átültetette fában&
Boldogan nyújtózotte éjjel a 3old felé
s ragyogva forgattea levelét nap elé,
S a nyár-csodája borult a tájra 
a kis fa szívét a szerelem átjártaK
Egy 3ajnalon a3ogy a szellő csókolta,
bimbói patteantak szerelmi mámorba,
és a fácska pirult, égette és lángolva 
vörösbe öltözötte, szerelem-szirombaK
Táncolt a széllel, rázta gyenge ágait&
Napsugár fénnyel borítottea szirmaitK
Holddal kacérkodva ezüstben ragyogotte&
A szél karján ringva, vágyakról susogotte&
S mint a bájital terjedt az egész kerten át
a szerelemK Dalolt az ébredő világK

Átrendezés a korral

Oly kicsi a boldogság&
Legyen étel, meleg ágy,
legyen könyv s 3ozzá világosság
3ogy lássam az írás sorát&

Legyen időm összeszedni
az elveszette egészségem&
Legyen belátással bíró
elfogadó jövőképem&
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Ne fájjon mi elmúlt, nincsenK
Fedezzem fel azt a kincsem
mit e korral élni tudok&
Ne fájjanak a tegnapokK

Találjam meg boldogságom&
Azzal éljek amit látok,
sáfárkodjam az erőmmel&
a megszabdalt egészséggel K

Ezt osztom be, derűs kedvvel,
né3a szomorú könnyekkel,
de sose 3iggyem, 3ogy végeK
Mindig lesz a 3olnapnak reményeK

Egy kis fa álma

Egy kis fa a kert közepén egyedül állt,
szíve magányos, a szélben só3aja szállt&
Társaságra vágyikK Oly nagyon szeretné
3ogy az összes álmát e-vágynak szentelé’? ? ? K
Kora tavasz volt, jötte egy 3atalmas vi3ar,
a kert végén, az öreg tölgybe belemart
a villám nyilaK A fa töve leégette,
3elyén csak egy lyuk és a 3amu fe3érlette&
– Hogy ne legyen fog3íjas a sor, a Gazda
mint3a csak érezné mi a titkos álma
a kis fát kiásta, és a vágyotte lyukba
végre Ő belesimul3atotte a sorbaK
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Fogadd az életed változásait

Különös utakon jár a végzet&
Mást 3oz az élet, mint reméled,
de részben rajtad áll, irányít3atod
3a Benned az Embert megtalálodK
A sors, mint vízparton a 3ullámok,
álmaid vonatán tovaszáguld,
s a történések, mint napjaid tetteei
alakítja jelened s jövőd szépíti…

Kell, 3ogy fogadd a percek sorát
tudatosan, életen át,
s a változást, mi épp 3elyet kér,
fogadd Másokért, MagadértK
A sorsod adja az élet ritmusát,
de a táncot Te választodK Hát
ezért mindig szeress és jól válassz&
Így a változás örömet 3oz nem káoszt…

Eső nélkül nincsen szivárványK
Pletyka nélkül nincsen ármány&
Fájó szíved majd megszakad,
de utána kisüt a nap&
Értékeld a pillanatot
s a megoldást meglát3atod,
3isz minden nagy vi3ar után
felragyog a fényes napsugárK

Úgy szeret Téged az életed
3a Te magadat is szeretedK
Nem számít, 3ogy 3ol és mit teszel,
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meddig futsz és majd mivé leszel,
míg szeretve vagy& A két kezed
s utad igaz 3itteel vezeted,
Magadban bízzK Az Önvalódban,
szíved vezessen a sorsodban…

Elvisz egy boldogabb jövőbe,
3a jelened őszinteséggel fedve&
s szeretet vezessen, segítségadás,
mindig tedd és vezess 3a kell mást,
a jóra a szépre a szeretetre,
ez lesz a jövőnk alapelve…
Nem a pénz ad erős alapokatK
Egyenlőnek nézz, veled, másokat&

Ki rászorul, bár nem beszél
szó nélkül fogd és vidd feléd,
kéz a kézben biztosabb a jövő,
s tán az út is tisztább, követendőK
Becsülni kell minden napot,
mit az élet nekünk adotte,
s remélni: ez megváltozva
szebb jövőt 3oz 3olnapunkba…

Hisz változunk, mert itte az időK
Kell a szeretet, a közös jövőK
Kell érteni, bízva és remélve
3ogy „korunkat” unokánk is megérjeK
Fogadjuk a világ változását&
Állítsuk meg életteerünk rombolásátK
Legyen békés és él3ető a jövőK
Boldogság legyen 3a eljő…
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Fejes Ibolya: Akácfák
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Fejes Ibolya: Egyszerű boldogság
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Hajnal a faluban

Néma csend ül a szobámban
aludni kéne& Negyed öt vanK
Ki munkába indul reggel
az is tán még ágyban van&

Hideg a lég a lakásban
nyoma sincs az esti 3őnek&
Redőny résein az utca
lámpa fényei bevetülnek,

meglepve a szekrényt& Fényét
zebracsíkkal feldíszítve,
némi világosságot lopva
a fekete sötétségbeK

Keleten a fel3ő alja
3alovány, s elválik a földtől,
lassan kirajzolja a szem3atárt
a tintaszerű messzeségből K

Zúg egy tovarobogó vonat
pár másodperces katteogása,
s el3alványult csík-zaj után
némaság ül fel a tájra&
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Öt az óraK Mínusz tíz fok&
Hómentesen rideg minden,
gomolygó köd lóg a lámpa
sárga, remegő fényébenK

Né3a vakkant egy-egy kutya,
motor3ang, szaggatotte beszéd&
Ébredező falú 3angjait
3ozza felém a mozgó szél K

Felgyullad a szomszéd 3áznak
lámpája az udvaron&
Malac visít, nyerít egy ló
s veri patkóját az itatón&

Csobog a vízK Etet a gazda&
Elkésette kakas kukorékol,
s az erdő felől a sűrűből
egyre 3angosabb a madárdal&

Majd mikor az ég és a föld
rózsaszín csíkban szétválik,
surranást 3allok s párkányomra
fel3őnyi cinke telepszikK

Vígan csipogva, zsongva, ugrálva,
csipegetve eszik a magot,
s közben belesnek, borzas tollukban
felfújva, színes gombolyagokK
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Aranysárga már az ég alja,
a napot még dunnája takarja,
de fénye már ígér tiszta időtK
S a szem3atárról felszáll a ködK

Lassan színesedik a világ&
Kifesti a kék ég barnára a fát,
vörösre a száraz füvet, levelet,
s csíkosra, színesre cinkét, verebetK

MegvirradtK Itte a reggel újra,
szemem már résnyi, álmosan
lecsuknám, de az eszem mérgesK
Aludjon 3a kint éjjel vanK

Így aztán fel3úzom a rolót&
Po3árban forró kávét 3ozva
visszabújok a meleg ágyba,
gyönyörködni a zajt-dúló világbaK
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Fejes Ibolya: Gyümölcsök liliommal
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Fejes Ibolya: Vidéki idill
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Fejes Ibolya: Daruk szerelmi tánca
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Fájdalmasan édes

Míg az ősz a szépet szép lassan elmossa,
a tél már a sarkon lesi jussát lopvaK
Forró le3eletén jégvirágok nyílnak,
üvöltő nagy szelek lágy dalokat fújnak&
Megbolondult világ, víz esik le jégben&
Szürke ezüstös ég fakó azúrkékben&
A megfagyotte vágyak üvöltve lángolnak&
Ki nem mondotte szavak némán kiabálnakK
Meg nem tette lépések messzire elvisznek,
egyszerű kis dolgok óriásnak tűnnekK
Zavaros szavakból a bölcsesség árad,
megpályázom 3elyét Mátyás bolondjánakK
Vagy majd a szépséges Cyrano-vá válok
s buta barát ad számba szóvirágot&
Csupa fordítotte tette, úgymond Paradoxon&
Vagy ellentétes szó le3et Oximoron&
Vágyaid kergetve futsz egy életen át,
de megállva, körülnézve lát3atsz csodátK
Vágyaim szívemen némán búgva kongnak&
Az elszállt pillangók cérnaszálon lógnak,
a vitriolban mint Aryel-ek táncolnak
s kiütötte lelkükkel a jövőre láncolnakK
Le3etetlen dolgok könnyű prédák lesznek,
mozdulatlan bénák villámgyorsan mennek&
Összetört tojások sorban mind kikelnek&
Sivatag 3ajói tengerárban vesznek&
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A legújabb divat régen bevette szokásK
Analfabétizmus által elért tudás&
Könnyű vetette szónak súlyos keménysége,
Le3etetlen vágyak reális reménye&
Elszáradt fákról bő termés szedése,
semmit érő dolgok aranybani értéke&
Ki írtam magamból e sok sületlenséget&
Ha gondolod folytasd, 3a van te3etségedK

Nyári szélben

Lassan sétál egy lány, alig3ogy kel a nap&
Éjszaka a bárban sokáig elmaradt&
Gyűrötte, lenge ru3a fáradtan lóg testén,
térde felette alja – alászaladt a szél,
játékos kedvvelK A sarkon ép jön egy pap,
elmerengve& Neki misével kezd a napK
Így pillantja meg a lengő, piros ru3át,
mit a lány kapkod… Megáll s 3ívja Urát:
„Istenem, ennyi szépségK” – kiáltja a pap
s kalapját fogva szája füléig szalad…
A lány reá néz, arcán 3uncut mosollyal:
„úgy látom nincs baj a földi angyalokkal” K
és mosolyogva folytatják az útjukat&
Ez pirulva mormol, az számol jatteokatK
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Fejes Ibolya: Fjordok és gleccserek
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Éledés

A tél, a 3ó
csendbe zárK
Hiába a tűz,

a vágy,
a tette megfagyotte,

jég a lélekK
A szív pi3en most,

de újra éled,
3a a tavasz

sugára
újra ránevet

a világraK
Akkor leolvad

a jég,
a csend megszakad,

a lélek élK
Dobog a szív,

ritmusa
friss napok
reményét

3ozzaK
S a 3olnap

varázsa
újra, élmények

világaK
– amit szíved vár

kitárvaK
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Fejes Ibolya: Téli falu
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Horvát Gábor

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

lent meg& Szívesen indulok irodalmi pályázatokon& 
A nyári antológiák sorozata különösen kedves számomra, 3i-

szen  minden  évben  érdekes  3ívószóval  bátorítanak  alkotásra&
Rendre igyekszem egyéni látásmóddal és sajátos megközelítéssel
élni, mikor erre a kiírásra szánt pályaművemen dolgozom& 2021-
ben immár 3atodik alkalommal jelenik meg írásom a sorozatban& 

Örülök, 3ogy tagja le3etek ezen alkotóközösségnek&
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Őszbe fordulva 
(részlet)

E feszület máskor is fontos szerepet kapotte az életemben& 
Tíz éve az őszi 3ónapokra parttealanul elszabadult és oly zsar-

noki  uralmat  vette rajtam agorafóbiám, 3ogy 3ázunk ajtaján is
csak kínkeservvel tudtam kitenni a lábam& November 1-jét, min-
denszentek rituáléját szeretteük volna ünnepelni, konvencionális
kényszer 3elyette tiszta várakozással& A télbe 3ajló nyüzsgő emlé-
kezés, a frissen tört szárú virágok és a lecsöppenő gyertyaviasz
szélben keveredő illata, s amit mindez jelképez mindig kitünte-
tette 3elyet foglalt el családunk életében& Lélekben ilyenkor min-
den más alkalomnál valóságosabban velünk le3etteek azok, akik-
től mindezt a misztériumot kaptuk, átvetteük és továbbadtuk& 

Tíz éve e napon először reggel próbáltam elindulni,  ám pár
3ázzal arrébb visszafordulni kényszerültem& A délutáni kísérlet
alkalmával a szomszédos utcáig jutotteam& Végül estére, mire be-
sötétedette, összekaparásztam a darabokban 3everő erőm maradé-
kát& Biciklire ültem, s a tömeget elkerülve egy 3átsó kapun át a
kőkereszt3ez tekertem& Ökumenizmusomat kiteljesítve felnéztem
a nagypénteki megváltás pillanatára, 3ogy eközben Lut3er Már-
ton rövid imáját rebegjem el újra és újra: „A Tiéd vagyok, ments
megK A Tiéd vagyok, ments 3át megK” 

Kirándulásomból  3azatérve  úgy  zu3antam  le  a  székemre,
mint3a egy szibériai  bányából  jötteem volna&  Közömbös képpel
megnyitotteam a leveleimet: egy gratuláció fogadotte, a 3íradás az
első irodalmi pályázati sikeremről& Az adós levele meg3allgatásra
talált& Innen indult 3át& Nem szokásom, ám e pillanatban apaszt-
3atatlan zokogásban törtem ki&
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A szerző felvétele
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Béke fasor 71/A

A levegőt fenyő- és virágillat uralja, miközben 3azafelé sétá-
lok a tarra vágotte fasoron& Jobbra, a kiserdő felől mindenféle asz-
szonyság,  vén és  3amvas,  szikkadt  és  mázsás  felváltva  sürög-
forog az ágyások körül& Méretes vödrökben szuszogva 3ordják a
vizet, azzal öntözik szépen gondozotte növényeiket& Egy-egy fajta
virág más és más edény3ez passzol& Ellentétek teszik izgalmassá
az életképet& A felszínen a földtől mindig fekete körmök és kér-
ges tenyerek, a vöröslő arcokon végigcsorgó izzadtságcseppek, s
a  kétkezi  munka orrfacsaró  emberszaga  uralkodik&  Mégis  átüt
rajtuk a csodálatos precizitással nevelgetette, szép rendben el3e-
lyezette, messzire is isteni illatot árasztó virágok 3ibátlan teljessé-
ge& A3ogy ezen tűnődöm, lassan megérkezem a lakótelep külső
kerítésé3ez és a 3ármas kapu3oz, otte3onom peremére&

Igen 3osszúnak bizonyult az eddig vezető út, súlyos fáradtság
vesz 3át erőt lábaimon&  Ám nem csüggedek,  3iszen az ég felé
nyúló,  lombos fák után affééle  furcsa  közösségi  tér  következik,
ami remek le3etőséget jelent a pi3enésre a 3ozzám 3asonlóknak&
Egy szektorokra szabdalt, félig nyitotte épület terül el a tér köze-
pén, odabenn megannyi selyemmel és kelmékkel fedette székkel,
paddal,  fekvő3ellyel&  Kiválasztok  3át  egyet  közülük,  mely  ké-
nyelmesnek tűnik, s távolabb talál3ató a csoportosan toporgó is-
meretlenektől& Elégedetteségemben mélyet só3ajtva terülök el fek-
3elyemen, mint akinek semmi gondja nincs e világon& A vissza-
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verődő fényeket bámulva követem a mind magasabbra 3ágó Nap
sugarait& Mint3a csak a tengerparton 3everve fürkészném a kék-
ség végtelenjét& Elszunnyadok&

Égő illóolaj aromája csapja meg az orrom, szelíd füstje végig-
simítja az arcom& Ez zökkent ki, s ébreszt fel meditációmból& Szo-
morúan kell tudomásul vennem, odalette a mégoly alaposan kuta-
totte és meglelni 3itte kellemes magány& Az előbb még amotte álldo-
gáló tömeg szép lassan átszivárgotte birtokolt területem elé& S 3a
ez nem lenne elég, némelyikük régi dalokat kántál oly szörnyű
fej3angom, ami elvisel3etetlenné teszi a maradásom& Nyomaszt e
3irtelen felbolydult környezet& Leintek 3át egy közelben várako-
zó taxit,  mely készségesen megáll  az első jelzésemre& A vezető
mögötte foglalok 3elyet, ám a címet bemondani már nincs le3ető-
ségem& A közelben delet  3arangoznak,  zúgása elnyom minden
más 3angot – a magamét is& Ám a sofőrt mindez kicsit sem ér-
dekli, szép lassan gurulni kezd az árnyas út felé&

Vendégségbe vagyok 3ivatalos, arrafelé vegyük 3át az iránytK
Ütemesen 3aladunk tovább a viseltes aszfalton& Ritkán utazom
autóval  a  lakótelepen belül,  ám az  iménti  megpi3enéstől  még
erőtlenebbé váltak a lábaim& Különben is, egyszer ezt a kis luxust
megenged3etem  magamnak,  ennyi  mindenkinek  jár&  Örülök,
3ogy oly megbíz3ató vezetőre leltem, aki lát3atóan alaposan is-
meri a környéket& Nem kell sokat a navigálásával törődnöm, 3isz
amilyen megfontoltan,  annyira  céltudatosan 3alad  a  megfelelő
irányba& Emellette illedelmes, megadja a kellő tiszteletet& Ugyan-
akkor nem kezd felesleges locsogásba, 3ogy elüssük valami osto-
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basággal rövidke és tudottean véges találkozásunk idejét& Helyettee
igazi elegancia vesz körbe& Mint3a csak egy londoni taxiban fog-
lalnék 3elyetK A3ogy ezeken mélázom, meg is érkezünk& 

A vendégségbe 3ívó nagyszüleimnél rendezem 3át be ma dél-
utánra az otte3onom& Lám, az ódon kaput már nyitva találom& Ta-
lán nagyapám tárta ki, miközben várt rám, a régen látotte rokon-
ra&  Nagyanyám biztosan odabenn serénykedik,  készíti  a  3elyet
mindannyiunk számára& Szentimentális melegség járja át e pilla-
natban 3űvös testemet& Mélyet szippantok a friss levegőből, me-
lyet ismét fenyőgallyak és vágotte virágok illata ural& Nem tétlen-
kedem sokáig, 3isz új utasra várakozó taxim mögötte lassan meg-
érkezik a következő csoszogó embercsoport& Nem akarom meg-
várni őket& Pár pillanatig még 3agyom, 3ogy szürkés arcomon és
szederjes ajkaimon táncoljanak a napsugarak& Aztán megfordu-
lok, s né3ány 3atározotte lépéssel alászállok& Lassan becsukódik
mögötteem a betonlap, rajta a föld kapuja, elzárva a bámuló tö-
meg üres és üveges tekintetétől& Nagyszüleimmel ölelve köszönt-
jük egymást& Hazaértem 3átK

Kecskemét, 2021. március 8.
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Jószay Magdolna

Jószay Magdolna vagyok, Debrecenben születteem és élek, két
felnőtte gyermekem és egy unokám van& 36 évig nyomdában és
könyvkiadóban  dolgoztam  szerkesztő-tördelőként,  korrektor-
ként&

Mindig szeretteem írni, viszont ez csak az internet jóvoltából
került  közönség  elé&  Évekig  publikáltam  irodalmi  fórumokon,
számos antológiában jelentek meg írásaim, illetve rendszeresen
írtam igaz történeteket magazinba& Két nyomtatotte kötetet és tíz
e-könyvet mond3atok magaménak&

Gyakorlatilag semmit nem teszek sikerekért;  írok, 3a írnom
kell& Számomra az a siker, 3a az olvasó olyan örömteli, 3álás re-
akcióval ajándékoz meg, miszerint pontosan ezt érezte, ezt érzi,
csak nem tudná így leírni& 
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Idővágta

Elperegnek az évek,
mint szőlőfürtről a szemek,

egymást követve túl
sűrűn a múltba vesznek&
Szenderegni látszanak

a napok, pedig alig tűnnek
fel, be3álózza őket a sors,

3iszen küzdeni kell,
s fájó, 3a komoran,
búsan ro3annak el&

Nekünk, magunknak kell
teremteni aranyat,

3ogy kedv, öröm, vigasz
legyen, ne csak salak,
minden múló órában

valami értéket, fontosat&

Hangulat csapdája

Né3a valami gombócféle van a torkomban,
s a lélek is csak úgy sétál fogva tartottean,
ingatag tettevágy, nulla önbizalom, sírás

fojtogat, mert miért gyötör ez a 3angulat,
annyira letör az értetlenség, rosszindulat,

s csillapodni sem könnyű& Régen, emlékszem,
egy könyv elvitte magával és megvigasztalt&

De egy ideje e módszer csak később 3asznál,
nem le3et könyvre fikgyelni, 3a az emberben vájkál

valami, melytől képtelen megnyugodni&
S a fák sem jönnek el 3ozzám, megvigasztalni&
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Látni a szárnyakat

Po3arainkból már szinte teljesen
plafonig árad az illat,

igyunk-e, vagy 3agyjuk,
maradjon el minden rossz gondolat&

Félünk tán, ki ne irtsunk
minden lelkesedést, reményt,

mert látni szeretnénk,
3ogy az árnyék nem győzi le a fényt&

Gerlék kacagása és gyerekzsivaj
virágozza be a tavaszt,

bíznunk kell, 3ogy nekünk is
jussunk látni a szárnyakat&

Hogy nekünk pompázik, reánk
mosolyog minden virágszirom, 

s 3innünk kell : a retteegette törésvonalból
kikönyököl az irgalom&

Nem üzen a holnap

Percek 3almozódnak pu3án egymásra,
mulandó minden, kel s majd lemegy a nap&

A mélabú olyan, mint a tűnődő bánat,
a gondtalanság csak vendég né3anap&

Sárgult falevél ámul, amint a szél belekap,
gyönyörű ez az ősz, de né3a csak szürkén
megül a bizonytalanság, s némán 3allgat&

Nem üzen semmi biztosat a 3olnap&

175



Otte3onok Jószay Magdolna

Falak között

Naponta frissülő, állandó gondolat,
3ogy végezzek aznap valami fontosat&

Nem baj, 3a parányi, apró alkotás,
3asztalan so3a nem végződ3et egy nap&

Folyton keresem, melyik jót válasszam,
beosztom az időt, annyi minden van…
lélek-selymes érzés, 3a eredményesen

telnek az órák, nem múlnak nyomtalan&

Istenre és szerencsére bíztam magam,
megmarad talán némi bizodalmam,

túléljük vala3ogy, s egyszer régi lesz
minden, mi most oly kiszámít3atatlan&

Idő és hangulat

Metsző szélvi3arban előre dőlve
cibálnád magadon a kabátot össze,

tolakodó szél szaggat minden álmot,
remény, 3ogy messze kergeti az összes átkot,

makkok, tobozok, gesztenyék zúzzák
kapucnis fejedet és már látod az árkot,

mely a meredély3ez vezet – nos, 3ogyan tovább?
Egyszer majd csitul a vi3ar, várd meg inkább,
nemcsak kint, lelkedben is& Könnyebbség lesz,

felejted az összes kínt – így van ez,
egyszer fent, egyszer lent& Szeretnéd

már látni azt a remekül összerakotte sínt,
melyen az a vonat csak jó irányba visz&
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Fakult emlékek

Alig kive3ető, amit ábrázolnak
itte e romos 3ázban újra meglelt
ócska és kopotte, régi fényképek,

töredezette papír barna színei
bronz árnyalatokban fénylenek&

Kezdetekben épültek, szaporodtak,
igen sok embernek, generációknak
örömet okoztak ezek az emlékek,

és alig 3i3ető, 3ogy valóban,
ezek tényleg megtörtént, átélt,
valódi események, igazi életek,

s vala3a, valakiknek annyi mindent,
oly sok mindent jelentetteek&

Fázós elmélyülés

Fázós gondolat sodorja el zűrös álmomat,
ropogós 3óban látom pontos lábnyomomat&

Keserű nyugtalanság a sajátom,
3ogy életem is, mint e lábnyom,

úgy 3alványul el, mint esőmosta féknyom&

Tudom, előbb-utóbb eltűnik a 3óban minden,
lát3atatlan nyomoknak már 3űlt 3elye sincsen&

Feldereng3et új nap, friss érzésekkel,
valami jobb adód3at, igaz értékekkel&

Azt, 3ogy ráérünk még, so3a ne 3iggyük el&
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Kisgyörgy Ágnes

Baróton látteam meg a napvilágot& Bölönben, Kovászna megyé-
ben, Romániában töltötteem szép gyerekkorom& 

A szakma elsajátítása végette, 14 évesen Brassóban kellette foly-
tassam tanulmányaim& Ekkor szakadtam el részben a magyar iro-
dalomtól is, mert román nyelven kellette folytassam tanulmánya-
im, az orvosasszisztens képzőben& 

Éretteségi után az egészségügyben kezdtem dolgozni, orvosasz-
szisztensként& Gyerekkori álmom volt a betegápolás& 

Hobbiként  né3a  kiírtam  magamból  bánatom&  Így  születteek
sorra irodalmi műveim, esszék, versek, novellák& 

Jelenleg Kézdivásár3elyen élek és dolgozom&
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A mi világunk

Sokat töprengtem, leírjam-e élet tapasztalatomat& Döntötteem,
3át3a valaki tanul belőle&

Nagyon rossz lette a világ, 3át3a együtte tudunk változtatni raj-
ta& Nagyon megörvendtem, amikor meglátteam a pályázatot, épp
azelőtte javasoltam egy portálnak, 3ogy próbáljunk meg tenni va-
lamit azért, 3ogy jobb legyen ez a világ& Szálljanak magukba az
emberek& Győzzön a jó, mint a mesében& Győzzük meg az embe-
reket, 3ogy amivel rosszat tesznek embertársaiknak, azzal az erő-
vel sokakat segít3etnének& 

Talán átíródotte az a mondás: ’’Jótette 3elyébe jót várj’’&
Életem nagy megvalósításának tartom azt, 3ogy sikerült telje-

sítenem gyerekkori álmom, 3ogy betegeket ápoljak& Tanulással,
munkával sikerült eljutnom a szakmám csúcsára& Sokat dolgoz-
tam, mindenek előtte a betegek érdekeit 3elyeztem előtérbe& El3a-
nyagoltam családom, gyerekeim& Amikor a gyerekem játszani 3í-
votte, én ro3antam dolgozni& Sok munkát vállaltam, 3ogy a bete-
gek el legyenek látva becsületesen& Másodállásban otte3onápolást
szerveztem és betegeket ápoltam& Miért? A betegekért& 

A sok ro3anás ára az lette, 3ogy én is a betegek sorába kerül-
tem& Másfél évig beteg állományban voltam& Már akkor megpró-
báltatás volt számomra a bezártság& 

Böjte Csaba atya szavaival élve: Kezdjünk el tenni valami jót,
és meglássuk milyen sokan mellénk állnak& 
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Szűrővizsgálatot szerveztem, és nagy örömömre sokan mellém
álltak& Munkatársaim is segítetteek a szűrésben& Nagyon sok cu-
korbeteget találtunk& 

Két 3ónap múlva, látván a sikert, megszerveztük a prosztata-
rák szűrést& Az is nagyon eredményes volt, megdöbbentő volt a
férfikak érdeklődése a szűrés iránt& 23 beteget találtunk, akik idő-
ben kezelésben részesültek& 

Ilyen a világ& Változik, vagy a történelem ismétli magát? 
Most is egy betegség az oka a bezártságnak&
Szerencsére nem mi vagyunk betegek még, de mi vagyunk leg-

jobban kitéve a betegségnek, ami szorongást, félelmet, álmatlan
éjszakákat 3ozotte életembe&

Csak merengtem a messzeségbe: Mi lesz, 3a elkapom a kórt?
Mi lesz a gyerekeimmel, 3a meg3alok? 

A bezártság idején akadnak koccanások a 3ázaséletben is& Min-
denki ideges, feszült a 3angulat& Ha akarunk, minden nap talá-
lunk okot válni, de türelemmel sokat el le3et érni& Nagyon ne3éz
volt ez a periódus& Mindig arra gondoltam: mi lesz vele, 3a el3a-
gyom, még lejjebb zu3an a mélybe& A gyerekeim mit mondanak?
Elítélnek, 3ogy el3agytam az apjukat, értem jutotte a mélybe& 

Sose elégedetlenkedtem& Nem veszekedtem& Mindig csendben
voltam, örömmel fogadtam, és 3a valami bántotte leírtam és otte-
3agytam neki, olvassa el& Hatásosabb volt, többször átolvas3at-
tam, amit akartam mondani, meg tudtam fontolni, nem 3asznál-
tam sértő szavakat& Ő is többször el tudta olvasni, el tudotte gon-
dolkodni rajta& A gyerekek sem vetteek észre semmit, 3a problé-
máink voltak, mert őket nagyon megviselte a családi feszültség& 
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A gyereknek azért adotte az Isten két kezet, 3ogy egyiket fogja
az anyja, másikat az apja& Ajánlom mindenkinek, nagyon 3atásos
volt& Gyerekeinkkel együtte, boldog 3ázasságban élünk&

Ismét  került  időm  a  bezártságban  pályázatokra  vadászni,
csendben magamba szállni, gyerekeimmel beszélgetni&

Sok a munka3elyi vita, irigység a válság idején& A leépítések
sok elégedetlenséget szülnek& A ne3ézségek sok családot felbon-
tanak, és ami szomorú, 3ogy a gyerekek látják a kárát&

A bezártság fokozódotte& Egy megfázás után megbillent az im-
munrendszerem és egy 3eti kezelés után nem javultam& Kínozotte
a  kö3ögés,  torokfájás,  ami  a  3agyományos  módszerekkel,  tea,
méz, gyömbér, C-vitamin sem 3agyotte alább& Sokat is dolgoztam,
mert már sok beteg volt közötteünk& Egy 3ét után nem3ogy javul-
jak, 3anem belázasodtam& Tesztelésre küldötte az osztályvezető fő-
orvos asszony& Jelentkeztem is, némi 3abozás után& Végig ideges-
kedtem a napot& Nem le3et rossz az eredményem, 3isz csak meg-
fáztam& 

Este kaptam a szomorú 3írt: pozitív a tesztem&
A lázam csak felfele szárnyalt, nagy fáradság vette erőt rajtam&

Karanténba kerültünk& Kinek volt kedve kimenni? Alig tudtam
egyik ágytól a másikig eljutni, 3ogy beleroskadjak& Izzadtam na-
gyon& 

A család is karanténba került velem együtte& Nem szabadotte ki-
járni& 

A lányom a városban maradt a barátjánál& Otte tanult a vizsgák-
ra& A legszörnyűbb azt volt elviselni, 3ogy nem lát3atom& Haza-
jötte Kolozsvárról, és nem le3etette velünk& 
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Eljötte az ajtóig,  letettee amit vásárolt,  koppantotte és távozotte&
Ami jó volt benne, 3ogy nem betegedette meg& Úgy éreztem, mint
amikor a gyerekkoromban a gyerekgyógyászaton feküdtem, és
nem engedték be 3ozzám édesanyám& Az ablakon keresztül társa-
logtunk& Most isK 

A családban engem viselt jobban a betegség& Két 3étig is lázam
volt& Mindenki pánikolt, mert cukorbeteg, túlsúlyos, magas  vér-
nyomásos vagyok, minden beleillette a rizikófaktorok csoportjába&
Elkönyveltem magamban: lesz, ami lesz& Mértem a lázam, az oxi-
génszintet, vércukor értéket – ingadozó volt, de nem tetteem köz-
zé& Teljen ez a 3átralévő idő kellemesen, gondoltam& Ha jön, ami-
nek jönnie kell,  ne egy rakás szerencsétlenségre emlékezzenek
családtagjaim& 

Egy nap a gyerekem is jelezte, 3ogy nem érzi az ízeket, szago-
kat& Tudtam: Ő is áldozat lette& Könnyű lefolyású volt betegsége&
Érte aggódtam leginkább&

Még so3a ennyit együtte bezárva nem voltunk& Nem, 3ogy be-
zárva, de együtte sem& Isten ajándékának mond3atom, 3ogy bepó-
toljuk, azt amit el mulasztotteunk&

Próbált rávenni a gyerekem és az apja, 3ogy társasozzunk, de
nekem nem 3iányzotte& Pedig nagyon örvendtem vala3a, 3ogy a
társasjáték  visszajötte divatba&  Valamikor  kellemes  estéket  töl-
tötteünk egy társasjáték mellette& A család minden tagja meglelte
benne örömét annak idején& 

Másnap jobban voltam egy bol3a-lábnyit& Eszembe jutotte, 3ogy
nem ismerték a gyerekek az apai nagyapjukat& Fiatalon eltávo-
zotte& Elővetteem a régi diákat, amik vele készültek& 
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Azért is volt érdekes, mert diagépet mostanában nem tartanak,
és nem 3asználnak& Így nagyon 3asznosnak bizonyult ez a nap is&
Örömmel követtee fikam a diákat a nagytatáról, kommunizmus-béli
szabadságokról,  amikor  a  család  együtte szabadságolt&  Kétéven-
ként szabadotte menni külföldre, ekkor látogatteák Magyarorszá-
got, Szlovákiát, Németországot& Ezekről a városokról is sikerült
betekintést nyerni& 

Másnap a fényképeket vetteem elő& Nézegetteük a rólunk, nagy-
szülőkről, rokonokról és a rokonok3oz fűződő eseményekről ké-
szült képsorokat& Pillanatok alatte életre keltetteük az egész rokon-
ságot& Látteunk esküvőt, keresztelőt, esti fonókat, nappali farsan-
got& Nép3agyományokat is elevenítetteünk fel& Ezt a napot is si-
kerrel zártuk& 

Ha nem is éreztem jól magam, enni kellette& Természetes volt,
3ogy az én dolgom a főzés& Bevontam a fikam a munkába& Meg-
kértem segítsen krumplit 3ámozni& Mivel nem jár3atteunk ki, ab-
ból kellette gazdálkodni, ami volt az ajtón belül& A kedves szom-
szédok vásároltak, de nem ter3el3etteem meg őket sem& Csak ami
nélkülöz3etetlen volt, azt bíztam rájuk& Így a krumpli volt a fő-
eledel& Minden le3etséges módon elkészítetteük& Naponta más me-
nüt állítotteunk össze, de csak krumpliból& Elmeséltem a fikamnak,
3ogy gyerekkorában nagyon szeretette segíteni a főzésben& A ked-
venc étele, amit ő is sikerrel készít3etette az a rakotte krumpli volt
tojással, nem le3etette elrontani& Még a receptjét is tudta és aján-
lottea  mindenkinek  szeretetteel  a  kis  szakács&  Imádta  a  szalma-
krumplit, gulyást& Tócsnit sütötteünk, sütőbe sült krumpli, zöldsé-
ges, rakotte, csirkés krumpli mind sorra kerültek& 
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Az elején csak ami 3amar elkészült azt készítetteük el, mert na-
gyon fáradtam& Később már turbóztuk egy kicsit a fagyasztóban
lévő tartalékkal& Ha nem fogyasztotteuk el, újra gondoltuk, beépí-
tetteük más eledelbe a maradékot, gulyásból fasírtot készítetteünk& 

Szegényes módon étkeztünk, 3ogy kitartson a tartalék a karan-
tén végéig& Nagymamám meséi jutotteak eszembe a 3áborús idők-
ből, amikor nem volt eledel, pincékben 3úzódtak meg, 3ogy élet-
ben maradjanak& 

A33oz 3asonlítotteam én is ezeket a napokat& Nincs 3áború, de
félek,  ne3ogy arra  akarjanak szoktatni&  A  mostani  fikataloknak
nagyon keserves lenne&

A fikam viselte legne3ezebben a bezártságot& Már 26 éves& Nem
lát3attea a barátnőjét& Lassan teltek a napok& Filmeket nézette, ze-
nét 3allgatotte& Már a végére olyan nyűgös volt, mint egy kisgye-
rek&  Kellette vele társasozzak& Én adtam fel 3amarabb, mert na-
gyon fáradtam& Már nem tudtam mivel tereljem el a fikgyelmét&
Elővetteem  gyerekkori  rajzait,  amiket  eltetteem  óvodás  korából&
Nagyon jó ötlet volt K Szépen rajzolt& Sajnos nem tudtam rávenni,
3ogy fejlessze készségét& most már késő bánat& 

A rendőrök sem feledkeztek meg rólunk& Naponta ellenőriztek,
3ogy itte3on tartózkodunk-e? A férjemnek kutya baja, de mindig
őt  keresték&  Ezen  szórakoztunkK  Ő  csak  áldozat  volt,  de  nem
3agy3attea el a lakásunkat& 

A családorvos is ellenőrizte állapotunkat telefonon& A csepűte-
lefon is működötte& Volt, aki empátiával volt irántunk és próbált
segíteni& Volt, aki összedugta a fejét a másik szomszéddal, 3ogy
tudja-e, 3ogy covidosok vagyunk? 
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A munkánkból adódóan benne volt a pakliban, csak idő kérdé-
se volt,  3ogy mikor  betegedünk meg&  Addig nem kérdez3etette
volna meg minket, 3ogy valamire van-e szükségünk? 

Nem vagyok Ludas Matyi K Ami el nem múlt, mind 3átra vanK
Eszükbe nem jutotte, 3ogy az otte3onom, gyerekeim Isten számá-
ban 3agytam, és az ő szekerüket toltam, 3a sárba ragadtak&

Most volt idő otte3onunkba maradva bepótolni egy parányi ré-
szét az elmulasztotte csevegéseknek, játékoknak& 

Csak a gyerek-kacaj 3iányzotte, mert már gyermekem is felnőtte
lette, de a 3angulat a betegség ellenére is 3ozta az otte3on békés
melegét& 

A csepűtelefon túlsó végén is lebetegedtek& Ezért mondják: Ne
örvendj más bajának, mert 3olnap te leszel a soronK

A munkában is sorra estek ki a kolléganők& Minden nap 3íradó
volt, ki mint érzi magát& Idegeskedtünk kór3ázban lévő betege-
kért& Talán so3a nem látotte összetartás jellemezte az osztályt&

Nagyon  ne3éz  volt  azoknak  is  akik  a  barikádon  maradtak&
Minden jó, 3a a vége jóK Meggyógyultunk& A szövődményeket is
sikerült kikerüljük& 

Ha kényszer-szabadság is volt, 3asznosan töltötteük kedves kis
otte3onunkban& Nagyon sokat beszélgetteem gyermekemmel& Fel-
idéztem vele gyerekkora fontosabb mozzanatait& Újraéltük a ked-
ves emlékeket, bepótoltuk amit elmulasztotteunk&

Minden rosszban van valami jó K Ha nincs ez a járvány, nincs a
bezártság,  talán so3a nem került  volna sor  a  fenti  események
visszaidézésére& 
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Tanultam és tanítotteam epidemiológiát, de so3a nem gondol-
tam volna, 3ogy ilyen méretű világjárvány felüt3eti a fejét, eb-
ben a modern világban&

Le3et, nem ilyen jellegű művet vártak, de úgy gondoltam na-
gyon aktuális& 

Az Isten azért adja a problémát, 3ogy megoldjuk, ne megfuta-
modjunk tőleK

Ezzel a gondolatteal zárom pályázatom& 
Ha valaki felismeri sorsát benne, ne veszítse el a reményt& 
A jónak győzni kell& 
CselekedjünkK 

Az idő rövid& 
Életünk 3ajsza az idővelK
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Komáromi János

foglya voltam

foglya voltam a fennkölt szavaknak
felbukkantak mindig de sokáig nem maradtak

felfogni őket talán nem is le3etette
nem tetteek fel kérdést és nem vártak feleletet

volt, 3ogy szavak szőnyegén szaladtam előre
mégis csak a csendben kaptam új erőre

új szavakat formálni nem is olyan egyszerű
3a nem mindegy az üzenet és nem le3et édes a keserű

gyakran sutára sikerülnek bármilyen jót is akarunk
szavak születnek folyton és írni kell K

mert az eltitkolás3oz nincsen 3atalmunk
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csukott

csukotte ajtók
csukotte szemek

nem látjátok
merre megyek

zárt ablakok
zárt szem3éjak
nem lát semmit
pedig nem vak

fülbe viasz
csöppnyi vigasz
süket csendben
csöpp zaj riaszt

csendbe fullad
minden 3angunk

nyugalmat ad
3a nem 3allunk

nem 3allani
nem is látni

nem le3et már
megtalálni

eltűnt – itte van
mégsincs velünk

egyszer talán
felébredünk

szárny-szegetteen
bukni alá

nincs semmi sem
mi fenntartaná

feketére
festette kapuk
kapuk mögötte

elal3atunk

nem áll össze
sok-sok részlet
nem látjuk át

az egészet

darabokból
eggyé válni

pokol-mélyből
Mennybe szállni

jobb 3a nem látsz
nem is 3allasz

a félelem
3elyben maraszt

feszült izmok
fe3ér a száj

torkomra forrt
"mondani kár"
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téves utak
vak bolyongás

nem marad más
csak lemondás

kiömlő víz
elnyel mindent

3alk 3ang zúz szét
minden csendet

nem lesz késő?
ki tudja már
ki emlékszik
3ol a 3atár

csendbe bújni
vakon nézni

nem kell a bajt
még tetézni

indulj!

indulj megváltani a világot
tégy olyat, amilyet még senki se látotte

csak néz majd a sok ostoba
és fogalma sem lesz, 3ogy kicsoda

vagy és mit is akarsz
amikor mindent teljesen összekavarsz
és senki sem tudja majd mit kéne tenni

akkor kénytelenek lesznek végre észrevenni

indulj megváltani a világot
tégy olyat, amilyet még senki se látotte

lángot vigyél ne csak parazsat
mutasd meg végre magadat

3ogy mindenki lássa itte vagy újra
még nem mentél el az időn túlra
és bár senki sem várt rád so3a

most mégis tiéd az álszentek mosolya
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egyszer

egyszer fe3érlő rózsafák
erdejében jártam

egyszer fekete árny voltam
a 3ajnali 3omályban

egyszer csodákat szült
az alkonyat csendje

egyszer a kavargó változás
belefulladt a rendbe

egyszer elégette
feletteem az ég

egyszer feketébe borult
ami máskor derűs kék
egyszer lobogni látteam

vigyorgó máglya-lángokat
egyszer el3agyotte örökre
többé so3a nem látogat
egyszer újra meg3altam

de megint élővé születteem
egyszer mögém került

amit korábban követteem
egyszer arra vártam

3ogy megálljon végre az idő
egyszer látteam a3ogy megdicsőül

minden álnok 3itszegő
egyszer ültem egy kövön

és a folyó otte 3agyotte
egyszer bezárult minden ajtó

de egy ablak befogadotte
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egyszer futotteunk ketteen
kitárt karunk felé

egyszer egymás3oz értünk
és nem váltunk el többé
egyszer dobogó szívem

ritmusa elcsuklotte
egyszer a múló pillanat 

örökre búcsúzotte
egyszer fekete virágokat

3ajtotte az alkonyat
egyszer nem űzötte a tenger

a partra többé 3ullámfodrokat
egyszer meglebbent
a titkok függönye

egyszer majdnem meglátteuk
mi van mögöttee

egyszer a 3armat könnyei
jéggé fagytak a mezőn

egyszer minden véget ért
és már gondolkodtunk a következőn

egyszer dalok
születteek bennem

egyszer úrrá letteem
a terjedő csenden
egyszer versekké

álltak össze a szavak
egyszer vad éjszakába fordult

a szelíd alkonyat
egyszer azt mondták

így van rendben minden
egyszer tudtam pontosan

3ogy rendben semmi nincsen
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egyszer 3allgatteam
a3ogy folyton 3azudnak

egyszer azt látteam
3ogy mindent eltesznek maguknak

egyszer csodáltam a sok-sok
3inni akarót

egyszer le akartam rántani
az igazságról a takarót
egyszer többé már nem

egyedül voltam
egyszer éjszaka

3ozzád simultam
egyszer a külvilág

nem számítotte többé
egyszer minden álnokság

szertefoszlotte köddé

egyszer folytatni kell
ami még végére sem ért

egyszer írni róla
egy újabb költeményt

egyszer a tömeg
mindent megértette

egyszer…

egyszer felvirradtam
és rájötteem

mindent csak álmodtam
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éjszakai séta

éjszakai séta
az utca jön utánam
kezemben egy alma

vala3ogy megkívántam

sötét csendbe
roppan 3arapásom
kirakatok üvegén

3ullámzik képmásom

lépteim vissz3angzanak
ennyi marad utánam
senki nem tudja majd
3ogy vala3a itte jártam

csordultig telt

csordultig telt tegnapjaink
kiürítetlen po3arakként

állnak az asztalon
fel akar borulni a világ körülötteünk

de én nem 3agyom

szárnyait a magányos este
meglebbenti és benéz az ablakon

itte ülünk lásd és azt 3isszük
3ogy úrrá le3etünk a 3olnapon

3idd csak el
3ogy velem együtte

nem ketteő
3anem egy leszel

egyetlen egész…
a teljesség…

a zajos világ 3elyette
meg3itte csendesség
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én itt voltam

én itte voltam
már akkor is

amikor még magam sem tudtam
itte voltam
de közben

körbe-körbe futotteam
számtalan úton

jártam már
és nem jutotteam se3ova

az egyik elvitte
messze önmagamtól

a másik visszavezetette
3aza

az út-menti állomások
mennyi 3iába-idő

zajos csendek
és lázas látomások

felélt 3iába-erő
né3a fekete napsugarak

3azug fénye
világítotte útszakaszomra

máskor vakító igazságoktól
kábán

jártam tévutakon botladozva

sokáig tartotte mire rájötteem
az utak se3ová nem vezetnek
akkor értetteem meg mindent

amikor megéreztem melegét kezednek
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felhőkön túl

vala3ol a fel3őkön túl
fent lebegtünk valami ajtó előtte

nem akart kinyílni a zár
3iába forgatteuk a kulcsot

csak fel-felnyögötte

leültünk a küszöbre
vállamra 3ajtottead a fejed
szelíden simultál 3ozzám
így találtunk egymásra
vala3ol a fel3ők felette

csukott szemek

csukotte szemek
sötét van

amikor akarom

csukotte szemek
és enyém

a legnagyobb 3atalom

csukotte szemek
mögötteük

otte van egy másik világ

csukotte szemek
olyankor is

gondolok rád

csukotte szemek
nem adnak

többet nekem

csukotte szemek
mint a nyitotte szemekkel

megélt szerelem
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árkok – utak

a világ árokpartjai a Csendről énekelnek
otte ülünk mindegyiken és 3elyet szorítunk a Félelemnek

szédült szentjánosbogarak 
görbült karikákat rajzolnak körénk

lassan elmúlik az éjszaka és a 3ajnal sátra borul fölénk

elindulunk…
az utolsó 3osszú útra

egymás mellette megyünk és nem jövünk többé vissza
fel3ők kísérnek és folyton esik az eső

mégis lépésről-lépésre forróbb lesz a levegő
csordul a sötétség és nem tágít mellőlünk

a fény utolsó sugara mégsem szökik el többé belőlünk
az árnyékban járunk és szolgáljuk a Fényt

vala3ol a koponyánk mélyén őrizzük a reményt

lépéseink a Földet forgatják, 3ogy a Mindenség működjön
mi mind azért élünk

3ogy a Teremtés feleslegesnek ne tűnjön

csak álltam

csak álltam otte és néztem
mit csinál?

mit tesz az én nagyszerű
csodás népem?

és nem történt semmi…
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csellengő léptek

csellengő éjszakák, kopotte kövek a járdán
rendít3etetlen 3it, 3ogy valaki most is vár rám

alatteam 3ideg sötétség, feletteem fakó csillagok
jobbomon önmagam, balról a Hold ragyog

mit is keresnék, 3a már mindennek vége
mit is remélnék, 3a nem jön a vég mégse

annyi más le3etne és mind-mind más3ogyan
csak jönnek a tegnapok és a 3olnap elro3an

talán mégis megmarad a világból egyetlen pillanat
3a el is pusztul minden, ez a szeretet itte marad

csupa csend

csupa csend ez a nappal
csupa vágy és csupa zene

nézd otte fent kéken ragyog
az egyszerűen-szép üzenete

vala3ol alszanak még
a magasan-röpülő madarak

meleg-zöld álmaikban
a ragyogó Nap felé tartanak

álmainkban mi is
a fény felé szárnyalunk

3a komor és ne3éz is a jelen
le3et még álmodotte-3olnapunk
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csend hullott

csend 3ullotte az utcára, a kövek vacogni kezdtek
megfagyotte 3irtelen az éj

de senki nem sejtettee, 3ogy ez már a Kezdet
né3ány macska futotte át az úton

vala3onnan sültkrumpli-szag kavargotte elő
a csatornák egyre mélyebre süllyedtek
és iszamos-ezüst 3oldfényes lette a tető

didergő fák

didergő fák sétálnak
az árokpartokon
az arra járó Tél

a messzire tévedt Ősszel rokon
remegő ágakon

né3ány apró lélek
a törzsek alatte sötétség

az ágak közt fények
görbült idő

sodródik tovább a szélben
né3ány 3ang szól

vala3ol a messzeségben
fikgyelünk

a távoli dallamokra
dobog a szívünk

a reszketeg ritmusokra
fe3ér ilyenkor a világ
megdermed a csend

rejtsük jól el a csodát
vala3ol mélyen… odabent
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dobbanások

dobbanások rajzolják
élővé a reggeleket

né3a cseréljük újakra
a szerepeket

ma legyünk mások
mint akik tegnap voltunk

még le3et jövőnk
de már nincsen múltunk

minden lépésünk
egy újabb elveszette remény

körbejárunk valami
ki3alt város főterén

3alotte ablakokon át
ránk néz minden üres szoba

nem indulunk többé
és nem érkezünk se3ova

elmondjuk újra és újra
3ogy még élünk

de az örökös körforgásból
kilépni még mindig félünk

fogd a kezem szorosan
és kezdjünk egy új utat
fel3ők közötte a csend
villámok után kutat

fel kell szabadítani
a bennünk rejlő erőt
zu3anó csillag so3a

nem talál magának szeretőt

csordultig telt lélekkel
nincs többé le3etetlen

a szerelem örök és
örökké ért3etetlen

né3ány dobbanás
azonos ritmusban…

a közös lélek
mindegyikben otte van…

egymás szemében a fényt keressük
és folyton azonos irányba nézünk

lassan szét3ullik a világ
de mi a szerelemben örökké élünk
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dobognak

dobognak sötét léptek közeledik a menet
szívem ritmusára lüktet és jön egyre közelebb

fekete fátyol lobog, olyan baljóslatú az ég
dobognak sötét léptek, de Te azért ne félj K

érzem a sötét lépteket
velük dobban a szívem
nem érted jön a menet

3anem már régóta értem

rendít3etetlen közelednek
már gyermekként 3allotteam

3ogy rám ne találjanak
elrejtőztem a karodban

szerelmed rejteget engem
a dobogó menet elől

szeress örökké engem
különben a sötétség megöl

fák között

fák közötte a fények
mind térdre estek

fekete gondolatokban
fe3éret kerestek

sötét-némaságra ítélt
sugdosni akaró lombok
egyre csak önmagam

keserű árnyékába botlok
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éjszaka – hajnal

lovaink patája a csendbe lépette
dobogásuk ezer ősi dalt felidézette
lélek-lobbantó dalok ritmusára

vágtatteunk fel a sziklás 3egy csúcsára

a vágtától forró lette a lovak teste
és ránk zu3ant a 3űvös nyári este
otte megéreztük a sötét árnyakat

mi sem voltunk több, mint né3ány árnyalak

szárnyaló dallamok kavarogtak
agyunkra csalfa láncokat fontak

szél játszotte a fák közt: őrült zenész
az éjszaka 3osszú volt és ne3éz

zi3áló testünkben nyugtalan lélek vergődötte
társul 3ozzánk látnoki álom szegődötte

szédülő világok semmibe zu3antak
lovaink szemében furcsa tüzek lobbantak

lebegtünk végtelen mezők felette
kerestünk végre valami feleletet
és az álmok furcsa szövetén át

látni véltük egy új kor angyalát
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elszállt ünnep

utam felénél sem jártam
sétámon árnyékok kísértek

csend kucorgotte a 3omályban
3oldfénnyé vált né3ány kísértet

megkondult az idő-3arang
a csillogó álmokat szétszaggattea
mint mikor angyal száll fölénk
olyan csend lette egy pillanatra

az Ünnep épp tovalebbent…
látteam átsu3anni a ridegen kongó téren
3abozotte kicsit és végignézette a városon
még megpróbált úrrá lenni a Végességen

felemelkedette és átlátszóvá vált
azután szétoszlotte 3irtelen

de tudom, so3a nem tűnik teljesen el
otte él örökké a szívedben

dörömbölj

dörömbölj az ajtókon
3a kopogni nem le3et

nem baj 3a vala3ol
felírják a nevedet

ki fog rájuk emlékezni
évtizedek múlva?

de a Te neved fennmarad
sárga papírokra írva
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ez csak egy játék

ez csak egy játék
fuss továbbK

ez csak egy játék
3allod világ?

ma is 3olnap lesz
vagy 3olnapután

múlik a jövő
egymásután

vas a kezedre
kezedbe kéne

ne3ogy kialudjon
a becsület fénye

ez csak egy játék
szaladj, szaladj K
ez csak egy játék

ne add meg magadK

vala3ová eljutsz
vajon minek?

add át a stafétát
vajon kinek?

né3a botlik a láb
visz tovább mégis

véget ér az út
mint egy poézis

ez csak egy játék
úgy mint a szél

ez csak egy játék
3ozzád beszél

fel3ő-dobbanások
vizes utakon

villám-sikolyok
nincs több nyugalom

futnak az utak
de mi állunk

folyton keresünk
semmit nem találunk

ez csak egy játék
lángoló léptek

ez csak egy játék
kigyulladt képek

sínekre fagyotte
robogó vonatok
félve sutteogotte

sietős mondatok

ezer utat jártál
egy is elég lenne

ezer neved volt már
több is kevés lenne

ez csak egy játék
lépésről lépésre

ez csak egy játék
kérdésről kérdésre

áradó álmok
fénytelen éjek
nappal is fázok

elveszette remények

megtört só3ajok
zi3áló testek

csak lásd meg végre
mióta kereslek

ez csak egy játék
földből az égbe

ez csak egy játék
so3a sincs vége
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feküdj mellém

feküdj mellém…
van még 3ely itte

a lövészárok alján
itte is nyirkos a föld

de meleg van
és a golyók is

ne3ezebben érnek el
mint odafent

feküdj mellém…
ki tudja

meddig tart még
3ogy itte kell lennünk

céltáblának…?K
kiszolgáltatva a világnak

és reménykedve
3ogy egyszer vége lesz

feküdj mellém…
és álmodjunk

a Békéről
amit annyira várunk

de talán so3a nem jön el
meg sem érdemeljük…

3isz itte vagyunk…
feküdj mellém…

3isz semmi más nem maradt…
itte vagyunk ketteen

a világ pedig odakint
és golyók süvítenek

és srapnel 3ullik
és mustárgáz marja

az üvölteni akaró torkokat
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feküdj mellém…
várjuk meg a csendet

várjuk meg amíg vége lesz
addig 3úzzuk meg magunk

bár amíg itte vagyunk
és a másik árokban is lapulnak

addig so3a nem lesz vége
a 3áborúnak

feküdj mellém…
igaz nem mi kezdtük

de mi döglünk 3alomra
árkokban és árokpartokon
és az éveink úgy telnek el

3ogy folyton csak 3arcolunk
pedig azt szeretnénk

3a véget érne már
feküdj mellém…

azután álljunk fel együtte
zászlók nem kellenek

és jelszavak sem
biztos meglátják a másik oldalon
talán megértik és nem lőnek ránk

talán ők is előbújnak
és csatlakoznak 3ozzánk

feküdj mellém…
és 3a mégis eltalálnak

látni fogod: mi is vérzünk
így is úgy is vége lesz
3arc nem lesz tovább

igaz nekünk már béke sem
de legalább megpróbáltuk…

&&&nem értelmetlen volt az életünk
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fekete vermek

fekete vermekbe ásva kucorogsz
nyirkos földbe álmodod a csodát

kor3adó levelek fedik a tested
de nem felejted a vágyak otte3onát

a sötétség félelmes de elrejt
az igazság nem véd meg semmitől

a nappal torz mosolyra késztet
nem vársz már semmit senkitől

vala3ol elmaradt a remény
olyan gyorsan futotteál

pedig lette volna még né3ány költemény
most nézd meg 3ova jutotteál

végigcsorog a veríték
3oltfáradt testeden

felismered az örök törvényeket
előtteed állunk pőrén és meztelen

csak3ogy változik a világ
már semmi nem azt jelenti mint régen

csak egyetlen igaz szó maradt
az is most úszik el a messzeségben
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fényszövet

fényszövet feszül fölénk
óvatos léptekkel közeledik az álom

csillogó por szitál körénk
és otte függ a pillanat egy pókfonálon

milyen semmitmondóak a szavak
pedig igaz meséket sző3etnénk belőlük
milyen rég volt amikor megálmodtalak

most a végtelen menekül előlünk

elringatnak fakuló csillagok csendes dallamai
piruló 3ajnal összeér a mélybe zu3anó éjjel

lélegzetünket elnyelik a fák
a3ogy egymást öleljük örök szenvedéllyel

mint szerelmesek kezén az érintés
otte marad a mezőkön a nyíló virágok illata

fordul a világ és közel már a Tél
riaszt fagyos ég 3allgatag csillaga

él bennünk a csókok édes csendje
csak ez tartja fenn a reményt

az állandóság nyugalma összetart
és elmond még pár költeményt

jönnek lélek-fagyasztó szelek
megborzonganak akik egyedül járnak a világban

meleget nem találni más3ol
csak Másik Felünk ölelő karjában
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hajnal

eljön a 3ajnal, mindig újra
szét3úzza függönyét a táj

dereng a fény és bontakozik az ölelés
kezdődik egy új nap, úrrá lesz az éjszakán

az ölelés melegsége egész nap rajtunk marad
lelkünket védő kabátként 3ozzánk tapad

kart karba

kart karba öltve jár az ősz s a tél
fekete fel3ők gyülekeznek

korai 3avat 3ord a szél
rakódik dér és köd egymásra
koronát rajzol a jégpalástra

lucskos reggelek kopogóssá vállnak
törik az ág és ropog a 3armat
tört fűszálak közé temetkezik

fátyolos fénnyel néz ránk a Nap
fagy érkezik az alkony jötteével
didergő csenddé válik a sötét

mint fekete füst úgy gomolyog kedvünk
és lelkünk látja már az Ősz végzetét

s didergő szívvel a 3ajnalt várjuk
amíg érkezik az Álom-tavasz útjait járjuk

madarak röpte

madarak röpte – sóvár vágy marad csupán
zötykölődöm tovább a Valóság vonatán
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megváltani

cseresznyetermő ágak alatte, valami fény úgy elszaladt
valami árnyék meg követtee, mindezt senki észre sem vettee

csak én egyedül talán
olyan volt mint egy elcsúszotte akkord a zongorán

mint az éjszakai ébredés
amikor érzed, 3ogy itte vagy, de tudod, 3ogy ez kevés

olyan kevés, mint magányos napokba rejtette apró örömök
amiket kedves mosollyal a létezésnek köszönök

nem intek búcsút és so3a nem érkezek
folyton itte vagyok, de mégis elmegyek

mint amikor úsznak át a fel3ők az egyenes-fényű Hold előtte
az ember csak áll és észreveszi, 3ogy felnőtte

3ogy kilóg a karja a kabátból és már nem csak a lelke lángol
de ég az egész teste, mert gyötrődik nappal és este

3ordja a súlyos ter3eket amiket már senki nem is emleget
olyan természetes, 3ogy meg kell gebedni
mert el3itteük, 3ogy az életünk csak ennyi

közben meg már csak élni nincs idő
csak szeretni nincs erő

és el3alványulnak a szemek
és alig lüktetnek már az erek

felriad majd a nyitotte lélekkel alvó
egyszer 3azaér minden csavargó

fáradtan túllépked önnönmagán is
és észreveszi, 3ogy mindez milyen banális

3ogy elfelejtettee ki is ő valójában
miért is bolyong ebben a világban

nem akar jót tenni és nem akar ártani
de 3ogy tudná így a világot megváltani?
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napsugár alszik

napsugár alszik el a járdák peremén
arra sétálunk éppen Te meg én

nézd a fák alatte a földön a leveleket
szél dúdol kopár ágak közt őszi éneket

lépteink mögötte már a Tél oson
sétálunk keresztül a városon

kezed a kezemben: lélek-kapocs
el3agyotte nyomainkon már a múlt tapos

ne gondold

ne gondold, 3ogy nem jön el a Tél megint
látod, a fákon már csak a szél fütyül

ne gondold, 3ogy nem fagynak meg a tavak
látod, ezt 3agyta az ősz örökül

csomókba gyűlnek a száradó levelek
fekete avarban táncolnak a fák
csikorogni fognak a lábnyomok
és állandó lesz a 3ajnali 3omály

kondulásra vár a 3arang megfeszülnek a csend 3úrjai
lassan eloszlik minden 3arag és átölelnek a megbánás karjai

né3ány lépés már csak és ideér, merev arcával arcodba bámul
azután gyorsan továbbáll, még mielőtte az ember ráun

nem tart örökké semmilyen fagy
egyszer 3armatteá válik a dér

közösen állunk majd a rügyező fák alatte
egy pillantásod a tavasszal felér
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nem hiszem

nem 3iszem
3ogy megáll3atok többé

nem 3iszem
3ogy menni kell

nem 3iszem
3ogy nincs választás

nem 3iszem
3ogy csak ennyi kell

súlyos kövek 3ullanak
a földbe tér vissza ami felnő
simogató szelek elragadnak

esőtől könnyű a fel3ő

ne 3iggy – a mézes-szavaknak
ne 3iggy – mosolygó-3azugságokat

ne 3iggy – nem jót akarnak
ne 3iggy – 3átulról sújtó bátorságokat

sarkok mögötte áll lesben a tél
kopotte falak bámulnak közönnyel

vigyorgó alak súgja: ne félj K
köszöntenek tetteetette közönnyel

***

látni már a valóságot
de semmi nem olyan egyszerű

bevallani, 3ogy átvertük önmagunk?
önként vállalt rabság le3et keserű?
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nem hullhat

nem 3ull3at a csend a ki3alt város magányos tereire
nem zu3an3at a némaság a kopogó utcakövek 

nedves szürkeségére

3angok kellenek, 3angoknak kell gyúlnia
elsöpörni minden bénultságot

3angoknak kell robbannia

nem fullad3at a sodró fekete sárba – aminek ragyogni kell
nem olvad3at a sötét ragyogásba – aminek növekednie kell

fel kell növekedni, az egekbe törni
kiemelkedni a lapossá váló világból

nem állni meg addig
amíg minden igazság nem lángol

át kell folyni a 3egyek felette
átsu3anni a tengerek mélyén
átszállni föld alattei járatokon

átkúszni villogó csillagok fényén

megvillanó, tündöklő igazságok 3ová tűntetek?
keresünk, rejtegetnénk féltőn titeket

&&&és 3a rátok találunk
többé nem mondjuk el senkinek

csendbe ojtjuk
mélybe nyomjuk

így élünk…
&&&amíg le3et
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összébb húzom

kicsit összébb 3úzom a világ előtte a függönyt
óvom még a napfénytől az éjszakám

a falról visszaverődő fényben
lassan derül fel szobám

az árnyékok alszanak még
3iába a korán jötte fény-özön
benéz az ablakon nappalom

só3ajt, mosolyog és rám köszön

fáradt lángok égnek a 3orizonton
furcsa pírban ragyognak a fák
álmosan nyújtózik az ébredő

lassan szétfoszló világ

az álmaim su3annak el
már egyikre sem emlékszem
3a a valóságot akarom látni
csak a két szemedet nézem

ritmusa dobban

ritmusa
dobban a

sűrű csendnek

fátyola
táncol az

esti ködnek

lépteim
vétkeim

körbe vesznek

vágyaim
álmaim

megölelnek

nevetés
feledés

mint a rózsa

sose járj
sose lépj

a nyomomba
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pengő acél

pengő acél földbe ásva
vízpára oszlik a szélben

tűznyelvek törnek az ég felé
a nappal feloldódik az éjben
el3agyotte lépések kopognak
a keményre taposotte földön
ez még nem a Mennyország

ez csak egy újabb börtön
3ázak fölötte füst kanyarog

köd szitál a leszálló alkonyatban
reszkető csillagfények néznek alá

a lassan erősödő, szédelgő bódulatban

sétáltak

sétáltak…
kézen fogva jártak

egyszerre léptek és nekimentek a sűrűsödő 3omálynak
lassan olvadtak fel a vastagodó sötétben

léptük kopogotte csak a lezu3anó csendességben
észre sem vetteék, 3ogy egyedül maradtak

sétáltak tovább egymás mellette, de lélekben együtte 3aladtak
cseppenként tűnt el a világ, 3alkan kopogotte az eső

éppen véget ért egy nap és születette a következő
sétáltak…

kézenfogva jártak
tenyerükből adtak erőt egymásnak

mentek tovább rendületlen
3elyet csináltak a vérvörös pirkadásnak
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sebes folyású

sebes folyású vérerekben csendet muzsikál az elmúlás
ezer 3úron játszik új dalokat minden újabb szívdobbanás

sikoltanak a 3ajszálakba mélyen lerakódotte mérgek
vala3ol egy másik életben már megtaláltalak Téged

sutteog a szemérmes szél most is 
mint mindig minden elmúlt évben

fények villódznak körülötteünk
valami s3ow megy a TV-ben

csendülnek megfagyotte só3ajok
betöltik az üres tereket
kacagó lángokat várnak

és nedvesen csillogó köveket
magányos utcákon jártunk

minden fényes ablakon benéztünk
a 3ajnalra vártunk kéz a kézben 

és egymásnak csodákat meséltünk
az első napsugarak körbejárták 
meggémberedette vacogó testünk

mi mégis önfeledt örömmel
a felbukkanó Napra nevetteünk
né3ány álmunk velünk maradt

nem oszlotteak el a nappali fényben
táplálták lelkünk órákon át

szívünkbe folytak az esti békében
a lezu3anó sötét-csendben

lármásan zu3ogotte a vérünk
miközben álltunk az éjszakában
már örökké egymásban éltünk
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senki nem tud semmit

senki nem tud semmit pontosan
a lényeg éppen ebben rejtőzik

állítsd az igazságot 3amis paravánok mögé
és fikgyeld, a3ogy böfögő 3azugságokkal kergetőzik

micsoda bolond varázslat ez?
3onnan bújtál elő ördögi C3ippola?

látom a3ogy minden körülötteed forog
és arcodon ül a fondorlat sunyi mosolya

tudod, 3ogy 3amar vége lesz
bármilyen 3osszúnak tűnik is most ez az egész

az élet olyan silány és rövid
és a jövő 3elyette 3amar a múltba mész
csak varázsolj, csak játszd el a sikert K

amíg még mindenki 3isz neked
amíg még le nem lepleződsz

amíg meg nem látják: a király meztelenK
mert az imádók gyorsan elfordulnak
rajongásuk 3irtelen válik gyűlöletteé

menekülni már nem lesz 3ová
mert a szeretetük nem válik menedékké

és amikor a végére ér a végtelen
és az álmaid mind kifakulnak

akkor látod meg majd a valóságot
és a büszkeségeid mind térdre 3ullnak

azt 3itteed az öröklétet építed
kérded majd: mi végre volt minden?

de összeszorítotte öklödben
akkor már semmi nincsen

216



Otte3onok Komáromi János

sietős léptekkel

1&
sietős léptekkel
végig az utcán

cipők kopognak
egy a más után

sötét van még
az ég 3avat csodál

pu3án landol a fény
a csend 3omlokán

R:
valahol rózsák nyílnak

és simogat a szél
valahol ra0og a Nap

és melegít a fény

a pirkadat
narancsos csendet szitál

madárdalok 
ébrednek az almafán

2&
sietős léptekkel
végig az utcán

emberek mennek
egy a más után

fekete cipőkre
fe3ér 3ó rakódik

didergő arcok3oz
jeges szél csapódik

R:

3&
sietős léptekkel
végig az utcán
gördülő levél

zörög a járdán

3ó alá rejtőzik
most az egész világ
csendben lapul meg 

minden 3ervadt virág

R:

4&
sietős léptekkel
végig a járdán

otte áll a valóság
a 3ajnali vártán

3ópu3a álmok
szunnyad a város
boldogság-ígéret

illata jár most

R:
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sodródott

sodródotte az árral
elúsztak mellettee a múlt törmelékei

a partot nézte folyton
fejében még otte jártak egy másik élet emlékei

vala3ol távol otte sejtettee a célt
otte fog majd zu3anni, mint vízesés cseppjei

3űvös szél fújta az arcába a permetet
egyre távolabb kerültek a boldogság elenyésző percei

láttea a fekete fel3őket az égen úszni
érezte, 3ogy közeledik az Utolsó Vi3ar
kissé bizonytalanul imbolygotte a vízen
még nem tudta pontosan mit is akar

talán a morajló csendet… talán azt kereste mindig
talán a folytonos küzdelmet… születéstől a sírig

talán azt… talán valami mást
talán a rendet… talán a folytonos változást

sodródotte az árral, le3unyt szemekkel lebegette
már nem láttea, de lelkében 3ordozta a Sötét Felleget

nem volt benne csend és nem voltak 3angok
nem volt születés és nem volt 3alál, és nem szóltak a 3arangok

lassan az Út végére ért
de már nem érdekelte a megérkezés

örök sodródásról álmodotte
amikor megszűnik a zu3anás és a felemelkedés…
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sötét harang

megkonduló sötét 3arang 3angja fekete füstöt teker
körénk kúszik a csend és átölel

megpendülő ragyogó fény
villan a 3ajnali ködben és

átbukik a didergő mindent átitató tejfe3ér lát3atáron
nedves érintésű 3armatos fűszálak 3ajlanak a föld felé

zölden és csillogón bókolnak a születő Napnak

éjfekete órák telnek 3alottei
némaságban, a rejtőző 3angok
még félénken meg3úzódnak

a falevelek közötte pi3egő tollas csendben
megszülető zajok erdejében
eltéved az ébredő gondolat
és a3ogy átro3an a 3alottei

árnyak közötte ujjongó öröm járja át

megkonduló fe3ér 3arang 3angja világítja meg a
tévelygők útját, a3ol most éppen az jár, aki 3azatérni készül

indulni kell te3át
nem várni tovább

nem oszlani el a 3ajnali párával
nem eltűnni a 3ajnali

3armat-gyöngyök
csillanó gömbjeiben

indulni kell…
&&&

&&& vala3ol várnak
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súgd a fülembe

súgd a fülembe merre mész
3ogy mindig megtaláljalak
súgd a fülembe: visszatérsz
3ogy mindig 3azavárjalak

3egyeken és erdőkön át törj utat magadnak
mezőkön és vizek partján kopotte ösvények 3aladnak

lépj az útra és indulj
3ogy időben odaérj
lépj az útra és gyere
3ogy estére visszaérj

ne legyen több 3iába-lépés, jó lesz végre megállni
be kell fejezni a keresést, tanulj meg: találni

süket voltam

süket voltam a csendtől
megvakítotte a fény

mégis 3allotteam a sutteogásod
amikor felém jötteél

meglátteam mosolyod
a néma sötétben

mozdulatlanul forrtunk egybe
egy érint3etetlen ölelésben
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szimbólumok

szimbólumok erdejében elvesztünk a fák közötte
észre sem vetteük, 3ogy az avarba a Tél már beleköltözötte

az ágak végén még otte ült egy-egy megfáradt levél
de a fénylő ablakokra már jégvirágot rajzolt a szél

szavaink észrevétlen jéggé fagytak
meleg mosolyunk mögé 3ideg rejtőzötte

még egymásra néztünk né3a
de tekintetünkbe már a közöny férkőzötte

már csak a 3óra vártunk
mindent betakarjon

csak 3ulljon, 3ulljon egyre
minden fe3érré váljon

fe3érré
mint amilyen a lelkünk le3etette vala3a

amikor azt reméltük
le3etünk az égbolt legragyogóbb csillaga

talán a 3ó, a 3ó az még mindent betakar3at
talán már nem is le3et több amit a világ akar3at

csak né3ány szimbólum
ennyi az életünk

nincs már semmi több
amit még kér3etünk

csak egy nagy fe3ér lap
egy utolsó újrakezdést

mint egy összefikrkált fal
várja az újra-festést

legyen minden fe3ér újra
kezdődjék minden elölről

mert különben ez a napi robot
összetör és felőröl
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tócsák tükrében

tócsák tükrében rebben az arcom
tócsák tükrében veled alszom
nedves föld tapad a lépteinkre
nézz vissza né3a a vétkeinkre

madarak szárnya alá rejtőzünk
madarak szárnyai közt vergődünk

égig repülnék, 3a velem jönnél
égig repülnék, 3a meg nem kötöznél

véremben van a sámánok tánca
véremben van a puszták románca

több ezer éve bolyongunk már
életünk gyorsabb a gondolatnál

ne legyen vége, amíg nem akarom
ne legyen temetés, csak lakodalom

a lélek örök, a test mulandó
egykori istenünk ma már 3alandó

szemedben

szemedben színes rajzok, szívedben sötét árnyak
fölötteed gyűrötte fel3ők, mögötteed vetette ágyak

körötteed 3ullni kezd a 3ó és elolvad a kezeden
csillogó jégszilánkok billegnek álomba-szédült fejeden

már nincsenek szárnyaid, végleg a Földön maradtál
talán ember vagy kívül, de belül angyal maradtál
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tovább esett

az utcára lépve elébem csordult a csend
üres és sötét volt a város

pedig reggel volt…
&&&és az eső esette

órákig bolyongtam a dülöngélő 3ázfalak közötte
és ázotte zakóm zsebéből csak né3a vetteem ki a kezem
kalapom széle előre 3ajlotte és a lecsorgó esőcseppek

3idegen robbantak szét a térdemen
a tócsákba gyűlt víz furcsán csillogotte

a3ogy a lépteim kerülgetve
színtörő köröket gyűrt a felületre
egy dallam kúszotte felfelé bennem

a gyomromtól a szívemig és tovább, amíg a szám3oz ért
átjárta az egész testem és dúdolni kezdtem…

dúdolni a 3olnapért

&&&és az eső tovább esette

tegyél egy lépést

tegyél egy lépést, vegyél egy álmot
nézz a falakon át, lásd amit még senki sem látotte

repülj magasra, sodródj a széllel
sokan néznek rád, de senki sem ér el
tegyél egy lépést, álmodj egy álmot

temesd el újra, tépj a sírra egy szál virágot
3amis próféták közt elveszik a lélek
sötét paplan alatte alszanak a fények
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valami csendes alkonyat

valami csendes alkonyat belém 3asít és ragyog az ég
fel3őkön túl a csillagok, mint gombostűfej olyan kemény

sötéten mordul a folyó, mélybe le3úz, 3ullámot nevel
víz siklik lapos partokon, bilincsként tart, nem enged el

kószál a szabad gondolat, kövekre ül a 3oldsugár
éjfélig még velem marad, elenyészik, reggel újra vár

3ajnali égen pirkadat, parázsló fény Napot növel
madár-szárnyakon az égbe…

tekintetem magasra emel

vékony füst

vékony füst tekergette fel
csomót kötötte a szél a fellegekre
napsugarak közötte játszotte a kék

és a lift. felkúszotte az emeletre

csendes nyikorgással állt meg a villamos
a város ki3alt terén gyűrt papír gurult

lassú lépésekkel kézenfogva andalgotte egy pár
és egymás szemében keresték 3ol van a múlt

a füst lassan eloszlotte odafent
a távolban eltűntek a felrebbent madarak

mennyi emlék veszik el az időben
de nyomokban né3ány megmarad

minden este elalszik az utca és lustán lélegeznek a fák
összebújunk a paplan alatte és gyermeki gyengédséggel ölellek át
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valami elbújt

valami elbújt az éjszakában
valami fény messze menekült
valami láng utolsót lobbant
valami teli teljesen kiürült

a Kezdetre vég nélkül várni kell
egymást üldözik a napok

a Vég 3ívatlanul jön el
nem szeretnéd, de látni akarod

olyan rövid volt ami eddig eltelt
és olyan 3osszú még amire várunk

olyan fakó mindig a valóság
mint az elfelejtette álmunk

élünk örvénylő-zu3ogó energiák közötte
a 3angok simogatnak a csend kőkemény

ketteős lelkünk vágyak közé rejtőzötte
örök várakozás és pillanatnyi remény

de fekete lyukakon átjutva is
megmaradnak és előtörnek az ősi energiák

folytonos felröppenéstől az ismét-zu3anásig
újra és újra várok rád
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virágok között

virágok közötte könnyű a lét
virágok közötte várom a fényt

aludni jó, de az ébredés fáj
elnyeli a fényt a szürke 3omály

csend van és a 3angok elalszanak
csend van és a dalok elringatnak

illatom otte maradt a bőrödön
megjön egy új nap és el is köszön

feketébe csomagolt vidám színek
feketébe csomagolt új életek

volt valami álmom mindig rólad
mindig akartad, de sosem mondtad

vázold fel a falra könnyű kézzel
vázold fel valami kopotte szénnel

csukotte ajtók mögül előlépek
nem vagyok új fiklm, csak régi képek

csukotte ernyők alatte bőrig ázunk
nyitotte kabátokban mindig fázunk

kezemben markolom a sötét vásznat
esőcseppek közötte a világ: látszat
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Körmendi Rita

1979& 12& 02-án születteem Bácsalmáson, férjnél vagyok és van
két  gyönyörűszép  gyermekem&  Édesanyám  nagyon  szerettee  a
könyveket& Emlékszem a kemény kötésű, díszes könyveire, mely-
nek borítójára, olyan 3 éves formaként, kimásolgatteam a díszes
betűket, nagyon 3aragudotte rám érte… 

Mindig szeretteem rajzolni, festeni, barkácsolni& 
Elég ne3éz gyermekkorom volt, 1993& december elején szerte-

foszlotte sok-sok álom, egyetlen éjszaka elvesztetteük mindenün-
ket,  minek 3atására verseket  kezdtem írni&  Majd tizenéves ko-
romban iskolai pályázaton is részt vetteem& 

Sajnos az élet úgy ítélte, 3ogy a betegeskedő anyám ápolására
és a munkavállalásra kell szentelnem időmet, így az iskola mel-
lette és után először dolgozni mentem& Hosszú-3osszú évek teltek
el, mire ismét tollat ragadtam az ecset mellette…
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Hinni akarok

Dobozokból szőnyeget terítetteem lábam elé,
Ne3ézkesen, de végre elindultam 3azafelé,
Feladtam sok-sok álmot és vágyat,
Hátra 3agytam élményt és tárgyat&

Keserű szám ízét kiöblítetteem gyorsan
Tennivalók listáját nézegetteem 3osszan,
Igyekeztem feledni mindazt, ami fáj –
Ó vár már rám a magyar táj K

Ro3anok vissza 3aza 3ozzád, s maradok
Nem érdekel 3olmi csábítás s indokok
Magyar vagyok, Büszke Magyar
Ki itte3on, otte3on van és 3inni akar&
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Körmendi Rita: : : : Fa sorozat, 4. fa
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Kötelék

Kitárom két karom, 3a kell várad leszek,
Összefonom ujjaim, 3ogy esőtől védjelek&
Űzötte szíved 3ajlékomban megnyugvásra lel,
Könnyeid itatom rongyaimba, 3a kellK

Örömödtől kivirulnak kertem virágai,
Mosolyod 3osszasan akarom vigyázni,
Kedves madárkákkal kacagj szertelen, 
Mindörökké tavasz marad életedbenK

Szilárd talajra építette 3item, nem 3agyomK
Holmi zsarnok-féle ártson, bármiféle 3atalom&
Körülölel szeretetem kovácsolt kapuja,
Zárjá3oz szívednek örökké lesz kulcsa&
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Körmendi Rita: Tanyán
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Köves István

1938& 03& 29-én születette& Költő, drá-
maíró& Amit tud, azt nem a JATE Böl-
csészetteudományi  Karán,  vagy  a
Szín3áz- és Filmtudományi Főiskolán
tanulta, otte csak diplomákat szerzette&

Életét  (eddig)  az  irodalom  és  a
könyvek  jelentetteék:  né3ányan  az
ELTE  Egyetemi  Könyvtárának  fő-
könyvtárosaként; a Magvető Kk& lek-
toraként; a Magyar Ifjúúság, illetve az
Ifjúúsági Magazin irodalmi szerkesztő-

jeként; a Pécsi Nemzeti Szín3áz, a Magyar Rádió, a Magyar Tele-
vízió dramaturgjaként és számtalan irodalmi kör, klub, társaság
alapítójaként, antológiák szerkesztőjeként emlékez(3et)nek rá&

Versei és novellái el3íresült antológiákban, országos folyóira-
tok, 3eti- és napilapok 3asábjain olvas3atók, s újabban a világ3á-
lón (bővebbet a Google és a Facebook) is megtalál3atók& 

Megjelent kötetei : MIDLIFE CRISIS (London, 1967), VOLTO-
MIGLAN – VOLTODIGLAN (Bp&,  1975),  BLUE BOX + BLACK
BOX (Bp&, 1986), BABÉRT BABÉRT (Bp&, 1987), AKKOR IS BOL-
DOGOK LESZÜNK (Bp&, 1991), EGY/SZEM/TANÚ (Szeged, 2002),
TÖRT/ÉN/ELEM  (Szeged,  2004),  KUPLERÁJBAN  NINCSEN
SZŰZLÁNY (Bp&, 2016), ULICKAJA SZOKNYÁJA MÖGÉ BÚJVA
(Bp&,  2017),  NA,  NEHOGY  MÁR,  KEGYELMES  URAMK  (Bp&,
2018), NEKÜNK LEFŐTT MÁR A KÁVÉ (Bp&, 2020)&
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Szélcsend
karc hidegtűvel

Thiick-t3ack, t3ick-t3ack, 
múlik a modern magyar idő,
a fővárosi& Szél kél,
vörös az ég alja,
tányérantennák közt csusszanva
kapucsínóba csobban a Nap
a régi gyártelep mögötte&
Múltunk épp a jövőnket falja&

Az aláírásgyűjtők már elvonultak,
nyomukban elnyújtotte panaszszó 
lapul a penészes lépcső3ázban,
a burjánzó gyűlölet bűze 
böfögve szavazni vágyik&
Több tonna beton nyomja itte a rendet,
kinek, minek magyarázzam, 
3ogy né3a a gégemetszés életet ment3et, 
Stadionország vajúdni vánszorog
a jegesen villogó, vetetlen ágyig&
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A tévé3íradóig még bőven van idő,
a sok semmiség csak nem áll
mindenséggé össze& Mint száradó 3áló,
lebben a függöny az ablakokban,
elég a városi fény, zokog az abortáló alkony,
a pneumatikus kapunyitó az egyetlen ellenálló&

Zi3ál az utakon az araszoló autócsorda,
járdaszélre 3ullva 3allgat a törten
maga alá fordult, csapzotte krizantém&
Az útteesten elgázolt 3arangszó lapul&
Fejét fel itte már senki nem veti,
sunnyogó 3ősök vonalkódos pályázataiból
épül vacogó szíveink köré bánat karantén&

Hatodik kötetem 3oztam a nyomdából,
azon könyökölök rodeni pózban,
a 3etedikért embriókat ölök, mind3iába,
jól látszik innen is a történelem,
a távolodó és a jövő,
sikeres minden, akár a szabadstrand Szibériában&

Úgy távolodik a gondolat a tetteől,
mint sikoltás a megkarcolt üvegtől&
Még alig fáj, inkább csak sajog,
versekbe keserednek a 3itegető órák&
Pengetarajos drótkerítés közt élünk,
lustán terpeszkedik bennünk a jó rák&
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Ha jön a tömeg, 3a nem, szabad,
3anem, 3a kell, 
az út menti lámpa pirosra vált,
a pulzáló idő, mint mindig,
csak a le3etőséget menti,
makacskodik, mint törötteen fénylő zöldág,
tömötte sorokban vonul
tanulságért a zord valóság&

Omladozó falak közötte 
lüktet bennem e vers lazán&
A létezés peremén
rám sem fikgyelsz, édes 3azámK
Betonba 3arapva csorbul a tejfog,
míg az idő, katonabakancsban
a körletfolyosók meandermintás 
kőlapjain, szüntelen kopog,
életünk mindenképp elfogy&

Az indulat forr, 3abzik a cefre, 
sok és kevés is, 3ogy igazán 3asson&
A szomszéd 3ázról, látom, 
most ugrik le egy lilapulóveres asszony&
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Magyar táj magyar nyesttel

Duzzog ez a faluvégi csend&

Sercen a 3óban a nyuszi talpa,
a leszakadó ág is puskalövés,
félve dereng a 3arangszó,
kéklik a sík fény, ereje kevés&

Ürül a porzsák, 3ullnak a morzsák,
nyest vagy egér tán, rágja a nádfedelet, 
robban a szív és lassul a láb,
dercen a szilva, a fán feledette&

Markukat le3elik, 3u33, a vadászok,
szeretők kacarásznak a paplan alól,
pincében patteog a szikkadó ászok,
térkövezette tájban 3őscincér dalol&

Ra0og, ra0og a búbánat iszapja,
3a vidámabb nótát úgysem 3all3at,
s vérző fűzfákra ül kajla kalapja,
meddig ember az ember, 3a 3allgat?

Duzzog ez a faluvégi csend&
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Virágének

Vörösen izzanak a lonc bogyói kinn az erdőn,
csak a csalán, a bodza, a kecskerágó
lesi most onnan, a kerítésünk felől,
Hova letteek a kertből a versek?
Hulló szirmok súlytalan tánca,
billegető bibék, szél3ordta szárak közt
tétován topogva tátognak a tulipánok,
rebbenő szirmú elfajzotte orc3ideák,
vérbő rózsák, lenge liliomok sorban
beleszerelmesednek a csélcsap mogyoróbokorba,
zömök petúniák fölé csüngő begóniák,
parasztmuskátlik, szomjazó legyezővirágok&
Hóbortosan 3arangoznak a fürtös fuksziák,
az enciánfa kerekded levelei alól ártatlan 
kiragyognak ibolyakék virágocskái,
nyugton guggoló zsályák lesik, 
szarkaláb, szellőrózsa, csillagfürt félre3ajolva 3allgat,
kuszán kúszik a csillagjázmin, 
ring a sok rezgő torkú rozmaring,
3arsog az angyaltrombita a kiskapu felette, 
3ortenzia, szerelemvirág vágyillatot páráll,
berkenye, boróka, szeder, borbolya, áfonya, málna,
3ibiszkusz, bazsalikom, kakukkfű, mályva
táncá3oz 3arangoz a szélben a csengőbojt, 
közbecsendít félbe a fényes fürtű rojtosvirág,
s a búbánatos rebarbara felől se jön válasz:
Hova letteek a kertből a versek?
Anyám virágai némán kuncognak az ablak alatte&
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Cseh Tamás váll-lapján

Nevetséges ez a 3avas-gyopáros tájkép,
még 3a csak 3asonlatként is
csusszanna be ide, par avion e versbe,
3isz mostanság nem csak itte, mifelénk, 
de Nakonxipánban sem 3avazik épp,
legföljebb 3a ónos eső 3ull,
gonoszat kaccantva ringó reményeinkre& 

Oikó árnyéka a Gellért-3egyig ér&
Mikor Joko3amából integet, félszegen,
megrebbennek a Bartók Béla úton 
az átteetszőre őszült falevelek&
Oikó apró keze még itte melegszik 
ma is, kabátzsebemben, ujja kapirgál,
s a Vérmezőn borzonganak a bokrok,
3a fátyol-cérna3angját vissza3allják,
le3eletét idézik a fonnyadt télálló almák, 
itte bolyong, mint madárnyi madrigál&

Lassabban múlik télen az időnk,
mert 3ogy tél ez is, ki tagad3atná,
naptár szerint biztosan az,
né3a még mint3a meg is állna,
kivált a puccos pesti oldalon,
3ol púposan pöfféeszkedik a Bálna,
s bár eltelt azóta jó pár nap
nélküle, itte, a budai Duna-parton,
szikrázva-jegesedve fénylik a víz,
s olvad Cse3 Tamás szobrán a 3óváll-lap&
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Indulás a repülőtérre

Van úgy, 3ogy a költő azt gondolja,
tudna élni más3ol, akár pagodában is,
3isz végül: itte is csak emberek élnek,
jók, rosszak, sőt, ezek szeme tele mosollyal –
ám egy ólmos 3ajnal P3enjanban is ébren leli
s 3iába 3egyek, folyók, kilométerek ezre,
vala3ol a 33& és a 43& északi szélességi meg
a 124& és a 131& keleti 3osszúsági fok közötte
akárcsak otte3on: bámul az utcára bénán, egyedül,
nézi a kirakatnélküli sugárút szédítő egyenesét,
a kendőbeborult, tipegő lányok nyomában
peckesen kopogó katonákat, a kanyargó kerékpárokat,
az anyjuk 3átára púpozotte csecsemők alvó ringását,
tömötte trolibuszokat, su3anó Volvókat, ezüst Mercedeseket,
a kék zubbonyokat és a lila masnikat,
a metrólejáratban csoszogó sok száz tornacipőt,
s e 3ajnali balette-bemutató karmesterének,
a rendőrnő barna botjának kimért, büszke táncát –
míg érzi, 3átára 3űlt az átizzadt ru3a,
nem érdemes már visszabújnia,
lassan egészen megvirrad,
kilobban a láng a csu3cse emléktorony csúcsán,
ő is nyújtózik egyet, indul az új nap, udvariasan
jó reggelt kíván magában mindenkinek, ellép az ablaktól
s mosolyog a gondolaton, 3ogy tudna
más3ol is élni, nem csak otte3on, de minek&
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Fejes Ibolya: Maldív szigetek
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Magdolna Léhi

Mosollyal arcodon ébredj,
í0 kevésbé fáj az élet.

Hatvan3árom éve születteem Debrecenben& Azóta is itte élek&
Nyugdíjas éveimet olvasással, unokáim felügyeletével, kertem

gondozásával töltöm& Amikor elcsendesedik esténként a 3áz és az
udvar, versírással próbálkozom&

Évek óta társ nélkül élek, e33ez az állapot3oz csak 3ozzászok-
ni le3et, elfogadni a magányt azonban le3etetlen&

Verseim az emlékezés, a természet csodáinak felfedezése, az
elmúlás elfogadása érzéseiből születnek&

Alapvetően jó kedélyű, pozitív ember vagyok, az életet aján-
dékként élem meg& Hiszem, 3ogy a szeretet, a bizalom, a törődés,
a barátság, a család összetartó ereje a legfontosabb emberi érzé-
sek& Az emlékezés pedig olyan, mint egy régi fiklm, egy el3alvá-
nyult fénykép& Könnyeket csal a szemembe, miközben egy édes,
melengető érzés mosolyt varázsol a szívem köré&

Verseimet Magdolna Lé3i néven írom, és osztom meg a Face-
bookon olvasóimmal&
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Tükröm fájdalma
(szonettbe zárva)

Múlnak a napok, ro3annak az évek,
Elvesztette ifjúúságomat kutatom,
Miközben fényképed kezemben tartom,
Rám törnek a mélyre elzárt emlékek&

Ma is sajog a megszegette ígéret,
Bátran 3azudtad, 3ogy mindened vagyok,
Szemembe mondtad, szíved nekem adod,
Színjátékod megbukotte, semmivé lette&

Törötte tükröm még őrzi arcformádat,
Asztalfikókom szegletébe rejtve,
Lelkemet te3erként nyomja a bánat&

Fényes könnycsepp nyújtózkodik szememben,
Nem sírok, csak fáj mikor újra látlak,
Életem voltál, szívemnek egyetlen&

Csak a csend

Még benne vagy a reggeli ébredésben,
az ablakon érkező tétova fényben,
a virágok mámorító illatában,
a fürdővíz frissítő csobbanásában&
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Kezednek nyomát itte 3agytad a tárgyakon,
a létra még támaszkodik a 3ázfalon,
szerszámok várakoznak a kerti padon,
egy félbevágotte farönk áll az udvaron&

Csend maradt utánad, és 3osszú nappalok,
a megszokotte 3elyen egyedül ballagok,
minden pillanat megőrzi az emléked,
nélküled szürkébe öltözötte az élet&

Hullámvasút

Egy 3atalmas 3ullámvasút az életünk,
élet3osszig érvényes megváltotte jegyünk,
nincs menekvés, mindenkit vár egy nagy menet,
kapaszkodj meg és élvezd ameddig le3et&

Egy életed van, te szabod meg az irányt,
időben javítsd az esetleges 3ibád,
nem tud3atja senki, 3ogy mi a jó neked,
a gyötrelem mélyén új álmok születnek&

És 3a jól 3asználod ki a pillanatot,
akkor idővel boldogan elmond3atod,
a mélység nem tudotte magával rántani,
3iszen megtanultál szabadon szárnyalni&
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Elnémult szavak

Né3ány eldobotte csokoládé papír,
egy régóta kiürült kávés csésze,
letűnt idők keretbe zárt emléke,
még 3allom fülembe súgotte szavaid&

Megfakult csokor egy régi vázában,
őrzi egy barna lány csodás álmait,
szerelemtől megrészegült vágyait,
megszürkülve áll a szoba sarkában&

Mondtál igaznak 3itte 3amis szavakat,
magadra öltve a 3űség álarcát,
érte minden kincsemet neked adtam&

Hálátlanul kifosztotteál, becsaptál,
álmaimat önzőn vitteed magaddal,
örökül 3agyva a magány fájdalmát&
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Szerelmes ABC

Ameddig akarod veled leszek,
Bármerre indulsz utánad megyek,
Csendesen 3allgatom lélegzeted,
Didergő válladat sállal fedem,
Ételem megosztom mindig veled,
Fáradó lábaid megfürdetem,
Gondozlak, amíg van lélegzetem,
Hiszen nekem te vagy a végzetem&

Ide sodort egy napon az élet,
Jó melletteed, semmitől nem félek,
Két karodban menedéket kérek,
Lelkemmel is simogatlak téged,
Minden este 3álát mondok érted,
Nélküled már nem múl3atnak évek,
Óriási csodákban volt részem,
Őrangyalként óvod minden léptem&

Pillantásod részegítőn átfon,
Ringató dal simogatja álmom,
Sóvárogva ölelésed várom,
Szerelemről beszél só3ajtásod,
Te vagy kire érdemes volt várnom,
Új életem egy percét sem bánom,
Ünnep mikor arcod újra látom,
Veled kerek-egész a világom&
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Este felé

Este van, sarokba 3úzódik a csend,
maga mögötte 3agyva a zord 3ideget,
megpi3en idebent 3olnap reggelig,
míg a napfény újra meleget terít&

Fél3omályban botladoznak az árnyak,
jó éjt intenek az utcai fáknak,
az álom is takarót 3úz magára,
3ogy nyugalomban teljen éjszakája&

Duruzsol a kály3a mosolygó fénnyel,
ringatja a szobát csodás mesékkel,
aludni tér a 3áz minden lakója,
képzeletben csodák válnak valóra&

Szüret idején

Ablakom párkányán kuporog az ősz,
Estefelé táncot lejt a szellővel,
A kertek alatte vigyázva jár a csősz, 
Dacolni próbál a múló idővel&

Dézsmálja a fagy szőlőnek szemeit,
Ideje elkezdeni a szüretet,
Megrakom a kály3át 3olnap reggelig,
Boldogan várom kik korán érkeznek&
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A prés3áz újra nevetéstől 3angos,
Összejötteek ismerősök, barátok,
Délfelé a nap is bátrabban ragyog,
Lekerülnek vállunkról a kabátok&

Délután a szőlőprés már nyikorog,
Megkóstol3atjuk a mézédes mustot,
Estére minden vacsora elfogyotte,
Beszélgetésre elég idő jutotte&

Kívánság

Nem akarok csak annyit,
örökké engem szeress,
ne magadat és nem mást,
ezért mindent megteszek&

Megosztom veled ágyam,
asztalom megterítem,
megfáradt lábaidnak
fürdővizet készítek&

És vigyázom álmodat
csak mindig engem szeress,
ölelj át két karoddal,
3ajtsd párnámra fejedet&
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Suttogás

Szerelemről sutteog az esti szellő,
A csoda megtörtént veled és velem,
A napot sem takarja sötét fel3ő,
Mióta megérintetteed szívemet&

Védelmezőn két tenyeredbe vetteed,
Nyugtattead 3alkan, mint anya gyermekét, 
A fájdalom béklyója elengedette,
Helyére beköltözötte a szenvedély&
&&&&

Köszönöm, 3ogy jötteél,
És velem maradtál,
Falakat átteörtél,
Újra reményt adtál&

Elfeledve

A 3ázfalakon túl elnémult a világ,
szobám szegletében 3alkan szól egy gitár,
egy régi lemezről szerelmes dallam szól,
csendes só3ajomra senki sem válaszol&

Egy teás csésze, mibe kávét kevertél,
a takaró, mit vállamra terítetteél,
parfümöd illata a fürdőszobában,
őrzi emléked a csodák otte3onában&
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Messze elvonulva a világ zajától,
elbúcsúzom lassan a kínzó magánytól,
a fák is gyógyítják kapotte sebeiket,
végleg felszárítom fájó könnyeimet&

Lábam alatte sutteognak a falevelek,
utat mutatva 3azafelé vezetnek,
társamul szegődik a 3ajnali szellő,
mosolyt csal arcomra az ébredő erdő&

Virradat

Ködfüggöny mögötte toporog a 3ajnal,
simogató tekinteted marasztal,
3irtelen elillannak a rossz álmok,
melletteed végre nyugalmat találok&

Örök feledésbe szenderül a múlt,
minden fájdalmas emlékkép kifakul,
csak a most számít, tudom nem rontjuk el,
a 3olnapért időnként 3arcolnunk kel&

De mostani 3arcunk nem olyan, mint rég,
nem egymással küzdünk, csak a másikért,
megtanultuk a 3osszú évek alatte,
egymás nélkül fájó minden pillanat&

A felkelő nap utat tör magának,
új csodákról mesél folyóknak, fáknak,
nem kellenek szavak, 3ogy elmond nekem,
többé nem fogod elengedni kezem&
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Egy életen át

Nézz fel az égre milyen kék,
naponta ígér új reményt,
jö3et vi3ar, es3et a 3ó,
veled minden vállal3ató&

Tavaszi szél sodort feléd,
mesevilág tárult elém,
melyben te voltál a 3erceg,
rabul ejtette tekinteted&

Bőrömet perzselte a nap,
a forró nyári ég alatte,
átölelt az éj 3űvöse,
vállamat takarta köntöse&

~~~~

Tárgyak mélyére rejtőznek az emlékek,
melletteed lassan értelmet nyert az élet,
összecsiszolódtunk, mint két apró kavics,
életünk sodrása már egy irányba visz&

Egyszer véget ér az út a lábunk alatte,
tudnod kell, szép volt együtte minden pillanat,
lassan, csoszogva járunk, de kéz a kézben,
bár3ová indulsz vigyázom minden lépted&
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Ünnep

Reggel óta várlak, még úton vagy,
ünnepre terítem asztalomat,
gyertyát gyújtok rajta, illatosat,
kávéval tartom távol álmomat&

Rég volt már, mikor itte jártál nálam,
messzi földre vitte lázadó vágyad,
talán a távolság, az emlékek,
3ívtál tegnap, 3ogy 3iányom érzed&

Elmondtad mennyire rossz nélkülem,
kísértő démonjaid eltűntek,
reménykedve, mint annyi éven át,
mosolygó lelkem mindig téged vár&

Ha jönnél

Ha reggel érkeznél,
friss kalácsot sütök,
asztalt terítenék,
végül melléd ülök&

Délben is jö3etnél,
az ajtóm nyitva áll,
együtte ebédelnénk,
szavaid szomjaznám&

Ha estig váratnál,
forró teát főznék,
rumot is kap3atnál,
3a 3idegben jönnél&

De jö3etsz éjjel is,
ébressz fel, 3a alszom,
dobd le a gönceid,
átölel két karom&
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Fejes Ibolya: Séd parti nyárfás
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Maricza Adrienn
és Reményi Tamás

Reményiné  Maricza  Adrienn  Anna
vagyok&  1949-ben  Szatmárnémetiben
születteem& Két éve írok verset és prózát&
Dabason  élek,  férjezette és  családos  va-
gyok& A Kolozsvári  Babes-Bólyai  Tudo-
mányegyetem  Bölcsészkarán  magyar
nyelv- és irodalom, angol nyelv- és iro-
dalom szakon diplomáztam&

Reményi  Tamás  vagyok,  Budapes-
ten 1946-ban születteem& Dabason élek&

Négy éve írok verseket&  Ketteő ver-
seskötetem már megjelent& 

Nős és családos vagyok& Ifjúúságpoli-
tika tanszakon tanultam&
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Trianon árnyékában magyarnak születtem

Maricza Adrienn: Összetartozunk

Nem tűn3etek el jeltelenK
Levél vagyok a lombos fán,

Fűszál a virágos réten&
Ha az enyészet gyűr sárgán,
És léptek tipornak vétlen:
Meggyászol levél és fűszál,
Egy vagyok a rengetegben,
S bús dalt susog az őszi táj&

Maricza Adrienn: Emlékezés 1990 áprilisára

Az ajtót becsuktam, kulccsal is bezártam, elfordult a zárban…
A kulcsom kútba dobtam& Szép emlékeimet jól becsomagoltam,
egyenként mindet szívembe bújtatteam, ami rossz volt, rosszként
szélnek eresztetteem, aztán álmaimra a  zablát  is  feltetteem& Sze-
memből,  parancsra,  könnyet  nem ejtetteem&  Gyermekeim kezét
erősen megfogtam, lassan udvarunkból messzire indultam& Ar-
comra nyugalmas mosolyt is festetteem, derűs színek mögé lelkem
elrejtetteem& Sötét szemüveggel szememet elfedtem, 3ogy ne lás-
sam többé a régi életem: sem várost, sem 3ázat, sem viruló ker-
tet& Tudtam, 3a erőm fogy, elmenni nem merek& Anyát, testvért,
rokont el3agyni, 3ogy le3et?

A vonat megállt, Budapestre értünk& A zsúfolt vonatról a Haza
földjére léptünk& Az otthont el3agytuk, és haza érkeztünk& Most
már itte az otthon, de né3a feltöltődni 3azamegyünk& 
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Maricza Adrienn: Élet
(prózavers)

Nézem a patak medrét, a3ol a kő és a víz egymással enyeleg&
A víz zubogva tör utat magának előre, s közben az ereje átfor-
málja a követ& Mint szobrász vésője, úgy ügyeskedik& A kő 3asad,
törik, éles lesz, 3egyes, mérete kisebb, formája változik, felülete
3ol durvább, 3ol fiknomabbá szelídül& Egyiket addig simogatja csi-
szolja a 3abzó erő, míg a meder alján né3ány gömbként végzi, s
otte reked, de tovább is sodor3atja az őserő, és nem sejt3etjük,
3ogy a sors mit tervez vele: kaviccsá tördeli a patak vize, vagy,
mint a természet alkottea tökélyt, csodálja, aki rálel& Bizarr gondo-
lat formálódik elmémben, a3ogy a kő útját követem… Vajon az
embert is így munkálja a természet? Töri, zúzza, felemeli, majd
eldobja, a3ogy épp ereje engedi? A válasz csak NEM le3et, 3i-
szen a szeretet, az öröm, a gyász, s még annyi minden: a terve-
zés, a 3ála csak az emberé& Amikor szeretetből fakadt sejtelmes
csodaként az anyamé3ben, mint biztos révben, megfogan az em-
ber-magocska, sorsa már nem a kőé, 3isz benne az élet, a cél rej-
tőzködik& Ha már elég erős, 3ogy a földi életet kibírja, gyorsan
tanul& Növekedik, erősen megveti lábát a földön, 3ol élni, s 3alni
fog&  Ha szerencse kíséri  sorsát,  mint3a kő lenne, egy nagyobb
3ullám kies partra veti, talán oly szép 3elyre, 3ogy úgy érzi : itte
élni jóK Szülei példájára kuny3ót épít, óvja családját s önmagát is
a bajtól, megküzd az élet örömeiért& 
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Maricza Adrienn: Első találkozás Dabassal

A cím már megvan, és papírt is kaptam& Igaz, csak 3átsó felét
egy sűrűn teleírt oldalnak, de nem bánom, 3isz’ agyam amúgy
sem kattean: rég volt, amikor csak úgy áradt a gondolat, s bármi-
ről, 3a kellette, csak írtam, írtam, írtam…

Kiszáradt a kút? – kérdem magamtól, s töprengek: Mit írjak le
erről a nagy-nagy „kalandról”? 

Majd eszembe jut minden, s döntök: bármit választanék, nem
lenne 3iteles, csak szép szavak… illendőségből: semmi más&

Legyen 3át egy őszinte vallomásK
Nem régen történt,  alig 3arminc éve:  becsukódotte egy ajtó,

csak, a3ogy szoktuk, kulcsra és kilincsre& Nem néztem vissza&
Tudtam: nem napokra távozunk, 3anem örökre: létünk otte be-

végeztetetteK Menni kell, gondoltam, mentem a családot: férj, fele-
ség, gyermek s ráadásul 3árom& Tudtam, 3a kell, értük Canossát
is járok&

Nem mesét írok, egy történetet: akkortájt sokan élték át, mi
velünk megesetteK  Rémálom volt  utunk:  lelkünk sírt,  de  a  sze-
münk nevetette, bátorítani  kellette az ijedt gyermekeket&  Tömeg,
zaj, indulat& Szívünkben félelem… Mi lesz, 3a a HAZA úgy dönt:
nem fogad be?

Végre megérkeztünk& Vonatról le, buszra fel, s már száguldoz-
tunk Dabasra, 3ol sorsunk dől3et el&

Tavasz  volt,  napsugár,  mosolygó  emberek&  Nem  sejt3etteék,
mily’  fontos nekem: 3ogy… én most a családommal  haza me-
gyekK 
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Lelkes boldogságnak 3amar vége szakadt& Nem volt itte Kána-
án, csak indulat s 3arag& Bizakodás 3elyette az emberek féltek, mi
lesz, 3a életük, vidám „barakkjukban” ismét csak rosszabb lesz?

Munkát 3amar kaptunk, 3a nem is a legjobbat& Nem kell cso-
dálkozni: románban nem bíznakK Barátoknál laktunk, ők vigasz-
talgatteak: ne búsuljatok, majd csak befogadnakK 

Lette sok ismerősünk& Barátunk… elvétve& Sok akadályt legyőz-
tünk, sokat elkerültünk…

Voltam én itte „román, 3ontalan, idegen”: a szép magyar nyel-
vet 3onnan ismer3etteem? Tanítani magyart 3ogyan is mer3et-
tem? „Magyarkodni nem kell, lejárt az ideje”: 3allgatteam döbben-
ten, s összetört  a szívem& Gyáva, ki feladjaK  Én itt  itthon le-
szek? ? ? K Ha nem bírod szusszal, menj vissza:  bozgornak (honta-
lannak)! Vagy megszöksz, vagy megszokszK – biztatteam maga-
mat&

Milyen is az emberK Harcolni akar, de né3a nem merK Ha sze-
mem le3unytam, csak Szatmárt kémleltem& Hiányzotte: a járda, a
nyüzsgés, a „korzó”, a „villanyóránál” 8-ra megbeszélt találkozó,
a szép veretes 3ázak, a tűzoltótorony, a kerti kiskocsmák, a sok
templomtorony, a Szamos, a 3idak, a parkban a szökőkút, a szín-
3ázi esték, a 3angversenyterem, a strandon a bulik s, 3ogy min-
denki ismer…

Itte csend ült az utcán, a3ogy sötétedette& Pedig forrongotte az or-
szág, egyre teljesedette, s lassan, nagyon lassan befogadták a „jö-
vevényeket”&

A tavasz véget ért,  nyár  jötte&  Dolgoztunk keményen& Itte3on
lenni végre, ez volt, mit reméltem& Egyre többet látteam, 3allgat-
tam a szellőt, s Dabas, a kisváros, napról-napra szépült& Fű, fa, vi-
rág, égbolt ugyanaz lette itte is& Legfeljebb az eper későbben ért:
juszt isK
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Barátokra leltem, itte3on vagyok régen& Fát is ültetteem már…
Az ablakom előtte a rigók nekem is fütyörésznek végreK 

Szívemnek  városa  ma  lelkemben:  Dabas&  Nem  feled3etem,
3ogy ideköt: az első szabad tavasz? ? ? K

Maricza Adrienn: Örök hontalan

Ha itte3on vagyok, mindig 3aza vágyok, de 3azamenni ne3éz,
mert 3iszen itte élek: otte3onról sietek 3át 3aza, ám itte sem teljes
az élet&

Otte3on simogatotte a Szamos, kékebb volt az ég, és bár3ol vol-
tam, utánam futotte egy régi, kedves emlék& Jötteek fájó, bosszantó
emlékek is, de el3essentetteem őket, kerestem szebbeket, volt be-
lőlük is elégK

Itte3on egy kedves városban élek, befogadotte az ifjúú nemzedék,
mégis személytelen vagyok, 3isz csak tanárként jártam itte iskolá-
ba, nem lógtam itte senkivel matek óráról, nem itte ért az első sze-
relem, de itte értetteem meg a költő szavait, 3ogy: „&&&se rokona, se
ismerőse nem vagyok senkinek”& Itte3on is vannak barátaim, és
van otte3on is ki még élK

Itte3oni temetőben nyugszik gyermekeim édesapja,  s  otte3oni
temetőben nyugodnak őseim& Hiába voltam ifjúú és bo3ó otte3on,
3a itte3on élnek utódaim& De jó lenne megkapni mindent, amire
az ember vágyik…: ifjúúbbnak lenni itte3on, és otte3on sem félni az
elmúlástól& Lennének derűsebbek az emlékek – nem oly szomo-
rúak – itte3on és otte3on& Ne legyek én már örök 3ontalan, legyen
ismét: az itte és otte a 3onK

(Idézet: József Atteila verséből)
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Karantén szülte tűzcsóvában

Reményi Tamás: Életkép lent és fent
(prózavers)

Selymes, mosolygós, illatos bor a po3árban, mellettee az ivóban
öregember elmereng, cigarettea füstjében sziluetteje is alig dereng,
gondolatai messze szállnak a világban& Kinn az utcán már az éj
leplével ágyat vetette: zeneszó ki3allatszik az ablakon& Csókolózó
pár áll az utcasarkon, és a csalfa Hold e látványtól már szenve-
dette& Villamos csilingelve végigdübörög a sínen, megállóban né-
3ány ember áll, otte a jármű csikorog, megáll… tömeg van a sze-
relvényenK Csillagok ragyognak, amotte van a Göncölszekér, an-
gyalok rajta, mindegyikük felfért, Nagy Medve szekeret 3úz, ne-
kifeszül a rúdnak& Holdudvar ma igen népes, kerítése 3atalmas,
estély zajlik otte: ez bizalmasK Hordó gurul, zeng az ég, a vendég-
sereg tánca szépséges& Villámok cikáznak a Földre, fel3ők sírnak,
örömkönny 3ullik, lágy szellő simogatja őket, mind az Ég csend-
jébe bújik, az érzelmek elcsitulnak egy időre… Fellélegzik a ter-
mészet& Csillagfény világától csillog minden vízcsepp, gyönyörű
virágok illata terjeng, le3ullik róluk a gyöngycsepp& Miközben a
sarki szerelmespár egymásnak fogad örök 3űséget, az ivóban el-
3alkul mára a zeneszó, a bor is kiürül a po3árból& A záróra köze-
leg& A merengő öregember már nem iszik, köröttee a 3elyiség le-
beg, a gondolatai 3omályba merültek: akár egy végszó&
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Reményi Tamás: Itthon még szebb

Virágtengerrel borítotte fák táján
Lépes méz 3ígfolyós szirupja csurran,
Tündöklő, aranyozotte napfény-sugár

Melegen tartja, lassan felszárítja&

A lét gyönyörködik az alkotásán,
A festette táj arca vászonra tapad…
A szellő keresztül fut a fa lombján,

Megrezegteti a szép virágokat&

Táj szépsége beleolvad a csendbe,
Szép 3azámba vezet már az álomút,
Skarlátvörös 3ajnali táj 3azavonz&

Bársonyos napsugár gyümölcsöt érlel,
A békesség s nyugalom álma virul:

Piruló almákra tapad a mosoly&

Reményi Tamás: Égető álomból…

Villám sikolt, a mennyből gyöngycseppje 3ull,
Látomása gondolatot űz,

Gyönyör vidám őrjöngése már álom,
Sziporkázó altatót le3el a szél&
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Égnek tüze most szívemben fellángol,
Porrá ég lelkemben a nagy szerelem,
Burjánzik testemben a forrongó láz,

Enyészet minden, ami eddig szép volt&

Változik a kép& Békés 3oldsugár elringat,
Nyugalomban, 3alk szusszanással alszik az álmom:

Fények koszorúja úszik a csillogó, békességben ringatódzó tavon,
S a tavirózsa ölelésre tárja szirmait&

Virradó 3ajnalpír selymes simogatása megül arcomon,
Hunyorgó szemem vörös fények ölelésére ébred,

Elmerengve keresem a távolban nyújtózkodó azúrkék tavat,
Miközben fölötteem rózsaszín bárányfel3ők kergetőznek a légben&

Az agyam már a 3ajnali szerelem rózsaillatos ködében kereng,
Egyre frissebb vonzó gondolatok jár3ató zöld útját kutatom,
Bensőmben ébred egy új vágyálomba elegyedette vágyakozás,
Amely már a fellegek fölé emelkedette só3ajok szelében vidul&

Reményeim szerint a boldogság mámora közeleg,
Sóvár lelkemet tüzes szerelem biztató csókja ringatja,

Már öröm s kedély tündöklő sugara jő az égből: 
Tűzsugárral érkezik az érzelemgazdag

mámorító vágy&

Átölel a fennkölt boldogság, szakad a fiklm…
Elmosódotte szorongásom összes rejtette szála,
Szerelempatak rázúdult kimerült testemre,

Szelével távozotte belőlem a kiszárító forró aszály&
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Reményi Tamás: Egykor majd…

Elvész minden lobogó tűznek fénye,
Megszületette ember éltét nem féli,
De idővel eltelt a mersz’ sok éve:
Amely addig tart, amíg létét éli&

A mát nem csak örömök tölt3etik be,
Keserv-édes együtte, s külön is bénít,

Agg szív belefárad küzdelmeibe,
Ám a szeretet mindenkit megszépít&

Érzések, érzelmek még velem vannak,
Gondolatteól virrasztok sok éjszakán,

Hol cél szentesít eszközt, otte van a 3onK

Érzem, a jók mindig összetartanak&
Milyen jövőt 3agyok majd magam után…
Harmatos gyöngy fénylik a 3omlokomon&
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Reményi Tamás: Sötétben hunyorgó szívek

Nem mindegy, 3onnan ragyognak a fényekK
Nem mindegy, mely’ égbolt alatte ébredt létK

Hol a kiút, vagy le3et, 3ogy tévedek?
Hol a Haza, s 3ol a Szülőföld, mely’ élt?

A Haza, a Szülőföld fontos le3et,
Kinek nem egy a ketteő, vaj3’&&& s jön: miért?

A mai nemzedéknek nincs felelet…
Ilyen sors csapása: milliókat értK

Itte3on? Otte3on melegít családi tűz?
Itte, vagy otte nyugodnak a szeretteeink?
Az utódoknak csak a másság jutotteK

Sötétségben életéért sok szív küzd,
Napsugarak közt’ melyek a mieink?
Földi széltolók li3egnek balsorsotK
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Fejes Ibolya: Üdülő az Uralban
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Mráz Erzsébet Irma

Nyírmi3álydiban születteem, Hajdúnánáson élek&  Itte fejeztem
be az általános iskolát, éretteségiztem, születteek a gyerekeim, taní-
totteam a nyugdíjazásig& Főiskolás Nyíregy3ázán voltam&

Régóta  írok  verseket,  kimaradtak  közben  3ónapok,  évek&
Nyomtatásban először a 3elyi lapban, a Nánási Újságban jelentek
meg, majd 2006-ban az Accordia Kiadó antológiájában&

Azóta  különböző  kiadók  antológiáiban,  mesegyűjtemények-
ben, magazinokban és 3árom önálló kötetemben olvas3atók írá-
saim& Címük: Vers-virágzás, A 3egycsúcs messze van, Kérdezz,
3a érdekelK 

Írok novellát és verses mesét is& Szépirodalmi tevékenysége-
mért,  pályázatokon  több  oklevelet,  díjat  kaptam,  tagja  vagyok
né3ány  irodalmi  érdeklődésű  szerveződésnek,  köztük  a  Krúdy
Gyula Irodalmi Körnek, a Cser3át Művész Társaságnak&

Fontos  számomra a  család,  két  gyermekem és  egy  unokám
van&
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A csend átölel

Lágyan átölel a nyugalom, a csend,
Békésen kúsznak az árnyak a falon,
A szél nem dörömböl, neszét sem 3allom,
Szú se perceg az ajtófélben itte bent&

Sűrű a sötét, az éj fátyla libben, 
Hallatszik kis zaj, nincsen vele gondom,
Macskák nyávognak barátságos 3angon,
Csillag-nyáj ragyog, sötétségben minden&

Békességre vágyom, lelkem meggyötört,
Akarom nagyon, kellene, mi feltölt,
Most nagyon keserű minden pillanat&

A csend megnyugtat, és enged pi3enni,
Segít lelkembe a rendet el3ozni,
Addig nem esik jól egyetlen falat&

Otthonom csendjében

Áradnak a 3írek, kapkodom a fejem&
Hogy legyen ezután, kicsit könnyebb legyen?
El3angzik egy tanács, kiüti a másik,
Etteől szegény ember szeme csak szikrázik&
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Ennyi idő után már nem 3arcot akar,
Megoldást szeretne, 3isz nagyon nagy a baj&
Ugyanarról szólnak, pont ellentétesen,
Hiába kérdezem, ki beszél tévesen&

Nem mindegy a válasz, tét: az emberélet&
Mind élni akarunkK Vagy nem ez a lényeg?
Nem ismert a vírus, látjuk, mennyit árt3at,
Hirtelen támadotte neki a világnak&

Kemény 3arcok dúlnak: vírus ember ellen,
Honnan tud3atom azt, 3ogy most mit kell tennem?
Szólnak szakemberek, ők biztosan tudják&
Csak az a baj, gyakran nem egyformán mondják&

Szól a politikus, a3ány annyiféle&
Gyakorta módosul szava, segítsége&
Engem nem érdekel, ki milyen párt tagja, 
Annyit kérek csupán, az igazat mondjaK

Ne vezérelje most politika, vagyon,
Az embersége kell, őszinteség, nagyonK
Ne diktáljon kampány, sem a világnézet, 
Hisz a legfontosabb az ember, az életK

Otte3onom csendjében nyugalmat találok,
Halkan szól a tévé, jó 3íreket várok&
Ma is csalódnom kell, burjánzik a vita,
Meddig tart3at ez még? Nem lesz vége so3a?
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Nincsen már bizalom, csak kétségek vannak&
Míg megy a szócséplés, sokan bele3alnak&
Elnémul a vita, kikapcsoltam „őket”,
Nem 3allgatom többé, nem, a törtetőketK

Emberek szívébe félelem rak fészket,
Nem akarják 3inni, nem fontos az élet&
Orvosok, ápolók munkája 3iába,
Ha a szakértelmet bármi felülírja&

Itte3on nyugalom van, védenek a falak,
Csak épp a 3íreket 3allgatni nem szabad&
Madárdal szól a fán, Nap mosolyog, ragyog,
Megnyugtat az ének, jó, 3ogy itte3on vagyok&

Talán

A betontenger közepén élek,
Nem bánt senki, mégis félek&
Oly távol vagy tőlem, nem érlek el,
Hangomra csak a csend felel&

A betonfal bezár, mint koporsó,
Jólesne né3ány kedves szó&
Emberek jönnek, mennek, sietnek,
Csak egymásra nem fikgyelnek&

Mindenütte ridegség és közöny,
Ezen én már meg sem ütközöm&
Otte egy parkK A padon emberekK
Talán, én is oda ül3etekK
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Megismételhetetlen

Nem félek, még nem, ezt is túl kell élnem,
Nem retteeg3etek át egy életen&
Persze, óvatosabb vagyok, fikgyelek,
Senkinek nem nyújtom most a kezemet&

Sajnálom nagyon, meg3alnak sokan,
Értük a szívem, lelkem gyászban van&
Minden áldozat nagy-nagy veszteség,
Sosem kérdezem: Nem következem még?

Hallgatom a 3íreket, drukkolok minden betegnek,
Szeretném, 3a nem 3alna meg, 3isz mindenkit szeretnek&
Megismétel3etetlen, egyszeri az élet,
Az ember élni akar, kapni még sok szépet&

Megkínoz, gyötör minden betegség,
Azt le kell győzni, s jön valami szép:
Boldogság, napfény, egy kicsi szerelem,
Át kell vergődni a szenvedésekenK

Ne3éz út, 3osszú, fájdalmas le3et,
Nem ígért senki könnyű életet&
Ez jutotte, küzdünk, míg erővel bírjuk,
Harcolunk, szenvedünk, de fel nem adjuk&

Ha van, ki segít, jólesik nagyon,
De szívünkben él az aggodalom&
Aki ápol, mind kockázatot vállal,
Dupla csatát vív: a kórral, 3alállal&
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Prisca Avino

Szoporyné Szabó Piroska vagyok& Írásaim Prisca Avino néven
jelennek meg&

Fél  évvel  ezelőtte,  friss  nyugdíjasként  kezdtem  történeteket
prózában elmesélni& Írásaimban az emberi cselekedetek érzelmi
3atását próbálom szavakba önteni& 

Korábban né3ány szakmai cikkem, tanulmányom jelent meg&
A  történetmesélő  írás  régóta  vágyotte,  de  idő3iány  miatte nem
űzötte 3obbim&
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Otthontalanság

Pannika a levert forradalom első évfordulóján érkezette, kicsit
korábban a vártnál& 

– Még nem értek meg a körmei, még marad3atotte volna egy-
két 3etet az anyja 3asában – közölte borszagú le3eletteel a bába-
asszony a falfe3ér apával, amikor be3ívta, 3ogy kivi3eti a mé3le-
pényt meg a véres ágyneműt& 

– Kislány – 3allottea felesége elgyötörten is simogató 3angját&
Jani az ágy3oz lépette, és mint3a csodát látna, lélegzete ritkult, sö-
tét  szempillái  rezzenéstelen nyugalomban várakoztak,  pupillája
kitágult,  egész  teste  szoborrá  merevedette né3ány  pillanatra,
mint3a minden sejtje meg akarná őrizni ezt a szent pillanatot,
amikor először találkozik gyermekével, amikor a fe3ér pólyába
takart sosem látotte rózsaszín-lila arcocskát megcsodál3atja& Any-
nyiszor eltervezte, 3ogy 3ogyan fogja megölelni szerelmét és a
kis csöppséget, utána megsimogatja a pólyából kibújó kezecskét
a mutatóujjával, de ezt az angyalarcot látva minden korábbi gon-
dolat kiszaladt a fejéből& Arra sem emlékezette, 3ogy milyen nevet
is  választotteak a csöppségnek, de ez most egyáltalán nem volt
fontos& Itte van épségben, egészségesen& 

–  Kislányom, üdvözöllek 3ajlékunkban – súgta oly szelíden,
3ogy a 3angrezgések is körülöleljék a kis jövevényt, aztán meg-
csókolta  felesége  3omlokát,  és  mindketteőjük  arca  könnyben
ázotte& Összefolytak a kis patakok, a3ogy összeolvadtak ők a sze-
relemben, a munkában, a reményszövésben, a vágyakban& 
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Sokszor eszébe jutotte ez az első mondat& Valami belső ösztön,
torokban megbújó görcs, a legkedvesebb gondolatokat visszatar-
tó lát3atatlan gát nem engedte kimondani azt a szót, 3ogy otte3o-
nunkban& Ez az aprócska földes szoba inkább csak 3ajlék volt,
ami védette esőtől, 3idegtől, idegentől, nyári 3őségtől& 

Udvarra néző apró ablaka előtte a szőlőlugas dús levélzete júni-
ustól októberig elzárta a napfényt is, a 3oldvilágot is& Nem le3e-
tette látni, 3ogyan szaladgál Mogyoró, a színéről elnevezette keve-
rék kutya az udvarban, 3ogy mászik a fára Milike, nagymama el-
kényeztetette macskája& 

Pannikát abba a bölcsőbe tetteék, amiben már a rokonságból
több mint fél tucat csecsemő töltöttee az első 3ónapjait& Az egy-
szerű kis diófa bölcső két végén egy-egy szív alakú kivágás volt,
a fejrészbe készítője azt véste, 3ogy Legyen áldotte egész életedK
Az aljára bicskával faragták be az apukák a benne ringatotte cse-
csemők nevét és a születés évét& Ez a pici leány volt a nyolcadik a
sorban, és ötven3étben már a második& A kis fek3ely deszkáit, lé-
ceit,  a  sarkait  díszítő  fagolyókat  langyos  vízzel  lemosta,  pu3a
ronggyal átteörölte, a 3ajlítotte ívek végeit kefével is megsúrolta a
boldog apa, 3iszen egy ilyen csodaszép szerelemgyerek mégsem
al3at egy piszkos lábú ágyikóban& Kicsit 3aragudotte a bátyjára,
aki  3árom 3ete megígérte,  3ogy másnap el3ozza a bölcsőt,  de
3úsz másnap is kevés volt, 3ogy legalább ezzel a gesztussal jelez-
ze, 3ogy osztozik öccse apai örömében& Mióta a nagy testvér el-
költözötte és megnősült, teljesen megváltozotte& Eltűnt minden se-
gítőkészsége& Mint3a az csak addig, míg ebben a 3ázban élt, ad-
dig lette volna kötelező& Lenézte testvérét, aki egy cselédlánynak
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udvarolt, szegény társat választotte& Talán a kis bölcsőt sem akarta
kölcsönadni, csak a családi 3agyomány kényszerítettee rá, 3ogy
továbbadja, 3iszen körbejárt a rokonságban& 

Pannika sokat sírt,  nem volt neki elég az anyatej,  a tápszer
meg, bár ízlette neki, szerettee az Oriza illatát is, de gyorsan végig-
futotte a gyomrocskájában és a belein, ezért nem 3árom óránként,
3anem naponta tízszer is eszegetette, cumizgatotte& Mariska lanka-
datlan  türelemmel  csicsíjgattea,  babusgattea  az  o-á,  o-á  magán-
3angzókat a virrasztó siratóasszonyok imádkozását is felülmúló
kitartással éneklő picit, simogattea, karjában ringattea, fel-alá jár-
kált vele az aprócska szobában az ágy mellette az ablakig és vissza
az ajtóig& Hat rendes férfiklépéssel bejár3ató volt minden szabad
terület, de ő 3úsz manólépéssel tettee meg& A kicsi leányka nem
érezte magát  jól  a  bölcsőben&  Mint3a a lelke megérezte volna,
3ogy nem szívesen adták neki kölcsön& 

A  kis  földes  szoba  jobb  oldalán  két  nagy  sötétbarna  diófa
szekrény, az ajtóval szemben két ágy, az ablak előtte balra egy asz-
tal  és négy szék,  a sarokban a bölcső,  később a kiságy állt&  A
nyirkos szobában esténként a kály3a mellette, egy 3okedlire tette
lavórban  fürdettee  Pannikát  Mariska&  Ilyentájt  szokotte 3azaérni
férje  is&  Mind3árman nagyon  várták  ezeket  az  órákat,  amikor
együtte játszotteak, meséltek, énekeltek, nevetteek& 

A paraszt3áz utcára néző, tágas, 3ajópadlós szobájában Jani
szülei laktak& Pannika még kisiskolás korában is úgy érezte, 3ogy
ez  túl  nagy  terem&  Az  unokatestvérekkel  még  bújócskázni  is
szoktak benne, mert el le3etette rejtőzni a szekrények közötte és
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mögötte, az ágyak alatte, az ablakmélyedésekben, a földig érő dra-
périákkal takarva magukat&

Az első és a 3átsó szoba közötte volt a legfontosabb életteér, a
nagyszülők kony3ája& A pici leányka számára különös szabályai
voltak ennek a 3elyiségnek& Ha nagyapa bejötte, félre kellette állni,
ő nem került ki senkit& Ha ő enni akart, az asztalról szinte min-
dent le kellette venni, pedig elfért volna még az asztal másik vé-
gén egy doboznyi  játék,  vagy a  rajzfüzet  meg a vízfesték&  Ha
megszólalt, azonnal csendben kellette maradni& Ha borotválkozotte
vagy újságot olvasotte, akkor is csak sutteogva le3etette beszélgetni&
Amelyik gyerek nem tartottea be a szabályokat, azt sarokba állí-
totteák, 3a megint rosszalkodotte, a szoba küszöbén kukoricára tér-
depeltetteék& Ezek az elvárások csak Pannikára és a négy évvel ké-
sőbb születette öccsére vonatkoztak, akik ebben a 3ázban éltek, de
a vendégségbe érkező többi unokára nem& Ők kiabálva, zajongva
tologat3atteák a székeket, morzsáz3atteak a szőnyegre a szobában&
Mivel csak ritkán jötteek, nekik megengedtek mindent, 3add érez-
zék jól magukat& 

Pannika senkinek sem merte elmondani,  3ogy mennyire fáj
neki, 3ogy őt mindenért megfegyelmezik, az unokatestvéreinek
pedig mindent szabad& Ő illedelmesen egy, legfeljebb a 3atlapos-
ból, a kedvencéből, két szelet sütit vette el, de 3a összegyűlt négy-
öt unokatestvér, ők egy púpos tálcányit befaltak fél óra alatte& Ők
egyetlen alkalommal sokkal több fiknomságot kaptak a nagyitól,
mint ő egy egész 3ónapban, pedig ő segítette is a nagyinak virágot
öntözni, törölgetni, söpörni, fonalat gombolyítani& 
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Nyolcéves volt, amikor egy kis paraszt3ázat vetteek szülei, a3o-
va két nap alatte átköltöztek, és csak azt követően 3ozták rendbe
az épületet& Arról nem beszéltek, 3ogy nemcsak azért kellette el-
jönniük, mert négyen már alig fértek el a szobájukban, 3anem
azért, mert szinte már megfagyotte körülötteük a levegő& A legna-
gyobb élmények a vasárnap délutáni biciklis vagy nagy ritkán a
vonatos kirándulások voltak, amikor négyen együtte kiruccantak& 

A nagyszülők egyre  többször  szóvá tetteek ezt-azt&  Már úgy
tűnt, 3ogy nem értetteek a gyerekek sem semmi3ez, és a szülők
sem fikgyeltek oda a dolgokra& Zsoltika, a kisfikú nem tudotte kis 3e-
lyen játszani, Pannika vagy sok, vagy kevés vizet adotte a virágok-
nak, nem jól támasztottea le a seprűt, rossz 3elyre dobták a tyú-
koknak a morzsolt kukoricát, korábban szebben rakták ki a tá-
nyérra a gyümölcsöt,  3alkabban szokták betenni az ajtót&  Ezer
olyan mondat, ami miatte ez a 3áz számukra nem a nyugalmat
adó otte3on volt, 3anem csak egy 3ely, a3ol meg tudták 3úzni ma-
gukat& 

Miután elköltöztek, 3etekig nem látogatteak vissza, és amikor
vissza-visszamentek,  3ónapok  elteltével  is  csak  né3ány  percet
maradtak& Éppen csak annyit, amíg átadták, amit vitteek, válaszol-
tak né3ány kérdésre, vagy átvetteék, amit el kellette 3ozni& 

Száz gyermekkori otte3oni emlékből kilencvennyolc a kis pa-
raszt3áz3oz kapcsolódik, a3ol az el3anyagolt udvart, a vetemé-
nyes meg a virágos kertet is közösen tetteék rendbe& Együtte taka-
rítotteak, tervezgetteék a 3áz felújítását, aztán né3ány év alatte át is
alakítotteák,  kibővítetteék&  Mariska  szerettee  a  virágokat,  minden
3elyiségben voltak odaillő növényei&  Testvéreitől  kapta az első

275



Otte3onok Prisca Avino

né3ány cserepes virágot,  aztán szaporítottea őket,  cserélgetette a
barátnőkkel,  az  utcabeliekkel&  A  virágtartó  állványokat  saját
maga tervezte, férjével közösen készítetteék& Jani volt az asztalos,
felesége a festő& 

Ezt a kétszobás szerény külsejű 3ázat, aminek a főbb falai már
nyolcvanévesek, a bennük élők tetteék igazán otte3onná& Nem volt
ebben az épületben drága bútor, sem klímaberendezés, nagy érté-
kű műalkotás, semmiféle 3ivalkodás, luxuskategóriás tárgy, még
egy aprócska perzsaszőnyeg sem, sőt az a né3ány 3áztartási esz-
köz is, ami segítettee az idősödő szülőket, azok is az egyszerűbb,
olcsóbb kivitelűek csoportjába tartoztak& Télen spar3eltteel mele-
gítetteek a kony3án& Alattea a fásláda, benne né3ány 3asábfa meg
begyújtósként, apróra vágotte vessző és faág, tenyérnyi darabokra
szaggatotte kartondoboz meg mindenféle papírzacskó, amiből ki-
fogyotte a liszt,  a cukor, a kakaó& Az otte3on melegét a lelkekbe
nem a kály3ában patteogó tűz, a parázsló vagy élénk lánggal égő
aprítotte fa 3ozza, 3anem az a boldog állapot és megnyugtató ér-
zés, 3ogy itte nincs civódás, nincsenek rideg tekintetek, cselszövé-
sek, zsarnokoskodó parancsok, mosto3alelkű irigység, de mindig
jelen van a szeretet, a törődés, az önzetlenség, a fikgyelmesség, a
3ála& 

Aki belépette az előszobába, már a sok szép virágtól és virágil-
latteól jobb kedvre derült& A kony3a nemcsak fontos életteér volt,
3anem a 3áz szíve& Legtöbbször itte, az asztalnál oldódtak meg a
szívbéli ügyek& Né3a mosogatás közben történt anya és lánya kö-
zötte a tanácsadás, a vigasztalás, a titkok megosztása& Az is biztos,
3ogy kora reggel anya és apa is itte egyeztek meg abban, 3ogy ki
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mit kap karácsonyra, 3iszen nap közben keveset találkoz3atteak& 
Este szinte mindig megvárták egymást a vacsorával, mert az a

beszélgetés volt a napi családi 3íradó& Mindent el le3etette monda-
ni az iskoláról, a munka3elyi gondokról meg az eredményekről, a
barátokról, felnőtteekről, gyerekekről, élményekről, bánatról, sike-
rekről, szomorú történésekről& Egyszerűen csodálatos volt, a3ogy
ez a két szülő követtee gyermekeik mindennapjait, a3ogy a kor3o-
lásban, a feladatokba való bevonásban mindig érezték gyermeke-
ik lelkének ter3el3etőségét& A3ogy minden nap biztos támaszt je-
lentetteek,  a3ogy  3itteek  abban,  3ogy becsületes,  szorgalmas,  jó
embereket  nevelnek,  mert  ez  olyan természetes  volt,  3ogy ők
ilyenek& Örömteli volt a reggel, nyugodt az este, jö3etteek játszani
a barátok, volt a gyerekeknek életteerük& Itte ők voltak a legszere-
tetteebb gyerekek, itte a jót mindig észrevetteék, egymás jóságát jó-
sággal 3álálták meg& 

Zsolti és Panni is úgy érezte a családalapítás, a saját lakásba
költözés után is, 3ogy ide jó 3azaérkezni, itte mindig oly gyorsan
telik és so3asem elég az idő, itte mindig szívesen maradnának, 3a
feladataik nem szólítanák el őket& Ebben a 3ázban akkor is bol-
dogság volt álomra 3ajtani a fejüket, 3a tudták, 3ogy fagyos téli
reggelen öt-3at fokra 3űl le a szoba& Ez a kony3a annak ellenére,
3ogy 3okedlin ülve döntötteek továbbtanulásról,  pályaválasztás-
ról, mégis a legértékesebb tárgyaló3elye volt életük első évtize-
deinek& Le3et, 3ogy a kollégiumi díj vittee el a kony3aszekrény
árát, és nem azért ragaszkodtak a szülők a cserére érette kredenc-
3ez,  mert ez volt  az első közös szerzeményük&  Közösen felújí-
totteák, újrafestetteék& Panni csak akkor gondolkozotte el szüleinek
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ezen a döntésén, amikor saját gyermekei is sorban kinőtteek a ka-
maszkorból,  és arra vágyotte,  3ogy a maga módján ő is  tudjon
olyan igazi segítséget adni nekik a felnőtte kor küszöbén, amilyet
ő kapotte& 

– Mi az, ami tiszta, de foltos ebben a 3ázban? – kérdezte egy-
szer Zsolti a családi kupaktanácsot& Tekintetével segítettee édes-
anyját, 3ogy a válasz ne bánatot, 3anem mosolyt csaljon az arcá-
ra&

– A kony3án a kopotte járólap&  Felmosom, te3át tiszta,  de a
minta 3elyenként már elvarázsolódotte& Ennek ez a bája& Minket
kiszolgál – válaszolt édesanyja 3umorral& Oly sokszor elmondta,
3ogy: „Nem szabad belesavanyodni az életbe K Amíg élünk, remé-
lünk, tudjuk egymást segíteni& Ide mindig 3azajö3etteek&”

Azok a  fiknom ízek,  illatok nincsenek más3ol,  amit  a  szülői
3ázban megtapasztaltak& Onnan nem le3etette elmenni üres kéz-
zel& Az ébredező tavasztól késő őszig mindenféle fiknomságot kap-
tak a kertből, a korai salátától a dércsípte szőlőig, aztán a kamrá-
ból a 3ázi befőtteeket, a télire eltette zöldségeket, amit a városi la-
kásban nem le3etette 3ónapokig tartogatni, de itte megvolt a mód-
ja, 3ogyan őrizzék meg a fiknom ízeket& Az a gondoskodás gyö-
nyörű példa, amit Panni és Zsolti megtapasztalt& Most már ők ad-
ják ezt tovább gyermekeiknek, unokáiknak& Közben ugyanazokat
a  bölcs  gondolatokat  is  elismétlik,  amelyeket  nekik  tanítotteak
szüleik& Az egyik kedvenc így 3angzik: „Olyat még nem látteatok,
3ogy a madárfikóka etettee volna a fészekben az anyját& A szülőnek
az az öröm, 3a adni tud&” 
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Panni és Zsolti ezt kiegészítetteék: „Olyat sem le3et látni, 3ogy
felnőtte madarak egymást etetnék, vagyis az idősödő szülők ne
azon fáradozzanak, 3ogy gyermekeiket segítsék, mert segítetteek
már eleget& Csak a maguk örömére tevékenykedjenek, örüljenek
a szerető családnak, a cseperedő unokáknak K” Amikor Panni au-
tóval a szomszéd falu 3atárát el3agyja, és szülőfalujába ér, le3úz-
za az ablakot, egy icipicit még télen is, mert otte még a levegő is
más&

Az otte3on az a 3ely, a3ol nem szégyelli bevallani a kudarcait&
Oda nem azért megy, mert illik vagy muszáj, 3anem oda siet, 3a
odame3et, 3a csak egy félórára tud is beugrani& Az otte3ona az a
3ely, amit másoknál jóval szebbnek lát, 3iszen megannyi emléke
fűződik minden zegzugá3oz& Az ágyneműtartó3oz, a3ol megta-
lálta az elrejtette ajándékot; a kony3aszekrényben sorakozó bög-
rék3ez, amelyekből más volt a tea íze, pedig ugyanolyan tealevél-
ből  főzte  a  kollégiumban&  A  padláson  lévő  dobozok3oz,  a3ol
nagyszülei iskolai értesítőjében csupa egyest látotte, de kiderült,
3ogy akkor ez volt a jeles, a kitűnő osztályzat; a nappali ablaká-
3oz, amit ő szokotte feldíszíteni, a bejárat mellettei gyöngyvirágszi-
get3ez, az orgonabokor3oz, amelynek illata az anyák napi 3ajna-
lokat idézi fel most is, pedig szülei már régóta a temetőben pi-
3ennek& 

Az otte3on az a 3áz, a3ova addig öröm belépni, amíg szüleink
fogadnak, és a3ova borzasztóan fáj benyitni, 3a a lelkük az égbe
távozotte& Panni már csak gondolatban me3et vissza& Né3a előve-
szi a régi fényképeket, de még nincs ereje végignézni őket& Itte
együtte táncoltak, azon gyermekei ülnek szülei ölében az udvari
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kispadon, ezen édesanyja tortáján nézik a tűzijátékot& Nem bírja
tovább nézegetni, könnyes lette a szeme, mert ezek a boldog pilla-
natok már so3a nem tér3etnek vissza& Nincs már két otte3ona, pe-
dig sokáig úgy érezte, 3ogy őt duplán szereti az isten& Otte3onuk-
ból, a3ol gyermekeivel, férjével éltek, 3azament a szülei3ez, majd
visszafelé is otte3onról utazotte 3aza&

Panni ma már nagymama& Ezt az érzést szeretné gyermekei-
nek, unokáinak továbbadni& Sok benne a félelem& Neki is van az
emlékeiben né3ány olyan kép, amit kitörölne, amire ma is rossz
érzés rágondolnia, de ilyen valószínűleg másokkal is előfordul&
Szeretné megtudni, 3ogy3a az ő teste földbe száll, gyermekei 3o-
gyan emlékeznek majd rá és erre a kisvárosi 3ázra, ami nem lette
olyan szép, mint amilyennek párjával megálmodták, amire nem
volt elég ideje a sok munka és a gyermeknevelés mellette& Ez a vi-
déki, faluszéli 3áz nem 3asonlít3ató gyermekei modern, csupa új
bútorral,  géppel  berendezette lakásá3oz,  a3ogy  mostanában
mondják, a korszerű okos otte3on3oz& Üresek és az év nagy részé-
ben konganak a szobák, mióta gyermekei elköltöztek, mert mesz-
sze sodorta őket a szél, távoli munka3ely vonzottea be őket& Az ő
gyerekei mindig nagyon várták, 3ogy mikor me3etnek Mariska
mamá3oz nyaralni, 3ány nap múlva kezdődik a szünet& Tud-e ő
is olyan nagymama lenni, mint az édesanyja? Vágynak-e majd a
ma még csak járni, beszélni tanuló unokái arra, 3ogy nála aludja-
nak, vele maradjanak?

Otte áll a fenyőfa bölcső a vendégszobában& Új takarót varrt,
3ímzette bele& Nem feküdt benne a legkisebb unoka egyetlen egy-
szer sem, és már kinőttee& A világjárvány miatte közel egy éve nem
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találkoz3atteak& Nem voltak nagy közös ebédek, családi ünnepek&
A  meg3itte karácsonyi  együttelét  3elyette mint3a  moziban  ültek
volna, interneten keresztül, képernyőn nézték, szólítgatteák egy-
mást&  Futárok viszik,  3ozzák az  ajándékokat&  Mivel  bezártak a
kulturális intézmények és sok vállalkozás, a családi 3áz lette – né-
mi  3umorral,  találékonysággal  –  a kétszemélyes  szolgáltató  és
művelődési 3ázikó& A kony3a az önkiszolgáló büfé, a szobákban
né3ány polcnyi könyvtár, a számítógép monitorán fiklmeket, szín-
3ázi előadásokat néznek, a fürdőszobában fodrászat és saját koz-
metika& Nagyon kényelmesen el le3et férni, létezni a 3ázban, de
nem így szeretnének élni& Nem 3etek, 3ónapok, 3anem évszakok
teltek el úgy, 3ogy alig né3ány ismerős, rokon kopogtatotte, csen-
getette, de beszélgetni már nem mert bemenni& Lát3atás van, ba-
rátkozás csak telefonon meg online& Nincs babaillat, nincs nagy-
mamis ölelés, nem 3all3ató a 3ozzájuk szaladó pötteöm ember ka-
cagása& Panni nagymama 3ónapról 3ónapra 3orgolja, varrja az új
játékokat, készülnek a meglepetések, de rögtön el is rakja őket a
szekrénybe, mert a polcon sorakozva némaságukban azt 3arsog-
ják, 3ogy egyre jobban 3iányoznak a gyerekek& Úgy érzi, 3ogy ez
a 3áz,  a3ol  a  fertőzésveszély miattei  félelmein kell  úrrá  lennie,
a3ol a vírus miatte elvesztette ismerőseit siratja, gyászolja, a3ova
be kellette zárkóznia, elvesztettee azt a varázsát, amit eddig érzette,
elillant belőle az a 3angulat, amit kívánt, amit remélt& 
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Soós Katalin

Gyerekkorom óta nyitotte szemmel járok-kelek a világban& Ér-
deklődéssel szívom magamba a körülötteem történő eseményeket,
fikgyelem az emberek reakcióit& Sokszor gondolkodom mi le3et a
felszín mögötte, milyen motivációk mozgatják a 3átteérben& Kere-
sem az összefüggéseket és sokszor fedezek fel érdekes dolgokat
és kell megállapítanom, sokak élete kész regény& És amióta tu-
dom, 3ogy a nagyszülőknek feladata (lenne) a család, a közösség,
a nemzet történeteinek átadása a következő generációnak, azóta
mint egy puzzle darabkáiból rakom össze a történéseket és pró-
bálom megörökíteni az eseményeket és a benne szereplők életét&

Ezévben egy világjárvány részesei le3etteünk& Az összezártság
a fikgyelmünk fókuszát önkéntelenül a közelebbi környezetünkre
irányítottea& Így bukkant elő ez a történet is, emléket állítva egy
bensőséges kapcsolatnak&
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A titkok délutánja
I. rész

A bonbonos doboz

Már egy 3ete nyakig voltunk a csomagolásban& Mégis egyre
inkább úgy éreztem óráról órára távolabb kerülünk a költözéstől&
Pedig két nap múlva jön a te3erautó& Eddig jutotteam a morfondí-
rozásban, amikor arra letteem fikgyelmes, 3ogy anyám szobájából
egy 3angot sem 3allok& Kíváncsian nyitotteam be 3ozzá& A kana-
pén ült, ölében egy ismeretlen, régi bonbonos doboz, a kezében
egy levél és – sírt& Ez teljesen szokatlan volt& Döbbenten kuco-
rodtam mellé& Nem emlékszem, 3ogy vala3a is látteam volna sírni&

– Mi történt? El tudod mondani? – simogatteam a karját& Amíg
szipogotte gyorsan 3oztam neki egy teát a kedvenc csészéjében –
ez általában segítette& Minden családi történetet már ismertem, az
első, majd a második világ3áború és 56 eseményeit otte3on min-
dig felemlegetteük& De a dobozt látva elcsodálkoztam, mert ez új
volt& Kíváncsi letteem, mi kavar3attea fel ennyire& Lassan, 3üppög-
ve belekezdette&

****
– Tudod, miután Hort3y tárgyalások útján végre visszaszerez-

te Erdélyt – igaz csak Észak Erdélyt, Apámkát (neked Nagyapó) a
magyarok  vissza3elyezték  az  állásába,  újra  köztisztviselő  lette,
még3ozzá felelős vezetőbeosztásban& A szolgálat D-ba szólítottea,
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a3ol az irodája működötte& Így Anyámka el kellette bocsássa a pati-
kájából „kedvenc asszisztensét”, a3ol kényszerűségből dolgozotte
a román időkben&

Már 1944 tavaszát írtuk, amikor váratlanul német egységek je-
lentek meg, Erdélyben is, mint 3átországban& Éppen arra érkez-
tem 3aza Marosvásár3elyről, a3ol volt iskolatársaimat, lánypajtá-
saimat látogatteam meg, 3ogy Anyámka egy magas, jóképű német
tisztteel beszélget& Meglátva rögtön közölte, 3ogy nálunk fog lakni
a vendégszobában, amíg a németek itte lesznek& Az elegáns fikatal-
ember  bemutatkozotte,  kezet  fogtunk,  és  a3ogy  egymásra  néz-
tünk,  mindketteen zavarba  jötteünk:  mint3a  villám vágotte volna
belénk, csak fogtuk egymás kezét, és 3alkan alig bírtuk kinyögni
a nevünket& Helyet foglalva is csak megbűvölten néztük egymást,
én alig tudtam levenni a szemem róla és úgy látteam, ő is 3asonló-
an érzi magát&

Anyámka mindent elrendezette, elmondta a 3ázirendet,  meg-
nyugodva vettee tudomásul, 3ogy nem do3ányzik, és 3ogy otte3on
a szülei nagy 3ázat visznek, sok művész jár 3ozzájuk, szereti a
komolyzenét, operába, 3angversenyre jár és szeret kirándulni és
amit eddig látotte Erdélyből az nagyon tetszik és 3a le3et, szabad
idejében szívesen kirándulna a 3egyekben és az erdőkben&

A tea után elköszönt, röviden elbúcsúzotte& Másnaptól kezdve
3a lejárt a szolgálata, Willy egyenesen 3ozzánk jötte és a könyvtá-
runkat bújta, nézegettee a térképeket és kedvesen tudakozódotte a
környék látnivalói után& Igyekeztem neki kimerítő és érdekfeszí-
tő történeteket mesélni, de csak akkor került erre sor, amikor a
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patikából, a3ol asszisztensként dolgoztam végre én is elszabadul-
tam&

Egyszer korábban értem 3aza és a friss tavaszias időben leül-
tem a zongorá3oz játszani& Éppen elmerültem egy Debussy da-
rabban, amikor Willy 3azaérkezette& Megbűvölten 3allgattea a ze-
nét, majd odalépette a zongorá3oz és egy négykezes darabot kez-
dette játszani és kérdőn nézette rám& Meglepetve, 3ogy ismeri és
tud játszani, felszabadult örömmel folytatteam az én szólamomat&

Etteől kezdve gyakran játszotteunk egymásnak, máskor együtte
négykezeseztünk& 

Willy nagyon jól érezte magát nálunk, mint3a otte3on lette vol-
na& Szívesen ajánlkozotte, 3ogy csatlakozik 3ozzám és segít az er-
dőbeli valamelyik 3íres borszéki ásványvízforrásról ivóvizet 3oz-
ni a speciális demizsonokban& 

Nagyon élveztem ezeket az alkalmakat, amikor ő is szeretetteel
mesélt a környékükről, a kirándulásaikról, a családi programok-
ról& 

A napok gyorsan teltek és mi minden szabadidőnket együtte
töltötteük& Né3a egy-egy napra Apámka is 3azajötte D-ből, az iro-
dájából és akkor csatlakozotte a társaságunk3oz& Csodálatos 3e-
lyeket mutatotte meg, amiket legény korában, majd fikatal 3ázasok-
ként Anyámkával bebarangoltak& Még nekem is újak voltak ezek
és a történetek& Amióta kitört a 3áború, a fikatalabb bátyám nem
volt  itte3on,  frissen végzette 3adnagyként az orosz fronton volt&
Régebben vele és a barátainkkal jártam a 3egyeket, amit nagyon
3iányoltam& Nagyobbik bátyám gyerekkorában balesetet szenve-
dette, a sebe elfertőződötte és a sok orvosi kezelésnek köszön3ető-
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en a beteg lábára sántítotte, így nem jö3etette velünk 3egyet mász-
ni, erdőt járni& Ő is diplomás gyógyszerész lette, éppen akkor véd-
te meg doktori disszertációját a bécsi egyetemen& 

Így  csak  vasárnaponként  csatlakozotte 3ozzánk,  3ármasban
együtte mentünk a Zenélőkút3oz a szokásos matinéra& Ilyenkor
nagy nevetések voltak, mert a két férfiknak remek 3umora volt,
sokszor ugratteák egymást& Bátyám jól ismerte nemcsak Bécset,
de Berlint is – 3iszen otte is 3allgatotte előadásokat az egyetemen
és mint kiderült sok közös 3elyet ismertek, többek közötte az ope-
ra3ázat is&

Bár nagyon jó volt így 3ármasban élvezni a promenádot és a
vidám zenéket, de én, és mond3atom mi, egyre gyakrabban és
leginkább ketteesben szeretteünk lenni& 

Élveztük a 3osszú sétákat az erdei úton a borvíz források3oz&
Ilyenkor Jacky, a foxim is velünk jötte, kiélvezve a szabadon, pó-
ráz nélküli kalandos utakat az erdőben& Né3a lekanyarodtunk a
forrás3oz vezető útról  és bemerészkedtünk az erdőbe eprészni&
Anyámka 3íres volt a dzsemjeiről és én már jól ismertem a leg-
jobb 3elyeket, a3ol ezt az icipici, a levelek alatte megbújó illatos
gyümölcsöt gyűjteni le3etette& De sokszor kaptunk feladatot, 3ogy
áfonyát szedjünk a következő befőzés3ez& Vidáman bóklásztunk
az erdőben és  versenyeztünk,  kinek telik meg 3amarabb a kis
gyékény kosara az ízes szemekkel&  „Nyomtató lónak (ökörnek)
ne kössed be a száját” alapon kóstolgatteuk is őket munka közben
és  pajkosan  kínálgatteuk  egymást,  vizsgálva,  3ogy  melyikünk
gyümölcse  édesebb&  Aztán  jót  nevetteünk  egymáson,  3ogy  lila
lette az ajkunk& Willy mélységesen el3ittee, 3ogy vigyázzunk 3ol
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szemezgetünk, 3át3a egy medve gyűjtöget a bokor másik olda-
lánK

Jacky is rögtön megszerettee Willyt& Megérezte rajra a kutyatu-
lajdonost& At3os gyönyörű tartású drótszőrű német vizsla volt& A
férfik sokszor 3iányolta is erdőt járó, vadászó társát, és elő-elő-
vettee a fényképét, és szeretetteel mesélt róla& Szerencsére a 3úga,
Lisbet3 szívesen pótolta a gazdit, amíg az távol volt a 3arctere-
ken& 

Teljesen el voltam bűvölve a fikatalembertől, aki fikgyelmes és
együtteérző volt&  Rögtön megérezte,  3a valami bántotte és olyan
kedvesen érdeklődötte az okáról, 3ogy nem sokáig tudtam titko-
lózni, 3árítani, csak elárultam neki, aki pár kedves szóval, egy-
egy cirógatással meg tudotte nyugtatni&&

Egyszer  Willy  nagy  3írrel  érkezette 3aza:  elkérte  a  század
egyik terepjáróját – és a főnöke megengedte, 3ogy a következő
szabadnapon egy távolabbi kirándulásra elvigye vele a „szép er-
délyi nemeskisasszonyt”& Már találkozotte velünk, amikor egy júli-
usi szombat estére az alezredes zenés, táncos estet engedélyezette
szervezni a tisztikarnak- és persze a legénységnek is& Akkor mu-
tatotte be neki Willy& A mulatságon sokat táncoltunk és ekkor me-
séltem az összegyűlt tiszteknek az erdélyi 3avasokról, a szovátai
3íres sós vizű Medve tóról és a nevezetes parajdi sóbányáról, a
korondi népművészeti kerámiákról&

Így történt, 3ogy ketteesben – a sánta Bátyó gardedámkodása
mellette – elme3etteünk az autós kirándulásra& Nem próbáltuk ki a
sós vízben való úszkálást, de ketteesben körbesétáltuk a Medve és
a mellettee lévő édesvizű Mogyorós tavakat, megcsodáltuk a só-
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kristályoktól csillogó környező dombokat, addig Bátyó a tóra né-
ző étteerem teraszán élvezte a napsütést& Egy pompás ebéden elfo-
gyasztotte cigánypecsenye után átautóztunk Parajdra, a sóbányá-
ba& Willy nem győzötte ámuldozni a katedrális méretű termekben&
Egy 3elyen valóban templom volt kialakítva a vágatból : oldalt
sóból faragotte szobrok álltak, némelyik előtte 3alovány gyertya lo-
bogotte& 

–  Biztosan csodálatos az akusztika idelent  – mondta& Ekkor,
otte, azon a szent 3elyen félénken, de 3atározottean Willy megkér-
dezte: lennék-e a felesége? Beleborzongtam a le3etőségbe és a
fél3omályban  sutteogva  mondtam:  boldogan&  Összesimulva  és
megilletődötteen mentünk fel az autó3oz, mint akiknek közös tit-
kuk van& 

Hamar átértünk Korondra, a3ol Bátyó a kedvenc fazekas mes-
teré3ez kormányozotte minket& Willynek nagyon tetszetteek a szé-
kely bokályok, meglátva egy székely csobolyót választotte, olyant,
amilyenben a borszéki forrásról együtte 3oztuk a 3íres ásványvi-
zet& Még vásárolt pár szép tányért a szüleinek, majd 3irtelen öt-
letteől vezérelve egy pici bokályt vette és éppen át akarta nyújtani,
amikor én egy 3asonló, de más mintájú kis bokályt tartotteam a
kezemben és emlékként nyújtotteam Willynek& Ezt, mint egy el-
jegyzési  ajándékot  tartotteuk a  kezünkben és  egy igazi  csókkal
ünnepeltük, pecsételtük meg az eseményt&

Bátyó  ezt  nem  láttea,  de  sejtettee  miről  van  szó  és  3azafelé
örömteli és egyetértő pillantásokkal tekintette ránk&
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–  És  mi  lette veletek? –  noszogatteam anyámat,  mert  látteam,
3ogy könnyekkel küszködik&

Elmerengve folytattea:
A  vacsorá3oz  váratlanul  megérkezette Apámka  is,  aminek

Willy szemmel lát3atóan nagyon megörült& Gyorsan átöltöztünk
és egyszerre, elegánsan léptünk az ebédlőbe& A vacsora jó 3angu-
latban telt, beszámoltunk a kirándulás eseményeiről, az élménye-
inkről& A végén Willy felállt és po3arat véve a kezébe kicsit ün-
nepélyesen  elmondta,  3ogy  bár  ez  rövid  időnek  tűnik,  de  mi
megszeretteük egymást és komolyak a szándékai, ő szeretne fele-
ségül venni, 3a a szüleim is beleegyezésüket adják& 

Mint3a ők már számítotteak volna erre vagy valami 3asonlóra,
egymásra néztek – ez egy nagyon szép pillanat volt, már régen
nem látteam őket  ennyire  gyengédnek  és  Apámka  azt  mondta
Anyámkának:

– Kérdezzük meg a leánkát is& Már nem is olyan kicsi, Ő mit
szól 3ozzá? Anette, lányom jól meggondoltad? Te is akarod? – És
megfogta Anyámka kezét, egymásra néztek és azt mondta:

– Willy fikam és Anette lányom, 3a ennyire komolyan akarjátok
és szeretitek egymást, mi áldásunkat adjuk rátok& Kérlek, Willy, a
te szüleid beleegyezését is mielőbb várjuk& – azzal felállt és meg-
ölelte Williyt, engem is átölelt, megcsókolt, ugyanígy Anyámka&
Bátyó is, mint aki nagy te3er alól szabadult, nagy só3ajjal ő is
megölelt és megpuszilt mindketteőnket&

Az ezután következő egy-két 3ét 3amar elszállt&
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II. rész

A temperakészlet

Közben nemcsak a mi életünkben zajlotteak az események: au-
gusztus elején nagy 3ír tartottea izgalomban a kisvárosba beszál-
lásolt, különben igen fegyelmezetteen viselkedő német katonasá-
got:  3íre ment,  3ogy augusztus 23-ra az Erdélyben tartózkodó
tiszteket a román kormány Bukarestbe 3ívta egy egyeztető tár-
gyalásra&  Ennek  előestéjén  nagy partit  rendeznek,  ami  mindig
nagy eszem-iszomot jelentette& Mindenki otte akart lenni& Willy is,
bár várta az eljegyzés bejelentésére a szülei válaszát, izgalommal
készült a bukaresti eseményre&

Az utazás előtte Willy még beköszönt, abban a reményben bú-
csúzotte tőlem, 3ogy két vagy 3árom nap múlva mire visszajön
Bukarestből, biztosan megjön a válasz&

Nálunk a szokásos mederben folyt az élet, Apámka visszauta-
zotte az irodájába,  mi Anyámkával,  Bátyóval  szorgalmasan dol-
goztunk a patikában, amikor délben a 3írekben bemondták, 3ogy
Románia felmondta a szövetséget Németországgal és a Szovjet-
unió oldalán folytatja a 3arcokat&

Mindenki meg volt döbbenve& Anyámka azonnal össze3ívta a
személyzetet otte3on és a patikában: azonnal csomagolni, az élet-
3ez szükséges dolgokat ide és ide, a legfontosabb gyógyszereket
a patikából ezekbe és ezekbe a ládákba kell csomagolni& Mint egy
kapitány sorolta a tennivalókat& 
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Ő is és még sokan a felnőtteek közül jól emlékeztek, 3ogy az el-
ső világ3áborúban a románok ugyanezt már eljátszotteák: átálltak
az ellenség3ez és a 3adsereggel lero3anták a védtelen Erdélyt, 3i-
szen a férfikak Oroszországban, Itáliában a frontokon 3arcoltak –
az osztrákok érdekeiért& Mindent törve-zúzva zúdultak be a 3á-
gókon, maguk előtte-után mindent felégetve, az ártatlan civil la-
kosságot gyilkolva pusztítotteák Erdélyt& Anyámkáéknak is az új-
szülötte Bátyóval menekülniük kellette, menteni a legszükségeseb-
beket és a legfontosabb gyógyszereket a túlélés3ez& 

És most mindez szórul-szóra megint megtörténik, ez vár rá-
jukK  Ráadásul  a  románok  után  feltartóztat3atatlanul  árad  az
orosz 3adsereg& Mindenki mentettee a ment3etőket& Sokan jötteek
Anyámkának segíteni a pakolásban, az értékek elrejtésében& Így
került a családi ezüst, sok értékes porcelán, a metszette kristály-
készlet, stb& elásva a földbe, a gyógyszerek ládákban a padlásra,
pajtákba& 

Az értékek mentése után jötte az életek mentése: a falusi asszo-
nyok, Anyámka vevői mentetteek minket is& A lányok, asszonyok
arcát, kezét diópáccal kenték be, fekete fejkendőben, szakadt öre-
ges ru3ákban padláson, pincékben bujkáltunk& Bátyót is vala3ol
rejtegetteék, mert mire kiderült volna, 3ogy sánta és nem katona,
addigra már régen fel is koncol3atteák volna& A család szétspric-
celt, mindenki más3ol más3ogyan mentettee az életét&

Sokat  gondoltam  Willyre,  3iányzotte a  biztonságot  jelentő
megnyugtató jelenléte,  közelsége&  Vajon mi van vele? De nem
sokat tudtam vele törődni, mert a bejelentés után pár nappal a
patika, a vasútállomás és más középületek mind termit bombát
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kaptak& Az otte3onunk, a munka3elyünk, az életünk rom3almazzá
változotte& Nem tudtuk mi van Apámkával, 3iszen a románoknak
első dolga volt a magyar tisztviselőket, tanítókat, bírókat össze-
gyűjteni és likvidálni& Vajon ez vár Apámkára is?

Nagy retteegéssel, de az asszonyok mentő leleményességének
köszön3etően szerencsésen túléltük az oroszok betörését& Ugyan
elfoglalták a falut, ők is törtek zúztak, zabráltak, de pár nap múl-
va távoztak Magyarország felé&

Amint egy picit megnyugodtak a kedélyek, megpróbáltam a
szakácsnőnk kamaszfikával körbejárni a falut, keresve Willyt és a
társait, de csak romokat találtam vagy a 3írt, 3ogy még a légi tá-
madás elől a már ellenségessé vált területről kivonták a német
katonaságot& Willyről nem tudotte senki, vagy 3a igen, azt gon-
dolták, 3ogy bizonyára a tisztekkel Bukarestbe ment és ki tudja
mi történt velük& Apámka is szakadtan, bujkálva került elő egy
éjjel : a beosztotteai mentetteék, adták kézről kézre – de minek? A
milícia 3amar elfogta és a 3ír3edt Duna deltába 3urcolták fog-
ságba& A börtönből csak évekkel később egészségileg megrokkan-
va került 3aza& 

– De ezt már tudom. Mesélted. – szóltam közbe türelmetlenül&
– Mi van a dobozban?

Anyám a dobozba nyúlt, látszotte, valamikor rendbe, sorba rak-
ta& A tetejéről felemelt egy piszkos, talán esőáztattea, megsárgult
levelet&

– Ez az első levél, amit még otte3on kaptam Willytől& Mégsem
ment el a tisztekkel Bukarestbe, mert a táborban egy távirat és
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egy levél várta& A táviratban az apja kérte, azonnal menjen 3aza,
mert az édesanyja rosszul van és látni akarja& Ez nagyon meg-
ijesztettee& A második egy szabadságos levél volt az egységük ve-
zetője  írta:  családi  okok miatte engedélyezte,  3ogy visszatérjen
Németországba – bizonytalan ideig& Ro3ant a vasútállomásra, el-
érte  a  vonatot  és  két  nap múlva  Berlinben volt&  Édesanyja  jó
egészségben, de fel3áborodva fogadta& Szó sem le3et a „vidéki,
balkáni lányról”& Ők, az apjával és a kiszemelt lány szüleivel már
meg is egyeztek: egy jómódú braunsc3weigi bárókisasszonyt fog
elvenni, karácsonykor lesz az esküvő& Még jó, 3ogy a szabadsá-
gos levél szerint elég lesz pár nap múlva jelentkeznie a 3adsereg-
ben& Addig foglalkozzon a bárókisasszonnyal&

Willy teljesen összetört, erről semmit sem tudotte és azt írta,
amint vége a 3áborúnak értem jön és össze3ázasodunk& Szeret és
nagyon várja a viszontlátást& 

Erre 35 évet kellette várnom&

*

A 3áború után tárgyalni jötte Budapestről egy jóképű jogász az
amerikai főnökével, és anyám úgy döntötte, 3ogy amíg a 3atárok
még nyitva vannak, menjek férj3ez 3ozzá& Bukarestben a tárgya-
lás után volt az esküvő, az amerikai vállalat elnöke volt a tanúnk&

Képzel3eted, 3ogy össze voltam törve& Minden reményem el-
szállt& Mint egy rémálomra emlékszem a román időkre és 3álás
voltam Anyámka döntéséért, 3ogy kimenekítette a megszállt Er-
délyből&
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Aztán  a  3atárok  lezáródtak,  és  ti  is  sorban megszületteetek&
Semmit nem tudtam Willyről,  de még Anyámkával  Magyaror-
szágról sem levelez3etteünk& 

Már a nyolcvanas évek elején jártunk, amikor mint idegenve-
zető végre kaptam útlevelet és első dolgom volt Nyugat-Német-
országba utazni& Az egyik csoportban megismert családnál lak-
tam, és a barátaimnál a telefonkönyveket böngészve egyszer csak
felfedeztem Willy  nevét&  Biztatásukra  fel3ívtam a  számot&  Azt
3itteem kiugrik a szívem, amíg tárcsáztam& Ő vettee felK Le kellette
ülnöm, amikor meg3allotteam a 3angjátK Ő is csak kereste a sza-
vakat és meg volt illetődve, amikor lánykori nevemet és a tőle
kapotte becenevemet bemondtam& Szerencsére a felesége nem volt
otte3on így gyorsan megbeszéltük, 3ogy 3ol lakom és 3ogy mikor,
3ol találkozzunk& 

Mind a ketteen nagyon izgatotteak voltunk, amikor végre felfe-
deztük egymást az étteeremben& A teraszon ülve egy darabig csak
fogtuk egymás kezét és könnyes szemmel idéztük fel azt a nyarat
és 44& augusztus 22&-két& 

Elnézést kért, 3ogy később sem jelentkezette, de ez a 3ázasság
az anyja válasza és döntése volt a lánykérésre& És tulajdonképpen
ennek köszön3eti, 3ogy él és most itte találkoz3atunk& Ez torkom-
ra forrasztottea a szót, pedig nekem is lette volna mondandóm a ro-
mánok,  majd  az  oroszok tevékenységéről,  a  termitbombáról,  a
kommunista rendszerben átéltekről&

Megütöttee a fülemet és elgondolkodtatotte, 3ogy annak a táv-
iratnak köszön3eti az életét& 
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– Miért mi történt? – kérdeztem kétkedően& 
– Hát te, ti semmit sem tudtok? – kérdezette vissza& Döbbenten

folytattea: – A román kormány a tárgyalások előttei estén állófoga-
dást rendezette az esemény és a németek tiszteletére& A túlélők
sem tudják 3ogyan, de a románok tőrbe csaltak minket és a mé-
szárlást csak egy-két tisztteársam élte túl& Ők 3ozták a 3írt és a 3i-
vatalos bejelentést, 3ogy a románok augusztus 23-án, másnaptól
kiléptek a szövetségből és 3ogy átálltak a szovjetek oldalára és a
továbbiakban az orosz 3adsereg oldalán folytatják a 3áborút&

Én is elsápadtam, amikor meg3allotteam a történteket és ter-
mészetesen 3álás voltam anyáméknak, 3ogy így életben marad-
tam, megmenekültem& Ebben a 3elyzetben nem tudtam a szüleim
döntésének és akaratának nem engedelmeskedni& 

–  Tudod mi a legérdekesebb: a feleségemnek is akkor van a
születésnapja, amikor neked& Minden évben felszakad a seb, 3ogy
nem veled 3ázasod3atteam össze& Bántotte, 3ogy még értesíteni
sem tudtalak&  Többször  is  megpróbáltalak  felkutatni,  de  aztán
szóltak a főnökeim és a belügybe is be3ívtak, 3ogy nem lesz jó
vége, még magamat és a családomat is bajba keverem, 3ogy né-
met létemre, volt katonatisztként egy kommunista ország polgá-
ra után kutatok&

–  Milyen  bölcs  volt  Anyámka,  3ogy  Magyarországra  adotte
férj3ez – gondoltam 3álás szívvel& Aztán én is szépen sorban be-
számoltam az életünkről, majd a 3ázasságomról, rólatok, a gyere-
kekről, végül a válásról& Már-már azon voltunk, 3ogy komolyan
azt boncolgatteuk, 3ogyan tudnánk az életünket közösen folytat-
ni& De akkor még keményen állt a két tábor: egy kommunista or-
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szág polgára nem köt3eti össze az életét egy nyugat(K)németor-
szági polgárral, egy kapitalistával K Harmincöt év után nem 3agy-
3atja egyedül a feleségét, náluk másként működik a válás&

E3elyette címet  cseréltünk és  nagyon  mély  fájdalommal  bú-
csúztunk el egymástól& Jó volt újra a karjaiban, szorosan egymást
átölelve a naplementében állni, mint3a a sok minden nem is ve-
lünk történt volna meg&

Anyám itte el3allgatotte& Elgondolkodva turkált a régi bonbonos
dobozban – talán azt is Willy bácsitól kapta? Mint én a tempera-
készletet?

És 3irtelen felindulással 3angosan folytatteam a gondolatomat:
–  Akkor neked adom a Willy bácsitól kapotte tempera készlete-

met. Most már ú0 érzem, inkább hozzád tartozik. Szép gesztus volt
tőle,  ho0 a visszatérted után, a születésnapomra meglepette vele.
Valóban mély érzésű, melegszívű ember lehetette. Emlékezette, nem
felejtettee el, ho0 az ismeretlen lányod kamaszként festeget.

Nagyon büszke voltam Anyámra, 3ogy ilyen sokáig, ilyen mé-
lyen meg tudta őrizni az igaz szerelmének történetét&

–  Köszönöm, ho0 ezt a szép, szomorú titkot megosztottead ve-
lem. Jó látni, ho0 Isten útjai kifürkészhetetlenek és mindennek van
jó oldala is. És te0ük ezt a dobozt – most már a titkod nélkül – a
költöző ládádba, és kezdjünk e0 új életet az új ottehonunkban.
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Fejes Ibolya: Virágbontás
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Stramszky Márta,
Bánáti Petra és Ökrös Eszter

Stramszky Márta:

Jó né3ány év telt el azóta, 3ogy alkalmam volt a Kézen-fogva
egyik kötetében Petra unokámmal közösen bemutatkozni&

A3ogy akkor is írtam, alkotó embernek vallom magam: első-
sorban saját és családom örömére, szórakoztatására írok, rajzo-
lok, festek& E mellette nyugdíjas életformám kiegészült a kertész-
kedés, sütés-főzés és az „unokázás” nagy-nagy élvezetével is&

Az elmúlt évtizedben írásaim jelentek meg az Arcok és énekek
köteteiben, a Poet és a VAN évkönyveiben& Illusztráltam írótár-
sak könyveit és saját novelláskötetemet, festőként eddig 3ét kiál-
lításon lát3atteák képeim&

A mostani  kötetben két  szerzőtársammal  – két  fantasztikus
unokámmal – próbáltunk ízelítőt adni abból, mi 3ogy éltünk meg
az elmúlt egy évet OTTHON…
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Bánáti  Petra:  Uno-
kám  egyre  öregszik…
Petra immáron 11 éves,
ötödik  osztályos,  to-
vábbra is a XI& kerület-
ben  tanuló  nagylány&
Szófogadó,  szorgalmas,
rendkívül  kreatív&  Sza-
badidejét kitölti a zene-
tanulás,  a  sport,  az  ol-
vasás és a nyelvtanulás&

Büszkeséggel tölt el, 3ogy egy könyvtárba járunkK Az online ta-
nulás időszakában sem adta fel a zongoratanulást, a tornát, osztá-
lyában a legjobb tanulók közé tartozik& S bár szülei már észlelik a
kis-kamaszkor első intő jeleit, én még mindig a legjobb gyerek-
nek tartomK

Ökrös Eszter:  Kisebbik, „fogadotte” unokám 8 éves, második
osztályos tanuló egy XII& kerületi általános iskolában& Rendkívül
eszes, jó 3umorú, talpraesette kislány& A sporton és zenén kívül
nagy állatbarát, az online oktatást 3ázi kedvenceivel vészelte át&
Minden vonzza, ami manuális munka: legyen az sütés vagy sze-
retteeinek ajándék készítés&  Tiszteletteudó, jó gyerek, aki ugyan-
csak kitűnő tanulmányi eredménnyel büszkélked3et&

Mindkét Lánnyal nagy egyetértésben tudunk rajzolni, festeni,
ragasztani, farigcsálni – minden együtte töltötte pillanatunk tartal-
mas és jó kedélyű& E mellette ami számomra és szüleik számára is
nagyon sokat jelent: a legjobb barátnőkK 

Ezútteal  „kibeszéltünk”,  tervezgetteünk,  rajzoltunk,  és  nagyon
jól éreztük magunkat – végre együtteK
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Stramszky Márta: Elveszett!

2020& március 13-án még megvolt& Biztosan tudom, mert még
egész nap nálam volt, velem volt& Sőt, 3a most rákérdeznék az
Öcsémre, egészen biztosan ő is emlékezne rá, 3ogy nálam volt,
mert az Öcsém is egész nap velem volt&

Arra emlékszem, 3ogy pénteki nap volt, amikor Pécsváradra
utaztunk, és még meg volt& Vitteem magammal& 

Visszagondolva arra a napra, ragyogó tavaszi idő volt& A kabát
lekéredzkedette rólam, amikor a környéken sétáltunk& Napszem-
üvegben, szélfúttea frizurával fotóztam az ódon várfal maradvá-
nyait& És biztosan tudom, 3ogy még nálam volt&

Déltájban fiknom ebédet etteünk a panzió étteermében, utána lus-
tán leballagtunk a parányi település főterére& Akkor még érez-
tem, 3ogy meg van&

Este pezsgővel ünnepeltük kerek születésnapunkat, órákig be-
szélgetteünk, közben telefon az otte3on maradt felnőtte gyerekekkel
is – és száz százalékosan biztos vagyok benne, 3ogy akkor még
meg volt&

Másnap  reggel  egy  3irtelen  ötlet  elvitte bennünket  Siklósra,
a3ova biz’Isten vitteem magammal& S bár azt a napom nagymér-
tékben a Tenkes Kapitány-nosztalgia 3atottea át, 3atározottean em-
lékszem, 3ogy még magamnál tud3atteam&

Most, 2021 márciusában, 3a visszatekintek arra a 3étvégére, az
volt az utolsó gondtalan 3étvégém& Családi  körben kirándulva,
vidáman& És persze akkor még meg volt&
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Azt, 3ogy elveszette, csupán 2020& március 16-án észleltem& Ek-
kor már otte3on, reggelizés közben, 3íreket 3allgatva&

Otte3on&  Híreket  3allgatva&  Hallgatteam  és  villámcsapásként
eszméltem rá, 3ogy elveszette& Nem 3agytam 3ét végén Pécsvára-
don, vagy kirándulás közben Siklóson& Egyszerűen elveszette& Bi-
zonyára e 3írek 3allgatása közben& Egy szempillantás alatte& 

Elveszette a GONDTALAN ÉLETKEDVEM& 
Kérem, aki netán rátalálna, szerény jutalom ellenében sürgő-

sen jutteassa vissza nekemK
Otte3on maradtam és várom& 

Stramszky Márta: Felejteni
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Stramszky Márta: Kibeszélő

Maradj Ottehon! – ordítottea minden óriásplakát& Maradj Ottehon!
– 3arsogta Tv, rádió&  Maradj Ottehon! – 3irdetteék kedvenc színé-
szeink, sportolóink& Még a buszmegálló is azt búgja egy éve: Ma-
radj Ottehon!

Emellette kaptunk számtalan jó tanácsot:  ne menj színházba,
moziba, könyvtárba, fodrászhoz va0 edzőterembe (ezeket amúgy
is bezárták) ; ne érintkezz más háztartásbéliekkel; ne fogj kezet is-
merőseiddel; tarts távolságot még a szoros családtagjaiddal is. Köz-
ben pedig viselj maszkot.

Mi,  felnőtteek  természetesen  szót  fogadtunk&  Otte3on  marad-
tunk, maszkot viseltünk, naponta többször mostuk kezeinket& És
3osszú,  3osszú  ideig  nem  ültünk  egy  asztal3oz  családunkkal,
nem öleltük meg unokáinkat&

Eközben  ne3éz  időket  éltünk&  Felnőtte gyerekeimről  sejtem,
3ogy 3asonlóan élték meg, mint a legtöbb felnőtte& De vajon mit
gondoltak az unokák ezekben az időkben, amikor  nem jöhetteek,
nem bújhatteak, nem találkozhatteunk – mert mi felnőtteek ottehon-
maradásra „ítéltük” őket.

Most, amikor két oltással a karomban, bő egy év után újra asz-
tal3oz ül3etteem szeretteeimmel, azt gondoltam kiderítem az igaz-
ságot: vajon a „legkisebb” gyerekek, 3ogy élték meg az elmúlt
egy évet? (Az én érzelmi vi3araim, a fentebb olvas3ató két kis
írásomból már nyilván kiderültek&)
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De előbb talán bemutatnám a „legkisebbeket”& Petra unokám
11 éves,  és  egy XI&  kerületi  általános  iskola  ötödikes  tanulója&
Eszter 8 éves, és egy XII& kerületi általános iskola második osztá-
lyába jár& Mindketteen aranyosak, okosak, cserfesek – és persze jó
tanulók& 

SM (azaz én): Mondjátok csak, mi volt az első gondolatotok
tavaly tavasszal, amikor megtudtátok, 3ogy a járvány miatte bi-
zonytalan ideig nem me3etteek iskolába?

Eszter: én na0on szomorú letteem.

Petra: furcsa érzés volt elképzelni. Én is elszomorodtam. Akkor
még ne0edikes voltam, majdnem minden tár0at Nándi bácsi taní-
totte. Tudtam, ho0 a barátok mellette ő is hiányozni fog.

SM: Hát igen, ez egy szokatlan, új 3elyzet volt& Szerintem ad-
dig még a nagyobb diákok sem ismerték annyira az online tanu-
lás fortélyait& Hát még TiK Úgy emlékszem, 2020& március köze-
pén jelentetteék be  a  tantermen kívüli  online oktatást&  Amikor
3irtelen elkezdődötte, nektek mi 3iányzotte jobban: a barátokkal
való személyes találkozás, vagy a tanárnéni/bácsi, vagyis a taní-
tása „élőben”?

Eszter: nekem mind a ketteő. Teljesen más volt ú0 tanulni, ho0
nincsenek körülötteem a 0erekek, nincsenek otte a barátnőim és a ta-
nárom. Képzeld el, ho0 csak ülsz e0edül e0 monitor előtte és azt
bámulod. Szerintem sokkal fárasztóbb és e0hangúbb az online ta-
nulás. 
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Petra: aho0 mondtam, nekem kezdetben főleg a barátnőim hiá-
nyoztak.  Tavaly, amikor még ne0edikes voltam, és a tantár0ak
többségét  Nándi bácsi  tanítottea,  akkor ő is  na0on hiányzotte. És
na0on szokatlan volt, aho0 leadta a tananyagot, szinte e0 hétre
előre.  Nekünk  meg  Anyával  va0 Apával  kellette megtanulnunk.
Szerintem az a szüleimnek is na0on fárasztó lehetette. Most, ötö-
dikben, amikor már minden órát más tanár tart, akkor nem kötő-
dünk annyira hozzájuk, és ők sem hozzánk. Minden tanár osztály-
főnök valahol, és azokat a 0erekeket ismeri jobban, ahol osztályfő-
nök. Így0, mi is elsősorban az osztályfőnökünkhöz kötődtünk, a többi
tanárokhoz kevésbé. Nekem az online tanulás az idén sokkal köny-
nyebben ment, mint az előző tanévben. 

SM: Hát igen& Anyátok is sokat panaszkodotte, 3ogy mennyi
idejét veszi igénybe „besegíteni” a tanulásotokba& Mellettee nekik
is meg kellette szokni az új „rendet”&

Ti nem me3etteek iskolába,  a szüleitek pedig 3ome officce-be
kényszerültek& Hogy éreztétek, a családban kit viselt meg jobban
ez a bezártság?

Eszter: szerintem nálunk inkább Anyát, én őt látteam idegesebb-
nek.

Petra: nálunk pedig Apát. Anya néha bement az irodába, és ak-
kor mégiscsak kimozdult és találkozotte másokkal. Apa meg nem
bírta,  ho0 nem me0ünk sehova.  Mindenki  csak  ült  a  laptopja
előtte!
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SM: SzegénykéimK – új módszerű tanítás, alacsonyabb inger-
küszöbű szülők, mozgás3iány… Ez mindenkit megviselt& De nek-
tek milyen volt az „Otte3on”, amikor „mindenki otte3on van”… –
mennyiben változtak meg a Család mindennapjai, amikor össze
voltatok zárva?

Eszter: szerintem a helyzet e0 kicsit idegesítő volt mindenkinek.
Ottehon ültünk, tanultunk és dolgoztunk. Alig mozdultunk ki, nem
tudtunk könyvtárba menni, nem utaztunk, nem mentünk moziba,
színházba,  állatkertbe,  koncertre  –  tudod,  az  utolsó  koncert  azt
volt, amikor veled e0ütte voltunk! 

Petra: szerintem Anyáéknak eleinte jó volt,  de aztán már ele-
günk lette e0másból. Aho0 Eszternek, nekem is na0on hiányzotte a
könyvtár, az, ho0 eljöjjünk hozzád, a családi kirándulások, a kon-
certek, a barátokkal való közös utazások. És persze a mozi! 

SM: Hát igen, alaposan megváltoztak a 3étköznapok& Biztos
vagyok benne, 3ogy jócskán monotonná váltak számotokra, 3i-
szen  mind  a  ketteen nagyon  aktív  gyerekek  vagytok,  zenéltek,
sortoltok, táncoltok& De vajon más3ogy teltek az ünnepek is ez
alatte az egy év alatte? Például a születésnap, 3úsvét,  karácsony
miként változotte& Nekem retteenetesen 3iányoztatokK 

Eszter: nekem a régen megszokotte születésnapi zsúrok hiányoz-
tak, a játszóházak, a barátokkal közös programok. Az ünnepeken
csak né0esben voltunk Anyáékkal és a tesómmal. Sajnos nem jö-
hetteünk hozzád se vendégségbe, és nem tudtunk e0ütte kreatívkod-
ni, mint régen.
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Petra: nekem az volt a legfurcsább, amikor hármasban töltötteük
a Karácsony estét. Máskor a szülinapomra és Karácsony estére el-
jötteetek Ti, a na0bátyám és a Cicás-mamáék. E0ütte volt a család,
és  megajándékoztuk e0mást.  Ez  most  na0on-na0on hiányzotte.
Így0 teljesen más hangulatban teltek az ünnepek, mint régen.

SM: Bár amit elmondtatok, az nagyon szomorú, de nagyon jó
3allani, 3ogy 3iányoztam – 3iszen Ti is nekem& Az én Karácsony
estém is szokatlanul telt így, 3ogy „kétszemélyes” volt& De, 3a be-
3unytam a szemem,  titeket  képzeltelek  el  a  fa  alatte,  vidáman,
ajándékokat  bontogatva&  Remélem,  so3a  többé  nem  lesz  ilyen
szomorú karácsonyunkK

Én most, 3ogy együtte le3etek veletek, már sokkal jobban ér-
zem magam, sőt egészen bizakodó vagyok& Hiszen a szakértők is
azt mondják, 3ogy a járványnak rövidesen vége, „kifelé” tartunk&
Remélem, ez tényleg így is lesz& 

El3alványulnak a rossz emlékek, és megmaradnak a kevésbé
le3angolóak, netán viccesek – 3a voltak egyáltalán ilyenek& 

Nekem  az  egyetlen  kellemes  emlék,  egy  rendkívül  találó,
„bölcs  mondás”&  A  család  egyik  négyéves  tagjától  3al3atteunk,
amikor a kertben sétálva megpillantotte egy elszáradt, tüskés bo-
gáncsot, és így szólt: „neho0 megpusziljátok, lehet, ho0 ez e0 ví-
rus!”

Ti, 3a visszagondoltok, volt egyáltalán „jó dolog” az otte3on
töltötte 3ónapok alatte? 
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Eszter:  nekem jó  volt  azt,  ho0 többet  voltunk  a  szüleimmel
e0ütte, több idő jutotte a házi feladat elkészítésére, több időt tölt-
hetteem a kertben, több időm volt olvasni – azt hiszem, más nem is
volt.

Petra: nekem jó volt, ho0 több volt a szabadidőm, többet vol-
tunk e0ütte Anyáékkal, később feküdtem le és később kellette felkel-
ni, mivel ottehon tanultunk. És többet játszhatteam e0ütte Eszterrel !

SM: No& Ezek szerint ebben a „maradj otte3onban” voltak jó
dolgok is& 

És mi volt legrosszabb dolog? – mert biztos vagyok benne,
3ogy volt…

Eszter: aho0 már mondtam, rossz volt, ho0 nem mehetteem is-
kolába, nem találkoztam a barátokkal, na0on hiányzotte a könyv-
tár, az, ho0 nem festhetteem va0 kreatívkodhatteam veled, és na-
0on rossz volt, ho0 maszkot kellette viselni.

Petra: nekem is az volt a legrosszabb, ho0 nem találkoztam a
barátaimmal. Hiányzotte a társaság. Nem jötte össze a család ünne-
peken, mint aho0 régen szoktunk. Na0on hiányoztak az utazások,
a külföldi nyaralások, a tenger és persze te is, mama.

SM: Hát ez ismét nagyon jól esetteK 
És 3a már így végig gondoltuk, 3ogy mi volt  jó és mi volt

rossz, azt is tudjátok már, 3ogy mit szeretnétek csinálni, amikor
mindannyian lete3etjük a maszkot és szabadon mászkál3atunk?
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Eszter: azt hiszem, én először e0 vidámparkba szeretnék elmen-
ni. Azután elutazni e0 szállodába – például Bikalra – emlékeztek,
amikor otte voltunk e0ütte, az milyen jó volt? De szeretnék még ve-
letek Lovasberényben bográcsozni, aztán szeretném kipróbálni az
á0mozit is, va0 elmenni az igazi Disneyland-be, ahol Petra már
járt!

Petra: én na0on szeretnék újra „shoppingolni”; sokat e0ütte len-
ni az egész családdal és a barátnőkkel. Szeretnék ismét külföldre
utazni,  én is szeretnék újra elmenni veletek közösen Bikalra, az-
után Eszterékkel  Bulgáriába,  otte a tengerben fürdeni.  Anyáékkal
újra moziba menni – szóval olyanokat csinálni újra, mint régen.

Hát igen& Ez a két „cserfes száj” összefoglalta nekem, 3ogy mi-
lyen is volt az elmúlt egy év& Hál’ Istennek, még jót is találtak
benneK A rosszat pedig remélem, mi3amarabb elfelejtik& A3ogy
remélem, én is, mi is& 

Azt is tudom, 3ogy 3a egyszer tényleg vége lesz, akkor én mit
szeretnék: otte3on lenni, úgy, 3ogy az már nem kényszer& Nagyon
sokat találkozni a szeretteeimmel – így, mint most, maszk nélkül&
Részese lenni  minden álmuk megvalósulásának,  megélni  velük
sok-sok kalandot,  megtanítani  őket  sok mindenre,  és  még na-
gyon sokáig azt a biztonságot, derűt és csillogást látni a szemük-
ben, mint e beszélgetéskorK 
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Bánáti Petra: Irány a tenger

Ökrös Eszter: Online tanulok
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Stramszky Márta: Szürke gondolatok

Itte3on vagyok&
Kedvenc fotelemben – s bár ülése bőr,
ennyi idő után már ez is tör&
Szürke gondolatok töltik meg fejemet,
itte3on vagyok, de nem lelem 3elyemet&
Kínrímek sora bizsergeti ujjamat,
mint3a távoznom kéne – vizsgálom múltamat&
Nos:
Tizenkét konténernyi kacat marad utánam,
3a egyszer végleg „kiteszem a lábam”&
Egy tucat könyv,
két tucat vers,
több tucat festmény
kerül konténerbe azon az estén&
Kiürült, őrzötte festékes tégelyek
üzenik majd, 3ogy gazdájuk létezette&
Gyöngyök és cérnák dobozba gyűjtve
nem jönnek velem a végtelen űrbe&
És Ti,
vajon szidtok-e konténert pakolva,
ezernyi kacatom kívánva pokolba?
Vagy könny pereg majd a szeretette arcokon,
s nélkülem méláztok szép, közös napokon&
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Szikszay Péter

Budán  a  Sas3egy  tövénél,
majd  később  a  Városmajor
környékén  töltötte ifjúúságom
évei után kerültem állatorvos-
nak vidékre egy kis Pest me-
gyei faluba, a3ol családot ala-
pítotteam&  Mára fejlődő kisvá-
rossá nőttee ki magát a 3ajdani
falu Új3artyán&

Voltam amatőr fiklmes, ani-
mációs  és  egyéb  fiklmjeimmel

országos amatőr fiklm fesztiválokon díjakat értem el& Publikáltam
vidéki  3elyi  lapokba,  országos  lapok  olvasói  rovatába  fotókat,
írásokat& Amatőr fotó pályázatokon is értem el sikereket& Írok, ír-
tam rövid novellákat és versekkel is próbálkoztam már& Több or-
szágos antológiában jelentem meg, így itte, ennél a kiadónál is&
Helyi  kisvárosi  újság  főszerkesztőjeként  is  aktív  vagyok,  de
nyugdíjasként a 3elyi közművelődésben is szerepet vállaltam úgy
is, mint választotte alpolgármester&

Feleségemmel együtte ezt a „vírus-3áborús” időszakot, bezárt-
ságával együtte mi is ne3ezen viseljük& Lányunk párjával Nyugat-
Európában boldogul, de otte se rózsásabb a 3elyzet& 

Az írás felszabadító, „álmodozó” le3etőségét ki3asználva aján-
lom ezeket az írásokat&

(A kötet szerkesztése közben kaptuk a hírt, ho0 szerzőtársunk
tragikus hirtelenséggel elhunyt. Emlékét őrzi a következő két novel-
la is. / A szerkesztő )
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Remény és harangszó

Otte ült Márton úr minden nap az ablaknál& Már meglette kor-
ban lévén innen fikgyelte a kertet, a természetet& 

Most még minden nagyon kopár volt, színtelen, télies& Hó se
esette már 3etek óta& Né3a egy kis eső& Ilyenkor fikgyelte az abla-
kon lecsorgó esőcseppeket& Közelebb menve, mert még a szeme
igen jó volt,  némelyik esőcseppben mint egy üveggömbben az
egész kert egyszerre fejen állva látszotte& Ez elszórakoztattea& 

Szerettee a természetet,  szerettee a kertjét,  fikgyelme mindenre
kiterjedt& A távolabbi nagy fán egy madáretető volt, amit 3a reg-
gel kiment megtöltötte madáreleséggel és fikgyelte később a mada-
rakat&  Közelebb  egy  télre  lekopaszodotte,  bokorszerű  fa  volt&
Drukkolt,  3ogy cinkék is  jöjjenek,  mert  döntően csak verebek
röpködtek& Né3a jötte egy-egy cinke, az külön öröm volt& A sok
szürke veréb közötte egy élénk szín, valami rejtette kedvességet su-
gárzotte&

Ebben a bezártságban, ebben rászakadt járványos világban, ez
külön kedves 3angulatot 3ozotte& Ilyenkor képzeletben lefényké-
pezte  őket,  de  né3a előkapta  régi  fényképezőgépét  és  azzal  is
katteintotte& 

Egyszer  egy nagyobb madár  – egy szarka,  egy fekete-fe3ér
elegánsabb nagy madár – is odatévedt, nem tudta 3onnan keve-
red3etette oda? A csőrében, a3ogy közelebb a terasz szélére is fel 
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repült észrevettee, 3ogy egy furcsa kékes-fe3ér anyagdarabot tar-
totte& Felismerte& Az bizony egy arc-maszk volt& Honnan szed3ettee
fel ez a szarka? Persze mostanában ez megesik így a járvány kö-
zepén, 3ogy emberek véletlenül vagy rendetlenségből elejtik, el-
szórják elvesztik nagy sietségükben a maszkjukat& Ezen elmoso-
lyodotte, egy szarka maszkot cipel& Régen a csillogó dolgokat, egy
elvesztette kiskanalat,  ezüstpapírt  gyűjtötte ez  a  madárfajta,  3át
most egy maszkot& A3ogy otte ült, észrevette a kékes anyagon egy
kis csillogó valamit, talán egy kis fénylő matrica volt& Talán egy
gyereké, aki elvesztettee ezt a mostanában 3asznos és szükséges
kelléket&

Ezen gondolkozva eszébe jutotte fikatalkora, ifjúú kora, kalandok,
utazások, a szabadság minden íze, amikor még eszébe se jutotte
senkinek, 3ogy ilyesmit majd egyszer viselni kell, s a mindenna-
pok természetes részévé válik& Szeretette korábban moziba járni,
otte látotte ilyen katasztrófa fiklmeket, amikor egy járvány teljesen
megváltoztattea az  emberek életét&  Milyen jó lenne,  3a most  is
csak egy mozifiklm lenne ez az egész& S úgy, mint régen utaz3atna
az országban, a világban, vagy csak egyszerűen elme3etne maszk
nélkül a boltba& 

A3ogy  ilyesmiken gondolkozotte,  többször  az  órájára  nézette&
Már  egyedül  élt  otte3on,  de  a  szomszéd  barátja  mondta,  3ogy
majd becsönget 3ozzá s együtte mennek a piacra, most van dél-
előtte az idősek bevásárló-sávja& Persze ilyenkor is precízen tar-
totteák a távolságot egymástól, de jókat beszélgetteek, régi közös
élmények, sőt még egy-egy vicc is terítékre került& Ezt a körül-
mények3ez képest nagyon szerettee – ilyenkor megkönnyebbült
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belső feszültségeitől – s legalább kime3etette a szabadba, s feladat
is volt&

Hirtelen azonban furcsa dolgot  észlelt&  Az ablak-közeli  tuli-
pánfán, vagy talán bokron kipatteantak a rügyek, s mint egy mo-
zifiklmben, mikor trükkösen felgyorsítják a jelenetet, folyamato-
san szirmot bontotteak& Gyönyörű rózsaszín-fe3ér méretes virág-
szirmok borítotteák az egész fát& A kertben is egyre zöldebb lette
minden& Hátul, a későn zöldülő diófán is, pillanatok alatte egyre
nagyobbodó zöld levelek jelentek meg& 

Eddig a teraszon összegömbölyödötte macskája váratlan lelke-
sedéssel, a föld alól elbújó cserebogarak után kezdette kapkodni&
Szemmel lát3atóan nagyon tavaszodotte&

Nem értettee, 3ogy történ3etette mindez ilyen gyorsan, de korá-
3oz képest meglepően könnyedén felpatteant a székről, kinyitottea
az ablakot& A madarak már nem a madáretető körül röpködtek,
3anem csak úgy a levegőben élénken csivitelve, lát3atóan boldo-
gan& Szinte érezte a tavasz illatát& A szarka a teraszkorláton szár-
nyát csapkodta, s mint akinek fölösleges eldobta a maszkot és el-
repült& 

A3ogy csodálta  ezt  a  3irtelen  változást  és  magába  szívta  a
friss tavaszias levegőt, a távolban egy templomtornyot vélt felfe-
dezni& Ezt még innen nem láttea korábban& Megkondult 3arangja,
olyan ritmusban,  a3ogy a  vasárnapi  nagymisét  vagy az  egyéb
öröm3írt szokták jelezni& Csodálkozotte is, 3ogy a tiszta levegőben
ilyen távoli csodák is közel kerültek, lát3atóvá váltak& 
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A kertje dúsra változotte élénk zöld pázsitját nézve, már rögtön
arra gondolt: 

– Hű3a, mit nekem a lábfájásom, már le is nyír3atom majd&
Sokáig nem tudotte csodálkozni, mert csöngetteek az ajtón& Biz-

tos a barátja jötte& Miket fog majd mesélni neki, vagyis mikről fog-
nak beszélgetni – 3iszen neki is észlelnie kellette a 3irtelen válto-
zást&

Hallani vélte, 3ogy egy távoli 3angszórós autó bemondja: em-
berek, véget ért a járvány, szabadon le3et jönni menni, kinyit3at
minden bolt& 

A tavasz is itte van – a 3osszú, vészter3es 3ideg tél után – bár
furcsán gyorsan érkezette& 

Szemét dörzsölte, feje is fájt kicsit& A3ogy a csengőszóra feltá-
pászkodotte ablak mellettei székéről, elkeseredve rájötte, elbóbiskolt&
Mindez álom volt csupán& 

Megtapogattea nadrágzsebét,  otte volt  az előkészítette maszkja&
Akkor 3át nincs mit tenni, mennek a piacra, maszkot fel, most
van az idősávjuk& 

Ezt a csodálatos álmát biztos nem meséli el a barátjának&
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Dezső nem hagyja magát

Dezső 3atározottean jól érezte magát otte, a3ol élt& Gyarapodotte
is  szépen,  3étről  3étre&  Né3a  voltak  apróbb  gondjai,  sántítotte
vagy úgy tűnt túl sokat alszik, de aztán mindez elmúlt& Táplálék
is jutotte neki minden nap& Sokszor egész változatos, főtte krump-
lik, ilyen olyan ételek, máskor meg csak monoton táp-szerű vala-
mi& Nem volt válogatós& Tudta, 3ogy itte jó dolga van& Nem tudta
meddig, de őszintén szólva ezen nem gondolkodotte&

Ő egyedül volt a saját szűk területén, de szomszédban a másik
légtérben többen is voltak& Ők fikgyelmeztetteék a deszkaréseken
átdugva orrukat, 3ogy ne 3idd, 3ogy ez örökké tart, de ő ezzel se
törődötte& A mának élt és minden mai napnak örült& Otte3on érezte
magát& 

Szerettee, 3a sok víz van a 3osszúkás vizesedényében& Ügyes-
kedve vala3ogy megbillentettee a lábaival, meglökve az orrával ki-
locsolta azt és szívesen meg3empergette benne& Minden nap jötte
egy ember, őt már jól ismerte, 3ozotte vödörben ennivalót, beön-
töttee neki az etetőedénybe, s egy nagy lapátszerű valamivel ki-
tisztítottea, kilapátolta a lak3elyét& Friss szalmát is szórt be neki,
azt szerettee, rövidebb igazgatás után jó volt azon elfeküdni& Ilyen-
kor szeretette álmodozni& 

Elképzelte milyen lenne, 3a nagy szabad réteken jönne-men-
ne, fiknom friss zöld növényeket enne, mert azt azért itte nem na-
gyon kapotte& De ugyanakkor ezen álmai közben azért azt is meg
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állapítottea, 3ogy jó itte neki itte biztonságban van& Van ez a jórava-
ló ételt 3ozó ember, s így tulajdonképpen, 3a kicsit szűk is ez a
világ, de mindene megvan&

Volt egy sokszor visszatérő rémálma, 3ogy egyszer fikatalkorá-
ban, többen megfogták, leszorítotteák s lábai közötte valami nagy
fájdalom érte, ő visítotte kegyetlenül, de aztán minden elmúlt& Ez
a kedves, ételt 3ozó ember is otte volt, de jötteek mások is& Po3arat
koccintotteak és nagyon meg voltak elégedve magukkal& Neki még
pár napig fájt mindene, de aztán elmúlt s azóta is szeret itte élni&
Abban se volt biztos, 3ogy ez tényleg megtörtént vele, vagy csak
egy rossz visszatérő álom& 

Gondolta nem is kéne annyit ennie esténként, de 3át 3a 3oz-
tak valamit, ő bizony megettee& Étvágya az volt, s nem akarta ki-
tenni magát az olyan megjegyzéseknek, amikben kétségbe von-
jak az étvágyát& Egyszer ilyen is volt, 2-3 napig nem volt kedve
enni, vagy előző nap túlettee magát& Ilyenkor jötte egy fe3ér köpe-
nyes ember& Hümmögötte valamit, nézte őt, kicsit meg is nógattea
majd beleszúrt valamit& Próbált elmenekülni, de nem volt 3ova
meg az ételt 3ozó ember is a sarokba szorítottea& Így megadta ma-
gát& Jötte az a kellemetlen szúrás és aztán később megnyugodotte&
Kicsit többet aludt& Gondolta ez kijár neki& Étvágya is visszatért,
sőt talán még jobb is lette& 

Egyre 3idegebb napok jötteek, de Dezső nem bánta, ő vala3ogy
egyre jobban érezte magát& A lábai né3a beleremegtek növekvő
súlyába, de azért bírta a járást& Csak úgy megszokásból többször
körbejárta életteerét&
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Egyik ilyen 3űvösebb napon, többen megálltak az ajtaja előtte,
több ember és nézték őt& 

Talán 3árman voltak& Lát3atóan valamin tanakodtak& Az a vé-
kony jóravaló ember, aki neki mindig ennivalót 3ozotte, az úgy
nézette ki mint máskor, de a többiek arcát, vagyis leginkább a szá-
ját és orrát valami anyag fedte& Az egyiknek olyan kékes színű, a
másiknak, egy nagydarab pirospozsgás arcú embernek meg egy
fekete rongydarab szerű volt szája orra előtte& 

Dezső nem sok embert látotte még az ételt 3ozón túl, de ama-
zok furcsák voltak neki, meg amúgy is mit keresnek itte?

Az ketteő mondta is az Ő emberének:
– Te Pista, te nem veszel fel maszkot?
– De, de csak olyan 3irtelen jötteetek, 3ogy nem találtam& Az

asszony felakasztottea vala3ol& De most nem ez a lényeg, 3anem
szerintetek van ez a Dezső már 110 kg?

– No keresd csak meg a maszkodat, addig mi Lackóval megbe-
csüljük ezt a disznót& –

Mert 3át bizony Dezső egy nagy, vágásra szánt ivartalanítotte
disznó volt&

Pista visszajötte, most már rajta is maszk volt, 3óna alatte egy
pálinkás üveget is 3ozotte& Három kis po3ár is volt mellé& A masz-
kot kicsit letolták, előírásszerűen egymástól távolabb állva a leve-
gőbe koccintotteak, 3örpintetteek és jötte a szakvélemény&

– Mond Pista, jó étvágya van?
– Jó&
– Nincs semmi baja?
– Nincs&
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– A3ogy nézem van ez  bizony 110,  meg egy kicsivel  több&
Úgy3ogy akkor 3olnap vág3atjuk –  mondta a nagydarab, piros-
pozsgás arcú& Én fenem a késem, Ti meg az asszonnyal készítse-
tek elő mindent, oszt 3olnap reggel 7–re itte vagyunk&

Megegyeztek, ment mindenki a dolgára&
Dezső mindebből nem értette semmit, de valami különös érzék-

kel felfogta: valami nagy baj leselkedik rá& A szomszéd ólból a
fikatalabb disznók is fikgyelmeztetően, de az is le3et, 3ogy búcsú-
zóan röfögtek neki& Ez is felzaklattea& 

Az is furcsa volt, 3ogy az ételt 3ozó ember – a Pista –  most
este  nem 3ozotte neki  semmit,  csak  vizet  öntötte a  vályúba&  A
szomszéd disznók csak röfögtek tovább, s mondták a magukét:

– Szegény Dezső, ugye megmondtuk, ugye megmondtuk& …
röf… röf… –  „mondták” százszor& 

Dezső se3ogy se tudta feldolgozni ezt a feszültséget, úgy gon-
dolta a gondolataiba merül& Ennek következtében elaludt& Most
3ogy nem volt  esti  etetés,  ne3ezen aludt  el,  de  nem álmodotte
semmit&

Reggel  nagy zajra ébredt,  több ember nyüzsgötte az ól  előtte&
Mindenféle nagy edényt 3oztak, forró víz gőzölgötte az egyikben&
Hoztak valami fura nagy állványt, azt mondták egymás közt ez a 
rénfa,  na majd erre vala3ogy fellógatjuk&  Egy 3osszú csőből  –
minek a végén valami nagy „torony” volt, lángcsóvák is előcsap-
tak& 

– Na kipróbáltam a pörkölőt, gázpalack is beállítva – mondta
az egyik ember&
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Dezső bár nem értettee, de a3ogy a reggeli napfény rávilágítotte
erre  az  ijesztő  valamire,  3át  az  retteenetes  volt&  Az  emberek
megint maszkjukat letolva koccintotteak&

Egyszer csak megjelent az ajtóban az a nagydarab pirospozs-
gás arcú ember& Nem elég, 3ogy valami csúnya fekete rongy volt
az arcán, még egy 3osszú fémesen csillogó tárgy is megvillant a
kezében& Félelmetes volt, mint egy vérszomjas kalóz&

A pirospozsgás odaszólt a többieknek:
– Maszkot fel, kés megélezve és kezdőd3et a támadás& Pista Te

meg a Lackó elölről szorítsátok, Ti meg 3árman 3átulról, én meg
majd szúrok& Rózsi asszony Te meg tartsd alá a vájdlingot& – pa-
rancs ki volt adva& 

– Persze előttee 3úzzátok ki Dezsőt az ólból& –
Dezső érezte, itte már nagyon nagy baj van& Ha az ólban ellen-

kezik,  ennyi  emberrel  szemben,  az  reménytelen&  Szűk  a  3ely,
nincs menekülési útvonal& 

Hagyta magát némi visítással kísérve ki3úzni az ólból& 
Mikor ki3úzták és a böllér, a pirospozsgás arcú nagy késével

közeledette felé, 3irtelen 3atalmas erőt vette magán, mind a 110 ki-
lójával& Rá3arapotte az egyik ember kezére, 3atalmas, Ő se tudja
3onnan jötte erőfeszítéssel&

Dezső, a disznóvágásra fel3izlalt  3erélt,  száztíz kilós 3ajdan
volt kandisznó, visítással és 3örgéssel kísérve kiszabadult az őt
leszorító emberek markaiból&  Eddigi  otte3ona a faluszéli  3áznál
volt& Nekiro3ant a kertkapunak, – az kicsapódotte – majd ki az ut-
cára és a közeli 3atárszéli kis erdőben méreté3ez képest is irgal-
matlan sertésvágtában eltűnt& 
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Mire mindenki a meglepetéstől észbe kapotte, Dezső eltűnt a
lát3atáron 

Az erdőben rájötte, 3ogy bármilyen jó volt otte3on az óljában,
de ez a szabadság ez pótol3atatlan – meg persze élve maradt, ami
szintén nagy örömK

Mond3atnánk, 3ogy azóta is boldogan él, de nem tudjuk, mert
az emberek keresték égen-földön, de nem találták& Az is le3et,
3ogy valaki más rátalált és Dezső sorsa bevégeztetette&

Maszkjuk alatte bosszankodtak is nagyon – bánatukban egy-
két kupicával 3örpintetteek – különösen Pista a gazda, de a segí-
tők is, az ilyenkor elvár3ató kóstolóra várók&

Nem elég, 3ogy itte ez vírusjárvány a fejük felette, még a 3ízó is
megszökötte, miből lesz most 3urka, kolbász?

– Ne3éz időket élünkK – mondogatteák&
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Veľká Dóra

E33ez a név3ez képzelj el egy vörös, alacsony lányt, aki aka-
ratlanul is szókimondó, vagy éppen vissza3úzódó& 

Képzelj el egy vörös, alacsony lányt, aki falakat dönt le, vagy
éppen fél pizzát rendelni& 

Képzelj el egy vörös, alacsony lányt, aki talán annyira nem is
alacsony és lány 3elyette, igyekszik nő lenni& 

Egy nő, aki még keresi a 3elyét a világban&
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A lány és a fiaú

Egy apró madár repült el az ablak mellette& A lány, aki az üveg
másik felén ücsörgötte, csodálkozva fikgyelte a kicsiny állatot, amíg
el nem tűnt& Vékony keze állát támasztottea, fe3ér bőrét simogattea
a Nap, világos szemei a kinti világot lesték& Csodaként 3atotte szá-
mára, a3ogy a napsugarak a fák levelei közötte játszotteak, a3ogy a
szellő táncra 3ívotte minden növényt, a3ogy több madár szelte vé-
gig az eget& Olyan szabadnak tűnt az egész& Nyugodtnak, 3ívoga-
tónak, vonzónak, felfedezni valónak& 

Ismerős léptek közeledtek felé& Kellemes 3angzavart okoztak
az eddig csendes 3elyiségben, mire a lány az irányába fordult& –
Bátyám – elmosolyodotte, a3ogy megpillantottea őt& Vékony kezét
ölébe ejtettee, világos tekintete testvérén állapodotte meg&

– Húgom – szólalt meg a fikú, mikor mellé ért& Nem volt sok
különbség  közötteük&  Mindketteejüknek  világos,  fe3ér  bőre  volt,
vakító szeme és sötét 3aja& – Megint kifelé bámészkodsz? – kér-
dezte, a3ogy ő is kilesette az ablakon& Viszont saját elméjét már
nem nyűgözte le a látvány& Számára nem volt semmi különleges
a zöld színekben és a Nap ragyogásában& Csupán egy olyan 3ely
volt, a3ol nem volt semmi keresnivalójuk& 

– Olyan elbűvölő, a3ogy a madarak bár3ová elrepül3etnek –
álmodozotte 3úga, ismét az ablak túlsó oldalára pillantva& Testvére
megrázta a fejét& Nem ez volt az első eset, 3ogy 3úga a kinti vi-
lágról ábrándozotte& Nem érzette 3aragot iránta emiatte, csupán nem
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tudta megérteni, 3ogy miért akarta el3agyni az otte3onukat& Min-
den napjukat  itte töltötteék,  biztonságban,  melegben,  sosem volt
semmire gondjuk& Csakis egyetlen egy dolgot kellette betartaniuk:
sosem 3agy3atteák el  az  otte3ont&  Ez  nem egy olyan dologvolt,
amiért őrizve voltak, vagy ami miatte úgy érezték, 3ogy rabok& Ez
egy olyan íratlan szabály volt, amit kiskoruk óta 3allotteak& Ami a
fejükbe ivódotte akaratlanul is, de tudták jól, 3ogy csupán a biz-
tonságuk miatte& A fikú megértettee és fejben tartottea, 3ogy nekik
így jó, így biztonságos& Azonban a lány nem tudotte rájönni, 3ogy
mégis miért kellene tartaniuk a kinti világtól& Hiszen nappal és
éjjel is gyönyörűen festette& Nem csak az ablakon keresztül akarta
megtapasztalni  ezt  a  gyönyörűséget&  Nappal  a  zöld  tengerben
akart sétálni, éjjel pedig a távolabb lévő fények közötte akart tán-
colni&

– Szerinted, egyszer… 
– Te is tudod, 3ogy nem me3etünk ki& Nem 3agy3atjuk el az

otte3ont – vágotte szavába bátyja& Húga felsó3ajtotte&
– Téged nem érdekel, 3ogy mi van otte kint? – 3angja lágy

volt, kissé szomorkás& Tekintete még mindig a fákat leste, de az
igazság az volt,  3ogy elméje el volt  veszve&  Olyan régóta már,
3ogy erről álmodotte& Mégis olyan elér3etetlennek tűnt, pedig a
valóság az volt, 3ogy nem voltak bezárva& Bármikor elme3etette
volna, amikor csak úgy gondolta& Bátyja újból felsó3ajtotte, köze-
lebb lépve 3ozzá, kezét a lány 3ajára simítottea, majd rámosoly-
gotte&

– Egy dolgot mondtak nekünk egész életünk során& Szeretném
e33ez tartani magam – válaszolta őszintén& Testvére nem mon-
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dotte semmit,  viszont  nem  3ibáztattea  emiatte&  Egyszerűen  csak
3agyta, 3ogy tovább leselkedjen az ablakból, míg ő egy asztal3oz
sétált, a3ol 3elyet foglalva olvasni kezdette& 
Viszont a lány nem bámészkodotte tovább& Hitte testvére szavai-
nak, azonban rájötte arra is, 3ogy szabad volt& Neki kellette dönte-
nie  arról,  3ogy  otte3on marad,  vagy  nem&  Tisztában  volt  vele,
3ogy a bátyja melyik oldalt választottea, de ő nem akart többet
ezen a 3elyen maradni& Ki akart szabadulni, ki akart repülni, meg
akart ismerni mindent, ami ismeretlen volt számára& Nem tétová-
zotte tovább& Egész életében csak várt, mivel azt 3ittee, 3ogy vala-
mivisszatartja őt& De az igazság az volt, 3ogy semmi sem fogta
volna vissza& Csupán gátakat építette a fejében, amiket ezen a na-
pon örökre el akart tüntetni&

Egy szó nélkül emelkedette fel a székről, olyan gyorsasággal,
3ogy testvére rá tekintette& 

– Húgom? – kérdezte, azonban a lány nem válaszolt& Világos
szemei izgatotteságtól csillogtak, ami miatte a fikú lassan az asztalra
tettee könyvét és becsukta& De mielőtte még bármit is mond3atotte
volna, testvére szaladni kezdette& Bátyja kissé 3átrébb 3ajolt szé-
kében, majd 3irtelen előre rugaszkodotte, a3ogy felismerte a 3ely-
zet jelentőségét&

– HúgomK – szólt utána ismét, de mint3a süket fülekre talált
volna&

A lány végigszaladt a 3atalmas otte3onon, majd mikor az ajtó-
3oz ért, egy másodpercre se állt meg& Hosszú évek során csupán
csak ránézni mert a fe3ér anyagra, de most magabiztosan csú-
szotte keze a kilincsre és lenyomva azt, szabaddá emelte fel magát&
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Elrugaszkodotte a talajtól, majd egyenesen a pu3a fűben lan-
dolt& Szemeiben könnyek gyűltek a boldogságtól, a3ogy az apró
szálakat fikgyelte cipője alatte& Mélyen szippantotte az illatokkal tar-
kítotte levegőből& Úgy érezte, 3ogy szervezete a kétszeresére nőtte
a 3irtelen jötte, sok információ miatte& Szíve eszeveszetteen kalapált
bordája alatte& Fe3ér, gyönyörű arcára egy őszinte, 3atalmas mo-
soly telepedette rá& 

– HúgomK – 3allottea meg teste mögötte bátyja 3angját, a3ogy
li3egve állt meg az ajtóban& Csupán válla felette pillantotte 3átra rá,
mielőtte tovább szaladt volna& A fikú ismét utána kiáltotte, azonban
már nem 3allottea szavait& Boldogan futotte a 3atalmas fák közötte,
zöld leveleik alatte, a pu3a füvet taposva és né3a-né3a egy, vagy
ketteő madarat megpillantva az ágakon& Szabadnak érezte magát&
Úgy érezte, 3ogy repül&
Azonban a  zöld  tenger nem volt  valami  3atalmas&  Nem tellette
sokba, a lány a szélénél találta magát& Viszont a látvány nem az
volt, amire számítotte& Otte3onából idáig sosem látotte el, csupán éj-
szaka les3ettee meg a fényeket, de most nem volt sötét& A Nap
még az égen ragyogotte& Igaz, már lassan ideje volt annak, 3ogypi-
3enni induljon& Mélyen szívotte a levegőből, 3ogy megnyugtassa
testét& Hiszen, 3a nem is az a látvány tárult elé, amire számítotte,
atteól még nem volt borzalmas& 

– HúgomK – érte utol végre bátyja, li3egve, levegő után kap-
kodva& Kezeivel térdeire támaszkodotte, 3ogy iramot tudjon tarta-
ni tüdejével, ami belsejét szúrta&

– Megőrültél? – kérdezte, eny3én kö3ögve& Húga nem vála-
szolt kérdésére, csupán fikgyelte őt&
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– Hát nem varázslatos? – tettee fel a kérdést egy kis idő után&
Testvére rátekintette, világos szemeiben fáradtság tűnt fel& Egyér-
telműen nem szokotte 3ozzá az ilyen megerőltetések3ez&

– Menjünk továbbK – ajánlottea 3úga az ötletet, mire ő megra-
gadta kezét, ezzel elérve azt, 3ogy egy kicsit visszarántsa a való-
ságba&

– Vissza kell mennünk – mondta, 3atározotte, magabiztos ko-
molysággal&

– Most már nem me3etünk vissza& Hiszen idáig eljötteünkK –
mutatotte testvére a színes épületek felé, mire bátyja arra tekin-
tette& Nem nyűgözte le a látvány, sőt, egyáltalán nem is érdekelte&
Nem tartottea biztonságosnak, 3iszen 3a az lette volna, akkor so-
sem 3allotteák volna azt, 3ogy nem 3agy3atják el az otte3ont&

– Nem – rázta meg a fejét, de ennek 3atására 3úga kiszabadí-
tottea csuklóját ujjai közül&

– Akkor te menj visszaK – kelt ki magából, minek következté-
ben testvére meglepődve pislogotte rá& – Egész életemben erre a
napra vártam és nem érdekel, 3a egyedül, vagy veled teszem meg
eztK  Nem akarom többé az  otte3ont  választani,  nem akarok otte
maradni, szabad akarok lenniK – a szavak megállás nélkül csúsz-
tak ki száján, azonban végig igazat beszélt&

– De 3át otte3on is szabadok vagyunk – mondta a fikú& A lány
megrázta a fejét&

– Én nem arról a szabadságról beszélek – sutteogta, majd 3irte-
len  az  égre  nézette&  Jobb kezét  a  magasba  nyújtottea,  mint3a el
akart volna érni valamit& – Arról a szabadságról beszélek, ami a
madaraknak van& Körbe akarom repülni a világot,  látni akarok
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mindent& Miért olyan ne3éz ezt megérteni? – a3ogy testvérére
pillantotte, szemeiben ismét könnyek jelentek meg, viszont most a
szomorúságtól& 

Bátyja szótlan volt& Sosem 3aragudotte rá, de sosem tudta meg-
érteni  őt&  Csendben fikgyelték egymást,  miközben a  lány arcán
könnyek csúsztak le, míg a fikú tekintete zavart volt& Végül vette
egy mély levegőt és testvére mellé lépette& Halványan rámosoly-
gotte,  majd  3üvelykujját  felemelve,  gyengéden  törölte  le  sós
könnyeit& Nem akarta bántani& Nem akart fájdalmat okozni neki,
nem akarta,  3ogy 3úga 3aragudjon rá&  Egész életükben együtte
voltak, 3armóniában, szeretetben& Nem akarta elveszíteni őt&

– Rendben – só3ajtottea& – De csak ma este& És együtte& – igye-
kezette megbékélni a gondolatteal, 3ogy a színes épületek közé kell
sétálnia&

Húga világos szemei felragyogtak, majd felindult örömében,
bátyja karjai közé vetettee magát& A fikú eny3én megnyugodotte az-
zal a tudatteal, 3ogy testvére nem 3aragudotte rá& 

A3ogy felszáradtak a lány könnyei, megindultak az ismeretlen
épületek felé& Bátyja kissé feszült volt, a3ogy a betonból készült,
repedezette, szemétteel díszítette utcára léptek& Úgy láttea, mint3a az
épületek bármelyik percben a fejükre dől3etteek volna, a többség-
ről már rég eltűnt a vakolat, vagy az ablakból az üveg& Az egész
olyan volt, mint3a egy 3alotte ember belsejében sétáltak volna& A
bűz egyre elvisel3etetlenebb volt, a szemét egyre több, ember pe-
dig alig tartózkodotte kint& Csupán valami furcsa ru3ába öltözötte,
furcsa arcú nők&
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–  Ő otte a barátnőd? – szólalt fel az egyik, a3ogy el3aladtak
mellettee&

A fikú megtorpant, a kérdés valójában megijesztettee őt& Ráadá-
sul a nő 3angja éles késként 3atotte füleire, amitől még inkább ta-
szítóbb nőszemélynek tűnt& 

– Akkor csak az ismerősöd? – erősködötte, azzal a kellemetlen
3angjával&

– Nem& A 3úgom – válaszolta a fikú, miután elég bátorságra
tette szert, 3ogy felé forduljon& A nő sötét, megfáradt arcán egy
é3es vigyor jelent meg& Szemei üvegesek voltak, mint3a már rég
3alotte lette volna& De mégis úgy indult meg a fikú felé, mint egy
prédáját felfedező vadász& Szemérmetlenül közel 3ajolt az arcá-
3oz, miközben sovány kezét a mellkasára csúsztattea&

– Szóval te vagy az idősebb – vigyora csak 3atalmasabb lette,
a3ogy keze lejjebb siklotte, azonban a fikú ijedtében 3átrébb lépette&

– É– Én nem… – magyarázkodotte, ám ekkor egy másik furcsa
nő jelent meg mellettee& Észre sem vettee, 3ogy 3úga már rég nem
volt mellettee, túlontúl a saját félelmére koncentrált& A lányt pedig
magával ragadta a szabadság vakító vágya& Világos szemei átver-
ték& Hiszen ő gyönyörű, színes épületeket látotte& Bűztől mentes
utcákat,  mosolygó, vidám embereket&  Mint3a egy álomban lette
volna, egy olyan álomban, amire már régóta vágyotte és most vég-
re megvalósult&

– Hé, kislányK – szólítottea meg egy férfik, mire ő vidáman pis-
logotte rá&

– Szereted a cicákat? – kérdezte egy mosoly kíséretében&
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A lány  szemei  felcsillantak&  Eddig  olyan  állatkát  még  csak
könyvben látotte és annak a gondolata, 3ogy élőben találkoz3at
eggyel, megvakítottea elméjét& Heves bólogatásba kezdette, minek
3atására a férfik mosolyából vigyor keletkezette&

– Akkor segítesz megkeresni az enyém? Nemrég oda szaladt
be, de még nem sikerült megtalálnom – mutatotte egy sötét siká-
tor felé&

– Szívesen segítek – mosolygotte a lány és gondolkozás nélkül
indult meg a sötét 3ely mélyére& A férfik szótlanul követtee őt& A
következő pillanatban a vékony, törékeny test már csak annyit
fogotte fel, 3ogy a cica valójában nem is volt se3ol, 3elyettee mocs-
kos kezek martak testébe és nyomták neki a falnak& A lány felsi-
koltotte ijedtében, menekülni akart, de te3etetlen volt& A férfik erő-
sen  fogta  őt,  nem kellette megerőltetnie  magát,  3ogy  a  falnak
nyomva tartsa& Arca sötét volt, eltorzult az é3ező vágytól és aka-
ratteól& Felnevetette, minek következtében a lány arcán nyál csat-
tant& Hiába igyekezette, könnyei 3amarabb szöktek meg szeméből,
mint ő a férfik kezei közül&

– Ha sírsz azt csak jobban szeretem – nevetette továbbra is a
férfik, mire a lány könnyei erőteljesebben folytak le érintetlen ar-
cán& Rossz 3elyre jötteek& És ez csak most tűnt fel neki& Csak most
láttea meg, 3ogy az épületek falai penésztől ro3adtak& Az ablakok
3iányosak voltak& Az emberek sötét, mérgező szörnyetegek vol-
tak, akik nem kérdeztek, csak elvetteek& Csak most ébredt rá, 3ogy
mennyire másnak láttea az ablakon keresztül ezt a világot, 3ogy
olyan messziről  mennyire fényesnek és ragyogónak tűnt,  de a
valóságban romlotte, 3alotte 3ely volt&
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Haza akart menni&
– HúgomK – kiáltotte utána bátyja, megjelenve a már félmezte-

len férfik mögötte, miközben kezeit magasra emelve, egy nagyobb
tárgyat 3asználva az idegen fejére támadt& Az 3angosan, akadoz-
va felnyögötte, majd a lány felé zu3ant& Bátyja megragadta most
már szabad kezét és maga felé rántottea őt, 3ogy a férfik rá ne es-
sen& Húga 3angosan felsírt, a3ogy megérezte a fikú közelségét& 

– Sajnálom – motyogta mellkasába, de bátyja nem 3allottea a
szavait&  A szíve még mindig 3evesen vert,  de már egy picivel
nyugodtabb volt, 3ogy 3úga a kezei közötte volt& Vigyáznia kel-
lette rá& Vigyáznia és biztonságban tartania&

– Most már minden rendben van – sutteogta, a3ogy 3úga 3aját
simogattea& Az apró, törékeny test még mindig remegette, szipo-
gotte, kétségbeesetteen kapaszkodotte belé&

– Azt 3iszed, 3ogy ennyivel megöl3etsz? – kérdezte 3irtelen a
férfik, egy éles nevetés kíséretében&

A fikú ijedten, 3atalmas szemekkel fordult 3átra, 3ogy egyene-
sen ránézzen& Homloka vérben úszotte szemeivel együtte& Arca ösz-
szerándult a dü3től& Undorító kezét a magasba emelte, ugyanazt
a tárgyat tartva, 3ogy megismételje azt, amit a fikú tette vele& A
másiknak csupán arra volt ideje, 3ogy messzire taszítsa magától
testvérét,  majd a következő pillanatban már fejen is  találta őt&
Húga felsikoltotte, látása még mindig ködös volt könnyeitől& Báty-
ja után nyúlt, aki most a földön feküdt, véres fejjel&

– Rossz embert választotteálK – üvöltöttee a férfik& A fikú felnyö-
götte, a3ogy újból fejét találta el az anyag, képtelen volt megmoz-
dulni&  Képtelen volt  a  3úgára mosolyogni  és  elmondani,  3ogy
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minden rendben& Pedig 3aza akart menni vele& Vissza akart térni
vele az otte3onba és tovább élni, mint3a ez az este meg sem tör-
tént volna& De a férfik nem adotte neki ennyi le3etőséget& Minden
újabb másodpercben megtámadta őt, egyre erősebben, vagy már
csak őt 3agyta el az erő&

Húga megfagyva fikgyelte, a3ogy testvére vére a mocskos talajt
kezdte elárasztani& Látotte már vért az előtte, mikor egyszer felsér-
tettee a térdét, de annyit még sosem, amennyi a fikú testét 3agyta
el& Félt& Sőt, retteegette& Fogalma se volt arról, 3ogy mégis mit kel-
lette volna tennie& Hiszen az előző pillanatban bátyja még ölelte
őt& Érezte meleg, biztonságot nyújtó kezeit, lát3attea mosolyát és
világos szemeit& De most csak úgy festette, mint egy bábu& 

– Menj… 3aza – le3elte a fikú, utolsó erejét fel3asználva, mikor
a férfik adotte neki elég időt, 3ogy megszólal3asson& Azonban sze-
mei már nem működtek, nem látotte mást,  csupán a sötétséget&
Orra megtelt saját vérének szagával, testének egyik pontját sem
érezte  már&  Csak reménykedette benne,  3ogy 3úga  tettee,  amire
utoljára megkérte őt& Testvére sírva 3agyta el a sikátort& Minden
bátorságát fel3asználva szaladt,  mint egy menekülő áldozat&  A
furcsa arcú nők lenéző,  undortól  bűzlő tekintetteel  fikgyelték őt,
azonban nem mozdultak 3elyükről&

A lány addig futotte, amíg el nem érte az otte3ont& Köszön3ető-
en az éjszakának, né3ányszor elesette a zöld tengerben, a fák kö-
zötte, a3ol már nem volt pu3a a fű és nem csicseregtek a madarak&
Elzárta magát atteól a világtól, ami már nem volt csodálatos, vagy
gyönyörű& Már csak egy olyan világot látotte, ami elvette tőle min-
dent& Mindent és azt sosem adta vissza&
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Fejes Ibolya: Laoszi táj
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Zapletál Márta

Zapletál Márta vagyok& Amolyan igazi amatőr író& Az írás te-
rápiás részén már túl vagyok, a33oz, 3ogy profikvá vál3assak meg
már túl öreg vagyok& 

Gyógypedagógusként  és  németteanárként  dolgozom Magyar-
ország egyik legszebb részén, a Tanú3egyek által ölelt Tapolcai-
medence 3angulatos kisvárosában, Tapolcán&

Né3ány 3elyen már jelentek meg írásaim, de mind a pályáza-
tokra beadotte, mind a díjazotte írásaim száma elenyésző& 

Amolyan sikeres facebook posztolgató vagyok, akinek az írá-
sait nagyon szeretik az ismerősei,  ezért  létre3oztam egy oldalt
M’art-írok néven, 3ogy rendszerezni próbáljam az eddigi iromá-
nyaimat& 

Szeretek írni& Szeretnék ebben fejlődni is, de nem szeretném
elveszíteni a saját 3angomat& 
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A zöld dosszié

A zöld dosszié volt a rejtegetette családi kincsesláda, melyben
lapozgatni csak a szüleink jelenlétében le3etette& Régi képek, bizo-
nyítványok,  kitüntetések,  gondosan  elrejtette 3ivatalos  levelek,
3alottei  és születési bizonyítványok, és sok-sok, mások számára
értéktelennek tűnő kacatok&

Amikor anyámék 3osszabb időre elmentek otte3onról, és ket-
tesben maradtunk a bátyámmal, akkor a pepsi-cola és a sütemé-
nyek beszerzése mellette a kedvenc tévés műsorunk bekapcsolása
előtte ünnepélyes program volt a zöld dossziéban való kutakodás&
Ilyenkor előkerültek a dosszié mélyére csúsztatotte titkos doku-
mentumok is,  amelyek eltitkolt  családi  események őrzői,  tanúi
voltak& Így derült fény többek közötte arra, 3ogy anyánk közel tíz
ter3ességéből nem lette gyermek, illetve így került kezünkbe az a
fénykép,  ami  nagybátyám egy apácával  folytatotte titkos  viszo-
nyát fedte fel& Gondosan ügyeltünk arra, 3ogy alkalmanként csak
egy-egy újabb információval bővítsük a régieket, 3ogy megma-
radjon a zöld dosszié a titkok őrzőjének&

Anyám 3alála után apám elnémítottea a dossziét& Elrejtettee, és
so3a többé nem nyitottea ki&

Távozása után bátyámmal titkon mindketteen a dosszié keresé-
sére indultunk& Sok évtized után derült csak ki, 3ogy ő járt siker-
rel, és majdnem 3arminc évig gondosan őrizte azt& De a dosszié
so3a többet  nem mesélt  a  családi  titkokról&  Egészen az  utolsó
együtte töltötte karácsonyunkig, amikor is bátyám elő3ozta azt, és
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közösen újra átlapozgatteuk a képeket, a dokumentumokat& Újra
felidéztük a családi  emlékeket&  A zöld dosszié csakúgy ontottea
magából a meleget& Az otte3on melegét& Akkor még nem tudtam,
3ogy so3a többé nem fogjuk már ketteesben lapozgatni a kincse-
ket, akkor még nem tudtam, 3ogy én maradok a családi dosszié
egyetlen őrzője& 

El3atároztam, 3ogy nemcsak őrzőm, 3anem bővítem is a zöld
dosszié tartalmát& 

Anyám

Anyám, aki a fel3ők felette vagy, bocsáss meg nekem, de már
nem fáj a 3iányod&

Fáj ez a felismerés&
Pár éve kezdtem el először a 3ibáidat keresni&
Kíméletlenül  fogalmaztam  meg,  3ogy  az  az  anya-álomkép,

amit több mint 3úsz évig rólad alkotteam, tényleg csak egy álom-
kép volt& Amíg álomkép voltál, sokszor 3aragudtam rád, 3ogy itte
3agytál, 3ogy meg3altál&

Miután ezt a képet összetörtem, dü3ös voltam, 3ogy nem ma-
radt utánad más, csak egy darabokra tört 3amis valóság&

Miért nem voltál csak egy kicsit is önző?
Miért nem voltál egy kicsivel rosszabb anya?
Miért 3elyeztél mindent és mindenkit magad elé?
Miért nem engedtél közel magad3oz?
Miért nem engedted, 3ogy megismer3esselek?
A fiknom intelligenciádat, az írói vénádat, a természet törvény-

szerűségei iránti érdeklődésedet&
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Megfosztotteál atteól, 3ogy teljesen megismer3esselek& Megfosz-
tottead magad atteól, 3ogy teljes életet éljél&

Le3et, 3ogy rövid volt az idő& Talán, 3a kaptunk volna még
egy-két évtizedet& Talán akkor együtte sikerül3etette volna önma-
gaddá válni, AnyaK

Segítetteem volna&
Mit nem adnék azért, 3a lát3attealak volna, a3ogy papírra ve-

ted a gondolataidat, 3a lát3atteam volna, 3ogy egyszer végre azt
teszed, ami csakis és kizárólag Neked jó&

Minden  megvolt  benned,  3ogy  több  legyél,  mint  az  átlag&
Megvolt a külső-belső szépséged, az okosságod, több területen is
megmutatkozó te3etséged& Elpazaroltad ezeket& Rám& A családod-
ra fordítottead az összes fikgyelmedet& Feláldoztad az egész élete-
det&

Jó voltál& Túl jó&
Túl jó a33oz, 3ogy önmagad le3essél&
Túl jó a33oz, 3ogy könnyen el tudtalak volna engedni&
Két évtizedig fájt a 3iányod& Önzőségből& Ma már tudom& 
Hiszen már rég nem Te 3iányoztál, 3anem a feltétel nélküli

szereteted, az irányomban tanúsítotte teljes elfogadásod&
Fáj, 3ogy nem tud3atom meg, 3ogy ki voltál, ki le3etteél volna

valójában&
Hálás vagyok azonban, 3ogy végtelen türelmet, elfogadást és

empátiát tanul3atteam tőled&
Hálás vagyok, 3ogy odaadásoddal, meleg szereteteddel olyan

otte3ont teremtetteél nekem, a3ova mindig, minden körülmények
közötte igazán megérkez3etteem&
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Elmentél&  Magaddal  vitteed  az  otte3on  melegét&  S  magaddal
vitteed  személyiségednek azt  a  részét,  amit  sosem ismer3etteem
meg&

Tudom, 3ogy kislányként mennyire retteegtél a bombázások-
tól& Hogy a sziréna 3angja 3allatán egy egérlyukba is képes letteél
volna bebújni&

Meséltél arról a 3áborús pilótáról, aki macska-egér 3arcot ját-
szotte veletek, amikor Veszprémből szülőfaludba Nagydémre me-
nekültetek& 

Biztos voltál abban, 3ogy készakarva nem lőtte le benneteket&
Hol elétek, 3ol mögétek célzotte a gépfegyverrel& 

Egyszerűen élvezte, 3ogy a mezőn futva retteegtetek&
Tudok arról, 3ogy a nagyapám volt a falu rossza& Azt is tu-

dom, 3ogy az "Én vagyok a falu rossza" volt a kedvenc nótája&
Tudom, 3ogy szép 3angja volt, és azt is, 3ogy neked pedig meny-
nyire fals& 

De mennyire szeretteél volna szépen énekelni K És így is meny-
nyire szeretteél énekelni&

Nagyapám édesapja ötvenéves volt, mikor a fika megszületette&
A felesége is ugyanennyi& Egy fikatal kis rokonlány volt az én bio-
lógiai dédnagyanyám, aki szolgálóként, a papa dajkájaként, ké-
sőbb is a 3ázban marad3atotte&

Ismerem az 1944-ben készült családi fotó történetét& 
Hogy 3átulról támasztotteak rajta, mert annyira gyenge voltál&

Lemondtak rólad az orvosok és a szülők is& Ezért készült az a kép&
Tudom azt is, 3ogy a 3áború után papa osztályidegenként, ka-

zánfűtőként dolgozotte a sörgyárban, és minden este egy palack-
sörrel ment 3aza,  ti  pedig a bátyáddal azonnal kiugrotteatok az
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ágyból& Meg3úztátok az üveget, 3ogy édes álomra szenderül3es-
setek& 

Az ötvenes években nagyapámat valami okból kifolyólag be-
választotteák abba a bizotteságba, ami arról döntötte, 3ogy ki az, aki
eléggé megbíz3ató a33oz, 3ogy a munkásosztály értelmiségévé
vál3asson& Vagyis, ki tanul3at tovább egyetemen& Tudom, 3ogy
mennyire fájt neked, 3ogy ebből a tisztségből a te továbbtanulá-
sodat  nem  elősegítettee,  3anem  szándékosan  megakadályozta&
Közgazdasági tec3nikumban éltanuló voltál, a szakmai versenye-
ken túl országos novellapályázatot, kémia versenyt nyertél, mel-
lettee pedig versenyszerűen röplabdáztál& De te csak egy lány vol-
tál& Így a bátyád tanult tovább&

Kislányként az Angolkisasszonyok3oz jártál, otte is kitűnő ta-
nuló voltál& A rendszerváltás nagyon megviselt, mert elvesztetteed
apáca tanítóidat&  Milyen szomorú, 3ogy a bizonyítványodon is
magaddal 3ordozod ezt a veszteséget& Y 3elyette i állt a neved vé-
gén,  a  3ivatalos  papírjaidon&  Aztán végül  visszakaptátok azt  a
fránya osztályellenes y-t&

Tudom,  3ogy  már  kislányként  eldöntötteed,  3ogy  Mártinak
fogják 3ívni a lányodat, mert így 3ívták azt a kisbabát is, akit so-
káig dajkáltál a 3áború alatte& 

Tudom, 3ogy mennyire vártál,  és mindennél  jobban tudtad,
3ogy én világra fogok jönni& Tudtad, 3ogy én nem maradok csak
magzat, mint oly sok meg nem születette gyermeked&

Elmentél& Nekem meg itte maradtak a kérdéseim& Mert én tel-
3etetlen vagyok& Mindent tudni akarok& 

Fáj ez a tudásszomj&
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Tudni  akarom,  3ogy  meddig  tudták  a  dédszülők  nevelni  a
nagyapámat& 

Hogy tudtál végül meggyógyulni a torokgyíkból? 
Volt-e 3 betű is a nevetekben a 3áború előtte? 
Tudni akarom, 3ogy miről szólt a novellád& 
Tudni akarom, 3ogy születteek-e még benned meg nem írt no-

vellák& 
Tudni akarok az érzéseidről K Milyen volt anyává válnod, s mi-

lyen anya volt a nagyanyám?
Milyen kislány és fikatal lány voltál? 
Melyik volt a legszebb karácsonyod? 
Érezted-e magadat boldognak, és mi okozotte neked szomorú-

ságot?&&&
Mesél3etteél volna a szerelmeidről, a csalódásaidról, a vágyaid-

ról, amik megvalósultak&
S a vágyaidról, amik sosem valósultak meg&
Ezer és ezer kérdés kavarog bennem, mind-mind megválaszo-

latlanul&
Nem tudom, 3ány évet kellette volna várni a feleleteidre&
S vajon, 3a még maradtál volna, kérdeztelek volna?
Vagy a kérdéseim elfelejtődtek volna a nagy feltétel nélküli

szereteted biztonságot nyújtó burkában?
Ez az  a biztonság,  amiről  azt  gondoltam, 3ogy örökké tart,

3ogy van még bőven idő a kérdezésre, a megismerésre&
Fáj,  3ogy 3arminc éve még nem tudtam,  3ogy nincs  majd,

mert csak most van&
Anyám, aki a fel3ők fölötte vagy szeretlek& Mindörökkön örök-

ké& Ámen&
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Apám

Né3ány kép, né3ány emlékkép, mint például 1985 nyárelőn,
amikor töri éretteségim előtte belelapoztál a tankönyvembe, és úgy
döntötteél, 3ogy ezt a "szennyet" nem tanul3atom meg, és 3irtelen
természeted3ez 3íven egy rántással kitépted a könyv utolsó feje-
zetét, majd leültetteél magaddal szemben, és elmesélted, 3ogy va-
lójában 3ogyan történtek az események 1945 után&

Később is  képes  voltál  napokat,  3eteket  bosszankodni azon,
3ogy pedagógiából szocialista és kapitalista erkölcsből kellette ké-
szülnöm& Megígértetteed velem, 3ogy sose mondok ilyen barom-
ságot&  Nem mondtam&  Így te  kísértél  el  a  főigazgató engedély
utáni utóvizsgámra& Pünkösti Árpád: Pofa beK c& könyvét olvas-
tad a főiskola előterében,  és őszintén 3itteél  abban, 3ogy végül
győz az igazság& Szerencsémre jelen volt egy 3asonszőrű tanár is
a vizsgán, aki a fülembe súgta, 3a nem mondom ki, 3ogy kétféle
erkölcs van, akkor agyoncsap a vizsga után& Kimondtam& Persze
ezt Neked sosem mondtam el& 

Rendít3etetlen voltál, 3a az igazságról volt szó& Minden fikgyel-
meztetés, fenyegetés ellenére engem is megkereszteltetteél 1967-
ben, lemondva a minisztériumi előrelépés le3etőségéről is& 

Megyei  főkönyvelőként  sem  csatlakoztál  azok  közé  a  párt-
funkcionáriusok közé, akik nyílt titokban 3itteanra járatteák gyer-
mekeiket,  csak  úgy  státuszszimbólumból&  Többször  mondtad,
3ogy nem akarsz képmutató, álságos felnőtteet nevelni belőlünk&
(Pedig né3a, de jól jönne egy kis képmutatás K)
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Kamaszként és fikatal felnőtteként bosszantotteak a jövendöléses
kiro3anásaid, erkölcsi szószólóid, túlzotte féltésből fakadó tiltása-
id& 

Minden kislány,  akinek különlegesen szép anyukája van,  rá
szeretne 3asonlítani&  Ezzel  én sem voltam másként&  A tükörbe
nézve nagyon sokáig anyám vonásait kerestem& Bosszantotte, 3a
rád 3asonlítotteak& 

Földi életed után sok-sok évvel először a csontos lábfejemen,
aztán a kezemen vetteem észre a 3asonlóságot& Pár éve kezdődötte,
3ogy egyre többször látlak visszamosolyogni rám& A 3osszúkás
arc, a mélyen ülő apró szemek, a keskeny száj, a 3omlokon 3úzó-
dó vízszintes ránc, a kicsi tyúkláb mintázatú barázdák az arcon&
Szeretem ezt az arcot&

Évről-évre  közelebb kerülök  3ozzád&  A  makacsságod3oz,  az
áll3atatosságod3oz, a ne3éz természeted3ez, az igazság 3arcosá-
3oz, a tudásvágyad3oz, az olvasás szereteté3ez, az elszántságod-
3oz& 

Azt 3iszem, te ugyanezt az arcot láttead, amikor rám néztél, és
nem véletlen, 3ogy náladnál jobban so3a senki nem féltette ezen a
világon& 

Bátyám

Mi amolyan tűz és víz testvérek voltunk& Én voltam a 3ang, te
voltál a gondolat& Én voltam a szív, s te voltál a lélek& A beszéd, a
kommunikáció nem a te kenyered volt, te inkább tetteekkel fejez-
ted ki az érzéseidet& 
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Te voltál az például, aki spórolni próbált a gyerekkorunkban a
még  csemegének  számító  naranccsal&  Csak  egy  gerezdet  etteél
meg egyszerre& Én voltam az, aki azon nyomban befaltam& S utá-
na könyörögtem, 3ogy adjál nekem a tiedből& Szentül meg vol-
tam győződve arról,  3ogy anyuék neked többet adtak& Anyáék
ilyenkor mindig leszidtak engem, de te megszántál, és a naran-
csod felét nekem adtad& Jószívű voltál, és okos&

Egész pici korodban téged küldtek a sarki boltba vásárolni, és
a családi anekdoták szerint gyorsabban kiszámoltad a végössze-
get, mint maga a boltos& Öt éves korodban már négyzetgyököt
vontál&

Sokat  veszekedtünk,  mert  teljesen  különböző  természetűek
voltunk& Anyánk téged tanítotte meg varrni, kötni, 3orgolni, bati-
kolni&  Hozzám nem volt  türelme& Te voltál a Bezzeg a Józsi,  a
rajz- és matektanárunknál is, amikor a rajzaimat, illetve a matek
dolgozataimat  kritizálták&  De még az  énektanár  is  Bezzegjózs-
izotte, pedig tudvalevő, 3ogy én énekeltem szépen, a te 3angod
meg fiknoman szólva is fals volt& De te olyan jó gyerek voltál, tisz-
teletteudó, szerény és megbíz3ató& 

A zenei karrierednek 3amar véget vetette anyai nagyapánk, aki
először a kis furulyádat, aztán pedig a játék3egedűdet törte ketteé,
mert nem bírta kivárni te3etséged kibontakozását& Ezt mindig sé-
relmezted& S addig, amíg nem kezdtél el énekelni, talán találtál is
némi együtteérzést másokban& 

Misi barátoddal ti voltatok a forfakettees és a Cser3át lakótelep
lemezlovasai& A 70-es évek elején vásárolt lemezjátszónk többet
volt az ablakban, mint a szobában& 
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Az első bakelit lemezgyűjteményünket apánk egy szolgálati út
után Zorán lemezével gazdagítottea& Emlékszem, először nagyon
3aragudtunk rá, mert valami divatosabb, ablakba kitevős lemezre
számítotteunk& Nem tudom, mikor szántad el magad arra,  3ogy
feltedd ezt a lemezt a féltette játszóra, de azt tudom, 3ogy azóta ez
lette az egyik kedvenc közös lemezünk&

Mi még táncoltunk és énekeltünk is együtte& Zenekart utánoz-
tunk, abban a klasszikus söprű-gitár verzióban& Né3a te is éne-
kel3etteél, amikor már megvetteük az erősebb 3angszórókat& 

Sokat veszekedtünk, de 3a nem le3etteünk együtte, akkor bor-
zasztóan 3iányoztunk egymásnak& Én szó szerint mindig sírtam
utánad& 

Egy ideig közös szobánk volt, majd amikor már nagyobbacska
letteél, engem külön szobába tetteek& Szinte minden este bekönyö-
rögtem magam 3ozzád, és bekuckóztam melléd az ágyba& Sose
löktél  ki&  Vagy  már  nem  emlékszem rá&  Tudod,  a  megszépítő
messzeség& 

Amikor főiskolás letteél,  3ónapokig nem jötteél 3aza&  Nagyon
szenvedtem, pedig előttee né3ány évig tényleg dúlt közötteünk a
testvér3áború&  1980  karácsonyán  a  megspórolt  pénzedből  ka-
zetteás magnót vetteél nekem, Hobó és Cse3 Tamás kazetteákkal, és
egy aranyozotte kvarcórát, amit évekig viseltem& 

Középiskolás koromtól kezdve már együtte jártunk minden3o-
va& Így együtte kezdtél el járni a barátnőimmel is& Nem kicsit vol-
tam féltékeny rád&

Sokat utaztunk& Együtte fedeztük fel a Kaláka folkfesztivált& Te
vitteél először tánc3ázba, és te szeretteetteed meg velem a népzenét& 
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Sokan azt  3itteék,  3ogy szerelmes párt  alkotunk&  Senki  nem
gondolta rólunk, 3ogy testvérek vagyunk& Akkoriban nem tűnt
fel senkinek sem a 3asonlóságunk& Talán csak az állandó lábrázá-
sunk& Valójában idősebb korunkra mosódtak össze a vonásaink&
Az arcformánk, a szemeink& Minél idősebbek letteünk, egyre job-
ban 3asonlítotte a mimikánk, a gesztusaink& 

Hálát adok a Sorsnak, 3ogy életed utolsó éveiben a közeled-
ben le3etteem, és megtapasztal3atteam a feltétel és elvárás nélküli
szeretetet& Elmentél, és távozásoddal kiradírozódnak az „És arra a
képre emlékszel drága…?” kezdetű mondatok az ereklyeként őr-
zötte családi zöld dosszié dokumentumai és fényképei lapozgatása
közben& 

Én – a krónikás

Amikor leszálltam a pesti buszról Veszprémben, 3irtelen meg-
csapotte az az édes, csípős bakonyi 3ideg& Begomboltam átmeneti
kabátkámat, és úgy döntötteem, 3ogy a tapolcai busz indulásáig
teszek egy gyors sétát a városban& A városomban& 

Szeretem a  buszpályaudvar  környékét,  3iszen szemben vele
van az egykori óvodám, pár perc sétára pedig gyermekkori otte-
3onom 3elyszíne, a Cser3át lakótelep& 

Úgy döntötteem, felszaladok a várba& Nem is döntés volt ez iga-
zából, 3anem egyfajta áramlás& Olyan volt, mint3a fiklmet néznék&
ötven3árom évesen  sétálok  a  szülővárosomban,  aztán egy-egy
emlékezetes 3elyen megállok, mélyet szippantok a friss levegő-
ből, s amikor kiengedem a levegőt, találkozom a tizenéves, 3u-
szonéves önmagammal& 
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Jövök ki a Rigó Jancsi cukrászdából, 3angos,  önfeledt, csitri
kacarászások közepettee& Talán tizennégy vagy tizenöt éves le3e-
tek& Aztán a Marica kávézó mellette 3aladok el&  Látom tizen3ét
éves magamat barátnőkkel, osztálytársakkal fent a cukrászdában
lyukas órában& Bár meges3et, 3ogy azt a lyukat mi rendeztük el
oda& 

Húszéves énemmel az egykori  Sc3weater söröző előtte futok
össze&  Éppen befelé 3aladok egy szokványos 3étköznapi  estén,
3ogy a szokásos rántotte sajtos vacsorámat elfogyasszam barátok
és barátnők társaságában& 

Né3ány lépéssel arrébb bekukkantok a Várkapu presszó abla-
kán& Látom magamat, a tini és a felnőtte kor 3atárán, nyakig be-
gombolkozotte ingben& Egy barátom éppen akkor teremt le, 3ogy
miért  akarok  apácának  látszani&  Emlékszem  a  rémületre,  amit
keltette bennem, mert meg voltam győződve, 3ogy nagyon csinos
ru3ában feszítek& Azóta sem gombolom be állig a blúzaimat& 

Balra az Elefántban éppen szilveszteri bulira készülök 3uszon-
egyévesen& Jó szórakozást kívánok magamnak, és tovább megyek
a  Tűztorony  étteeremig&  Hallgatódzom kicsit,  3át3a  meg3allom
magamat a szintetizátoron játszani& Elmosolyodok& Bentről szól a
Börtön ablakában dal& Mindenki szemet 3uny az amatőr zongora-
kíséret és a 3elyenként csúszkáló fél3angok felette& Az igazi ze-
nész pi3en3et kicsit, én meg színpadra kerül3etteem újfent& 

A várba érkezve baloldalon a  Kuplung nevezetű szórakozó-
3ely& Nem sokszor voltam itte& Nem az én 3elyem volt, az biztos&
Azért bekukucskáltam egy kicsit& Piros garbó pulcsiban lötyög-
tem a La Isla Bonitára& 
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Hopp, egy 3ázasságkötő teremK Huszonnégyévesen itte mond-
tam ki először, de nem utoljára a boldogító igent& 

Éppen  lépek  ki  a  kapualjból,  boldog  mosollyal,  arra  várva,
3ogy eldob3assam a menyasszonyi csokromat, amikor német tu-
risták  3angos  bekiabálással  Sc3neewitc3ennek  szólítanak,  és
fényképezni kezdenek& 

István és Gizella szobrá3oz érve már beszippantotteam az egész
várost, az egész fikatalságom& 

Még mindig csodás ez a városK GyönyörűK A Benedek-3egy, a
Viadukt és környéke& Még egyszer beleszagoltam ebbe a jellegze-
tes veszprémi levegőbe, aztán visszafele indultam&

Egyszer csak arra letteem fikgyelmes, 3ogy túlmentem a pálya-
udvaron, és elindultam 3azafele, a Rozmaring utca irányába& A
3átsó szobában nem ég már a villany& Biztosan alszik már a bá-
tyám&

Látteam, a3ogy anyám a nappaliban ül, mert már fél órája iz-
gul, 3ogy mikor érek 3aza& 

Belépek& Megcsap az az igazi otte3onmelege& Leülök anyámmal
szemben&  Belefogunk  szokásos  beszélgetésünkbe,  és  amikor  a
legizgalmasabb és egyben legtitkosabb rész elmesélésébe kezdek,
apám is megjelenik az ajtóban, mint3a csak éppen most, és csak
egészen véletlenül ébredt volna meg& Nem zavar minket, csak a
szokásos mondandóját fűzi a látotteak3oz: „Nem vagytok normá-
lisakK Mért nem fekszetek már le?”

Hirtelen az órámra nézek& „Úristen, öt perc múlva indul a bu-
szom&” Gyors léptekkel még elérem a tapolcai járatot&

Utazom 3aza& 
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Tapolcán nem olyan csípős a 3ideg, nem is  olyan meleg az
otte3onmelege, mint Veszprémben, de úgy érzem, 3osszú idő után
itte vagyok itte3on& A szelíd Tanú3egyek mediterrán klímájú me-
dencéjében& 

Megérkeztem& Édes és keserű érzés ez&

Kinyitom a zöld dossziét, bele3elyezem az írásaimat, és meg-
fogadom, 3ogy amíg csak tudok, mesélek belőle, 3ogy minél több
ember érez3esse a melegségét& 

Felébredés

Haláloddal végleg kisétált 
életemből a gyerekkorom&

Felnőtteem és megöregedtem, 
gyökerek nélkül, magam vagyok&

Hiába búcsúztál el szépen,
3iába 3agytad, 3ogy én is lássam:

a 3alál nem olyan ijesztő,
3anem lágy, fiknom és pi3entető&
Hiába 3agytál időt a reményre,

vigaszra és elengedésre& 
Hiába tudom, 3ogy Anyánk jötte el érted&

Egyszerre szép és fájdalmas az elköszönésed&
Álmomban látteam Anyánk mennyei táncát; 

3arminc év után ölel3eti a fikát&
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Látteam, Anyánkat apám mellé beülni egy égi járgányba, 
a 3átsó ülésen egy kisfikúval, mennyei utazásra várva&

Csalódottean, árván néztem utánuk&
Látteam, a3ogy fe3érré változik a ru3ájuk&

Meg3allgatteatotte az imájuk&
Felébredtem, és még nem tudtam, te már döntötteél: 

Elzárod a szíved etteől a világtól&
Tested örök megnyugvásra vágyotte&

Hiányzotte már az égi családod&
Míg készültél a 3osszú útra, az én szívem megnyílt újra&

A3ogy távolodtál tőlünk testben,
úgy nyitottead meg te is nekünk a lelked&

Szeretet kísért végig az utadon& 
Érzelmek váltakoztak sorban: 

megdöbbenés és nyugalom&
Mosollyal az arcomon engedtem el a kezedet

Hisz’ átél3etteem veled: „Szeretetben nincsen félelem&”
Szavak nélkül adtad át nekünk a tudást a szeretet erejéről:

bizalomról, elfogadásról és megértésről&
Életed könyvének utolsó lapjára 

képletteel írtad fel a kék madár titkát:
a boldogságot elérni egyszerűbb, mint gondolnánk&

Csak nyissuk ki a szívünket a jóraK 
Hét nap alatte így letteél mindannyiunk igazi égi Tanítója&
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