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Érzés Előszó

Érzés

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

Érzés: &&&otte van velünk a születés pillanatától (sőt már születésünk
előtte is!) és elkísér az utolsó leheletünkig, talán még azon túl is&

Érzés: &&&senki nem tudhatja mit éreztünk amikor még szavaink nem
voltak, senki nem tudja mit érzünk az utolsó pillanatainkban, mert már
elfogytak a szavaink… de szólhatnak ezekről a szavak, a versek…

Érzés:  &&&mennyire nehéz szavakba foglalni  őket&  Mennyire szegé-
nyesek a kifejező eszközeink, bármilyen széles tárháza is, hogy közölni
tudjuk az érzéseinket másokkal&

Érzés: &&&mennyi van belőlük?! Milyen sok és sokfajta érzés születik
és tűnik el belőlünk& Csak néhány: szeretet, szerelem, bánat, öröm, ha-
rag, gyűlölet, csalódotteság, magabiztosság, kétség, hazaszeretet, stb&

Érzés: &&&nem is az a kérdés, hogy vannak-e érzéseink, hogy ébred-
nek-e bennünk érzések, mert biztosan ébrednek és hatnak ránk& A fon-
tos az, hogy mit kezdünk az érzéseinkkel, mire és hogyan használjuk
fel az energiát, amit számunkra adnak…

Érzés: &&&vajon képesek vagyunk-e akaratlagosan befolyásolni az ér-
zéseinket? Vajon megváltoztathatjuk-e az érzéseinkre adotte reakcióin-
kat? Vajon képesek vagyunk-e arra, hogy a negatív érzéseket pozitívvá
alakítsuk? Vajon az  érzéseink uralkodnak rajtunk vagy képesek va-
gyunk felhasználni, irányítani őket?

Érzés:  &&&életünk  minden  pillanatában,  minden  történésében  és
mindezek felidézésekor is, tele vagyunk érzésekkel&

Hosszan folytathatnánk a sort& Helyettee azonban adjuk át az oldala-
kat a különböző érzésekről szóló remek írásoknak!

Mindenkinek jó szórakozást, kellemes, boldog érzéseket kívánunk!

Juhász Krisztina és Komáromi János (koma)
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Érzés Akai Katalin

Akai Katalin

Nagyné Akai Katalin vagyok, Budapesten élek& Akai Katalin
néven diákkoromtól írok prózát és verset egyaránt& Tanáraim se-
gítségét, biztatását köszönöm& Az Irodalmi Rádiónál értek az első
sikerek, ma is hálás vagyok érte& Több irodalmi magazin és folyó-
irat, számos irodalmi közösség szerzője vagyok& Huszonnégy ha-
zai és nemzetközi pályázaton irodalmi díjat, vagy helyezést kap-
tam, és eddig huszonnyolc antológiába válogatteák be verseimet
és prózáimat& Az Irodalmi Rádiónál sok értékes díjat kaptam, töb-
bek közötte a Gyermekvilág pályázat második, következő évben
első helyezését& A Cédrus Művészeti Alapítvány Napút-nívó díj-
jal jutalmazotte& A „Szárnypróbálgatók” és az „Életmesék” pályá-
zatokon is többször díjazták és kötetbe válogatteák írásaimat& Az
Országos Mécs László Irodalmi Társaságnál  számos pályázaton
helyezést értem el többek közötte 2017-ben „Az év nyugdíjas köl-
tője” pályázaton 3& helyezést értem el, és 2018-ban megkaptam a
Nemzetközi Mécs László Irodalmi Díjat&  Több könyvem vár ki-
adásra&  Szeretnék  írásaimmal  szórakoztatni,  elgondolkodtatni,
szeretetet, vidámságot, reményt adni&
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Érzés Akai Katalin

Főnix

Börtönöm rácsát dühöngve verem
Körmömmel tépem, véres a kezem
Világgá mennék, s mégis maradok

Nem tudom magam sem, vajon mit akarok?

Mikor már nem jelent örömöt a másik
Szeretet helyette, kötelesség játszik
Amikor vele élsz, és mégis nélküle
Elhagyni szánod, mi lenne úgy vele

Csak egy életed van, zöme már elfogyotte
Elsírtad őket, gyötrelmes napokon

Elhaltak szádon a fájó sóhajok
Meghalni szeretnél, békésebb hajnalon

 
Mikor könnyeid, már befelé folynak
Zokogó lelked torz sikolyba fullad

Hiába mondod, újra és újra
Nem bírod tovább! Nevet csak rajta

Nem érti meg, más életet akarsz
Rád erőszakolja, mi téged bomlaszt

Nyomja le torkodon, öklendezel tőle
Ez lelki erőszak, elég volt belőle!

Irigység szülte gonosz uszítások
Szerelmet gyilkoló hazug sutteogások

Ordítotteam volna, elég már belőle
Mosolyogva éltem, könnyeimet nyelve
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Érzés Akai Katalin

Dühöngő viták, remegő ajkak
Érzed, hogy nem szeret, élj hát a mának!

Feláldoztam lelkem a béke oltárán
Főnix lette belőle, életem alkonyán

Társas magányom, végre most feladom
Azt a cifra ajtót darabokra zúzom

Kirepülök gyorsan aranykalitkámból
Újra szabad vagyok, elég a színházból!

Új életet kezdeni

– Nem hiszem el, hogy tüdőrákom van! Valami van, de nem
az!  A májrákról  is  kiderült,  hogy mégsem az&  Egészen biztos,
hogy jó híreket hoz a doki& – győzködte önmagát és férjét Rita, a
klinika várótermében, majd ismét emlékeibe merült& 

– Miért pont neki kellette meghalnia! – hallottea az anyja zoko-
gását újra, és újra&

Amióta Marikát eltemetteék, szinte nem is vette róluk tudomást&
Napok  óta  ugyanabban  a  fekete  szoknyában,  és  blúzban  volt&
Csomókban tépte vállig érő barna haját, és teljesen kizárta a kül-
világot& Elfelejtettee, hogy van még két gyermeke&

Rita is szeretette volna sírni, de már nem tudotte – valahogyan
már nem jötte könny a szeméből – Talán elfogyotte – gondolta a
kislány& Szőke haja gubancos volt, szürkéskék szemeivel szomo-
rúan nézette maga elé, és azon gondolkozotte: Kinek kellette volna
meghalnia? Talán neki? Lehet, hogy azért ismételte folyton ezt a
mondatot az anyukája?
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Érzés Akai Katalin

Ági, a kétéves húga körülöttee totyogotte, és megrángattea Rita
ruhájának ujját&

– Figyelj! Lehet, hogy megint bepisiltem! – mondta pöszén, és
barna szemeivel ártatlanul nézette Ritára&

– Elég nagylány vagy már ahhoz, hogy folyton átöltöztesse-
lek!  –  utánozta  anyukájuk  zsörtölődését&  –  Különben  is,  már
minden tiszta ruhádat összepisilted! Mit adjak rád? 

Már nagyon éhes volt, elfogyotte minden a szekrényből is& Teg-
nap zsemlemorzsát, és cukrot etteek, mára csak liszt, zsír,  és só
maradt a polcon& Próbálta felhívni magukra anyja figgyelmét, de
az mindig kiabált, hogy hagyják őt békén& Ma már nem tudja, mit
adjon a testvérének enni –, pedig most már ő a nagylány a ház-
nál, amióta Marika kórházba került, mert rákos volt& Szerettee a
nővérét, aki még csak nyolc éves volt, de már angyal lette belőle,
és  onnan  fentről  vigyáz  rájuk  –  ezt  mondta  temetés  előtte az
anyukája& 

Az édesanyja elvált asszony volt, három gyermekkel, albérlet-
ben nyomorgotte& A temetés után egy évvel ismét férjhez ment,
születette még két gyermeke& Idegileg soha nem gyógyult meg tel-
jesen& Szerencsére jó férje volt, aki a két meglévő gyermeket is
apaként szerettee& 

Ritának nehéz gyermekkora volt  betegségekkel küzdő anyja
legidősebb gyermekeként& Menedéke a könyvtár, és az írás volt,
ha marad rá ideje a háztartás mellette& Azt találta ki, hogy gyorsan
férjhez megy, akkor minden megváltozik, és „új élete” lesz&

Anyósánál  laktak,  férjének  kényelmes  volt  ez  az  élet,  nem
akart változtatni& Csak sör és ennivaló legyen, az volt a lényeg&
Igyekezette alkalmazkodni, ő is egyre földhözragadtabb lette& Felad-
ta személyiségének nagy részét, próbált eleget tenni az elvárá-
soknak& Mégsem felelt meg nekik& Csak egy kiutat látotte: család
és  munka  mellette továbbtanulni,  kijutni  ebből  a  posványból,
hogy egyedül is meg tudjon élni& Sikerült, és amikor gyermekük
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Érzés Akai Katalin

végre nagykorú lette, új életet tudotte kezdeni, mert már nem zsa-
rolhatteák vele&

Felépítettee vállalkozását, saját háza és autója lette, de magányo-
san élt& Még negyven éves sem volt& Felnőtte lányával barátnőként
szeretteék, támogatteák egymást, de hagyták, hogy a másik élje a
saját életét&

Sándornak imponált az önálló,  sikeres üzletasszony& Tetszette
neki, hogy meg kellette küzdenie érte& Azt mondta, hogy válófél-
ben van, gyermekei felnőtteek, kirepültek& Új életet akar kezdeni
Ritával, amíg nem késő& 

A férfig elvált, mindent ottehagyotte a volt feleségnek& A házat,
melyet maga építette, teljesen berendezve, és egy lakás árát –, az
örökségét – a békesség kedvéért& Nem számítotte, boldogok vol-
tak, szeretteék egymást, és utazgatteak& Közben felépítetteék a férfig
vállalkozását& Vetteek egy telket, építkeztek& Rita maradt ottehon a
munkásokkal, takarítotte utánuk, és végezte az anyagbeszerzést&
„Az ő cége már nélküle is működik Pesten, és egyébként sem jó,
hogy reggel elmegy, és este jön csak haza fáradtan” – mondta a
párja&  Időközben Sanyi  felnőtte gyermekei  rájötteek,  hogy az  új
asszony miatte az apjuk már nem olyan bőkezű, és a válást sem
tudták megbocsájtani& De nem az apjukat bántotteák, hanem Ritát&
A férje sokkal idősebb volt, de a korkülönbség nem vert éket kö-
zéjük, csak a gyerekek&

Párja rábeszélte: adja el a cégét, házát, ne járjon annyit Pestre&
Eladta& Ismét igyekezette jó feleség lenni, megfelelni az elvárások-
nak& Rendszeresen vendégül láttea a rokonokat, férje barátait, és
üzleti partnereit&

Saját munkáját mindig alárendelve, egyengettee férje karrierjét,
és intézte ügyeit& Sanyi időközben helyi nagyvállalkozó lette&

Férje egy alkalommal azt mondta: Jobban szerettee, amikor si-
keres üzletasszony volt& Harcolt a párja alatteomos családjával, de
a férje már nem állt ki mellettee, ha a gyerekei, rokonai megbán-
totteák&
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Érzés Akai Katalin

Időközben rádöbbent, hogy a ház, és a cég, melyeket közösen
építetteek, csak a férje nevén van, a pénze is elfogyotte, neki szinte
semmije nincsen& Még ha el akarna is menni, hová menne? A
Pesten élő lánya és veje nyakára?

Ismét összeszedte magát a túlélésért, az „új életért”& Rábeszélte
férjét, hogy építsenek a városközpontban egy szebb házat, úgy
közelebb lesznek a gyerekekhez,  unokákhoz&  Sanyinak megtet-
szette az ötlet, de ő azzal a feltétellel vágotte bele az újabb építke-
zésbe, hogy ez már közös tulajdon legyen&

 Ingatlanos vállalkozásba fogotte Pesten, elvégezte a szükséges
iskolákat, felépítettee új cégét, és némi önállóságra tette szert&

Még mindig szerettee a férjét, aki érzelmi libikókán tartottea& –
Néha szeretetet adotte, törődötte vele –, máskor csak élt mellettee,
mint egy lakótárs, és a jelenlétében flöörtölt& Persze a külvilág felé
azt mutatteák, hogy minden rendben van, nagyon boldogok& Tu-
lajdonképpen azok is voltak& Vagy nem? Rita gyűlölte ezt a szín-
játékot, és a lelke egyre betegebb lette&

Időközben felépítettee, sikerre vittee vállalkozását, minden haj-
nalban Pestre utazotte, de megrendült egészségével egyre nehe-
zebben tudta az ottehoni, és a munkahelyi feladatait összeegyez-
tetni&

Egyre ritkábban jelent meg férjével, egyre kevesebb vendéget
fogadotte& Tudta, hogy a betegségének lelki oka van, változtatni
szeretette volna&

Válni akart& Párszor elköltözötte egy bőrönddel, de Sanyi min-
dig visszaédesgettee& 

Megnyugtattea, hogy azok a dolgok, amelyek az ő lelkét bánt-
ják, nem is léteznek& A gyerekei és rokonai nem áskálódnak, csak
kitalálja őket& Menjen vissza hozzá, mert imádja! Élni sem tud
nélküle, felgyújtja a házat, és alkoholista lesz, ha elhagyja& Rita
nélkül  nem ér semmit  az  élete,  ezután jobban odafiggyel  rá&  Ő
minden alkalommal elhittee, és már kételkedni kezdette saját épel-
méjűségében is& 
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Érzés Akai Katalin

Egyre boldogtalanabb lette, és a sok lenyelt haragnak, vissza-
fojtotte dühnek, fájdalomnak, és szomorúságnak meg lette az ered-
ménye& Autoimmun beteg lette& Szinte minden szervét megtámad-
ta „önmaga”&

Mások ellen nem akart fordulni, mást nem akart bántani, ezért
bántottea  önmagát&  A  megmaradt  egészsége  harminc  százalék,
amivel jól kellene gazdálkodni&

Andrea, a kineziológus segítette megtalálni elveszette önmagát&
Egy régi Ritát, aki gyermekkorától kezdve verseket, és története-
ket írt& Egy éve kezdette publikálni –, azelőtte nem merte senkinek
megmutatni írásait& Önmaga, és a környezete számára is meglepő
eredményeket, sikereket ért el, pályázatokat nyert& 
Ismét sikeres volt – tudta, és hittee, hogy ő is értékes ember – ki-
mászotte a gödörből, és „új életet” kezdette& 

Ezek a gondolatok, és emlékek kavarognak a korosodó nő fe-
jében, miközben az orvosra várnak, aki a tüdejéből vette szövettea-
ni minta eredményét fogja közölni&

– Van egy jó, és egy rossz hírem – viharzotte be a főorvos&
– Mondja, doktor úr!
– Az a jó, hogy nem tüdőrákja van&
– Szuper, nagyon megkönnyebbültem! És mi a rossz?
– Autoimmun tüdőfigbrózis& Gyógyíthatatlan, megállíthatatlan

folyamat, mint a többi autoimmun betegsége, amit eddig diag-
nosztizáltak, de talán tudjuk lassítani&

Az utóbbi tíz évben, át kellette értékelnie az életét& Egyik beteg-
ség, rák-gyanú, és műtét követtee a másikat& Megtanult megbo-
csájtani önmagának, és másoknak is& Hosszú, nehéz út volt mö-
göttee& 

Egyetlen lelki támasza a kislánya, Vera volt –  mára sikeres,
vállalkozó nő –,  akivel  minden gondját  megbeszélhettee&  Lánya
Pesten élt, de napi telefon kapcsolatban voltak&
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Érzés Akai Katalin

Rita természetgyógyászatot tanult, hogy megértse betegségé-
nek okait,  és a gyógymódokat, agykontroll tanfolyamokat vég-
zette, hogy segítsen önmagának a gyógyulásban& 

Ha valamit megtanult az életteől, az az volt, hogy: Soha nem
szabad feladni, az utolsó pillanatig küzdeni és reménykedni kell! 

Szerencse, hogy a lánya rátalált egy komoly szaktudással ren-
delkező kineziológusra, aki segítettee a traumák feldolgozásában&
Andrea feloldottea a lelki blokkokat, melyek az elengedésben, és
megbocsájtásban gátolták& Mint egy világítótorony, fénnyel ön-
töttee el a sötétséget, és segítette megtalálni újra önmagát&

Az irigy, rosszindulatú és földhözragadt emberek nem változ-
nak, de Rita megváltozotte& Már nem visel álarcot& Kimondja, amit
gondol, nem akar megfelelni mások elvárásainak, nem fojtja visz-
sza érzelmeit : „új életet” kezdette&

Rita betegen, mégis boldogan – hiszen nem rákos – elköszön
tőlünk a kórteremben, és férje kezét fogva kisétál a májusi nap-
fénybe&
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Érzés Ambrus József

Ambrus József

Lekopotte ritmusok közötte bolyongok,
bűzölögnek az unalmas papír-fecnik,
mint hiányos öltözetben a bolondok,
a szabadság nyelvén hangom eltűnik&

Ambrus József  vagyok,  több mint  har-
minc éve forgatom ízes tollam&  Gyergyó-
szentmiklóson  születteem&   Már  figatalon
több   újságban  megjelentek  verseim,  de
verseskötetről,  még  álmodni  sem merem&
Felháborodás,  irónia,  sok-sok  fájdalom,
magyarságtudat  jelentek  meg  verseimben&   A  világot  akartam
megváltani, de rájötteem, hogy egyedül nem megy, és támogatóim
nincsenek… Több antológia után, 2012-ben megjelent első ver-
seskötetem FÉRFIÉNEK címmel, ezt követtee 2013-ban  a KIFOSZ-
TOTT SZÉPSÉG& 2014-ben jelent meg a GOLGOTAVIRÁG c& ver-
seskötetem… Továbbá 2015-ben AZ ÉLET BOLONDJA, - és ezt
követően pedig EGY MARÉK SZERENÁD c& verseskötet&& Egy kis
hallgatás, és külföldi munka után, megjelent  2019-ben a TÖRÉ-
KENY TEKINTET  c& verseskötetem& 

Köteteimben a  világ  impulzusait,  az  ismeretlen látomásokat
próbálom lírai  köntösbe  öltöztetni,  fanyar,  vagy üdítő  ízekkel&
Egyedi pontokat, foszlányokat, emlékeket, szerepjátékokat kere-
sek vizuális eszmefutteatásomban& Naponta szeretném csábítgatni
a nézőket, olvasókat& 

Kenyérbe sütötteem vétkeimet,
gyertyát gyújt a kénszagú alázat, 
elnézem ahogy nyögnek az egek,
mert véremből indítják a rakétákat&
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Érzés Ambrus József

Több keresztet

Mennyi ál-eszmét tanít az élet,
a hiszékenyt szent törvényük csalja,
de az álom, halállal ér véget,
mellyel komisz életét eltakarja&
Mennyi titok az álruhák alatte,
az ember szebbik énjét mutatja,
pompás életet kíván más alakban,
de hiába, a gond egyre csak marja&

Múlni fog a szenvedélyek harca,
a káoszból kipattean a szeretet,
égi fény száll ritka földi arcra,
mely vállamra görgeti a keresztet&
Beszürkül a tarka élet magánya,
a poéta eszméje holnap is ragyog,
égi balzsammal telítette az álma,
új zivatar hűvös pokla vagyok&

Több keresztet, cukros magvakat,
a boldogság hiánya fáj nekem,
ijedt a szívem, tüdőm zsibbatag, –
amíg üveg szemmel néznek engem&
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Porcelánfejek

Nem adom magam a földieknek,
más létre születette az Éned, –
ahol az emberálmok édesednek,
otte csapnak agyon a törvények&
A lélek üzenetét ha megérted,
félúton ködszemű grimasszal,
lassan szivárog a hitvány véred,
kéjjel zománcozotte póker-arccal&
Ti már az életfáról lehulltatok,
hálám jeléül öntelek szavakba,
elbitangolt antik szarkofágok,
tanultok bele a hallgatásba&

Káoszba süppedt porcelánfejek,
célok fekhelyén csupán melegszem,
amíg izzik bennünk a gyűlölet,
fürge villámot formálnak belőlem&
Morzsányi lehelet, szívtelen öröm,
nem adom magam a földieknek,
puritán asztalotok összetöröm,
amíg a lélek fölismeri a bűnöket&

Életfámról a gyümölcs leérette,
perceket formál az érzékeny csoda,
büntet a sors, kedves bohém lélek,
csillag-szememben üstökös vitorla&

Németország, Ampfin�g
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Atlantisz felett

Rossz perceimhez ütődik sorsom,
e szomorú földön amerre jár; –
Atlantisz zenéje elkap szabadon,
friss italokkal telik meg a pohár!
Bimbói fakadnak a férges jelennek,
bozontos kényszer, – pajzán romok,
bölcs virtusom óvja a döbbenet,
amíg tisztulnak a pogány templomok&

Pokoli tévelygés, tavaszi vétek,
kedves hangok bordái apadnak,
mert vándorút, – bús Golgota az élet,
s romlik íze a friss szavaknak&
Szerelmi bérlegény, vörös égitestek,
tüdőmet arcod járja keresztül, –
rossz perceim katonái elestek,
a romlotte vér oltárán ékszerül&

Gondok közötte fekve a küszöbön,
pogány lelked bántóan nézette,
hideg ketrecemből holnap kiszököm,
és száguldok tovább Atlantisz felette& 

Lajosmizse
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Bajzikné Panni

Költeményeim megírásakor egy-egy alkalom, élmény, történés
bontja ki az írás kényszerét, melyet empatikus ráhangolódással
formálok  meg&  Mindig  rátalálok  olyan  élményekre,  értékekre,
ÉRZÉSEKRE, amelyeket szeretnék megmutatni, megosztani& Hi-
szem, hogy érzékenyen reagálok úgy a természeti, mint az embe-
ri változásokra& 

Fotómasinaként  megragadva a  pillanatot  elmémben rögződ-
nek és  találnak ritmust,  rímeket  a  gondolatok és  formálódnak
versekké& 

Elégedetteséggel tölt el, ha mások számára is érthetőek, egyér-
telműek alkotásaim& Szeretném, ha elfogadó örömet adnának ver-
seim& 

20



Érzés Bajzikné Panni

A világ szép

A világ szép,

mit szeretünk még szebb,

mert szívünkkel is látjuk

a kedves emléket&

Gondolatban mindig vissza-

vissza járunk,

ahol felnövekvő önmagunkat látjuk&

Halljuk Anyánk becéző szavát,

érezzük keze simogatását,

látjuk csillagszeme holdfény sugarát&

Beleremeg lelkünk, fáj a messzeség,

soha vissza nem találó anyai mesék,

ereklyék&
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Féltve őrzöm

Éjfélt elütöttee az óra,
de az álom még elkerül&

Emlékeim kis figókjai,
édes-keserű
képet vetítve
sorra nyílnak&

Gondolataim csapongva
járják a múlt ösvényeit&

Féltve őrzöm
évtizedek távoli,

nekem kedves ereklyéit :
Egy anyai szót,

olyat, mit más nem szólt&
Gyermeki mosolyt,
fényes örömarcot&

Szőlőlugas árnyában,
vidáman nevetve,
nekem integetve

Lajost&
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Henyélek

Lustán elnyúlva a napágyon,

semmi másra nem vágyom,

csak arra, hogy ez a jó lét

véget sose érjen, és henyéljen

minden tagom, addig míg akarom&

Óhajtom a kellemes, lomb szűrte

fényt, a semmitteevés luxusát,

a reményt, hogy még sok évig

részese lehetek ennek a feletteébb

kedvező helyzetnek, és köszönt

rám még sok-sok nyár heves

melege, melyben elpilledve

elheverhetek, elmélkedve a

világ sorsán, s nem ostoba

ábrándokat kergetek a valóság

talaján&
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Idea

Szeptemberi hőhullámban
könnyű, kötötte kiskabátban

élvezem az indián nyár
tündökletes adományát&

Fenn az égen félhold látszik,
vagy csak káprázat, mi játszik

szememmel? Nem&
Gondolat mi bennem fészkel

csak az Enyém&
Kering fürge ésszel&

Vágyak erdeiben
bóklászik a képzelet&

Száguld&
Villámlobbal hirtelen

és éles fénnyel
búbánatom megtorpan&

Az idea legyen könnyed,
ne mérgezze zápor könnyem&

Csak a szép, a jó a lényeg!
Füstként szálljon, ami méreg!
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Bencze Zsanett

43 éves nő vagyok, ezt már annyira soknak tartom, hogy in-
kább a testsúlyom szoktam elárulni! 

Tinédzser korom óta verselek, úgyhogy örök hobbi, de inkább
"szerelem" marad a rímelés& Sajnos csak pár éve tartom "őket"szá-
mon, mert úgy gondoltam, hogy ez a műfaj nem sok érdeklődőt
vonz&

2 lány gyermekkel és 1 férjjel rendelkezem&
Foglalkozásomat tekintve csapongó vagyok, az egészségügyi

és a vendéglátóipari munka közötte&
Jelenleg az utóbbiban tevékenykedem&
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Tégy

Értéktelen, üres életek,
Szerte-szét hevernek&
Elhagyotte nem-volt álmok
Mit magam körül látok&

Miért-e pocsékolás,
S hol marad a változás?
Mi kell, hogy lépj,
Hogy valóban élj?

Milliónyi csodája a világnak,
Nem tűnik nékik tágnak&
Szűk, gátolt térben mozgók,
Legyetek hát csapongók&

Szavak erdejébe tévedjetek,
Hol saját virágot téphetteek&
Sétáljatok ismeretlen tájakon,
Nyitotte szemmel, s nem vakon&

Szivárvány színeit érezzétek,
Táncoljon már képzetetek&
Múlton, s jelenen át a jövőbe,
Ne menjen létetek veszendőbe&

Ha lezárul szemetek,
S örök lesz végtek&
Legyen utolsó emléktek,
Elmentem, és mégis építek!
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NálaNélkül

Múlnak a napok, hetek
Téged kedves nem feledlek&
Bár távol van lelked,
Már fájdalmam nem érzed&

Mi szüntelen tombol bennem,
S végig kíséri éltem&
De panaszom, eltagadom
Könnyeimet, felszárítom&

Ha a nap süt Rád,
Ha mosolyod vidám&
S árnyék nem ül válladon,
Álmod szárnyal szabadon&

Úgy kívánom Néked,
Soha ne érjen véget&
Vígság tavában fürdőzz,
Kerüljön a haldokló ősz&

Őrzöm, vigyázom emléked,
Ha nem is kérted&
Itte vagyok, maradok itte
Te magadnak, csak szólíts&

Őszinte, valós ember
Öröme, hogy ismer&
Légy örökkön boldog,
Egyetlen, hóbortos barátom&
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Szél-beszéd

Állok a semmi közepén,
Kirabolt a forgószél&
Elorozta kedvem tavaszát,
S a színek őrült mámorát&

Állok a semmi közepén,
Megfordult melletteem a szél&
Nem látom, mit kapotte fel,
Napom, időm, hogy kopotte el&

Állok a semmi közepén,
Megérintette az őszi szél&
Hideg kézzel nyúlt felém,
Messze vittee a reményt&

Állok a semmi közepén,
Üzent a vándor szél,
Hogy temetni nehéz,
A bánat tőle elemészt&

Állok a semmi közepén,
S még szólt hozzám a szél&
Míg könnyem arcomra árkot ás,
Hallgatom hát vigaszát&

Azt sutteogja nekem a szél,
Ne álljak a semmi közepén,
Szálljak el véle tova,
Hol nem kavar fel vihara&
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Bohóc

A rám hulló magány s bánat,

Szavaidtól enyhülést nem várhat&

Csak nézel némán, ridegen,

Mint ismeretlen idegen&

Mardos a kétség, a fájdalom,

Még sincs benned irgalom&

Hagyod gyötrődni lényem,

Hanyag hóhér módján, kimérten&

A béklyót íme eldobom,

Mégis marad bússágom&

Mert egy szó neked kolonc,

Elsétál az unotte bohóc&
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Berze Tünde

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

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

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

különben meggörbülne a világ gyémántengelye&”
József Atteila
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Másod-virágzás

Hullt levél szelíden simult lábam nyomán,
s fignom vággyal hajolt rám becses árnyad,
magához ölelt múló nyár langy melege&

Csókod rakotte fejemre virág-glóriát,
bőröm kohóvá vált érintésed nyomán,
utánam szaladt elhagyotte ifjúúságom&

Fél emberöltő mögötteem távol maradt,
gyomrom lette repkedő pillangók ottehona,
s létem kinyílt, boldog másod-virágzás&

Szürke füst lesz az ég

Égen úszó lomha felhők közötte,
látom arcod elmosódotte mását,
fény által csillogásba öltözötte,
engem néz, lebeg végtelen taván& 

Megcsal a szeszélyes képzeletem,
mosoly fakad tejfehér arcomon,
így csapja be vergődő jelenem,
újabb fájdalom-folt bús sorsomon&

Mezítlábas, koldussá nyűtte lelkem,
szárnyak nélkül röppen képed felé,
csókjától felsírnak a fellegek,
elhamvadok, szürke füst lesz az ég&
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Fehér rózsa

Hatalmas háza kertjében egész nap kitartóan dolgozotte az ag-
rármérnök& Hobbija a rózsatermesztés volt& Nem is akadt olyan
verseny, amin ne ért volna el jeles helyezést csodálatos virágai-
val& Kertjére nagyon büszke volt, hisz külföldről is eljötteek néha
megcsodálni a tökéletes virágokat& Megtalálható volt itte szinte az
összes rózsa-fajta, akár bokorrózsa, akár futórózsa vagy talajta-
karó rózsa, illetve törpe vagy magas rózsa-félékhez tartozotte is&
Mindig ügyelt a színek, formák összhangjára, így került a vérvö-
rös színű, Black Beauty-k mellé a hófehér virágú, szerény, de an-
nál gyönyörűbb, John Paul rózsa& Színük túlzotte ellentéte kiemel-
te szépségüket& Azonban a fehér rózsa alacsonyabb, vékonykább
volt a vörösöknél& Nemcsak a színe, de maga a növény is érzéke-
nyebb a többi színes társánál& Mindig nagyobb figgyelmet,  több
gondoskodást igényelt& Azonban a mérnök hiába ápolta, kényez-
tettee, a virág nem érezte jól magát a többi közötte& Egyre fakóbb,
gyérebb virágzatú lette&  Egy napon vendégek érkeztek a házba&
Persze, mint mindenki, ők is kíváncsiak voltak a híres kertre és a
rózsákra& Ámulva sétáltak a kiépítette ösvényeken, meg-megálltak
egy-egy hihetetlen szépségű virág mellette és dicsérő szavakkal
méltatteák a gazdát& Ám az élet fura figntora gyanánt a legnagyobb
figgyelmet a fehér rózsa kapta& Sehogyan nem értetteék, hogyan le-
het az, hogy a többi virág fantasztikus, ez a kis fehér meg csak
sínylődik a többi közötte& A mérnök csak a vállát rángattea, meg
sűrűn hümmögötte, mivel választ adni nem tudotte& Próbálta ma-
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gyarázni, hogy így, meg úgy, de láthatólag senkit sem érdekelt az
üres fecsegés& Egymáshoz beszélve, mit sem törődve a gazdával
és a magyarázataival, besétáltak a házba&

A mérnök alig várta a reggelt, a vendégek távozását& Épphogy
becsukódotte a kapu, a távozók után máris rohant a kertbe egy
ásóval& Nekiesette a rózsatőnek: – Szégyenbe hoztál te kis satnya!
Ezért neveltelek, gondoskodtam rólad! Így hálálod meg a törődé-
sem! – kiabálta, miközben egyre mélyebbre ásotte a rózsa gyöke-
rénél& Végül egy rántással kikapta a földből és ugyanazzal a len-
dületteel a kapuig rohant, majd kitárva azt az út menti árokba ha-
jítottea a nemes virágot& – Takarodj a portáról! –mordult egy utol-
sót feléje, majd a kapuszárnyat bevágva maga mögötte, elindult
reggelizni, mint aki jól végezte dolgát& Többet nem is gondolt a
virágra&

Nem sokára autó zúgás verte fel az utca csöndjét& Aznap volt a
szemét vitel napja, most érték el az utcát& Lassan haladtak előre,
minden háznál gondosan ki kellette üríteni a kukákat és feldobni a
külön kikészítette szemetet& Meglepődve vetteék észre az árokban
heverő rózsa-tövet& Értetlenkedve néztek egymásra a munkások,
hogy ez meg, hogy került ide? Csak néhány pillanatuk maradt a
csodálkozásra, mivel haladni kellette tovább& Az egyik figatal mun-
kás megragadta, hogy feldobja az autóra, mikor a sofőr kiszólt a
lehúzotte ablakon: – Azt ne! Tegyétek ide mögém! Kár lenne érte,
hisz csodaszép! Még így is megtörve, megtépve, lankadtan is! A
munkás alig várta a műszak végét& Magához vettee a virágot és el-
indult vele a temetőbe& Már eltelt néhány hónap, hogy elvesztettee
szüleit és a kevés keresetéből nem telt sírkőre& Mindig vitte friss
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virágot, de hogy ültessen is valamit nem fordult meg soha a fejé-
ben& Most azonban végtelen szeretetteel vittee a fehér rózsatövet& A
csapnál engedette egy vödör vizet, majd szemre kimérte a sír kö-
zepét és óvatosan ásotte egy megfelelő mély gödröt& Alaposan be-
locsolta, még karót is tette mellé, hogy ki ne dőljön a tő, ha erő-
sebb szél fúj& Mondotte egy csendes imát, majd elköszönt a fejfá-
tól&

Egy hét telt el  mire ismét kiment a temetőbe&  Nem sok re-
ményt  fűzötte a virág megmaradásához&  Ám, amint befordult  a
sírhoz vezető ösvényre, már messziről láttea a rengeteg nyíló vi-
rágban pompázó növényt&  Se  közel,  se  távol  nem volt  párja  a
gyönyörű fehér rózsának& A ravatalozónál rengeteg ember álldo-
gált& Valakit temetteek& A munkás nem akart kíváncsiskodni, csak
a szeme sarkából pillantotte néha arrafelé, majd leguggolt, hogy
kihúzzon néhány fűszálat és megigazgassa a sír környékét& Gon-
dolataiba mélyedve észre sem vettee a melléje érkező férfigt, csu-
pán a köszönésre rezzent össze: – Jó napot! Nem szeretnék za-
varni, csak már idejövet látteam a gyönyörű növényt és szeretném
megtudni,  honnan lehet szerezni,  ilyen szépséges  virágot&  –  A
munkás először  zavartan bámulta  a  cipőjén megtelepedő port,
majd csendesen kibökte: – Az árokba dobva találtam& – A férfig
elképedve bámult a virágra, majd a munkásra& Nem tudta eldön-
teni sírjon vagy nevessen! Hisz ez az ő virága volt! A sír mellette
álldogálva azon gondolkodotte, hogy valami szuper talaj lehet itte,
vagy a szeretet volt képes ilyen szépre nevelni a kidobotte fehér
rózsát& Behúzotte vállal oldalgotte el& Nem merte megmondani ga-
lád tetteét& A rózsa, azóta is pompázik egész nyáron át a síron& 
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Axióma*
(in memoriam 2015. 02. 12.)

Egy év vihara vonult át
a végtelen idő tengerén,
s féktelen hullámai törtek,
zúztak, maguk alá gyűrtek,
vad táncot lejtve tetteék beteggé,
lelkem s idegrendszerem&

Bár küzdötteem hitehagyotte,
nyomorult árván, könnyeim
mégsem hozták el a megváltást,
pedig áradtak határtalan,
arcomba számtalan redőket vájva,
sós lében ázotte minden éj&

Fáradt lelkemben didergő csend él&
Törékeny, reszkető lénye most
elérhetetlen nyugalmat remél,
meleg, puha, szeretetből szőtte takarót,
sötét napok függönyén átszökő,
vidám, szilaj boldogság-csikót&

2016. március 18.

*Alaptétel, alapigazság, ami�ek hitelességét
se�ki �em vo�ja kétségbe.
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Széttépett jegyzet

Papír-fecniket visz a szél,
százfelé tépette szavak,

most már semmit nem érnek&
Ostobán karcolt betűk,

esélyt latolgatva terültek szét,
kérték, várták a reményt,

óhajtotteák a boldogság ízét,
most elrepíti őket a fuvallat&

Bátortalan lépteim képei ők,
egy álmodotte vágy romjai,
s nem kell hozzá forgószél,

legyen minden néma, kopár,
összedőlt egy gyenge pillanatban

megálmodotte csoda-világ&

Vidd szél messzire a fecniket,
talán akad még remény maradék,

s mikor a bátortalan árnyék,
új fényre, új rajongásra lel,

újabb jegyzet más ábrándot ígér&
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Szent Mihály lován
(Keresztapámra emlékezve�)

Szétteerülő ködök mélyén
halovány emlék-kép,
mely most nesztelen,
oly búsan elébem lép&

Végtelen időt kelt most
minden károgó varjú,
a keményre fagyotte föld
feletteed frissen domború&

Sírod mellette álldogálva,
búcsút int fáradt lelkünk,
kinyílt fájdalmunk virága,
égő könnyet rejt szemünk&

Búcsúdalt dúdol velünk
most a szomorkodó szél,
mellkasunkban tört szívünk,
az időtől enyhülést remél&

Ha most bátrak lennénk,
felszegette fejjel állhatnánk,
sóhajunk felhőkre tehetnénk,
hisz Tiéd lette a mindenség!

Ég kékjébe rejtve szemed,
ülsz Szent Mihály lován,
s így vágtatsz majd végtelen,
az eltorzult valóság köd-falán&

2017.02.16.
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Borsos Irén

 „Bárhol is va'u�k Iste� �yújtja felé�k vi-
gasztaló kezét.”

(W. Bir�baum)

1945-ben  születteem  Cegléden&  Nyugdíjba
menetelem után a budapesti nyolcadik emele-
tet  egy  Pásztó  közeli  tanyával  cseréltem fel&
Azóta írogatok& Az írás képessége számomra
Isten ajándéka&

Szeretem a szép magyar beszédet, a tartal-
mas mondanivalót& Töltelékszavakat nem használok& Manapság,
amikor mindennapjainkat ellepi az éneklő beszéd, a hangsúlyok
nélküli hadarás, és a felkapotte idegen szavak sokasága, én mara-
dok az örök érvényű szép magyar beszédnél!

Mikor mondhatja valaki, hogy ő bizony író? „Ha irodalomnak,
művészinek,  és  karakteresnek számít,  amit  elkövet&”  –  mondta
kortárs íróbarátom: Radnai István&

„Szűk legyen a szó, és tágas a gondolat”- mondta Kazinczy&
Örkény István a saját egyperceseiről így beszélt: „Egyik olda-

lon a közlés minimuma, a másik oldalon a képzelet maximuma”
Mi tagadás, ezek állnak hozzám legközelebb&

Eddig hét önálló kötetem születette& A legutóbbi ketteő: Meny-
nyei üzenet 2017&,  és Mesél az idő 2019&, és nyolcvan különféle
irodalmi antológiában olvashatók írásaim&

Elérhetőségeim:  www&humoreszk&blogspot&hu
 b&irenke@invitel&hu
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Vidékre költözünk!

Az utolsó tíz évben a Postánál dolgoztam& Közeli munkahely,
jó kolléganők&

Életem ezen szakaszával különösen elégedette vagyok& Ötven-
évesen döntötteem el, hogy elköltözöm és elválok& Sokévi rálátás-
ból is azt mondhatom; kitűnő döntés volt&

Családi házból ekkor költöztem a nyolcadik emeletre, munka-
helyem közelébe&

Ábrándoztam róla, és mondogatteam is időnként a Lányoknak; 
– Majd meglátjátok, ha egyszer nyugdíjba megyek, kiköltö-

zöm egy prérire, vagy egy erdőszélre, és soha nem megyek be a
városba, csak, ha muszáj vásárolni!

A nyugdíj ideje még messze volt, ezért nem is vetteék komo-
lyan&

Pár évi egyedüllét után találkoztam össze Józsival, aki dél-afri-
kai magyarként, hazajötte feleséget keresni& Egyik évben otte kö-
tötteünk házasságot, Durbanben, az ő figai voltak a tanúk& A másik
évben  Budapesten,  itte meg  az  én  gyermekeim  tanúskodtak&
Mondhatom jó év volt; év elején esküvő, év végén nyugdíjba me-
netel… 

A  vidékre  költözés  gondolatáról  soha  nem  mondtam  le,  a
nyugdíjba menés pedig kifejezetteen kínálta erre a lehetőséget! 

„Eladó  lakás”  hirdetésre  sok  az  érdeklődő:  magányos  férfig,
nagymama az unokával, anya a lányaival… 
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Kis kopasz ember jön, taxis Erzsébeten& Nevetséges összeget
ajánl… Nem is titkolja, hogy kipofozza a lakásokat és továbbadja&
Fennhéjázó stílus, vidéki tájszólásban előadva… 

– Honnan jötte ez? – világos, hogy szélhámos!
– Uram, rossz helyen jár, kár a szóért, egy figllért sem engedek!

Miközben kitessékelem, még a lépcsőről is visszakiált&
– Meg fogja bánni!
Ingatlanpiacon nincs kereslet, közvetítők magas jutalékot kér-

nek, hét bőrt akarnak lenyúzni az eladóról, meg a vevőről hogy
megéljenek&

„Vidéki házat keresünk!” címmel újabb hirdetést adok fel… A
nyári tikkasztó hőségben bejártuk a jelentkezőket, Pest és Nóg-
rád megye tájain& ”Ismerd meg Hazádat!”

Pásztóról is jelentkezette egy ember, nagyon dicsérte a házát&
Betonalapú, gázfűtéses, nyílászárók újra cserélve& Megnéztük, va-
lóban jónak látszotte& Nálunk azonban csak fél év múlva jötte ko-
moly vevő& 

Ekkor a férjem infúziós kezeléseit kapta& A sokféle vizsgálat
lassan haladt… Azt  is  megállapítotteák,  hogy az epehólyagot  el
kell távolítani& Saját bajaival volt elfoglalva szegénykém, nekem
pedig most már döntenem kellette, mi legyen? A pásztói ház még
megvan, de egyedül dönteni mindenképp nagy felelősség!

Gyertyát gyújtotteam, és elmondtam imáimat& 
A Teremtő tanácsát kértem, segítsen, megvegyem-e azt a há-

zat, vagy sem? 
Imáim végeztével, ahol a Biblia magától kinyílik; otte leljek ta-

nácsra!
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A Biblia a 363& oldalon nyílt ki : „Isten szava Salamonhoz”:
„És monda néki az Úr: Meghallgatteam a te imádságodat és kö-

nyörgésedet,  a  mellyel  könyörögtél  előtteem:  Megszenteltem  e
házat,  a  melyet  építetteél,  abba  helyheztetvén  az  én  nevemet
mindörökké, és otte lesznek az én szemeim, és az én szívem min-
denkor&” 

Meghatotteságom sírásban tört elő& Mennyei Atyám köszönöm,
megyek és megveszem& 

A gyík halála

Gyermekkoromban megrendítette egy állat halála… Akár a fel-
nőtteek ölték meg, hogy táplálékunk legyen; akár egy másik állat
pusztítottea el, hogy jól lakjon… Ma is ugyanígy érzek, pedig el-
telt már azóta néhány évtized…

A szokatlan kánikula és szárazság az embert is megviseli& A
nagy hőség sok állat pusztulásához vezet… A falu felé menet, a
főút betonján elhullotte apró madarak& – Miért nem jötteetek el mi-
hozzánk?

Naponta feltöltöm az itatókat, körbejárom a kertet, több he-
lyen tartok vizet, méhek, darazsak számára sekély víz is akad&

A távolabbi itatónál szarka párok isznak& Az örvös galamb, fa-
kopáncs, barázdabillegető, balkáni gerlék mindennapos vendége-
im, mindannyian a vízhez jönnek& A közelebbi itatónál verebek,
és apró énekesek& A gyárépület közeli kaptáraiból méhek tömege
jön inni& Sokszor előfordul, hogy a szomjúság miattei kiszáradás
okozza a pusztulásukat, egyszerűen belecsúsznak, belefulladnak&
De ha otte vagyok, kihalászom őket&
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Kerékpárommal a bogarat, csigát, még a hernyót is kikerülöm&
Látom, egy erejét vesztette kis madár tetemén megint áthajtotte va-
laki…

A patak vize sem látszik már, a csökkent vízszint, a benne bur-
jánzó növények, meg a behajigált szemétteömeg siralmas látványt
nyújt…

Macska tetem mellette haladok el… belső szervei az aszfalton,
legyek lepik& A főút mindkét oldalán méteres gaztenger díszlik, a
parlagfű virágzó példányaival& 

Az útteesten nagyméretű,  élénkzöld színű gyíkot  látok&  Egy-
helyben áll, és ide-oda ingatja a fejét, inkább rázza& Szörnyű fáj-
dalmai  lehetnek,  egy  lyuk van az  oldalában!  Mi  történt  vele?
Azonnal  az  út  szélére  kell  vinni!  Leugrok a  kerékpárról,  letá-
masztás helyette csak elengedem& Ugrok egyet, felkapom, és irány
az útszéle! Az ugrás előtte balra kapom a fejem; s abban a pilla-
natban áthajtotte rajta egy autó… semmi nem maradt belőle, csak
egy mozgó, rángatózó farkinca… Tekerem a biciklit és sírok… 

Nietzsche jut eszembe; aki látva, hogy egy lovat szadista mó-
don ütlegelnek,  odament hozzá,  átfogta  a nyakát,  és otte zoko-
gotte…  

Hazaérve telefonálok a köztisztaságiaknak, hogy az úton he-
verő macska tetemet szállítsák el&  Az illetékes,  azt mondja ne-
kem: – Fogjon egy ásót és ássa el! – Nem, nem viccelt… komo-
lyan mondta!

Felhívtam kedves barátnőmet, hogy egy érző léleknek elme-
séljem mindezt&

Nem lepődötte meg, hanem elmondta, ő mit látotte& Erdei útja
során szemtanúja  volt,  amint  egy  egész  szalamandra  családon
hajtotte át terepjárójával az erdész; az az ember, akinek védenie
kellene a természetet…! 
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A jó szomszéd

Laci és Gizus házassága gyerekkori barátsággal, diákszerelem-
mel kezdődötte& 

Nagyszerű családokban éltek, ahol az apák voltak haverok és
mindig ugratteák egymást, gyakorta eszeltek ki ötletes, szellemes
tréfákat, s a végén együtte nevetteek& Gyerekeik is ebben a légkör-
ben nőtteek fel& 

Volt  rá  példa,  hogy a fél  falu  a két  gyereket  kereste,  pedig
együtte bújtak el a szénapadláson… 

Ritka szerencsés emberek, akiknek mindig az örömre, a viccre
jár az agya…

Felnőtteként is folytatteák a szellemes tréfálkozást… az se baj, ha
kissé morbid, csak nevessünk a végén!

Gizus tanárnő& A gyerekek igen szeretik, mert vidám, szere-
tetteeljes nevelés a módszere& Amikor ide költöztek Lacussal, kez-
detben nagyon hiányoztak a szüleik& Hamarosan összebarátkoz-
tak a szomszéd nénivel& Terka, pótnagymamának is ajánlkozotte,
pedig még gyerekük sincsen! Sebaj, néha azért rábízták a kul-
csot, adjon enni a kutyusnak, és öntözze meg a virágokat, ha ők
hosszú hétvégére a szülőkhöz mennek, vagy túrára az osztállyal& 

Lacus ügyesen barkácsolt, idővel vágotte egy kis átjárót az ol-
dalkerítésen, hogy Terka néninek ne kelljen már az utca felé ke-
rülnie, ha átjön& 

Terka élt is a lehetőséggel& Ha ottehon voltak, napjában ötször
is átjötte& Gizus kedvesen fogadta, pedig jobb lette volna néha egy
kis csend&
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Egy alkalommal Lacus nem mindennapi ugratást eszelt ki&
– Ez a tréfa nem mindennapi lesz! – gondolta Lacus, és az órá-

ra nézette& Már itte volt az ideje, hogy Gizus megérkezzen, hiszen
ma nincs utolsó órája& 

Az előszobafal – melyet úgy adotte át a mester, hogy egy má-
zsát is elbír! – most alaposan ki lesz próbálva! A kötelet a dere-
kára kötöttee& Még kötötte egyet a nyakára is, hogy úgy nézzen ki,
mintha felakasztottea volna magát… 

Kissé morbid ugyan, de majd jót nevetnek utólag& 

Zajt hallotte kívülről… Csendben levettee lábait az esernyőtartó
pereméről, nehogy zajt üssön, majd a fejét félrefordítva a nyelvét
is kinyújtottea, hogy az akasztás hitelesnek tűnjön…

Nem Gizust, hanem Terkát hallja, amint tenyerét összecsapja&
– Hííííííííííí…!
 S ahelyette, hogy orvost hívna, vagy megpróbálná leakasztani,

esetleg megnézni a pulzusát ; vajon él-e még?, nem a telefonhoz
megy, nem hívja sem a Mentőt, sem az orvost, hanem megy a
szobába, járkál összevissza& Keres valamit…? Motoszkálás, zörgés
után jön kifelé… Fel sem néz szegény akasztotte emberre, csak fúj-
tatva cipeli a holmikat…

 Most már ugyancsak kinyílotte a gazda szeme, amikor értéke-
ikkel felpakolva igyekszik kifelé a némber& Még a Nagyapa óráját
is viszi! 

 – Azannyát, seggbe rúgom! – gondolja és meglendítette lába a
tolvaj  háta  közepét  érte…  Terka  elvágódotte,  szanaszét  szórva
mindent, amit cipelt&

A lépcsőn felfelé, Gizus szaporázta lépteit&
– Mi ez a zaj, mi történt? – Lacus addigra már lemászotte& 
– Nem fogod elhinni… Hívd a Mentőket!
Meglepve látják, hogy Terka szemei furcsán fel vannak akad-

va…
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Császár Alma

Császár Almának hívnak, 25 éves vagyok, és noha vegyész-
mérnök végzetteséggel rendelkezem, maga az irodalom mindig is
közel állt hozzám& 

Már egészen korán verseket írogatteam, és tanáraim biztatására
több irodalmi pályázaton is részt vetteem& 

Az egyetem mellette sajnos kevés időm jutotte erre a számomra
kedves időtöltésre, de igyekszem bepótolni a lemaradást& 
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Teletöltöm

Újra teletöltöm majd a csészéd, míg peremén
Túlcsordulnak sziszegő szavaim& Szeretném,
Ha cukor nélkül elfogadnád, amit adok neked,
Édesítés, adalék és hazugság nélküli lelkem&

Úgy is megiszod majd, lehet, fanyalogva, igaz,
S nem jár kávéd mellé sem keksz, sem vigasz&
Újra nagyot kortyolsz, s iszom keserű könnyeid,
Egy idő után mindketteőnknek könnyebb így& 

Ismerjük már ezeket az ízeket, az ál-szerelmet,
A reménytelen reményt, azt, hogy áh, elfeled,
A düh fanyarságát, a bánat mák-aromáját,
Minden kínzó cseppben a hatalom árát& 

S az Érzelmek kávéskancsója ne félj, tele
Lesz mindig, hát újra s újra töltök neked
S a csésze alján mindig marad egy kávéfolt
Abban van a titok, amely igazán sosem volt& 
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Érzek!

Titkos véráramként lüktet bőröm alatte,
S hűen a hűtlen, szeszélyes szavak

Vissza nem tükrözhetik az érzelmem,
Mi körülfonja testemet& Puha vérerek,

Melyeket szem nem lát, csak hallani
Lehet& Hallani, ha a boldogságtól hajnalig

Nem nyugodhat az a zakatoló szív, verdes
Bordáimnak csapódó szárnyaival a lila lelkem!

De hallható a hideg, bánatteól súlyos csend is,
A félelem is, a lélegzet megremeg, ereim

Gémberedette gleccserek& Csontom roppan&
S otte a düh is! Szélvihar, szikrák s földmoraj! 

Ezernyi szín, ezernyi nesz, s ha figgyelsz, halkan
Mindig, mindig otte a remény is, mint alaphang&
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Számomra

Szótlanul ülünk, tornacipős lábunkat csillag-tócsába
Lógatjuk, s cipőfűzöm a Holdra tekeredette& Korábban

Is hazamehetnénk, de fecskeként ülünk a drótokon,
Boldogok vagyunk, szerelmesek, és olyan Boldogok!

Ez a szeretet bekúszik a városka utcáira, macskakövön
Tekereg, fénycsóvákat vet, s megpihen a küszöbön

Mert ilyen számomra a szerelem, mindenki látja, 
Fölmorajlik a föld tőle, s megborzolja a magas fákat, 

Meghajlítja a vén vasakat, hajnalt hasít az égre,
S mindeközben mi csak ülünk, némán nézlek,

Mert a szavak jelentését rég elfelejtetteem olyan
Vad végtelen Öröm tombol mellkasomban, 

S te csak egyre dúdolod dalunk, s ezernyi élet
Múlva ugyanitte ülünk majd, s nézzük a fecskéket& 
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Ketten

Lábnyomodba lépek, úgy hiszen 

E világ ketteőnket nem bír el&

Egy időben veled hogy létezhetek,

Ha szívedben szerelmünk évezredes?

Univerzumunk bőrként feszül ránk, ketteen

Vagyunk a Mindenség, Szeretet s a Szerelem&

Karodban vagyok ottehon, hol megriadt szívem

Békére lel, hol lelkem éjszakára megpihen& 

Árnyékod a köpenyem, magammal cipelem,

S ha megrémiszt a nagyvilág, ha minden idegen,

Arcodban megpillantom az Ismerőst, s csókod

Mámorában tudom, csak veled vagyok boldog& 
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Deverdics Éva

Deverdics Éva vagyok& 1974-ben születteem Nagyváradon& Tra-
gédiákkal tűzdelt, nehéz gyerekkor után 20 éves koromra árván
maradtam a Nagyvilágban& A boldogságba vetette rendíthetetlen
hitem segítette feldolgozni a tragédiákat, megélni, átélni a veszte-
ségeket&

Saját történeteimmel megmutatom lelkem darabjait és szívből
igyekszem egy kicsit a „reménység emberévé válni”&

Hivatásnak tekintem mások kísérését a veszteségfeldolgozás
útján& Vágyam, hogy gyógyító szeretetteel megmutassam a zakla-
totte lelkivilágú embereknek, hogy bármilyen nehézség ellenére is
létezik egy fénysugár, ami egy derűsebb életszemlélethez vezet&
Úgy gondolom, hitelességgel végzem ezt a feladatot, hiszen saját
példámmal  is  alátámaszthatom,  hogy  hogyan  lehet  hatalmas
veszteségek után is nyitotte szívvel, lélekkel felállni, megnyugvás-
sal  tekinteni  a múltra,  optimistán tekinteni  a jövőbe,  és békés
mosollyal tartózkodni a jelenben&
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Életre-halálra

Megszületteem& Élek és egyszer meghalok& Nem tudhatom, mi-
kor és hogyan& 

Komoly, csontig hatoló gondolatok ezek, de ezeket megértve
és átélve letteem felnőtte 44 éves koromban&

Nagyváradon születteem&  Szerető  szülőkkel  és  nagyszülőkkel
cseperedtem anyagi és érzelmi biztonságban&

Nehéz sorsom 15 évesen kezdődötte& Mindkét szülőm gyógyít-
hatatlan beteg lette& 4 éven át küszködtek az életben maradással,
én pedig a fájdalmasan nehéz életteel… Kórház, betegség, remény-
telenség, fájdalom kétségbeesés, érzelmek elrejtése, a fájdalmas
valóság tagadása& Édesanyám sorban kapta a szívinfarktusokat,
hol kisebbeket, hol nagyobbakat, szám szerint 8-at élt túl 4 év le-
forgása alatte& 

Édesapám gégedaganatteal nézette szembe 56 éves korában& 
Úgy döntötte, ottehon szeretne meghalni& 
És eljötte az a pillanat, amikor a Halál becsengetette& Nem hirte-

len, nem durván vagy akaratosan& Csak úgy csendesen, halálos
nyugalommal& Tudtam, hogy azt az embert, aki mindig is olyan
fontos volt a számomra, hamarosan elviszi tőlem& Apámért jötte&
Kíméletlenül  jelezte,  hogy elkezdi  a  munkát  és  én  csak ültem
csendben, belülről feszítő kétségbeeséssel, a reménytelenségben,
mélységes szomorúságban… Engedtem, hogy tegye a dolgát, nem
lázadtam, nem ordítotteam…&csak annyit kértem halkan, hogy vi-
gye Őt egy olyan Világ felé, ahol már nincs több szenvedés, nincs
több fájdalom…

Nem tudtam, mit kell érezni, mert a félelem és a kétségbeesés
lebénít  és  merevvé  teszi  az  érzelmeket&  Nem búcsúztam,  nem
mondtam semmit, csak gépszerűen tetteem a dolgom& 
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Lemostam, felöltöztetteem, és csak a szememmel kísértem né-
mán, ahogy a kegyelet dolgozói magukkal viszik az életteelen tes-
tet& Azt a testet, aki számomra a MINDENT jelentettee& 

Mindeközben Anyukám a másik  szobában feküdt,  gyengén,
kétségbeesetteen, tele fájdalommal és bénító halál-félelemmel&

 Csendben& Némán& Nem mertünk érezni, mert erősnek akar-
tunk látszani, mert tudtuk, hogy kell az erő a holnaphoz& 

Egy fél év telt el és 46 évesen Édesanyám is átsétált a Jóisten
birodalmába&

 Rá következő évben 81 éves Nagymamám is magamra ha-
gyotte a földi létben&

Megsebzette gyermekként álltam egyedül a világ közepén meg-
szakadt szívvel, háborgó lélekkel, mert elveszette minden és min-
denki&  Egy figatal gyermek, akinek fogalma sincs,  hogyan fogja
megvalósítani azt a kisgyerekkori álmát, hogy ő egy nagyon bol-
dog ember lesz, ha majd felnő& 

A sok fel nem dolgozotte fájdalmat, félelmet, érzelmi bizonyta-
lanságot cipeltem hosszú évekig magammal& A haragot, amiért
magamra hagytak, elvetteék tőlem a valakihez tartozás érzését, az
életbe vetette hitet, a reményt& 

Két és fél évtizeden át a szokásos mosolyommal jártam-kel-
tem& Túl kedvesen, nyájasan, mert reszketteem érte, hogy megfe-
leljek,  hogy  szeressenek  és,  hogy  elfogadjanak&  Dicsérték  ke-
ménységemet, én voltam a keménység példaképe& Úgy tűnt a bá-
nat fölötte diadalt aratteam& Mások szemében& 

Csak egyvalaki tudta az igazságot, és az a valaki én voltam& Az
a Valaki, aki magában hordozotte egy súlyosan megsebzette gyer-
meket 25 éven keresztül  egy mosolygó, kedves,  humoros álarc
mögé rejtve& 

A bánat tompítására használtam az ételt, hatalmas bánathájat
növesztve& Egyik cigit szívtam a másik után& Ha valami nem úgy
alakult, ahogy elképzeltem, jötteek a dührohamok& Párkapcsolat-
ban az elhagyástól való félelem vettee át az irányítást& 
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Nem volt megnyugvás, nem volt önbecsülés, nem volt szere-
tet, nem volt ellazulás& Hozzám nőtte a szorongás, a félelem, az ag-
godalom, a bizalmatlanság, a feszültség, Kerestem a helyem, de
bármerre is mentem Önmagamat mindig mindenhová magammal
vitteem& 

Belül vergődés, kín& Kifelé mosoly, humor, kedvesség és erő&
Az élet fájt és gyötört minden pillanatban, 

Mert a belső fájdalom mindig kitör& És ki figzeti meg az árát? A
család, a gyerekünk, a párkapcsolat, a környezetünk, testi-lelki
egészségünk& 

Az érzelmek az élet részei& Nem lehet tagadni, elnyomni, vagy
elrejteni őket& 

Olyasmi  ez,  mint,  amikor  egy  óriási  szekrénybe  bedobáljuk
azokat a kacatokat, amiket már nem szívesen használunk& Igaz,
hogy nincsenek már szem előtte, de a szekrényben tovább gyüle-
keznek, és egyre jobban feszítik az ajtót, ami egyszer csak nem
bírja tovább és kiborul belőle minden&

Soha nem értetteem, amikor arról  beszéltek,  hogy hallgass a
belső hangodra& Nem értetteem, mert nekem olyanom nem volt&
Hol  van?  Hol  keressem?  Hogyan  szól  hozzám az  a  bizonyos
megnyugvást adó belső hang? A belső hang, amire nyugodtan le-
het hagyatkozni, bátran elő lehet hívni, szólni lehet hozzá& Segít,
megnyugtat, megmutatja a helyes utat, az irányt a lelki béke és a
boldogság felé& 

Megszállottean keresni kezdtem a módszereket, melyek köny-
nyebbé tehetik az életem és elsöprik háborgó lelkemből a szoron-
gást, a kínt, és a bizonytalanságot& 

Valahogy nem hagyotte nyugodni a gyász fogalma, ilyen témá-
jú közösségi oldalakat kezdtem szerkeszteni, majd beiratkoztam
egy gyászfeldolgozást segítő csoportvezető képzésre&  Kényszert
éreztem, hogy segítsek magamon, és ha nekem sikerül, majd má-
sokon is segíteni fogok& És ha jó úton járunk, akkor a sors is ke-
gyesen fordul felénk& 
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Két és fél évtizede tartó mély lelki sebeimet elkezdtem gyógyí-
tani&  Meditációval,  relaxációval,  negatív  gondolatok  pozitívra
cserélésével, felnőtte önmagamhoz, és bennem élő sérült gyerme-
kemhez írt őszinte, gyógyító levelekkel& Lelki megnyugvást segí-
tő családállítással, és sok-sok búcsúlevéllel, melyekkel síron túl
vetteem búcsút drága szeretteeimtől& Elvitteem a temetőbe felolvas-
ni, elmentem a szülői házhoz is a levelekkel&

Mert nem csak a temetőben lehet ezeket a leveleket felolvasni,
hanem bárhol, ahol szeretteük egymást& Ahol az elhunyt lelke van&
A szívemben, a gondolataimban, az imáimban& Ünnepekkor, es-
ténként, reggelente& Mindig& 

 Félelmetes  erővel  törtek rám az érzelmek,  de  napról-napra
jobb lette& Könnyebb lette& Megtanultan elengedni, elfogadni, hinni,
merni, remélni, derűs arccal felnézni az égre& 

24 évembe került, hogy elfogadjam a halált és ezzel együtte az
életet& 

24 évembe került, hogy felnőjek és megbékélt lélekkel, őszin-
tén tudjak rámosolyogni  az  életre,  az  emberekre,  a halálra,  és
nem félni tőle, ha majd értem is érkezik& 

24 év kellette hozzá, hogy elinduljak a gyógyulás útján a lelki
béke felé úgy, hogy közben másoknak is segíteni tudok& 

 24 évembe került, hogy merjem elereszteni a fájdalom kínját&
Azt az ólomsúlyú terhet, melyhez kincsként ragaszkodtam& A fáj-
dalomhoz, ami csak az enyém& Szent és sérthetetlen& De elenged-
ve jötteem rá, hogy szeretteünk szent emléke atteól még szívünkben
marad,  ha a  kínzó,  fájdalmas  szeretet  helyette békés  szeretetteel
öleljük át& 

24  évembe  került,  hogy  tiszteletteel,  szemrehányások  nélkül
köszönjek meg mindent szüleimnek, hogy hálával  tekintsek az
életemre, hogy képes legyek erősen tartani, és csinálni belőle va-
lami jót, valami hasznosat& És szüleim áldását érezve békében él-
jem az életem& 
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 24 évembe került, hogy mosolyogva, megbékélve harag, düh,
indulat, kétségbeesés, frusztráció, sértődés nélkül tudjak vissza-
nézni a múltra&  Hogy saját erőmből és tapasztalatomból tudok
erőt adni másoknak& 

Megtanultam ölelésre emelni a karjaimat, Hogy a „szeretlek”
szónak micsoda nagy súlya és értéke van& Hogy mindenben otte
van a szép és a jó, csak észre kell venni& Hogy élni jó, úgy kelni
fel reggelente, hogy tudom érdemes lesz& És történjen bármi lesz
erőm megoldani a problémákat, mert soha nem vagyok egyedül,
otte vagyok magamnak én, és nekem otte van a szüleim szeretete,
melyet a Jóistentől küldenek felém& 

 2019. Na'lózs

 Deverdics Éva – Gyászfeldolgozást segítő csoportvezető

Égi erő

Lunát az angyalok újszülötte husky testben küldték le a Földre&
Szibériában egyedül jötte a világra testvérek nélkül& Koraszülötte
volt, kicsi súlyú, gyenge és erőtlen& Kevés esélye volt az életben
maradásra, de küzdötte és megmaradt& Életben maradt és gyorsan
fejlődötte,  erősödötte&  Csodálatos  gyerekkor  következette&  Szerető
család, lélekteli szeretet, törődés, csodálat& Falkában éltek, meg-
volt a biztonság, a társaság, a csoportszellem& Következetesen ne-
velték, foglalkoztak vele, dicsérték& Barátságos, kedves, szeretet-
reméltó,  természetes  szépség volt,  tele  életszeretetteel&  Nyugodt
volt és rendkívül alkalmazkodóképes& Természetes vadászösztö-
ne, játékossága, szívóssága, energikussága nap mint nap növelte
az életbe vetette hitét& Imádta a hideget és a helyet ahova születette&
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Kitartó, gyors és igazi csapatjátékos volt a szánhúzásban, és a
feladataiban, amit rábíztak& Kíváncsi volt és vállalkozó szellemű&
Boldogan örült minden pillanatnak&

Négy év felhőtlen gyermekkor után, mint derült égből a vil-
lámcsapás jötteek a tragikus változások& Élete szempillantás alatte
rémálommá változotte& Szülei megbetegedtek és meghaltak& Szét-
választotteák falkájától& Családja tagjait eladták, és messzi orszá-
gokba  telepítetteék&  A  többség Alaszkába  került&  Őt  Amerikába
szállítotteák teherhordó kutyának& 

Az élet fájni kezdette& Nem volt senkije és semmije& Elege lette,
mindenből és mindenkiből& Ismeretlen táj,  ismeretlen nyelv, iz-
zasztó meleg éghajlat& Teljesen egyedül a Világban& Állt tanácsta-
lanul és nem értettee, hogy mi történik& Addigi boldog, örömteli
életére rátelepedette a sötétség, a fájdalom és a magány& Fiatal lel-
kében kihunyni készült az élet, eltompultak az érzések& Gyerme-
ki énje elnémult és így egy hatalmas űrt hagyotte Luna lelkében&
A fájdalom és  kín  terhét  cipelte  magával  minden  pillanatban&
Közben gépszerűen tettee a dolgát& Kötelességtudó igavonó állat-
ként már nem élt csak létezette& Szeretet és örömök nélkül gyá-
szolta a szülőföldjét, a családját, a barátait, a munkáját& Meggyö-
tört volt testileg-lelkileg& Melege volt, hiányzotte neki a hó, a hi-
deg, a  szánhúzás,  az életenergia&  Igazi  lénye megszűnt létezni&
Úgy érezte egy hatalmas, átlátszó nagy fal választja el az életteől&
Láttea  magát  ezen  a  falon  keresztül,  ahogy  eszik,  iszik,
dolgozik…de csak figgyelte, ahogy telik az idő, és ő nincs jelen a
mindennapokban& 

Fájdalmas sorsát közben az angyalok is figgyelték az Öröklét
Birodalmában&  Luna  szülei  lelkével  felvetteék  a  kapcsolatot  és
együttees varázserővel, időnként lelki vigaszt szórtak a szenvedő
állatra& Titkos lelki támaszt, úgy hogy valakit időnként az útjába
küldtek,  akik segítetteek,  akik bátorítotteak,  akiktől  tapasztalatot
szerezhetette& Jó és rossz, de mindenképp előrevivő tapasztalato-
kat& 
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Luna életében megjelent az idősebb, bölcsnek látszó kan ku-
tya& Mániásnak hívták& Nyugodt volt, kedves, megértő és nagyon
intelligens& Luna szerelmes lette& Görcsösen kapaszkodotte az idő-
sebb kutyába, benne láttea a megváltást, az apát, benne kereste az
elvesztette boldogságát& 

Sok-sok  örömteli  pillanatot  töltötteek  együtte,  de  ahogy  telt-
múlt az idő, a görcs egyre több lette& Mániásnak előjötteek a máni-
ái,  Lunának  leesette szeméről  a  rózsaszín  husky  szemüveg,  és
megláttea, hogy az öreg bölcs valójában egy sérült gyermek& 

Lezuhantak az álarcok, csupaszon, teljes valóságukban előtűn-
tek a mélyen megsebzette gyermeki ének& A felnőtteeknek látszó
gyermekek, akiknek fogalmuk sincs, kik is ők valójában& 

Mielőtte elváltak gyermekük születette, Reményke lette a neve&
Őt is az angyalok küldték, hogy reményt, erőt, gyógyulást adjon
Lunának& 

Luna visszanézette eddigi életútjára és tudta, hogy változtatni
kell, ha jót akar gyermekének és saját magának& A remény suga-
rában megkapaszkodva elhatározta, hogy boldog lesz! Hogy bol-
dog lesz önmagáért, a gyermekéért és másokért, akinek majd se-
gít megtalálni a derűt és az örömöt& 

A lélek tolmácsait hívta segítségül, a nevetést és a sírást& A sí-
rás felszabadít, a mosoly és a nevetés a nehezet is könnyebbé te-
szi& És a gyógyulás elkezdődötte& 

Megtalálta a célt, amiért örömmel kel fel minden reggel& Rá-
nézni a gyermekére reggelente mint egy Csodára& Szorosan hoz-
zábújni és azt érezni, hogy beleolvad a szeretetbe& Segíteni ezt a
Kincset egy boldog felnőttekor felé& Szeretni, hinni benne és lelke-
sen támogatni& Mert mindent megérdemel& Megtanulni és megta-
nítani, hogy milyen fontosnak lenni, szeretni, hiányozni, benne
lenni valaki gondolatában, érte dobbanó szívverést érezni, beleol-
vadni egy tekintetbe, boldognak lenni& Naponta legalább egyszer
nevetni, mert van valami a nevetésben, ami könnyebbé teszi az
életet& 
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Megtanulni és megtanítani, hogy álljunk meg sűrűn, élvezzük
a nap sugarát, érezzük a virágok illatát, és legyen sok jó érzé-
sünk, amikor mélyen mások szemébe nézünk& Mindig tudni és
hinni, hogy az élet szeret, hogy mindig mellénk küld valakit, aki
meghallgat, megnyugtat, segít és utat mutat&

 Az Égiek mindenkit figgyelnek és támogatnak& 
Bármi lehetsz& Husky, Ember vagy Madár& 
A szeretet  önmagában elég,  hogy értelmet  adjon egy egész

életnek& 

Ünnepi fényben

Közeledik a Karácsony& Egy ideje az ünnep fénye évről-évre
megfakult  és  halovány&  Fénytelen azóta,  hogy szüleim letetteék
nehéz terheiket és átsétáltak a Túloldalra& 

A  szeretet  szétfeszít&  Meg  kell  élni&  Nem  lehet  bezárni,  és
csendre inteni& Ösztönösen ki akarom fejezni& Akit szeretek, azt
át akarom ölelni& Tudni akarok róla& Örömet akarok neki szerez-
ni&

Ezért olyan felfoghatatlan a halál, mert a szeretetet nem vágja
el, az tovább él& Csak nincs már módja, hogy kifejezzük, megél-
jük& Üresen, némán lóg bele a feszült némaságba&

Követik  egymást  a  karácsonyok,  de  a  kínzó  fájdalom  nem
csökken&  Valószínűleg  nem is  fog  soha&  Csak  megszokom&  Ha
ügyes vagyok, el is tudom csomagolni, hogy ne legyen folyton
útban&
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Találok egy szép kis figókot a lelkemben, selyempapírba csoma-
golom és óvatosan beleteszem&

 De szeretnék végre örülni anélkül, hogy folyton otte lebegne
feletteem a szeretet gyásza& 

Elvégre nem lehetek minden karácsonykor szomorú! – nem
vihetem szomorúan a fa alá a bennem rekedt szeretetet&  Hogy
csak  álljak  otte tompa  lélekkel,  összezavarodotte gondolatokkal,
egy érzelmi hullámvasúton ünnepi fények nélkül& 

Mert a Karácsony a szeretet és az öröm ünnepe& Ilyenkor kel-
lemes érzésekből merítjük az erőt és töltjük fel a lelket& 

A lélek öröme egy szó,  egy mosoly,  egy szempillantás,  egy
szeretetteeljes emlék&

Egy kedves emlék, amikor a lelkek összeérnek& Ilyenkor értjük
meg, hogy semmi másra nincs szükségünk& Ez egy áldotte, isteni
varázslat&  Elszakíthatatlan  kötelék  kapcsol  össze  mindörökre
azokkal, akiket szeretünk& Hogy egyszerre lehet mindenki otte a
karácsonyfa alatte a a szívemben, a mosolyomban és a kívánsá-
gomban&

 És hirtelen meglátom a színeket, a fényeket, a varázslatot, az
életet és a halált& Érzem a hálát, a nyugalmat és a megbékélést&

 Drága szüleim angyalként  léptek oda hozzám és az  összes
kincset beleteszitek a szívembe& A jóságot, a szeretetet és a bé-
kességet& Én pedig bátran ölelem magamhoz a boldogságot& 
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Erdődi Attila

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

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

Net-kötetem, Versekbe írt világom címen, a http://legyenkony-
ved.hu/netkotet/erdodi/index.html oldalon olvasható&

A kiadó különböző antológiáiban olvashatók verseim&
A Pieris oldalon Etele név alatte találkozhatnak írásaimmal&
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Unokánk Emese
 
Megszületette unokánk Emese,
Legyen neki az élet szép mese&
Gyermeki szívét boldogság érje,
Szüleivel együtte sok öröme& 
 
Neki a sors nem tudom mit ad,
Választ erre csak jövőtől kap majd& 
De kérem kerülje el minden baj,
Szerencse legyen vele minden nap& 
 
Kicsi szívében szeretet égjen,
Szülőkkel, velünk sokáig éljen& 
Jó egészségben és békességben,
Erős legyen földi életében&
 
Még csak pár napja jötte a világra,
Szüleinek, nekünk mégis csoda&
Nyugodt, csendes, nagyon szép kis baba,
Nőjön, fejlődjön, látszódjon rajta&
 
Fejecskéjén barna, selymes haja,
Gyönyörű hosszú a szempillája&
Kedves arcán már van mosoly, derű,
Mozdulata gyermeki, egyszerű&
 
Szüleid, nagyszüleid szeretnek,
Szemükben csillognak öröm könnyek&
Szobája ottehon, mint egy színes kép,
Vele együtte teljes, boldog és szép&
 

2017& Bp& November 26&
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 Jöjj béke 
 
Ember indulj, hozd el a békét,
Add, mutasd a szeretet jelét&
Kérlek, tedd szívedre a kezed,
Mondj imát, mert sok élet szenved&
 
A fegyver öl és mindig rémít& 
Hazug ígéretekre épít&
Népek becsületét megsértik,
A békét pedig csak ígérik&
 
Sokan várjuk a földi békét,
Szabadság, igazság reményét&
A békéért mi tegyünk, küzdjünk,
A földön már boldogan éljünk&
 
Jöjj béke, hisz sok élet vár itte,
Fegyver, a düh nem old meg semmit&
Kerüld a bajt többé ne keresd,
Becsüld élet örömét szeresd&
Refrén:
Szíved őszinte legyen,
A jó szándék vezessen&
Ne használj gyilkos fegyvert,
Inkább a békét keresd&
Vezet út boldogsághoz,
Béke a szabadsághoz&
Erős hit a lélekhez, 
Szeretet az élethez&&
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 Tisza partján
 
Tisza partján fáradt, csendes az élet,
Nézem vizét, a szürke őszi képet&
Hallom medrének mélabús hangját,
Látom egykedvű, erőtlen folyását&
 
Álok és várok, vajon mi történik,
Érdeklődésem felé terelődik&
S érzem ritmusát, halk dobbanását,
Szememben rögzítem zöld pillantását&
 
Gondolataimmal vizére szállok,
Rajta egy kicsit én utazni vágyok&
Erre új vendég vagyok, ritkán járok,
A természetben békére találok&
 
Türelmesen figgyelek, ábrándozok,
Tudom vidámabbak a nyári napok&
Akkor volt igazán mozgalmas élet,
Ragyogotte nap, szólt madárdalos ének&
 
Partján sétálok, visznek gondolatok,
Gyönyörű vagy Tisza, emlék-pillanatok&
Ősz van ugyan, mást mutat táj az „arcod”,
Pihenni tér benned élet az álmod&
 
Adjon vized életet, tegyünk érted,
Védjen, őrizzen természet, az ember& 
Tisza, nagy folyónk – örülök, hogy látlak,
Hagylak, nem zavarlak – megyek, mert várnak,
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Bükk -hegységben
 

Hegy fölötte a nap magasabbra „lép”,
Meleg sugarait repíti szét&
Fák lombjain játszva, futva siklik,
Ragyogva járja, földi útjait&

Még csendes a táj, békésen nyugodt,
Csak a fák „nyújtóznak” a hegy „szuszog”&
S halkan lüktet élet ritmusa, 
Ébreszti dal, madarak „kórusa”&

Ahogy közeledek a hegy felé,
Felnézek rá, vendégét köszönté’&
Várja Ő, fogadja a turistát,
Legyen rendes és természetbarát&

Megyek rajta felfelé, figgyelek,
Csillognak harmatcseppek, levelek&
Utamat kísérik csodás fények,
Feltöltik szívem, lelkem remények&

Nyár van, kirándulás öröme visz,
Szememmel újfent gyönyörködöm is& 
Egy kis tisztáson színes virágok,
Mutatják a sokszínű világot&

Zöld, sárga, kék, lila, piros színek,
Rájuk nézve, mint ékes gyöngyszemek& 
Megállok, én egy kicsit pihenek,
Érzem, jót tesznek a friss ingerek&
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Tiszta levegő, virág-illatok,
Természetteől boldogságot kapok&
Hazámban a Bükk hegységben járok,
Benne mindig oly sok szépet látok&

A szebbnél szebb fák „bókolnak” nekem,
Az energiájukat szeretem&
Itte a legkisebb a légszennyezetteség,
Ezért áldom tiszta, szép „tüdejét”&

Barlangok, izgalmak sokasága,
Patakok halk, erős csobogása&
Lenyűgöz szinte minden pontjában,
Jól éreztem magam csodájában&

Élet és remény

Ébredj földünk, legyen remény,
Lásson Nap, a tavaszi fény&
Halljuk biztató légzésed, 
Csendes, békés lüktetésed& 

Minden nap dobogjon élet,
Nekünk ez még sokat érhet&
Mutasd meg csodás erődet,
S velünk együtte lélegezz&
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Belőled erőt merítünk,
Benned jövőnk és életünk& 
Küzdelem, harc veled együtte,
Jut belőle mindig nekünk& 

Az élet vad ütemében,
Idő visz gyors repülésben&
Ha álomból felébredünk,
Kemény valóságba érünk&

Menekülünk és szaladunk,
Megállni mi nem akarunk&
Állj meg ember és ne rohanj,
Legyen célod jó gondolat&

Emberhez méltó szép utad& 
Értékeld újra ön magad,
Cselekedj, de nézd mit szabad& 
Maradj mindig jó és szerény,

Mert bűn legtöbbször elragad,
Fogd vissza gyilkos hatalmad,
Adj értelmet az életnek,
Békét teremts a szívednek&

Építsd tervezd a jövődet,
Tedd boldoggá az életed,
Amíg van élet, van remény,
Mindennap szeretetben élj&
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Boldogkő vár legendája
 

Néphit szerint így szólt a történet&
S Boldogkő vár legendája lette&
Betört, dúlja hazánkat a tatár,
Gyilkol és öl a kegyetlen barbár&
Tatárral küzd és harcol a magyar,
A nagy túlerővel szemben bátran& 
Vérét adja, sajnos nem bír vele&
A muhi csatát így elvesztettee&
IV& Béla király menekül,
Aszaló felé tart ő egyedül&
A faluban csak egy embert talált,
Ki ráismert, segítséget kínált&
Bodó a nevem felséges király,
Felismertelek téged öreg barát&
Az aszalt gyümölcsöket kínálod,
Budára viszed és otte árulod&
Van itte egy paraszt-gúnya vegye fel,
Pár napig a pincében bújjon meg&
Portyázhat, jöhet erre még tatár,
A kegyetlen félelmetes barbár&
Bizony úgy lette, alig telt el két nap,
Megjelentek vágtatva vagy százan&
Vezérük kérdezte, fenyegettee,
Bodó úgy tette mintha süket lenne& 
Unták és hagyták, süketnek hitteék,
Indultak, mentek, nagyon sietteek&
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Örült, amikor végre elmentek,
Szólt a királynak, hogy előjöhet& 
Béla király megköszönte neki,
Hisz kész volt segítségére lenni&
Vidd királyom: lovam neked adom,
Menj, mert várnak rád Budán már nagyon&
Megyek, komoly feladatok várnak,
S erős király kell az országnak&
Azon leszek, hogy békét teremtsek&
Megvédjem országom, magyar népem&
Jötte a jó hír: elhagyták az országot,
Megszabadult népünk a vad tatártól&
Épültek és magasodtak várak,
Köszönjük IV& Béla királynak& 
A király építi az országot,
Népének akar több biztonságot&
Visszatért Aszalóra Bodóhoz,
Meghívta a várba és magához& 
Ment hét szekér gyümölccsel Budára,
Szekerek bakjain ült hét lánya&
Az árut pár nap alatte eladták,
A várban mindenki így jól járt&
A király Bodót megjutalmazta,
Két falut és környékét neki adta&
Aszaló és Bodolló az övé, 
Építse és védje ameddig él&
De IV& Béla feltételt szabotte,
Öt év alatte kell építeni várat otte&
Mellyel meg védheti a környéket,
Faluk népein pedig segíthet&
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Mikor lányai megtudták mindezt,
Kitaláltak egy furfangos tervet&
Férjhez ahhoz a férfighoz mennek,
Ha segítve várat építenek& 
 Meghívta a király bálba őket,
Kik otte voltak látteák milyen szépek&
Ahol meg is kérték a kezüket, 
Várépítésbe beleegyeztek&
A hét lányt akkor otte eljegyezték,
A várat hét évig építetteék&
Kezdetben még Bodókőnek hívták,
Hét esküvőt egyszerre tartotteák&
A Bodó tündérek férjhez mentek,
Ők boldogan és örömben éltek&
Szép gondolata lette a királynak,
Hívják ezentúl Boldogkő várnak&
Békében és megértésben éltek,
A falu népeinek jót tetteek&
Más a néphit, más a történelem,
Még ma is áll a vár, ami lényeg& 
S áll még Boldogkő vára,
A régi idők bástyája,
Akkor otte még hősök lakták,
Erejüket is csodálták&
Harcedzette szilaj magyarok,
Múltbéli dicső harcosok&
Megmaradt a hősök álma,
Idő viszi, csend vigyázza&
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Horányi György

Gondolat töredék
 

gomolygó gondolatok
közötte

sorakoznak a tétova
vágyak

már felcsillan
a remény

meg tudom tenni
meg tudom tenni
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Cseppek az elfolyt időből

Dús virágos zöld tenger a rét&
A bokrok ágai közötte madarak hada verdes&
Léptem nyomában a régi nyarak emléke mozdul,
és azok a megélt évek, a fájdalmak, a szépségek
bennem újra élnek,
és a történetek, melyek szívembe égtek
megelevenednek,
de már lecsendesültek vágyaim&

A kert végében a víz vájta árok&
A tüskés bozótokban bujkálások, 
az egresbokor, az akácfa ágak millió tüskéi,
mint parányi lándzsa végek
karcolták hátamat és kezeimet,
hogy bőrömnek dús vére csordult&
Az izzadságra tapadt vérpatakok,
mint úttealan utak, és térképvázlatok
díszelegtek mellkasomon 
egy- egy nyári napon&

Az esti fürdés a nagy lavórban,
Az alig habzó házi szappan
maró lúgjának égető érzése,
és néztem, hogy alakul át moslékká
az előttee még tiszta artézi víz,
amit az utca végi nyomós kútról, 
egy kopotte zománcos vödörben hoztam&
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A háztetők titkokat őrző szigorú rendje,
a kopotte régi apatíni cserepek harcos kúpjai,
mint a római katonák sisakjai,
vigyáztak a házakban élőkre&
Ismertem őket&
Rájuk már messziről köszöntem,
ahogy fenyítve kötelezette rá anyám&
A főutcai sétán a gesztenyelombok alatte
amikor elmentem melletteük, köszöntem
ha kellette, ha nem, naponta többször is,
mert tudtam, ha egy is kimarad
biztosan beárulnak, és hallgathatom
a korholást és minden mást,
amiben nem voltam vétkes, csak áldozat&

A gesztenyefák árnyékában, gyakran időztem
egy-egy egyszerű kirakat előtte,
mert az üveg mögötte
minden kirakotte tárgy nekem köszönt&

Akkor még oly távolinak tűnt a jövő,
az idő ködén túli valóság,
a mesevilág várása, a 21& század&
Vajon ülnek még a házak előttei padokon gubbasztó
a már végleg ráérős öregek;
akik csak annyit szóltak, amikor előtteük elmegyek;
„Na mész?”,vagy „Na, meggyütteé?”
Majd néztek tovább maguk elé
azt sem tudták, hogy ki vagyok én,
és tárgyalták tovább a napi híreket&
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A mindig leeresztette redőnyű első szoba
nyirkos hűvöséből, újra és újra
bevillan a világvevő rádió
parányi zöld lámpájának fénye
és a bizonytalan állomáskereső,
mely világítotte és reményt adotte,
felejtettee a kinti sötét világot&
Képzeletem, szabadságvágyam szárnyalhatotte,
miként a pitypang virágok parányi ernyői,
úgy szálltam én is a nyugati széllel nyugat felé&

Akkoriban az egész utcában
csak ez az egy világvevő rádió
íves polírozotte barna bútora
hozta a híreket, hogy élnek szabadon
a szöges drótkerítésen,
az aknamezőkön túl is emberek&
De minden házban volt vezetékes rádió
népbutító,
melyből egész nap e silány dobozból
a diktatúra hangja recsegette, 
dicsőítette, hülyítette és zengette 
buzdító bányászdal és harcos induló&

A huszonötös villanykörte halovány fényénél,
gyakran titokban, mert drága volt az áram,
olvastam, faltam a könyvtárból kihozotte könyveket&

Nekem az első nagy barátom Robinson volt&
Otte éltem vele a szigeten&
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Képzeletemben a tenger valóságosabb volt,
mint a homokerdei homok,
vagy a páskomi dűlők bozótos dűnéi&
Pedig nyaranta forrósága úgy égettee talpam,
hogy az egyik szőlőtőke árnyékéból
a másik oltalmában, hűvösében ugráltam&

A népmesékben én voltam a legkisebb harmadik,
akinek igazsága mindig győzelmet hozotte
és hozzá jötte még az öreg király ígérete,
a fele országa és a gyönyörű királylány keze&

Shakespeare, a nagy angol nekem írta történeteit,
Hamlet voltam, a tépelődő, a gondolkodó,
a biztosban is bizonytalan álmodozó&
„Lenni vagy nem lenni, ez itte a kérdés!”
Lear király keservét szavaltam 
oly gyakran magányomban,
„Fújj szél, fújj, szakadj meg, fújj, dühöngj! 
Nem leányaim, én,  nem vádollak titeket  kegyetlen-
séggel!”
Csak úgy zengette a keserű szó, 
szeles időben, vagy hóesésben,
remélve, hogy senki se hallja&

Titkos éjszakai sétáimon gyakran sírtam&
Sokakat szeretteem, és nem értetteem ők miért nem&

Voltam Julius Caesar és Antonius,
de Kleopátra is izgatotte&
Ilyen lehet az ismeretlen és rejtélyes nő?
Vajon találkozom majd vele?
Képzeletem így csapongotte&
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Szerelmes voltam Júliába,
de jobb lette volna, ha Júlia
méreg helyette Bambit inna,
hogy gyermekeink zsivaja vegyen körül,
és tőlük lenne hangos Ravenna&

„A Windsori víg nőkkel”, a Duna korzón találkoztam,
gyakran előtteem álltak a Gyöngyvirág cukrászdában
három gombócos fagylaltteal a kezükben,
és csak csevegtek, és vihogva nevetteek,
rám egy pillantást sem vetetteek&
Nekem csak egy gombócra tellette&

Szálltam a város fölötte,
mint Marc Shagall képein a zsidó hegedűs,
alatteam az utcák kusza sorai,
és a Sánc-hegy lankái, csenevész bokrai&
Az Imsósi erdő susogó, dús lombjai örvendezték sze-
mem 
és biztatteak: „Ittehon vagy Gyuri!”

Hallotteam a hegedű hangját a Duna hullámain&
Elnyúltam szépen a réten,
áldotte harmóniában a szélben,
eggyé váltam mindennel, 
amit nekem adotte az Isten&

A haláltáborból visszajötte család figa volt a padtársam&
Senki sem akart egy zsidó figú mellette ülni&
Nekem barátom volt&
Csodáltam nyakáig pöndörödő, 
ollót nem ismerő pajeszát&
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Szinte szégyelltem szalmaszőkeségem
és gyakran sírásra hajló kék szemem&
Csodáltam parányi kipája alól
kigöndörödő, dús fekete haját
és Mózesi mély szemét&
Kedves volt és szerény,
de bizalmatlan és zárkózotte,
a sok gúnyos és csúfolódó beszéd miatte&
Lelkét még Auswitz füstje marta,
hallgattea ottehon a rémtörténeteket,
ahol minden rokona és ismerőse elégette&

Húsvétkor pászkát hozotte, 
és ettee azt az egész osztály&
Míg etteek, a figúk kedvesek voltak hozzá&
Azon a napon senki sem csúfolta,
csak ropogtattea a kovásztalan, lapos
potya kenyeret&

De akkor még nem értetteem,
hogy van Istentől jövő szeretet&

56’ késő őszén, még a tél előtte
üres volt a pad&
Már nem ült melletteem&
Elvittee őket a jövőtől való félelem,
hazatértek& Ma Izraelben él&

Epilógus
Elszáradt a virágos rét&
A futóhomok csak bogáncsot terem&
Újra galagonya bokrok uralják az erdőt,
mert múltba fordult a történelem&
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Horvát Gábor

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

látotte napvilágot: 2012-ben a Kulákkönnyek, 2016-ban a Lélek-
drog, 2017-ben a Vályogbölcselet és 2018-ban a Végzetcsárdás&

Szívesen indulok irodalmi pályázatokon& Eddigi elismeréseim
közül a Spangár András Irodalmi Díj a legkedvesebb számomra,
melyet 2015-ben nyertem el& 

A nyári antológiák sorozatában immár negyedik alkalommal
van szerencsém szerepelni: a Fény és árnyék, a Tűz és víz, a Te és
én után immár az Érzésben is megtalálhatja egy-egy írásomat az
Olvasó& 
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Mint érme a bűvész ujjai között

A Nap járása bő egy évtizede nem befolyásolja napirendem
alakítását& Mióta kikerültem a középiskola „tiszteletteel jelentős”
bonszai Poroszországából, olyan hevületteel rúgom fel az életveze-
tési szabályokat,  amilyen vakhitteel megtartotteam azokat koráb-
ban& Meglehet, ez az egyetlen elem az életben, amiben engedé-
kennyé váltam magamhoz& Az éber mindennapjaim a semmiben
lebegnek, miközben úgy érzem, lélekben otte menetelek valahol
Pomeránia és Brandenburg közötte& Mily gyermekien szeszélyes,
egyben a létezésre veszélyes elegy!

Talán ezért  kerültem orvosok keze és szavainak keresztteüze
közé pár éve& Mindenáron igyekeznek rávenni, fordítsam meg e
szanaszét heverő rendet& Legyen a materiális lét katonás, ameny-
nyire lehet, s  erre aztán építhetem szellemem légvárait,  ahogy
tetszik& Nem kérnek sem durván, sem lehetetlent& Ám az elfedő
egyedüllét a sötétségben, az éjszaka zajtalan romantikája, gyer-
tya hiányában a kislámpa fénye mellettei alkotás oly vonzóvá lette
számomra, hogy nem látteam értelmét feladni holmi normálisnak
titulált életért& S a tudat, hogy mikor ez utóbbi kezdetét veszi a
tömötte buszok gázfröccseivel  és  az  osztálylétszám jelentésével,
én éppen álmodom&

Hosszú évek óta nem kívánok hasítani a vízen& Ezért hitteel hi-
szem, féloldalra fordult bárkámmal is nyugton evickélhetek – va-
lamerre& A szűnni sosem akaró vihart magam mögötte tudtam, a
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felszínen maradtam& S hogy néha katasztrófával fenyeget némely
szürke felleg? Ugyan, mi sem természetesebb! – rendre kiszenve-
dem, amivel jár, majd folytatom a szükségszerű semmit ugyanon-
nan& S élem az áldotte órákat& Az egyedüllétben az alkotást, a világ
nagy és bűzös dolgainak folyása közben pedig a lelkem rózsa-
kertjeiben tette sétákat&

Mikor e passzív rezisztens programomat végezni tudom, sze-
rencsés vagyok az álmokkal&  Még rég, a jogászkodásra herdált
évek során, különösen a január és a június remegő ideje megany-
nyi rémisztő veszedelmet és sajdító veszteséget vetítette elém& Ám
mióta a sorsom húzotte egy éles cezúrát, lecsukotte szemmel újra
olyan szellemek közötte lehetek, melyekért érdemes megszenved-
ni az ébrenlét értelmetlenségét& Csukotte szemmel, nyitotte lélekkel
adatik meg, hogy érinthetek és valamennyi érzékemmel tapasz-
talhatok& Azokat, kit elveszteni fájt, s mit átélni annyira hiányzik&
Ilyenkor ottehon vagyok& Aztán azonban – mily fájdalmas! – fel-
ébredek&

Egy idegen helyen és korban találom magam& Néha egy-egy
megcsillanó cseppet letörlök az arcomról, ám gyakran csak úgy
patakzik  végig  arcomon  a  lehetetlenség  valósággá  válásának
örömkönnye& Sokszor rögzítem papírra e képeket és találkozáso-
kat& Máskor ugyan makacsul él bennem az elhatározás, napokig
bizsergeti az ujjbegyeimet a klaviatúra fölötte, mégsem megy& És
nem ritkán látok oly éterien elbűvölő arcokat, mellhez szoronga-
totte emlékeket, nem ebbe a világba és nem ebből a világból való
seholhelyeket,  melyeket  mással  megosztani  képtelenség,  olcsó
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matériává tenni pedig egyenesen bűn lenne& Az ébrenlét azonban
kegyetlen – másokon is érzem&

Egy napig, ketteőig, tán a következő elalvásig nagyokat nyel és
zihál  a  szerencsétlen,  ki  minden  vonást,  hangot,  illatot  féltve
őrizne& Áramlik azonban a rendet szétdobáló hangzavar, a lélek
szabadságát semmissé tévő őrület& Ellenáll, ám mindez hasztalan&
Bármennyire küzd, nem vonhatja ki magát materiális volta kö-
tötteségei és szabályai  alól&  Egy tucatreklám, egy dallamtapadás
kitúrja a figgyelme fókuszából az igazán szépet& Itte minden meg-
tervezette& Ő maga egy piciny alkatrész, minek feladata, hogy he-
lyén legyen egy ugyanilyen a  gépezetben&  Egyszer  aztán lebi-
csaklik feje a képernyő fényénél, s ezzel valamennyi kincse eltű-
nik, mint érme a bűvész ujjai közötte&

Féloldalas menekülésem engem némileg felment& Aztán időről
időre elkövetkezik egy olyan szakasz, mikor a szellem és a lélek
fellázad& Elegük lesz az oda-vissza rángatás őrjítő ellentmondása-
iból, ezért hát mind nagyobb erővel tombolnak, míg valami lát-
szatmegoldás le nem csendesíti őket& A külső szemlélőnek egy-
egy ilyen felleg csupán egy készülődő zivatarnak tűnik, a tapasz-
talt hajós azonban jól ismeri az égi és a földi vizeket& Tudja, nem
holmi időjárási szeszély miatte kíván leszakadni az elérhetetlen,
végtelenbe vesző ég, hogy aztán összeolvadjon a rothadó kis fa-
tákolmány oldalát nyaldosó tengervízzel& Ám nincs ezzel semmi
baj, hisz mint lassan összeérő, óvó női tenyerek veszik körbe ez-
után a tévelygő utazót&

Vasárnap tört ki a gyalázat& Szereim kisebb adagja mellette if-
jabb nővéreim kedves hangja elég volt, hogy nyugodtan segítsen

80



Érzés Horvát Gábor

át a hullaszín valóságból az álom nyugalmába& Aztán egy átvir-
rasztotte hajnal után kedden vettee kezdetét ismét& Fulladoztam, ám
az ájuláshoz nem eléggé& Minden erőltetette levegővétel egy szú-
rást  hozotte mellkastájra&  Először  csak egy  gombostűnyit,  majd
egy késhegynyit, így jutva el a középkori páncélokat átütő fegy-
verek vasfejéig&  A kezem ügyébe kerülő valamennyi  eszközzel
próbáltam átlökni magam a peremen – egy rémisztően idegen,
megannyi  gyötrelemmel  teljes  világból  amoda&  Kínkeservvel
ugyan, de sikerült&

Finoman keltegetteek, hisz ismét eljötte az ideje magamhoz ven-
ni a sok keserű pirulát, mi afelől biztosít, hogy másnap is mene-
külnöm kelljen& Megfáradva, elgyötörten tápászkodtam fel a ka-
napén, takarómat félrelöktem& Üveges tekintetteel néztem magam
elé, a házban mindenki aludt már& Még kedd volt& A kis fehér ko-
sár a kezemben szorongotte, ekkor indult& Tüdő, arcüreg, hamaro-
san szív – egyszerre, majd a régiek –, gyomorszáj és hasfal& A te-
raszra vonszoltam magam, hol a combomat, hol a falat kaparász-
va& Komikusan kínlódtam, koccintó részegek közötte vágásra ki-
nézette disznó letteem az első nyakon szúrás után& Éber rémálmot
éltem a javából, az ébredés ígérete nélkül&

Az emlék úgy veszik az örök feledés homályába…
A vágy úgy válik semmivé a város szürkeségében…
A szerelem úgy lesz fojtó léggel keveredő köddé… 
A remény úgy tűnik el a féltve őrzötte dobozkából…
A lét úgy fordul át üres semmibe egy mély sóhajjal…

&&& mint érme a bűvész ujjai közötte& 
Ám mit ezek maguk után hagynak, örök e világban&
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Horváth Zsuzsanna

Horváth Zsuzsanna vagyok, Veszprém megyében élek&
Azt gondolom az élet szép, de meg kell tanulni meglátni ezt&
Az érzéseinket, gondolatainkat ki kell mondani& Fel kell vállal-

ni& Erre mindenki megtalálhatja a kifejezésmódokat& Egy hobbi-
ban, rajzolásban, zenében, versírásban és bármilyen tevékenység-
ben&

Számomra egy a lényeg, megszokás és komfortzóna mögötteem
legyen és ne előtteem&
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Nyárba születni

Megszületni nyári napon
Hársfavirág illatában
Úszó nyárban
Mikor bárányfelhők
Hancúroznak napsugarakkal
És búzakalászok ringatóznak
Az aranybarna határtalan táblákon&

Megszületni nyári napon
Váratlan viharokkal teli évszakban
Hol szakadó esőben is kint állunk
Boldogan csuromvizesen
Forró aszfalt sistergeti talpunkat

Megszületni egy nyári napon
Egy illatokkal, álmokkal
Vágyakkal teli nyári napon
Évről évre újra és újra 
Örvendeni az életnek
Az élet erejének&
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Rámtalált

Mint egy titkos ajtó
Hirtelen előtteem magaslotte
Rendíthetetlen, tántoríthatatlan
Megközelíthetetlen álomként

Mintha csak tükörképe lette volna
Saját létem kínjának
Ki magát nem akarta látni
De mást se őrá bámulni

Tegnap még ledönthetetlen fal
Ma már oltalmazó kezei
Melyek most engedtek el
S máris visszavonhatatlanul hiányzik

Jön velem az illata
Gyermeki kacaja
A ki nem mondotte érzései
A szerelem szépségei
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Semmivé lenni

El kellene tűnni, bújni
Nehéz dolgokat életünkből
Mind kihagyni
Átaludni

Csendben kellene lenni
Fájó érzésekről életünkből
Nem tudomást venni
Elfeledni

Vele lenni

Azzal kellene lenni
Kire szívünk vágyik
Kinek az ölén az ünnep 
Is szivárvánnyá válik

Vele volna jó
Kivel a tél hidege
Összebújva
Melegséggé válik

Együtte volna jó
Vele lenni mindig
Minden napját az évnek
Ajándéknak, csodának élni&
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Juhász Pál

Egerben születteem 1967& június 12-én& Születésemkor agyvér-
zést kaptam, mely betegség meghatározta az életem& 1985-ben le-
éretteségiztem& Jelenleg Parádsasváron, egy gyönyörű mátrai köz-
ségben élek, és alkotok&

Első versem 1983& december 11-én írtam&  Eddig hét kötetem
jelent meg: Játék, Végrendelet, Feltámadás, A Költő Lelke, Csend-
jeim, Szeretni Születteem, és A Lepkekirálynő címmel& Tagja va-
gyok a Cserhát Művészkörnek, és a Nyírségi Gondolat Szalonjá-
nak& Több pályázat helyezetteje és különdíjasa voltam& Gyermek
színdarabjaimat  és  bábdarabjaimat  bemutatteák több országban&
Tóth  Róbert  fotóművész  barátommal  eddig  három  kiállításon
mutatteuk be közös alkotásainkat
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Nekem már nem lesz

Nekem már nem lesz lovam,
Sörényét fésülő szellő-futam&
Patkódobogás szívhangom,
Szénába bújó figús kalandom&
Nekem már nem lesz bánatom,
Szúként hempereg a faháncson&
Lányok sörényét emlék lobogtatja,
Parázs Manó szikráit patteogtatja&
Nekem már nem lesz álmom,
A valóság után kell sétálnom,
Szűk póráza fojtogatja nyakam,
Kivert kutyának érzem magam&

Nekem már nem lesz könnyem,
Kapálódzik még élet-szörnyem& 

Kincs verset szaval
(Pifkó Nikihez)

Aki a lelkemben felébreszti a vers-csendet,
Nem más, mint a könnyeimet hívó Nikolette&
Hangja lágy lejtése értelmet ad a versnek,
A Benne poroszkáló áhítat fegyelemnek&
Imát mond Ő, amikor kincs-verset szaval,
Néhány elrejtette szép gondolatot előcsal&
Hallgatni szeretném álmaim búcsú-szavait,
József Atteilát, Ady Endrét, a sétáló Radnótit&
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Szótlan szent beszédem

Ember-öltönyök mellette állva némán zuhanok,
Találomra egy mozgó fogantyút megragadok&
Bizonytalan s dadogó szótlan szent beszédem,
Egy vállveregetéssel bólintva megelégszem&
Női vállak villannak, érdemtelenül dagadó mellek,
A szőke cicák, soványan is cinikusan önteltek&
Karmukra tapadva sunyít az éjszaka nyoma,
Lepedő akrobatika, s étvágytalan lakoma&
Az erdőbe menekülök& Rám sóhajtanak a levelek&
Rázendít egy tücsök& A patakkal együtte nevetek&
Csobogás-mosolyát a szobában is lehet hallani,
Sosem késő a természetnek szerelmet vallani&

Tudom, ember-öltönyt nem varratok mostanában,
Nem leszek falevél, a fékezhetetlen sodrásban&

Magány

Ha várod, hogy jöjjön ki régen elmaradt,
Bizakodj, s nyisd ki kulcsra zárt kapudat&
Gondolkozz el, miért jötte már régen,
Miért hagyotte itte az őrjítő egyedüllétben&
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Megfogannak bennem a versek

Ahol megfogannak bennem a versek,
Hangtalan érzelmi csatákat vesztek&
Érzéseket temetek szigorú verslábba, 
Velem jötteök ti is e féktelen csatába&
Ahol megfogannak bennem a versek,
Felnő bennem egy árva gyermek&
Jövőjét szapulja felejthető múltja,
Saját lelkével meggyűlik a gondja&
Ahol megfogannak bennem a versek,
Születnek még légből kapotte tervek&
Összeköt egy baj-szál a halállal,
Sokat beszélgetteünk már egymással&

Egyszer elfogynak belőlem a versek,
Életem végére nyugvó-pontot teszek&
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Juhász Péter

Közel 25 éve írok verseket, főbb témáim az idő, a misztikum, a
változás és az utazás, a zene és a dallam, szeretek egyedi képeket
alkalmazni a verseimben& Többször próbálkoztam prózával is, no-
vellákat és fantasy/sci-figt is írtam már& Antológiákban 7-8 alka-
lommal jelentek meg verseim (és néhány Apeva), emellette CD-n
is megjelent már néhány versem& 2017-ben az Utolsó Olvasóért
verspályázatot  megnyertem,  valamint  József  Atteila  átiratokkal
egy másik pályázaton 3& helyet értem el& A Tatabányai könyvtár
pályázatán tavaly különdíjas voltam&

A vers és novellaíráson kívül szeretek festeni, akril techniká-
val,  főleg  tájképeket&  Szakmám környezetmérnök,  10  éve  élek
együtte kedvesemmel Tatabányán, egy 21 éves nagyfigam van& Sze-
retek még sportolni, futni és teljesítménytúrázni, a természetben,
vízparton és a hegyekben lenni, így a Balatonon minden évben
eltöltök egy vagy két hetet&

90



Érzés Juhász Péter

Csak egy érzés

Csak egy érzés,
ami fogva-tart

ami lelkemet emeli
az égig és vissza

vidám, játszi
pillanatokba,
ami felkavaró

és ami csodás, ami
őrjítően disszonáns&

Csak egy érzés,
ami lesújt,

ami megsemmisít
és földbe döngöl

üres időkbe
vet,

szétteörve-lehántva
csupasz

köd-tájakra 
igéz&

Csak egy érzés
ami ösztönöz
és nem csak 
az ösztönök

a megérzések is,
a meglepőek és

a furcsák,
használják agyamban

a kíváncsiság
kulcsát&
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Mert ami érez
az él,

s a reményben
cserél

gazdát minden
ami fontos,

a lényeg pereme
és a középpontos,

ami kacag bennünk
vagy vad hullámokat 

vet,
csak egy érzés,

amitől
élni kezd

a test&

2019 Tatabá�ya

Szerelem – Szerelem

Szerelem-szerelem
szép mindenem tiéd

lelkem lóg lelked ágán
zene vagy s én zenélek benned

együtte sétálunk a végtelen
véletlen tökélyén

tökéletlenül&

2010 Tatabá�ya
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6 apeva

Zsong
zsibong

zajong és
nevetve él

minden létező&

Jötte
és ment&

Rombolt, majd
építette egy

szebb jövőt nekünk&

Oly
titkot

mit bátran
ma fel nem fedsz

holnap nem érthetsz&&

Hol
néha

léha csend
honol, otte vár

tökély, valahol&&

Holt
álmok

mezsgyéjén
a fényparázs

 újjá-születette&

Ami
fénynek

a csend és
szónak a dal

álomnak a hit&

Budapest, 2017

Tavi éj

Holdéjen cinegék
Festik a feketét
Daluk remegő

Fénycsónak taván&
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Fűzfa haja bogaras
Álmosan libeg

Énekes éj csendjét
Karjában ringatja&

Alszik a levegő
Izzad a talaj

Csónak ring odaát
Integet a lapát&

Hallom a csendet
Belülről birizgál

Holdéjen cinegék
Fénycsónak taván&

Tatabá�ya, 2008

Mosoly
          

 Zengő csend&
Lelkem kútjában
Csobbanó hang
A szó reménye

és az álom valója&

Megfogom a semmit
átölelem,

csókjával csókolom
a madarak dalát&

Miskolc-e'etemváros, 1996
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Juhos Viktor

1967 márciusában Budapesten látteam meg a napvilágot, me-
lyet azóta is csodálatteal szemlélek&

Az irodalom és a képzőművészet mindig nagy hatással  volt
rám&

2016-ban kezdtem saját műveket készíteni&
2017-ben letteem az Irodalmi Rádió szerzője&
Azóta 14 könyvben jelent meg alkotásom és néhány oklevéllel

is megajándékoztak&
Szeretnék  irományaimmal,  képeimmel  örömet  szerezni  és

gondolatokat ébreszteni&
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Ragaszkodás

Ide születteem
és mindig itte voltam&

Vidáman, búsan
jólétben, nyomorban&

Ez az én végzetem
ez az én vétkem&
Ez az én múltam
ez az én bérem&

Akkor is itte vagyok,
ha új élet ébred&

Akkor is itte leszek,
ha eljön a végzet&

Ez az én szívügyem
ez az én álmom&

Ez az én reményem
ez az én átkom&

Itte élek meg mindent
háborút, békét&

Itte fogom megélni
életem végét&

Ez az én hazám
ez az én népem

Ez az én ottehonom
ez az én vérem&

Hiába bántanak,
gyötörnek engem&
Örökre itte maradok

Magyarnak születteem!
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Karácsonykor

Friss ropogós hóban
hazafelé tartok&
A színes fényektől
csillognak az arcok&

Karácsonyi fények
csodálatos szépek,
Előcsalnak bennem
sok-sok szép emléket&

Messziről is látom
a kis házunk fényét&
Karácsonyi dalok
meghozzák a békét&

Szerény az ottehonunk
de megvan a varázsa&
Pedig bizony kisebb
mint gazdagnak garázsa&

Kertünkben szép fehér
gömbölyű hóember
Mintha csak mondaná
szép estét jó ember&

Családom már vár rám
hazaértem végre&
Mindent beragyog most
a szeretet fénye&
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Csodálat

Szerelmek forrása
nők, lányok, asszonyok&
Ti vagytok a nap
a hold és a csillagok&

Fényetek csodaszép
érzéki megnyugvás&
Büszkeség és bűbáj
boldogság, ragyogás&

Ti vagytok a remény
a hit és a béke&
Minden férfig álma
fénylő büszkesége&

Nem könnyű dolgotok
gyermeket neveltek&
Nehéz munka mellette
háztartást vezetteek&

Mégis szépek vagytok
erős bűvös csodák
Anyák kik gyermeknek
minden bűnt megbocsájt&

Nélkületek soha
nem lenne szép világ
Nyíljon nektek mindig
gyönyörű szép virág&
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Anyám

Anyám úgy hiányzol
mint fény a virágnak&
Anyám úgy hiányzol
mint béke a világnak&
 
Anyám mihez kezdjek
ha vannak még kérdések?
Anyám mihez kezdjek
amikor úgy félek?
 
Anyám árva letteem,
szomorú a lelkem&
Anyám árva letteem
mert itte hagytál engem&
 
Anyám azt sem tudom,
hogy mindent megtetteem&
Anyám azt sem tudom
mit kellette volna tennem&
 
Anyám úgy szeretlek&
Ezt mindég’ tudtad talán&
Anyám úgy szeretlek
mert te vagy az én Anyám!
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Kávássy Miklós

1956& június 3-án látteam meg a napvilá-
got  Budapesten&  Iskoláimat szülőhelyemen
jártam ki, beleértve a gimnáziumot, és ké-
sőbb itte szereztem meg a fényképészi szak-
munkás-oklevelemet is&

1980-ban egy nagy hátizsákkal és egy fo-
tótáskával indultam nyugat felé vonatteal, és
3  hét  alatte Pompejiig  jutotteam  délen,  és
Hamburgig  északon&  Ezután Hannoverben
majd  Wilhelmshavenben  éltem&  1986-ban
Bajorországba  költöztem  (Erding,  Hörlko-
fen, Markt Schwaben), később elvégeztem egy komputer-grafigku-
si iskolát,  (11 éven át dolgoztam ebben a szakmában) és végül
Münchenben leltem lakhelyemre& Itte megismervén egy Erdélyből
jötte leányzót, Budapesten feleségül vetteem őt, majd 1998 és 2004
közötte 3 figúgyermekkel ajándékozotte meg, akik mind München-
ben születteek&

2004-ben  hazajötteünk  (édesanyám még  1982-ben,  édesapám
1999-ben hunyt el) és a megörökölt budai, Villányi úti két szobás
lakásban éltünk eléggé (hely)szűköcskén&

2007-ben költöztünk a Keszthely közeli Cserszegtomajra, ahol
azóta élünk, és mivel a 2004-es hazajövetelünk után letetteem a
felsőfokú német nyelvvizsgát és egy idegenvezető iskolát is elvé-
geztem azóta, mind a mai napig, mint idegenvezető dolgozom&

2019-ben jelent meg első komolyabb munkám Ady Endréről,
„A fel-feldobotte kő újra lehull” címen&
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Távlatok

Akármennyit is élek
de nem éltem, nem éltem
Nem értem még semminek a végére
És még nem kezdtem el semmit sem

Nem tudok jóllakni a létteel,
mert létem más, mint a létezésem
A tele hasú kutya lelkiállapotát nem értem
Miért legyek elégedette, mikor még csak a Kezdet az,
amit megéltem?

Nem látom végét kíváncsi rácsodálkozásaimnak
A Pillanat tömény milliárdjainak
Tetterekészségem nem lehet időre szabotte,
Nekem fény, levegő, idő kell, s nem sírhalom

Nem, nem kell az elmúlás, ittehagyás, félbeszakítás
Nekem itte több a dolgom, mint gondolnám
A Mélyreszívás, az Emelkedés, s örök Álmélkodás
Alkotóm és Életbentartóm az, Aki engem ezzel is vár…
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Felismerés

Illanó pillanatok pillantásában
Otte állok tehetetlenül
Átlát és belát rajtam
Mint tükörfényes ablakon&

Nem rejthetem el sehova
Legbelsőbb lényemet
Nem titkolt érzéseim
Érthetetlen rezgéseit

A dobbanó szív titkos hangjait
Meghallják a csillagok is
Csak én nem értem
Nem értem!

De csak megyek, s vezetnek;
Vezessenek, FENTRŐL vezessenek
Hogy ne ragadjak minden porba,
Járjon lábam jóban, de sohase rosszban

Ébredés

Úgy gondoltam,
Szebb lesz a holnap,
Vártam, s vártam,

És szebb lette a tegnap…
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„Szép versek”

Verseskönyvet csak néhányat vetteem,
Viszont kaptam néhányat és örököltem&
Néha lusta kedvem előveszi őket,
Belelapozok, beleolvasok megrökönyödve

Ismert, ismeretlen még kortársaim
sorai, ilyen-olyan rendbe szedve
jelrendszerek, döbbenetes jelzők
ostromolják idegrendszerem

de nem kritizálok, hogy ne kritizáljanak,
hisz’ a MŰVÉSZET és „művészet” az alany joga
Ha NEKI tetszik, jó, megkönnyebbül
legyen hát alkalma, hite, tehetsége,
indítteatása és visszatarthatatlan akarata,
tennie mi csak az ember sajátja

Nincs jogom eldönteni, mi a jó és mi a rossz
Egyetlen kiváltságom a „tetszik”
Vagy „nem tetszik” csak rám érvényes
Kizárólagossága

„Szép versek” – így van a kemény borítón,
noha „SZÉP” egy vers,
vagy egy annak aposztrofált
kusza gondolat-ömleny,
nem lehet az&
De még „JÓ” sem!
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Mert ezek csak jelzők,
És az ellenkezője is igaz lehet:
„NEM SZÉP VERSEK”
„CSÚNYA VERSEK”

A „szép” tehát jót is
és tetszetőst is jelent?
Nem, nem, nem!

Mert milyen TÖRVÉNY és
PARAGRAFUS alapján
ítéljük meg a művészeteket?

Nincs ilyen, csak ÉN vagyok:
az Olvasó, a Néző, a Hallgató& 

Szereposztások

Őrlődvén a Nulla és a Semmi,
A Minden és a Maximum közötte
Mint légtáncos a vékony dróton
Igyekszem nem halálra zúzni magamat

Az Elvárások és Képességek harcában
A Lehetőségek és Képtelenségek fogságában
Mint pókhálóba robbant szabad bogár
Vergődöm a nekem adotte élet jogán

De csak körbe járhatok;
Evickélhetek rég’ bejárt utakon
Lépdelhetek jól ismert akadályokon át
Nem fogynak, és csak szaporodnak a csapdák
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Lehunyt szemem mögötte az Élet Mozija
Nem szakadó figlm – fata morgana
Színészek, rekvizitek, kusza jelmezek,
És a Rendező? Testem, Szívem, Lelkem&

Gyorsárnyékú madarak

Lehunyt szemeim
mindent látteak
ami volt és ami lehet
Gyorsárnyékú madár
felvert a Valóságból
és kinyitotteam szemem

És látteam a Semmit
a tárgyak, a színek halmazát
Mindent, ami csak megzavar

Lehunytam újra szemeimet
és látteam megint fényes eget,
fényeset, mint a Nap, a Hold s Csillagok
De megint jötteek a madarak
átsuhanó szürke árnyaikkal;
Elég volt, feladtam,
felkeltem és már nem mosolyogtam
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Kitárulkozás

Nézd,
én kitártam

legbelsőbb Énem
minden titkait

Mert
nincs olyan ember

aki csak
önmagának élhet

Aki
elrejt napot és csillagot

aki csak
önlétében boldog

Kell,
mert kell, kellenek

valakik
akikre rásugározhatunk

Lények,
akik előtte

minden rezzenésünk
egyenes és igazi

Szavaink
csupasz esetlensége

náluk az Ember maga
s nem a buta-balga-béna

Az Élet
csakis így elviselhető

ha van értő-vigasztaló-segítő
önzetlen és ENGEM szerető

Barátaim,
szeressétek kérdéseimet,
fogadjátok el válaszaimat

hogy EMBER maradhassak…
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November végén

Nem volt rossz távol

És nem volt jó,
Nem volt honvágyam
De nem csábítotte az ígéret

Rozoga tévém egyik este
Tájat mutatotte feketén-fehéren
Nem tudom mi ragadotte el
De könnybe lábadt szemem

A recsegő kívülálló
Megoldottea szívem rejtvényét:
Ottehon voltam! Ottehon!
Otte, ahol nem jártam még soha

Nem értetteem magam, nem
De megérintette Valami
A nyárfasor szelíd dombokkal a hátteérben
A fehér napot borzoló lágy szél

Ilyen máshol nem lehet
Akkor sem, ha nem ismerem
Nem ismerem, de bennem van
Mint milliárd sejt, ami engem alkot
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Kisháziné Vincze Julianna

Nem tudom, létezik-e olyan ember, akit elkerülnek az érzések&
Valamilyen csak megkörnyékezi azt is, akit érzéketlennek neve-
zünk, mert hiszem, hogy csupán a látszat az, hogy ilyen& Viszont
ki tudja, hogy mi zajlik benne legbelül, miért nem mutatja azt ki&

Úgy hiszem, hogy a versek előcsalhatják az érzéketlennek lát-
szó emberből is a lélek reagálását a szépre, jóra, hasznosra, értel-
mesre&

A nyíltan érző és gondolataikat sem elrejtő emberekben pedig
egyértelműen visszhangra találnak a versek, átélik, megértik, és
további életükben viszik magukkal az élményt, amitől egy pará-
nyival talán többek, érzékenyebbek lesznek, és nyitotteabbak a vi-
lágra,  még ha nem gondolnak is  erre a pici  változásra – mert
amit olvasnak, hallanak, bennük is él, és megerősítést kap a ver-
sek által&
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Így érdemes!

Menni, menni, nézni, látni,

Mit nem látsz is, észrevenni,

Csak érezve róla tudni;

Ha titkot lelsz, megcsodálni,

Benne szépet felfedezni;

Szeretetteel rákacagni,

Aki csak tud Néked adni

Örömöt és boldogságot!

No és tudd azt visszaadni,

és másnak is továbbadni,

S máris fogod visszakapni!

Utad így kellene járni,

Léted élhetővé tenni,

S mindenkivel, mindenkiért

– magadért is! – boldog lenni&

Így érdemes – csak így! – élni&
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Az út vége felé 

Rohanok,
mintha etteől az életem függne;
rohanok, mint a folyók fodrozó tükre&
Nem látom
a sok szépet, mi mellette elfutok;
nem látom
a jót sem, mit magam mögötte hagyok&
Csak azt tudom,
mit kell még ma feltétlen megtegyek;
csak azt tudom, 
hogy az élet mellette naponta elmegyek&

Pedig szeretném,
ha a zongorám gyönyörűn szólna;
szeretném,
ha kezem alatte – mint régen – dalolna&
Leírnám,
mit a lelkem otte, belül, megfiggyel;
leírnám,
hogy aki akarja, olvashassa el,
mi minden van
a világban, ami oly gyönyörű;
mi minden van,
amit átélni nagyszerű&
Festeném,
amit lényemen át lát a szemem;
festeném,
ami csodaszépről mesél nekem&

110



Érzés Kisháziné Vincze Julianna

De … mert lassabban,
egyre lassabban lép a láb;
S már gyorsabban,
egyre gyorsabban szaladnak a mák,
… úgy érzem, rohanok…,
mintha etteől az életem függne;
… rohanok…
s összetörik életem tükre&

Öregség

Hát mit tegyek, ha elszaladt?
Sodort magával jót s a bajt,
Pár kedves szót, szép éjszakát,
Örömnek, gondnak sóhaját&

Adotte bár néhanap kacajt,
Majd ölben nyugvó, gyenge kart,
Mi egykor annyit alkototte;
Csak emlék már, mit meghagyotte&

Magával vittee vágyaid,
Meg nem valósult álmaid;
Testedből fájdalom pereg&

A félsz bénítja nyelvedet,
Mert mind, mit szólnál, megkopotte:
Nem érlel senkiben magot&
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Érzés Kisháziné Vincze Julianna

Gondűző múlt

A fű, a fa, a távolság,
A virág és a bokrok…
Minden, mi szép e Földtekén,
Elűzi a gondot&

A fűben hemperegni jó,
S a hangyákat lesni,
Hogy cipelik bábjaikat
Jó helyet keresni;

Hanyatte fekve nézegetni,
Mivé állnak össze
A pamacsos, fehér felhők,
S elmélázni közbe’&

Gyerekkorom szép órái
Bizony, hogy így teltek!
Aprócska gondjaim közben
A semmivé letteek&

Most, felnőtteként, de szeretnék
A fűben heverni!
Hangyát, felhőt nézegetve
Gondjaim elűzni!

De már felfáznék a földön…
Időm sincsen erre&
Csak néha felnézek az égre
Csendben emlékezve&
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Érzés Kisháziné Vincze Julianna

Az anya nem szeret

Az anya nem szeret és nem imád;
Nem is isteníti a figát;
A lányáról pedig nem hiszi el,
Hogy nála jobbat más nem nevel&

Egyszerűen csak értük él&
S a lélek, mely belőle kikél,
Része marad egy életen át&
Ne keress hát őbenne hibát!

Csak tudd, hogy amit te érezel,
Azt ő sohasem felejti el,
Mert sokszorosan éli át&
Ne keress hát őbenne hibát!

Míg él, tán érzed: könnyebb neked,
Mert ő is viszi a terhedet,
S örömödnek is átadja magát&
Ne keress hát őbenne hibát!

Neki sosem a bántás a cél&
Csak lénye küzd tenmagadér’,
S botlásaid előre látja át&
Ne keress hát őbenne hibát!

Atteól, mi szívében összegyűlt,
A lelke szép lesz – vagy halálra nyűtte&
Élete tartalmát te szövöd át&
Ne őbenne keress hát hibát!
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Komáromi János

csak akkor
 

 szemem…
fülem…
szívem…

ennyi vagyok
&&&

a lélek néha még meglátogat
olyankor mosolyogni is tudok

és könnyebbek a napok
látom – amit nem kellene

hallom – amit jobb ha nem hallanék
és érzem azt a temérdek kínt

amit örökre magamra vállalnék…
de csak akkor

ha a lelkem épp velem van
&&&

csak akkor…
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Érzés Komáromi János

ÉrzésekD 

otte vagyok ahol eloszlik a kétség
otte vagyok ahol megérik a rend

élek a szív mélységeiben
élek csendben odabent

*
elbújt bőröm alá a félelem

nem az "elszaladós" és nem is a "nem merős"
hanem a sunyin támadó, aljasul számító

jólfésülten-pofátlan félelem

*
varázsszavak koppannak erőtlenül
kihűlt salak porlad a kályhán belül

*
valahogy csorbára sikeredette az agyagfiggura

kicsit hajlotte a teste, a lelkét pedig Isten túl érzékenyre alkottea

*
port kavar az úton fekvő megsebzette madár szárnya
ha lenne igazság, ez a kis örvény hurrikánná válna

*
ülök – térdre támasztotte könyökkel

ülök nyugodtan – tetteetette közönnyel

*
lelkemre csomókat kötötte jó néhány érzelem

vagy talán nincs is lelkem
és hogy fáj azt is csak képzelem
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Érzés Komáromi János

csókom volt elég

csókom volt elég
de szerelem nem maradt

elment, visszajötte
de végül elszaladt

fekete nappalok öleltek
és zsibbadó éjszakák

a nap fényéből nem maradt
csak néhány fény-szilánk

sötétbe fordult az Idő
feketévé váltak a nappalok

néha a tükörben nem ismertem rá
hogy aki visszanéz az én vagyok

szemeimből a lélek már
örökre eltűnni látszotte

egykori derűs mosolyom
már nekem sem hiányzotte

egy furcsa-idegen érzés
szívemben mégis megmaradt

visszhangzotte a görög mondás:
"ismerd meg magadat!"

befelé kezdtem figgyelni
hogy értsem a külvilágot

és látni kezdtem
amit még senki se látotte
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Érzés Komáromi János

igaz volt minden
amit ezután tetteem
mi a jó és a rossz

azt pontosan megértetteem

látteam és hallotteam
a folytonos hazugságokat

a nép mindent elhitte
de ellökte az igazságokat

pusztult lassan minden
miközben dicsőítő énekek szóltak

körülötteünk vélt igazságokból
sötét falak húzódtak

végül a közöny és a félelem
felfalt minden emberi érzést
gyorsan magára hagyták aki

fel mert tenni egy-egy kérdést

még néhányan kerestük
az őszinte érzéseket

de már a hatalom és a pénz
jelentettee a lényeget

mindenki eladta magát
azzal hogy közönyösen hallgatotte

nem tette semmit senki
mindenki csak halogatotte
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Érzés Komáromi János

jégszikrák

jégszikrákat csendít a szél
mint feketével írotte levél

olyan most ez az est
ahogy elalszik és álmokat fest

nagy, színes képeket az égre
fénypászmákat ken a sötétre

hullik alá a hajnali pára
mint koldus vár az alamizsnára

csendes, halk dallamok
fonódnak ölelőn egybe

páros harmóniák
olvadnak a szerelembe

lüktet a meleg, reggeli lélegzet
a Föld lelke száll fel az égig

felhőkre ül a kacagó napsugár
onnan mosolyog ránk "estélig"
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Érzés Komáromi János

néhány fáradt

néhány fáradt fény-csillag
elfekszik az égen

vajon merre visz az út
ezen a kihalt vidéken

nyomunkban összetört földek
előtteünk a ködös messzeség

melletteünk szétszakadt álmok
érezzük: mindenből elég

sutteog a szél valamiről
de senki nem figgyel oda…

bolyongtunk

bolyongtunk égő csipkebokrok közötte
nem vetteük észre

hogy minden lángnyelvbe
Isten lelke költözötte

kerestük egyre a csodát
sírtunk…

nem látteunk
egy lépésnél tovább
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jártam már itt

jártam már itte
eonok teltek el azóta

hol van a kert
amiről akkor szólt a nóta

hol van az álom
ami oly messzire repítette

hol van az a vágy
ami visszatérni segítette

itte vagyok újra
és itte vagy velem ismét

kezem kezedben
és lábunk egymás mellette lép

hogy néztünk ki régen
arra már én sem emlékszem

de a szerelmünk a régi
ezt Te is – én is érzem

én dalokat hallok

én dalokat hallok
otte is ahol semmi nincsen
nekem ez maradt csupán

ez minden kincsem

a dallamokba rejtette igazságok
a hangokba bújtatotte szavak

az elmenekült harmóniák
itte bennem alszanak
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ahogy aD

ahogy a Napba zuhanó üstökösök
szórják szét végső sóhajukat

éppen úgy voltál nekem az utolsó menedék
ahogy az éjszakai égboltra felfestette csillagok

olvadnak a hajnal tüzébe
éppen úgy olvadt fáradt lelkem is tebeléd

ahogy a füvön szétszórt angyal-könnyek
lebbennek láthatatlan táncra a napsugaraktól

éppen úgy tetteed könnyűvé sorsomat
ahogy a szomjas föld magába issza

tikkadt-nyár záporának patakzó verítékét
éppen úgy tetteed valósággá imádságomat

ahogy a vándormadarak ájultan-zuhanó röptében
benne van az örökké hazavezető út üzenete

éppen úgy voltál mindig a végső cél
ahogy a végtelen számtalan végesre bomlik út közben

és részekből tapasztunk tört-egészeket
éppen úgy letteem teljes amikor megjötteél

ahogy a hallgatag Űr kitölt minden ásító teret
elnyel minden létezőt és meg is teremt

éppen úgy oldotteuk fel… és alkotteuk újra Önmagunk
ahogy anyag és energia egymásba vég nélkül átlényegül

mert az isteni-kódok ritmusára lüktet a Létezés
éppen úgy változunk… és mégis Egyek maradunk
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sima-fehér

sima-fehér az álom
kezem nyoma még a korláton

lábam koptattea gödrösre a lépcsőket
valami érdesre marta a légcsövet

könnycsepp loccsan szét a kövön
néhány angyal ül fent a felhőkön

lenéznek rám és nem látnak semmit
csak száll a daluk az égről a földig

itte kuporgok és hallgatom a dalokat
az Idő körém épít sötét falakat

egyre halkabbak az átszűrődő hangok
angyali-ének, segély-kiáltás, vágyó-sóhajok

testem görcsbe rándult
de lelkem felegyenesedette

egész létem a tökéletes csendbe veszette
éppen úgy, ahogy írva van

segíts nekem!
egyedül nem tudok kitörni

láthatod!
teljesen még nem sikerült összetörni

világokon át zuhantam egyre a mélybe
most veled várok a Világ végére
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sötétben léptünk

sötétben léptünk az út porába
a hajnali fények messzire kerültek

csillagok hulltak elénk
és a falevelek az orrunkra repültek

csend volt és nem is látteuk egymást
csak tétova lépteink hallgatteuk 

éreztük a szívdobbanásokból
hogy egymás mellette maradtunk

egyszer újra láthatjuk egymást
gondolatoknál világosabban

egyszer újra ragyog majd a fény
és megvillansz szembogaramban

én csak egyszerű
 

 én csak egyszerű szavakat tudok
nem írok rafignált rímeket

és rímtelenséggel sem festem
misztikussá a verseket

 
a szavak úgy állnak soraimban

ahogy megszületteek
ahogy rám találtak

ahogy rám köszöntek
 

én csak egyszerű szavakat tudok
emberi vágyakról írok

ha boldog vagyok nevetek
ha fáj valami, sírok
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súgott valamit

a csend megelevenedette és
súgotte valamit az Éj nekem

belém bújt a kódolt üzenet és
eltűnt belőlem a félelem

megértetteem – ezután örökre
feketévé válnak az égő nappalok

magamban éreztem a Hangot
és tudtam – elveszette vagyok

zuhanni kezdtek körülötteem
a felismert Élet percei

vörösen elhamvadt a vágy és
kicsordultak a Csend könnyei

távol került tőlem minden
ami eddig létezette

de megéreztem testemen
ábrándozó két kezed

tudtam biztosan
a Sötétben elvesznék

a Csendben elnémulnék
ha magam maradnék

ám egyetlen érintésed
mindent megváltoztatotte
már nem a Csend vezet
az Éjből kifelé haladok
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talán nyár

talán nyár volt
talán éppen ősz
ki tudja már…

a csend mindent legyőz

és elfedi a pillanatok
csillogó fényeit
és az emlékezés

többé semmin nem segít

egymásba ér a múlt
a jelen és a jövő

hunyorogva néz a Napba
az öntudatra ébredő

vére hullott

vére-hullotte látomások
sápadt-fakó fénye átfog

mocsár-mélyről sistereg fel
mennybe-zuhanó lélekkel

váratlan álmok csapnak át
lét és nemlét korlátján
szitál végtelenbe hullva

Pokolból a Mennybe nyúlva
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...a neveddel alszom el

amikor fáradt utam
Napot kísérve véget ér

párnámba rejtem
elgyötört arcomat

karjaim a semmit ölelik
csendben ringatom el

árva magamat és
&&&a neveddel alszom el

üres utcákon bolyonganak
elárvult érzéseim

minden kapu zárva
hiába dörömböl

magára maradt szívem
csak a kongó visszhang

felel és végül
&&&a neveddel alszom el

havas hegycsúcsokon
gyönyörű szikrák csillannak

a fény hideg táncot jár
mindent elborít

a hófehér magány
épp ilyen üres a szobám

ahol egyedül kuporgok és
&&&a neveddel alszom el

zárt szemhéjjak mögötte
a csend ül ünnepet

szivárvány-köröket ír
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a sötétbe az álom
nappali szavaim az imént

itte zsongtak még
de most egyiket sem találom és

&&&a neveddel alszom el

csodás képek billennek át
az érzékelés peremén

még éber létem dobog bennem
való világom még fogva tart

de enged már a rációból font kötél
oszlik már a lehet, a nem lehet

tudatom függ egy pókhálófonálon és
&&&a neveddel alszom el

az éjszaka tengere ringat,
ölel, átkarol, hajamba túr

fülembe súgja
lágyan csobbanó vágy-dalát
csókokat küldenek álmaim

már messze visznek nyugtalan útjaim
még hangtalan motyogok és

&&&a neveddel alszom el

hányszor lesz még, hogy
furcsa-holdas éjszakán

ajkamon sóvár szavak fakadnak
sóhajaim nekiütődnek a falaknak

és a takaró alatte vacogó testteel
önmagamba görbült szeretetteel

magányos éjjel, helyetteed
&&&a neveddel alszom el
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kéne

csak egy hang
csak egy szó

csak egy dallam
kéne végre valami
hogy újra halljam

szunnyadó hangok
porba hullotte tervek
hazuggá vált szavak

új életre kelnek

keresem az erőt
ami élni követelt

annyi életteel ezelőtte

ami küldötte, ami hajszolt :
Menj tovább!

Várni foglak ha visszatérsz&
Remélem diadalokról mesélsz

de ha mégsem
hát azt se bánd…

&&&

most visszatérnék már
de oly kevés

amit megtanultam
oly kevés ahányszor

a porba hulltam

csak néha sújtotte
gaz

és igaz átok
oly kevésszer voltam

hűtelen hozzátok

alig volt hogy jutalmat kaptam
nem is kell! – mondtam

de mindig boldogan elfogadtam

alig volt hogy marasztaltak
és bár úgyis indulnom kellette
olyan boldogan hallgatteam
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szem-harmatban ha csillant az árnyam
csak mosolyogtam

de jólesette, hogy vágynak utánam

éreztelek bármerre jártam
lábam messzi utakat koptatotte

Rád mégsem találtam

ha egyedül voltam vagy bánat ért
lelkemben hozzád szóltam mindig

ha nem volt senki aki megért

képzeletben hozzád menekültem
mint gyermek játékba merülten
és feloldozásomat meg is kaptam

cserébe semmit nem adtam

büszke voltam néha mégis
úgy éreztem

minden kincsem eléd szórtam én is

ha mosolyom önzetlenül kaptad
vagy ha repültél öntudatlan

pillangószárnyaid gyakran kötötteem gúzsba
a kötél gyengéden vágotte a húsba

és vergődni sem nagyon akartál
hiába fájt

a rabom maradtál
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tenyerem nyitotteam
és szabaddá tetteelek

amikor akartam
akkor öleltelek

megszólaltak bennem
a rejtette dallamok

nem azt tetteem amit akarok

az ösztönöm vezetette már újra
eljutotteam a ráción túlra
szabaddá általad letteem
és Te boldog-rab letteél

akivel bármit megtehetteem

most még egy hang kéne
egyetlen szó

halkan kúszó dallam
akarom, hogy újra megszülessen

hogy újra halljam

két létből fonódó
kanyargó élet-ének

léted feszüljön az enyémnek

egykor összetört egészek egyesüljenek
szétszakadt összetartozók
megint eggyé legyenek
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valaha

valaha… 
néhány életen túl

éreztem… 
már nem lehet tovább
hiába teltek az eonok

lebegette tudatom a Semmiben
ostobán…

szétszóródtam a Mindenségben
értelem, érzés

meg sem érintetteek

nem tartoztam sehová
és része voltam
Mindeneknek

nem tudtam mi volt
ami újra testet ölteni kényszerítette

de éreztem a vonzást
ahogy a lelkem ismét hatalmába kerítette

majd hirtelen elfogotte a Fény
a Megvalósulás ismét összeterelt

és ebben a sűrűsödő Énben
megtaláltam az újjászülető Embert
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hazámban vezet

hazámban vezet
ez a végtelen út
hazámban vezet
tudom hova fut

 
a dombokon át 
és a fák közötte

futok egyre
mint egy üldözötte

 

levegőt is alig
merek venni
csak menni
csak menni

 
egyre előre

egyre tovább
hogy odaérjek

ahol vár:

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

 
el sem mentem

mégis visszavágyom
keresem egyre

elveszette világom
  

hazámban vezet
ez a végtelen út
hazámban vezet

lábam alá fut
 

szívdobbanások
lüktető vérem

élet-percek
megszületésem

emlékek ösvényét
újra látni
csak járni
csak járni

 
egyre előre

egyre tovább
hogy odaérjek

ahol vár:
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az ismerős tekintet
az üdvözlő szavak
az "Isten hozotte!"
és a "Vártalak!"

 
el sem mentem

mégis visszavágyom
keresem egyre

elveszette világom
 
 

hazámban vezet
ez a végtelen út
hazámban vezet
múlt jövőbe fut

 
mindig itte marad
bent a szívemben

hazai-szál
eltéphetetlen

 

véges úton végül
hazaérni
csak élni
csak élni

 
egyre előre

egyre tovább
hogy odaérjek

ahol vár:

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

 
el sem mentem

mégis visszavágyom
keresem egyre

elveszette világom
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D mert létezel

Más lette a nappal
és más lette az éj&

Más hangok hívnak
és más dal kísér&

Más vágyak gyúlnak
és más vagyok már&
Más utakon járok,

hiszen megváltotteál&

Már remélek újra,
a hitem visszatér&

Már áramlik ereimben
újra az alvadt vér&

Már ébren álmodom
igaz álmokat&

Már merem látni
a csillagokat&

&&&mert a ködből hirtelen
a napfénybe értem&

&&&mert volt aki megállt
és lehajolt értem&

&&&mert újra szerető
szemekbe nézhetek&

&&&mert érinteni vélem
bársonyos kezedet&

&&&mert…mert…
&&&és miért még?&&&

&&&kérdezel…

&&&mert létezel!
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Csak így lehet

csillagok fényét szórtam a papírra
minden betű az égbolt színével volt írva

az éj nekem adta csendes nyugalmát
a derengő hajnal mézédes harmatát

a Holdsugár magányos fájdalom-fényeket
a Napkorong sárgán, lágyan izzó gyöngyöket

víz tükre hozta sima hullámok csillogását
viharos szellő messzi szívek dobbanását

bánat és öröm vezettee kezemet
a sorokra ráterítetteem elveszette hitemet

lelkem facsartam a hófehér lapra
meg is haltam egy-egy pillanatra

összegyűjtötte fájdalmam a szavakba rejtetteem
eltékozolt perceim sohasem feledtem

tollam felhasítotte szívem vérébe mártotteam
de vele gyakran vidám képeket rajzoltam

könnyeim mosták tisztára a képet
talán még szebbé tetteék a szépet

meghintetteem az egészet derűvel, mosollyal
megtűzdeltem pár kedves, ártatlan szóval

megmaradt boldogságommal az egészet bevontam
hogy olyan legyen amilyennek gondoltam

minden versem tenyeremben, mint galambot melengetteem
amikor eljötte az idő, szabadon engedtem

mindent kincsem, minden titkom oda adtam
végül mégis mindig magamra maradtam
de nem kell bánkódni, sajnálni vagy sírni

hiszen csak így lehet verset írni
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élni kezd a lelkem

cserepes ajkaim
álmodják lázas álmaim

a képek számban
szavakká hervadnak
dalok fakadnak fel

ereim hálózatán
vér-virágba borul
elátkozotte testem
és vörössé festem

életem fakó, sárga napjait

de már talán ez sem segít
szorosan fognak át a megszokás indái

hurkot vet hitemre a közöny
és szorítanak a mindennapok

míg elsorvadok 
mint agyamban a lázadó gondolatok
reszketek jégtáblák közötte rekedten

még fel-fel lobbanó tüzemen
egyre jobban úrrá lesz

a jég – a hideg – a magány
az egyedül vívotte küzdelem

és a félelem
hogy rossz az út
és nincs is kiút

mögötteem már nem látni a múltat
előlem már eltűnt a jövő

csak én vagyok
és ez az egyetlen

örök pillanat
csak én létezem 

és a megfagyotte idő

ha mozdulok minden eltűnik
de mégis oldódik

mi fogva tart
megkapotte az élet

a sors is engem akart

&&&összeomlik a testem
és a lelkem élni kezd…&
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Kosh Kinga

„Szí�ház a világ, a való csak díszlet,
de be��e az érzés – ez a valódi élet !”

Néha orkánként tomboló fúria va-
gyok, majd könnyed szellő,  időnként
alacsony  lángon  égek,  alig  lobogok,
majd mindent elemésztő tűz vagyok&
Máskor vagyok a nyugalmas, mindent
magába  fogadó  földanya,  érces  han-
gon szólok, időnként csikorgó fémek
pendülnek bennem, és egyszerre csak
simán csúszik ki a belőlem a szó& 

„Tudom, o��a� szól�ak, / abból a világból, ebből a szí�házból, /
mert világu�k csak e' ár�yék, s függö�yü�k rá�k vár még, / med-
dig jártatjuk szá�kat, tépjük a ruhá�kat, / s mikortól, mettőől járjuk
a karmá�kat.„

Mindegyik én vagyok, még az is, ami nem, hisz’ érzést mástól
is kapok kölcsön& Nekem az érzés maga a munka&

„Szeret�ék pihe��i, �yaral�i, feküd�i / Szeret�ék csak e��i, íze-
ket érez�i / Szeret�ék hallat�i, magamról valla�i / Szeret�ék �em
fél�i, emberké�t most él�i… „

Megélem,  átveszem,  átérzem,  mosolyra  vagy  könnyekre  fa-
kaszt, és ha igazán érző emberként élek, az összest átadom ne-
ked& 
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Elengedhetetlen

A lombokon túl kivillant a napsugár fénye& A legnagyobb me-
legen már túl vagyunk mára&

Az Anya úszotte egyet& Látteam, ahogy kinézette oldalra, pillan-
tása súrolta a betonozotte, köves partszakaszt& 

A tengerparton egy kerekes szék&  A kislány a matracon pi-
hent, fejét a tenger felé fordítottea és figgyelt& 

„Jó, hogy eljötteünk” – gondolhattea az Anya& – „Emilynek jót
tesz a tenger párás levegője”&

Lassan kifelé vettee az irányt& Nem úszotte még tempósan sem,
inkább élvezte, ahogy a kellemes sós víz simogatja a karjait& Ami-
kor a kövezette part mellé ért, fölállt, talán fel is ágaskodotte, így
pont a lánya szemébe tudotte nézni& Rámosolygotte, és lánya visz-
szamosolygotte&

 „Szőke haj, kék szem – pontosan, mint nekem” – gondolhattea&
„A fogai kissé előreállnak& Vajon azért van, mert olyan vékony?”
– morfondírozhatotte& 

„Talán elkelne egy fogszabályzó& Na, majd ősszel&” 
Megsimogattea a szőke fejet& Megértés, összhang volt a két te-

kintet összekapcsolódásában& 
Kisétált a lépcsőn, gyorsan lezuhanyozotte és megtörölközötte&

A kerekes kocsi hátánál a nagy táskából pólót és kis ruhát vette
elő& Most volt időm megfiggyelni a kocsit& Oldalról a nagy kerekek
monstrumnak látteatteák, de hátulról igen keskeny volt& 

„Vékony a kislány” – fut át agyamon a gondolat& – „Nagyon
vékony&”

A színes sportteáska mellette egy másik doboz, fekete, merev fa-
lú& Nem hallom, mit csinál, csak hallani vélem a morajt, a ször-
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csögő, pumpáló zajt, mert már látom a csövet, ami a kislány gé-
géjét a dobozzal összeköti& Nem akarok rámeredni, tovább aka-
rom érezni a harmóniát, így csak nézem az Anya hátát, ahogy
kezében a puha pamutterikóval a kicsi mellette térdel& 

„Nagyon vékony&” – gondolom újra& 
Simogatja a kezét, majd a mellkasát, és végül a lábát a térdéig&

Ahogy mellettee hajlong, nem ér le tovább, nem pici a lány már,
megvan a hossza& Talán magas is lenne, ha lábra állna& „Ha lábra
tudna állni” gondolom& 

Az Anya csak simogat, és beszél hozzá& Jól érzi magát, és ez
látszik a mozdulatain, érezni a hangján& Egy pillanatra még kinéz
a kékségre& A mosoly talán a tengerről jötte, de a kicsinek szól& 

„Sokan vannak itte” – gondolja talán – „Sok a szép gyermek&”
Felgyűri a trikót a kezén, áthúzza a kislány tarkóján, miköz-

ben tartja a fürtös fejet& Lehúzza a gerincen, az abnormálisan szé-
les  csípőig&  Agyam lassan rakja  össze  a  látotteakat&  Széles  arc-
csont, széles váll, pici és keskeny kar& A csontok normálisan nő-
nek, de a test nem mozog, nincs izom rajta& „Nem abnormális,
bár lehet, hogy világunk maga az” – gondolom& 

Ahogy  öltöztet,  újra  simogat,  ilyen  az  Anya&  Közben  cipőt
húz, sortot, és most az Apa megy közelebb& Hosszú, perforált le-
mezt vesz elő a keskeny kerekes kocsiból, henger alakú& Szétnyit-
ja, és a kislány mellé lép& Csak most értem meg, hogy a gyenge
hát nem tartja meg a gerincet& Az Apa lassan felemeli a testet,
alácsúsztatja  és  összekapcsolja  a  mídert&  Beemeli  a  kislányt  a
székbe, eligazítja kezeit a keskeny kartámaszon& 

Könyök, térdkalács, lábfej& Csupán ennyi, amit látok, és a für-
tös fej& 

„Anya és Apa& Nyaralnak, mint mi&” – gondolom& 
Megrázom a fejem& Olyan volt ez a pár perc, mintha illúzió

lenne& Mintha belelátteam volna egy másik világba& 
Újra odanézek&  Apa, Anya, Gyermek& Kényszerítem magam,

hogy racionálisan lássam, amit látok&
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De hol itte a racionális? És mi az illúzió?
Anya és Apa& Szeretik a gyereküket, mint mi& Simogatják, be-

szélnek hozzá, simogatnak&& 
Tényleg van különbség? Nem látszik rajtuk, hogy megfogal-

maznának különbséget& 
A figam talán már felébredt az alvásából& Majd a férjem kihoz-

za… 
„Remélem hozza a cumit, a kis cipőt, és a kedvenc törölközőjét

is” – gondolom, és visszafekszem a matracra& 
„Vajon nem viszünk-e mi is ezernyi dolgot magunkkal, mert

úgy érezzük, jó a gyereknek& Cumi, kis takaró, bébiétel, a ked-
venc plüss kutya&” – gondolom tovább& – „Elengedhetetlen&”

Kerekes szék, oxigénpalack, vasmellény& Elengedhetetlen& 
Talán azt mondanák mások erre, hogy egy dolog van, ami el-

engedhetetlen& A szeretet& Anya és Apa gondoskodó szeretete, és
ez ugyanaz, bármely családban& 

Gondolom… 

A meggyötört lélek felemelő dala

Nézz az égre, tedd kezed szívedre
Szépség az, mit érzel, figgyelj a lelkedre
Szótlanul dalol, csak te hallgathatod

Életed a mából újjá alkothatod

A szó, mit ki nem mondasz, száll ma a lelkedre
Abból ered dalod, s mit érzel, fényedre

gyűlik köréd sok kincs, más lelkek rubinja
Körben védelmez a testeknek rutinja

Itte, az ősi szeren, misztérium helyén…
Szabad szállni immár, szellem fénye kegyén
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Kovács Éva

Szakáldon  születteem 1941-ben&  Az  általános  iskolát  szülőfa-
lumban, a középiskolákat Miskolcon végeztem, felsőfokú képzést
pedig a Pénzügyminisztérium Továbbképző intézetében kaptam&

Banktisztviselőként dolgoztam több banknál 40 éven át& Ez le-
het, hogy kicsit „száraz”-nak tűnik, de én szívesen csináltam& Em-
bereket szolgáltunk olyan területen, ahol ők kevéssé voltak jára-
tosak& Jelenleg karitatív munkát végzek&

Az irodalommal amatőr íróként mindig foglalkoztam& Az el-
múlt években viszont több irodalmi csoportteal kerültem kapcso-
latba&  Eddig  az  Irodalmi  Rádió  szerzőjeként  több  antológiában
szerepeltem&

Családunk: figam, menyem, 2 tündéri unokám, a férjem lánya
és férje& Férjemmel, Dr& Varga Endrével élek Miskolcon több mint
30 éve boldog házasságban&
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A „ kritikus” újságíró.

Miskolcon  élek,  ahol  az  ország  első  kőszínházát  építetteék
1857-ben& Először 14 éves koromban voltam itte egy színházi elő-
adáson, s ide járok már több mint 60 éve&

Emlékszem egy olyan csillárra, amely gyertyával volt felsze-
relve, s a színház közepére lehetette lehúzni& Ezt többször lehúz-
ták, felhúzták& Külön élvezet volt számomra&

Az 1950-es években Szakáldról jártunk be a testvéremmel, Bö-
zsikével a színházba& Ilyenkor mindig az éjféli vonatteal mentünk
haza&

Akkoriban  látteam  először  a  Csárdáskirálynőt  is&  Csodálatos
volt&  A jelmezeik maximálisan az eredeti öltözék mintájára ké-
szültek&

Mielőtte elmentem volna színházba, engedélyt kellette kérnem a
gimnáziumban az osztályfőnöktől&

Ezt sohasem mulasztotteuk el& Emlékszem csodálatos színmű-
vekre, operetteekre&

Nekem a színház akkoriban maga volt a csoda!
Azóta is minden évben járok színházba, vagy 30 éve állandó

bérletem van& Így magam is látom az állandó változásokat, mely
megnyilvánul a színházi előadási módokban is& Természetesen ez
múlik a színészeken, de nagy szerepét látom a rendezőnek, jel-
meztervezőnek, díszletteervezőnek is&

Napjainkban sokszor nem akarok elmenni az előadásokra, de
így, hogy bérletem van, „illik” elmenni&

Sokszor  már  nem  is  az  előadást  nézem,  mert  a  farmerben
megjelenő „bárók”, „grófok” nem érdekelnek& Ugyancsak felláza-
dok az operette zenére bukfencező, hátra szaltózó színészek miatte
is, melyre úgy látom, hogy sokszor díszlethiány miatte kerül sor& 
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Viszont nyitva tartom a szemem és sokszor a közönséget fi-
gyelem, hiszen otte is sok változás történt& Ez különösen a szünet-
ben feltűnő&

A nők csinos miniszoknyáját,  vagy egyszerű nadrágját még
természetesen fogadom, de sokan úgy viselik, hogy az talán még-
sem oda való& Az első emeleti kávézó szalonban egy lány a nad-
rágját átkötöttee egy pulóverrel, mely két oldalt szoknyaként ló-
gotte rajta, egy másik lány a csillár alatte kb& 50 ember előtte vad
csókolózásba kezdette, mintha egy parkban sétált volna& Látteam
azt is,  hogy sok férfig télen nem zakót visel,  hanem csak inget,
vagy pulóvert&

Tulajdonképpen nem bánom, hogy mindezt látom, mert kü-
lönben el sem tudnám képzelni& Vagy már csak a parlamentben
illik felöltözni? A színházi előadásokat, az otte jelenlévő közönsé-
get viszont csak ennyire becsüljük, s ennyire becsüljük az itte lá-
totteakat és hallotteakat?

Én a színészeket sajnálom& Ők a darabot szorgalmasan megta-
nulják,  előadják a  rendező utasítása  szerint&  Nekik  ezekben az
előadásokban sok munkájuk fekszik& Én sajnos néhány udvarias
tapson kívül többre nem érzek indítteatást&

A napokban is színházban voltam& Most a mi sorunkban egy
lezser melegítős figatal férfig ült& Nekem ez kellemetlen volt, de ő
érdeklődve figgyelte az előadást& A szünetben felálltunk és men-
tünk ki a folyosóra& A melegítős férfig előtteem vonult ki, s isme-
rősként köszöntöttee a ruhatáros nőt, akivel beszédbe elegyedette&

– Nos, hogy tetszette? – kérdezte a nő&
– Az eleje még elfogadható, a közepe rémes, a végét még nem

látteam, de félek megnézni – mondja a férfig&
– Remélem, megírod! Nagyon sok nézőnek is hasonló a véle-

ménye& 
– Hogy képzeled? Nekem kell ez az állás, nem akarom elveszí-

teni! – válaszolt nevetve a férfig&
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 Engem elsodort a kitóduló közönség, többet nem hallotteam&
Én bevallom, még annak is örültem, hogy az előadáson nem hal-
lotteam káromkodást, sem pedig csupasz fenekű férfigt nem kellette
néznem, mint egy baletteben a múltkor&

Hol romlotte el a magyarországi viselkedési, öltözködési nor-
ma? Én azt hiszem az iskolában kezdődötte& Hiszen mi köpenyben
jártunk iskolába, kötelező volt& Az ünnepségeken matrózgalléros
blúzba  öltözködtünk&  Még  diáksapkánk  is  volt&  Most  viszont
rossz ránézni az iskolások rongyos nadrágjára, megfordítotte sap-
kájára& Most mindent szabad, ami ízléstelen& Igaz a sztárokat utá-
nozzák, a színészeket, a tetovált karú ordítozó „ énekeseket&”

Nem elég!

Egyedül mindez nem elég!
Meg kell mutatnom nektek,

Mi az ami szép!
Csak együtte jó örülni,

Együtte látni, ujjongani&
Földet, sót, kavicsot
Együtte simogatni,

Napfényben fürdeni,
Madárdalt hallgatni,

Gyerekek örömét
Együtte nézni, hallgatni&
A hétköznapok terheit
Együtte cipelni, vinni,

és vasárnapot együtte ünnepelni&
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Haldokló társadalom

Nincs már bennem tisztelet,
Senki sem fontos már nekem&

Nem becsülök senkit sem, 
Ők sem becsülnek engem&

Gyűlölöm már a világot,
Én embergyűlölő vagyok,

Fogjátok be a szátokat,
Rám ne számítsatok!

Nem szeretem az anyámat,
Apám sem kell már nekem, 

Pénzt adjatok, mert már az sincs,
S ezt a frizurámat nem szeretem&

20 évem már elszelelt
Azt mondják, felnőtte letteem…

Jöjj vissza ártatlan gyermekkor,
Ne engedj meghalni engem!
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Kovács Katalin

Kovács Katalin vagyok, a Zemplén szívében, Sátoraljaújhelyen
születteem és élem mindennapjaimat& Első versemet 1998-ban, 21
évesen írtam, és azóta is alkotok& Munkám, hivatásom az embe-
rekhez köt, jelenleg szociális területen dolgozom& Az életünk tele
van érzésekkel, érzelmekkel,  amit sokan nem mernek megélni,
felszínre hozni& Maga az Élet ihlettee verseimet, ezeket az érzése-
ket öntötteem szavakba, rímekbe& Vidám, pozitív alaptermészetem
van,  de  időnként  én  is  érzem az  élet  nehézségeit,  küzdelmeit,
amiből fel kell állnunk& Az Élet nem más, mint: öröm, bánat, szo-
morúság, nehézségek, küzdelmek, boldogság, szerelem, csalódás,
a család, ünnepek, szeretet, rohanás, szédülés, pörgés, csoda… A
gyermekek  szeretete,  valamint  pedagógus  „mivoltom”  a  gyer-
mekversek alkotására is ösztönzötte& Az alkotás egy csodás folya-
mat, nem tudni, honnan jön az ihlet, mi indít be, mikor alakul,…
de alakul& Elég egy kósza gondolat, pár kezdő sor a fejben,… és
később összeáll az egész  
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Egy könnycsepp

Úgy szeretnék könnycsepp lenni,
s elvinni a bánatod,

hisz jól tudod, hogy a könnyel
szűnik majd a fájdalom& 

A könnycsepp élete rövid, 
mégis nagyon gyönyörű,

születése és halála 
olyan nagyon egyszerű&

Szülőanyja csak a bánat, 
apja a keserűség,

testvére a szomorúság,
és a reménytelenség&

Mégis, ez a pici könnycsepp
boldog, szép életet él, 

hiszen vele megy a rossz, 
 s elhozza ő a reményt&

Megszületik két szemedben,
mikor sok a fájdalom, 

s kigördül a két szemedből, 
ha te ezt már nem bírod&

Végiggördül arcodon, 
simogatja bőrödet,

s megnyugszik majd ajkadon,
ha múlik a fájdalom&
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Lecsókolnám ajkadról
minden könnyedet,
elvinném a bánatod,

hogy minden szép legyen&

Úgy szeretnék könnycsepp lenni,
két szemedben megszületni& 

Végigfolyni arcodon,
s meghalni az ajkadon! 

Elég volt!

Elég volt! Nem bírom tovább!
Úgy érzem, elönti fejemet az ár!

Fuldoklok a mélyben, nincsen levegő!
Testemből, lelkemből fogy az erő!

Felőrli mindenem, belülről tép szét, 
Érzem, ez így nem elég!
Szívemet marja a bánat, 

Miért ennyire nehéz?
Mit vétetteünk az életben, 

Hogy ennyi szenvedés nem elég? 
Szívemet a bánat tépi, 

könnyem nyelem befelé, 
Lelkem fáradt, ordít belül, 
erőt honnan merítenék? 

Ezernyi a gond, millió a bánat, 
A fájdalom táncol minden idegszálon& 
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Feladnád a küzdelmet, mert gondolod, 
Könnyebb lesz a holnap? 

Kifelé mosolyogsz, hogy ne lássa a világ,
Hogy legbelül a szíved, lelked darabokban már& 

De érzed legbelül, és tudod, 
Ezt fel nem adhatod,
Valami belül mégis

Erőt ad, tudod&
Fel kell állnod, érzed,
Lépned kell tovább,&&
Akkor is, ha érzed, 

Még elönt az ár& 
Visszahúz a mélybe, de küzdeni kell,
Kitörni a mélyből, mert levegő kell! 

Talpra kell hát állni, 
Legyőzni a gondot&

Menni kell tovább, valami előre visz,
Éltet minket a remény és a hit&

Hinni kell, hogy jobb lesz,
Ez ad majd erőt, 

Lesz egy kéz, mely felemel,
S a mélyből húz elő& 

Törj a felszínre, hogy életben maradj,
Végy egy nagy levegőt, s új gondolatokat! 

A fájdalmat, gondot, bánatot 
hagyd a mélyben, a víz alatte! 
Meglátod, ha most nehéz is, 

Sokáig így nem marad& 
Fogd a kezem, gyere velem, 

Hidd te is, hogy újra fog sütni a nap, 
S együtte mosolygunk majd a szivárvány alatte&
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Remény és reménytelenség

Mikor úgy érzed, hogy végre jobb lehet,
A sors újra fordít egyet az Életkerekeden&

Fejtetőre áll minden, mit eddig biztosnak hitteél,
S az eddigi életedet megint új irányba vitteék&

Mikor már azt hisszük, könnyebb lesz az élet,
Újra kapunk mellé sok-sok nehézséget&

Mikor úgy érzed, a nyugalmat megleled,
Akkor kavarodik fel újra az életed&

Úgy érzed, erőd újra fogy, kevés a türelem…
De valami tartja benned a reményt szüntelen&

Nem bírod, feladod& Ezt érzed hirtelen,
De valami űz tovább belül, éltet a küzdelem&

Nem adhatod fel, küzdeni kell tovább…
Minden nehézség az úton, téged visz tovább&

Ha eddig kitartotteál, nem állhatsz meg hirtelen,
Vinned kell tovább a válladon a terheket&

Társad néha a könny és a keserű bánat,…
Vívod a harcot csendben, magadba zártan&
Úgy érzed, megint összeesküdötte a világ,

Lelkedből a fájdalom reménytelen imát kiált&
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Kifelé mutatja mosolyod, minden rendben megy…
De belül a bánat, a keserűség megöli lelkedet&

Magadba fojtod könnyedet, hogy ne lássa a világ…
De lelked belül zokog… nyugalomért kiált…

Miért ennyi nehézség,
Nem kaptunk még eleget?

Mennyi küzdelem kell még,
Hogy könnyebb legyen életem?

Él benned a remény, hogy jobb is lesz az út,
De az élet jön és újra porba sújt&

S megint könnyed nyeled, olthatatlanul, 
Reménytelenség, bánat kimondatlanul…

Mennyi az a fájdalom, mit elvisel a szív,
Mennyi remény kell, hogy újra hinni bírj?
Nincs annyi gondolat, ami feledteti nálam,

Mennyi nehézséget kaptunk az élet viharában&

Egy kis időt kérek…egy kis levegőt…
Hogy a lelkem gyűjtsön újra egy kis erőt…
Fáradok a harcban… nehéz most a súly…

Még nem látom a reményt, merre visz az út…
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Hazug világ

Hazug világ, kétszínű emberek,
Az érdek vezérli minden tetteedet&

Álca a mosolyod csupán, de veszélyes fegyver, 
Hisz mindenkivel nem lehetsz kedves ember&

Mosolyod gyilkol, tipor, megaláz, 
A csata során a bizalom sebzetteen hull alá&

Fordítod a helyzetet, hogy neked jó legyen, 
Színlelsz, megtévesztesz mindenkit rendesen&

A bizalom, becsület neked mit jelent?
Ismered a szót, vagy már el se képzeled?

Kétszínűség álarca mögé bújva
Eredeti arcod még megleled?

Mosolyogsz, de közben már újabb terved szövöd,
A kedvességed veszélyes, megtévesztő eszközöd& 

Hamis mosoly mögötte gonosz gondolatok,
Cselszövés, átok, ravasz fondorlatok&

Bizalmatlanság, rosszindulat, kétely,
Mind a lelket megölő métely&

A szó lehet hazug, a hízelgés is érdek,
Így veszik el belőled az emberi lélek&

Hogy nézel a másik szemébe?
Nem zavar a bűn…?

Nem szólal meg a lelkiismereted legbelül?
Tudsz még magadnak hinni, emberül?
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Hazugságban élve, hamis az egész világ,
Nem marad kezedben egy biztos pont se már&
Szemed lesütöd, mert ránézni már nem mersz,

A lelked érzi legbelül, hogy így nem vagy jó ember&

Boldogabb leszel atteól, ha színleled életed?
Boldogabb leszel, ha az ördögnek adod lelkedet? 

Nem félsz, hogy az élet visszaadja mindazt,
Mit az emberekkel tetteél?

S a lelked bűnhődni fog a sok kihullotte könnyért?

Csak annyit adjon vissza az élet, 
Mint amit az emberekkel tetteél éppen&

Nem kell se több, se kevesebb, 
De ugyanannyi jó és rossz legyen&

Semmivé lesz becsületed, emberséged,
Ez tesz valóban boldoggá téged?

Kiben bízhatsz meg? Sokszor kérdezed
De választ hiába vársz, senki nem felel…

A becsület drága kincs, ritka ékszer,
Amit ma sok ember már nem ér fel ésszel&
Nem olcsó ajándék, mit mindenki birtokol,

Törékeny csoda, mit a becsület indokol&

Ébredj fel, Ember! Ébredj fel becsület!
Nehéz a harc, de megéri küzdened!

A becsület mindig érték marad,
Bár sokszor a harcban magadra maradsz&

Forrong a lelkem, szívem imáért kiált,
Lelkem sebzette, csalódotte, és fáj& 

Istenem, egy kis reményt adj nekem,
hogy vannak még becsületes, igaz Emberek!
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M. Jósvai Éva

 Műszaki egyetemet végeztem, néhány évig nagy lelkesedéssel
dolgoztam a szakmámban& A rendszerváltás után ez a nemzetgaz-
dasági ág elenyészette& Közgazdaságtant tanultam, jelenleg is ilyen
területen dolgozom&

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

Elsősorban  novellákat  és  iskolásoknak  szóló  meséket  írok&
Megörökítetteem életem emlékezetes  epizódjait, dolgozom mese-
regényeken, misztikus és szerelmi történeten&

Több mint tíz éve indultam először irodalmi pályázaton, szá-
mos díjat nyertem& Az utóbbi évek legjelentősebb eredményeként
tartom számon a 2018& évi Szárnypróbálgatók nemzetközi irodal-
mi pályázat prózai első díját& Több mint félszáz írásom jelent már
meg válogatásokban, jelenleg is vannak munkáim elbírálás alatte&
Szabadidőmben  olvasok,  kézimunkázom,  segítem  figzikatanárnő
lányomat és a kedvesemet, és természetesen írok&
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Sötétben

Nyolc óra múlt, Anna a lánya szobájában olvasotte& A regény
éppen  izgalmas  fordulatot  vette,  a  CD-lejátszóból  Csajkovszkij
szólt halkan, amikor felberregette a kaputelefon csengője& Anna
összerezzent, nem várt senkit& Remegő lábakkal óvakodotte az aj-
tóhoz:

– Tessék, ki az? – szólt bele a kagylóba& Minden igyekezetét
össze kellette szednie, hogy a hangja ne remegjen úgy, mint a lá-
ba&

– Csókolom, Kőrösi János vagyok, a festő – szólt bele egy is-
merős hang&

– Nyitom, jöjjön – nyúlt megnyugodva az asszony a kapunyi-
tó gombja után&

Már három éve, hogy meghalt a férje& Évtizede tudták, hogy
gyenge  a  szíve,  mégis  összeomlotte a család,  mikor  egy kisebb
rosszullét után másnap hajnalban hívták a kórházból& Az ikrek
ekkor már tíz éve a fővárosban laktak& Csenge a városukban járt
egyetemre&

A hagyatéki ügyintézés után eladták a kétszintes, nagy családi
házat& Pár hét múlva az ikrek is átvehetteék kulcsaikat, Anna is
beköltözötte Csengével új ottehonukba& A lány és barátja átfestet-
ték a falakat, de egyébként rendben levőnek látszotte a harmadik
emeleti háromszobás lakás& Csenge lefoglalta a keleti fekvésű kis-
szobát, így Annának a déli tájolású maradt& A nagyszobát kine-
vezték nappalinak, és igyekeztek belerázódni új életükbe&
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A következő karácsonyra azonban nyilvánvalóvá vált,  hogy
bizony az ajtókra, ablakokra is ráférne a festés& Anna biztos volt
benne, hogy az ajtókkal könnyedén megbirkózik& 

A gond az ablakokkal volt, pontosabban az alatteuk tátongó 10-
12 méter mélységgel, erős tériszonnyal küzdötte ugyanis& A gyere-
kek nem voltak ilyen szédülősek, de Anna nem engedte, hogy ve-
szélynek tegyék ki magukat& Így már nyár elején elkezdette gya-
korlotte festőt keresni, aki majd elvégzi a négy ablak rendbetéte-
lét& A kaszting nem volt egyszerű, többen is versenyben voltak,
végül  Jánosra  esette a  választása,  aki  a  konyhába belépve  csak
annyit mondotte:

– A fecskefészekre majd vigyázunk!
Az ajánlat korrekt volt, a határidő rövid, így meg is egyeztek

egy szeptember eleji hétvégében& Anna korábban még soha nem
felügyelte iparos munkavégzését, igazából azt sem tudta, hogyan
készüljön& Vette sört – alkoholmenteset is –, ásványvizet, narancs-
lét, kávét is főzötte& De az ebéddel mi lesz? Főznie magának is kell&

A férfig munkához látotte& Anna igyekezette nem láb alatte lenni,
de azt a látszatot sem akarta kelteni, hogy nem érdekli a munka
menete – már csak azért sem, mert gyűjtöttee a tudást az ajtók
festéséhez& Házimunkát nem tervezette ezekre a napokra, a főzést
is igyekezette úgy megoldani, hogy kevés időt kelljen a konyhá-
ban tartózkodnia&  Minden alkalommal hívta Jánost is  ebédelni,
aki jóízűen evette mindenből&

Rövidebb-hosszabb  beszélgetésekbe  bonyolódtak,  nemcsak  a
festésről,  hanem a politikáról,  napi  eseményekről,  könyvekről,
figlmekről, személyes életükről is& Anna is mesélt a gyermekeiről,
az elhunyt  férjéről,  munkájáról,  a  gépgyárról,  ahol  a tervezési
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osztályon dolgozik& A férfig „csak” szakmunkás létére olvasotte, tá-
jékozotte, intelligens férfig volt, folyékonyan beszélt angolul és kis-
sé  döcögősebben németül  is&  Ezt  az  asszony irigyelte  is  kissé,
mert a nyelv neki nem volt erős oldala& Megtudta Jánosról, hogy
három évvel  idősebb tőle,  két  gyermeke  van,  illetve  már csak
volt,  mert  a  figa  hat  éve  meghalt  egy  közlekedési  balesetben&
Rendőrök elől menekült egy embercsempész, és a 26 éves Tomi
volt a vétlen autó vezetője, aki rákanyarodotte arra a mellékútra,
ahol az üldözés folyt&

Szóba került az ajtók festése is& Anna némileg szorongva el-
mondta, hogy azt saját kezűleg szeretné megoldani, nem a pénz
miatte, hanem a kisebb kényelmetlenség okán& János elláttea taná-
csokkal& A régi építésű házon fából, vörösfenyőből készültek az
ablakok, az előző tulajdonos nem cserélte le a divatossá vált mű-
anyagra& János dicsérte a volt tulajt ezért, és javasolta Annának,
hogy ő se tegye& Egy barátja a közelben lakik, ugyanilyen építésű
lakásban, három éve váltotte műanyag nyílászárókra, de már meg-
bánta:

– Szívesen eljövök 3-4 év múlva újra lefesteni& Már könnyebb
dolgom  lesz,  most  teljesen  leégetteem  a  régi  festékrétegeket  –
mondta mosolyogva& 

– Hívni fogom! – felelte nevetve Anna&
A munka elkészült Anna teljes megelégedésére& Elszámoltak,

és elköszöntek egymástól azzal, hogy az asszony bátran ajánlhat-
ja János munkáját ismerőseinek& Ennek már egy hónapja& Azóta
már ő is végzette az ajtókkal, miközben az ecsetet húzta az ajtóke-
reten, gletteelt vagy alapozotte, igyekezette felidézni és másolni fér-
fi mozdulatait&
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– Elnézését kérem kedves Anna, hogy ilyen későn zavarom& A
segítségét szeretném kérni – állt a férfig egyik lábáról a másikra,
az egyik kezében kisebb sportteáskát szorongatotte&

– Még nincs nagyon későn& Olvastam& Mit tudok segíteni? –
kérdezte Anna nem kevésbé zavart hangon&

– Ittehon van a lánya?
– Nem, nincsen ittehon&
– Akkor aludhatnék ma éjszaka az ő szobájában? – bökte ki

egyetlen lélegzetvétellel a férfig& Látszotte rajta, hogy mennyire ne-
hezére esette ezt a kérést kimondani, de a megkönnyebbülés is,
hogy végre kint van!

– Tessék? – kerekedette el Anna szeme& 
– A feleségem székelyföldi unokatestvére és családja szállnak

meg ma éjszaka nálunk, átutazóban vannak a fővárosi rokonok-
hoz&  Öt  gyerekkel  jötteek,  a  legkisebb  még  csak  pár  hónapos&
Megbeszéltem Béla haverommal, tudja, ő lakik itte a szomszéd ut-
cában, hogy nála alszom ma éjszaka, így Áronék kényelmeseb-
ben elférnek& Be is csöngetteem pár perce, bár ne tetteem volna!
Béla összekapotte valamin az asszonnyal, már a lépcsőházban hal-
latszotte a veszekedés& Julcsi nyitotte ajtót, megláttea a táskámat, és
úgy kidobotte, mint azt a bizonyos macskát& Miközben baktatteam
le a lépcsőn jutotte eszembe, hogy a közelben maga az egyetlen is-
merősöm, talán befogad egy éjszakára&  Természetesen, csak ha
nem alkalmatlan&

– Nem, nem! Jöjjön csak – tárta ki az ajtót Anna& Zavarban
volt ő is erősen, nem tudta, hogyan viselkedjen, hogy se udvari-
atlan, sem túlzottean bizalmaskodó ne legyen& Más szituáció volt
ez, mint mikor a férfig kezében festőecset volt, és nem sportteáska,
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amiben valószínűleg a pizsamája és a fogkeféje van& 
– Vacsorázotte már? – tettee föl végül a kérdést&
– Igen, köszönöm& Gyorsan lezuhanyozom, fogat mosok& Hoz-

tam egy könyvet, pár percet olvasnék még& Reggel hét körül már
megyek is, nem akarom sokáig zavarni&

– Óh, nem zavar! Máris készítem az ágyneműt – remegő lá-
bakkal ment előre a nappaliba, hogy a kanapé alattei tartóból ki-
vegyen egy párnát és takarót, a szekrényből pedig egy garnitúra
ágyneműt& János szótlanul segédkezette az ágynemű előkészítés-
ben, de Anna sem mert felnézni, annyira zavarban volt&

–  Köszönöm ezt  a  szép,  kékvirágos  ágyneműt&  Akkor most
mennék a fürdőszobába, ha lehet – szólt a férfig a munka végezté-
vel&

– Természetesen! – mondta Anna, és visszament a nappaliba&
Bekapcsolta a tévét, akciófiglm ment az egyik csatornán& Nézte is,
nem is, az elmúlt percek teljesen valószínűtlen eseményei forog-
tak az agyában&

– Köszönöm még egyszer! Jó éjszakát, Anna! – csendült be a
férfig hangja két géppisztolysorozat közé&

– Igazán nincs mit! Jó éjszakát magának is!
Csenge szobájának ajtaja becsukódotte, pár pillanat múlva fel-

gyulladt az éjjeli lámpa fénye& Anna még „nézte” egy ideig a figl-
met, aztán úgy döntötte, hogy ő is lefürdik& Reggel korán kelt, ál-
mos is volt már, de a langyos zuhany kimosta az álmot a szemé-
ből& Olvas még egy kicsit, határozta el&

János tartottea a kezében a könyvet, de egyetlen sort sem ha-
ladt& Már az első alkalommal, a munka megbeszélésekor megfog-
ta az asszony& 
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Tetszette neki Anna természetessége, kíváncsisága, tájékozotte-
sága, kevés ilyennel találkozotte& Vállalkozó barátaival számos csa-
ládi ház, lakás felújításában vetteek részt, de a háziasszony sok-
szor  nem ereszkedette le  hozzájuk&  Voltak  persze  túlságosan  is
közvetlen asszonyok, nem lévén férjük, vagy volt ugyan, de csak
papíron& Őket János udvariasan, de egyértelműen hárítottea el& Ba-
rátai ugratteák is miattea& Ők ritkábban kaptak ajánlatot, nem vé-
letlenül& János magas, vékony termetével, alig deresedő sötétbar-
na hajával és vidáman csillogó kék szemével közel a hatvanhoz is
vonzó  férfig volt&  Beszélgetéseik  során  a  leghalványabb  célzást
sem tettee, hogy tetszik neki Anna, noha ezt maga előtte tagadni
nem soká tudta& Az asszony egyedül volt, de nyilvánvalóan nem
keres maga mellé társat& Neki viszont otte van Ildikó, aki már csak
árnyéka önmagának Tomi halála óta&  Az anyában megroppant
valami a figa halálhírére, és csak jötteek a betegségek egymás után,
már többféle daganatteal is kezelik& Most pár hete kicsit jobban
van, visszahozta valamelyest, hogy jön az unokahúga és családja,
akikkel évek óta nem találkozotte, így a picit még nem is láttea&
Ezek lesznek Ildikónak az utolsó napjai a közös lakásukban, a kö-
vetkező héten beköltözik egy ottehonba, ahol a hasonló betegsé-
gekkel küzdőket ápolják& Már öt éve hivatalosan nem házasok& Il-
dikó  Tomi  halála  után  azonnal  beadta  a  válókeresetet,  Jánost
okolta a figuk haláláért& Ő ugyanis erősen támogattea, hogy Tomi
éretteségi után megszerezze a jogosítványt, és a halálakor éppen
külföldön  dolgozotte&  A  lányuk,  Gréta  imádotte bátyja  temetése
után a vőlegényével Új-Zélandra költözötte& Háromszor voltak az-
óta idehaza mindössze, azt sem tudja, pár hét múlva születendő
unokáját mikor láthatja majd& Mióta a felesége ebbe az állapotba
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került, nem érintette nőt másképp, mint kézfogással, kézcsókkal&
És most itte van a szomszéd szobában egy vonzó, intelligens asz-
szony! Mennyire jó lenne leülni mellé a kanapéra, átfogni a vál-
lát, megsimogatni a haját, megfogni a kezét, hallgatni a hangját&
De benne nincs elég erő, hogy átmenjen a nappaliba valami átlát-
szó indokkal beszélgetést kezdeményezni& Nincs, mert fél, hogy
Anna udvariasan visszautasítja a közeledését, hiszen sosem adta
korábban a leghalványabb jelét sem annak, hogy ő, mint férfig ér-
dekelné& 

Még le sem huppant Anna a kanapéra, mikor belevillant, hogy
a könyvét otte felejtettee a lánya éjjeliszekrényén! Be kéne érte ko-
pognia! Nagyon izgalmas részhez érkezette, az talán elterelné a
gondolatait  arról,  amivel  egyáltalán  nem  szabad  foglalkoznia,
azaz Jánosról& Már az első beszélgetésekkor szimpatikus volt neki
a férfig, de mivel úgy vélte, már nem talál párra ebben a korban,
elnyomotte magában minden erre vonatkozó érzést& Szerencsére
hamar kiderült, hogy János nős, és a férfig beszéde azt a benyo-
mást keltettee, hogy nagyon szereti is az asszonyt, és aggódik az
egészségéért, mióta elvesztetteék a figukat& Pedig mennyire jó len-
ne vele most is beszélgetni, esetleg megfogni a kezét, a fejét a
vállára hajtani! De ilyenre gondolni sem szabad! Anna sóhajtotte
egy  nagyot,  odament  a  könyvespolchoz,  keresette egy  másik
könyvet, és még órákig úgy tette, mint aki olvas&

Másnap reggel a férfig kissé kusza mondatokban még egyszer
megköszönte a szállást, Anna hasonló stílusban válaszolt& Udva-
riasan elköszöntek egymástól – soha többé nem találkoztak…  
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Magdolna Léhi

Nem vagyok költő, 
csak egyszerű halandó,
Kit rímekre késztet a mondanivaló&

Hatvankét éve születteem Debrecenben
egy szép nyári napon& 

Azóta is itte élek, mint két felnőtte lány
édesanyja,  egy figú és egy kislány nagy-
mamája&

Nyugdíjas éveimet édesanyám gondo-
zása mellette, olvasással, unokáim felügye-
letével, kertem gondozásával töltöm&

Amikor elcsendesedik esténként a ház és az udvar, versírással
próbálkozom&

Hét esztendeje már társ nélkül élek, ehhez az állapothoz csak
hozzászokni lehet, elfogadni a magányt azonban lehetetlen&

Verseim a magány és az emlékezés érzéséből születnek&
Alapvetően jó kedélyű, pozitív ember vagyok, az életet aján-

dékként élem meg&
A sok testi és lelki fájdalom ellenére hiszem, hogy a szeretet, a

bizalom, a törődés, a barátság, a család összetartó ereje a legfon-
tosabb emberi érzések&

Az emlékezés pedig olyan, mint egy régi  figlm, egy elhalvá-
nyult fénykép& Könnyeket csal a szemembe, miközben egy édes,
melengető érzés mosolyt varázsol a szívem köré&

Verseimet Magdolna Léhi néven írom, és osztom meg a Face-
bookon olvasóimmal, ebből ismerhetteek meg néhány gondolatot&
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De jó lenne!

Téli éjszakán karodba karolni,
Forró ölelésedben feloldódni,

Havas fák közötte ketteesben sétálni,
Magányos szívemet felébreszteni,

Még egyszer igazán boldognak lenni&
De jó lenne, de jó lenne&

A lélek álarca

Reszkető lelkem magára vettee az öröm álarcát,
Görcsösen kutatva a boldogság édes pillanatát,

De bárhogy űztem, kergetteem a csodálatot,
Nem találtam meg az elképzelt varázslatot&

Egy nap, mikor beletörődve többé már nem kerestem,
És a szomorúság szürkeségét magamra öltötteem,
A boldogság mosolygó arccal megállt melletteem,

"Felvidítalak" szólt, s örökre itte maradt velem&
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Homokba karcolva

Bódító emlékeket idéz a szellő,
Illatokat kavar a tudat mélyéről&

Szerelmet ígérő tengerparti séták,
Kábulatba ejtő illatos mimózák&

Egész életemben téged szeretteelek,
Szeretteem, ahogy kezed fogta kezemet&

Féltve vigyáztad tétova lépteimet,
Gondosan tervezted közös életünket&

Imádtam szeretni a szerelmet veled,
Mesés káprázat volt, elillant hirtelen&
Feledve fogadalmad, más ember letteél,

Rajtam kívül mást is zsákmányul ejtetteél&

Homokba kézzel rajzolt "örökké" szavak,
Tova tűntek, mára csak nekem fontosak&

Érzéketlenné vált önző, hamis lelked,
Másnak hazudik igaznak hitte szerelmet&

Pillanat

Hangodban lubickolva ébredek,
Érintésed selymesen kényeztet&

Csókod kávé ízű aromája,
A legfignomabb ajándék mára&

Nem tudom mikor történt és hogyan,
Törékeny szívem csak érted dobban&
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Magamba szívom a csodálatot,
Nem engedem el a pillanatot&

Váratlanul fogtad meg lelkemet,
Szótlanul megmutattead szívedet&

Szikrázik minden egyes mozdulat,
Veled élve életem bódulat&

Egymásnak vagyunk

Lassan szobánkba kúszik az ősz hidege,
Változik a természet szikrázó színe,

Fázó lelkemet melegítsd fel szíveddel,
Űzd el a telet kályhának melegével&

Semmitől nem félek, ha együtte vagy velem,
Minden akadályon átvisz a szerelem,
Lehet bármilyen vihar távol és közel,

Ereje nem találkozik életünkkel&

Napra nap jön, évek követnek éveket,
Mióta itte vagy, minden mesés történet,
Lassabban sétálunk, fehéredik hajunk,

Az öröklétben is egymásnak maradunk&
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Bizalom

Látom szomorú vagy 
Nézel magad elé,

Ülj le, meghallgatlak
Itte vagyok, sose félj&

Ha megbánt valaki
Vagy csak rossz napod van,

Jobb azt elmondani
Ne emészd magadban&

Ugye más lette minden
Elszálltak a gondok,
Tovalebbent innen
Mi belül mardosotte&

Így lesz ez mostantól
Szebb lesz az életed,
Ne félj a holnaptól

Mert itte vagyok veled&

Emléktár

Lelkem polcain magányba zárva,
Emlékeim várnak kinyitásra&

Egyenként óvatosan bontogatom,
Majd ismételten bedobozolom&
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Az idő múlása nyomokat hagy,
Arcvonásaid elhalványulnak&
Az érzés azonban változatlan,

Nem gyengül az évek súlya alatte&

Aki szívembe költözötte egyszer,
Örökre szóló bérletre tette szert&

Sodorhatja bármerre az élet,
Szárnyalni csak velem együtte képes&

Kalandvágy

Emlékszel a legelső boldog szabad nyárra?
Mindenünket bepakoltuk a hátizsákba,

Pénzünk kevés volt, de hajtotte a kíváncsiság,
Kutatni akartuk az önállóság titkát&

Megízleltük mekkora öröm a szabadság,
Nem okozotte fejfájást semmilyen akadály,

Mindegy volt hol ért utol minket az éjszaka,
Hálózsákunkban volt fáradságunk jutalma&

Patakok kristálytiszta vizében fürödtünk,
Szenvedélyes szerelmek szövődtek közötteünk,

Mire vége lette a nyárnak felnőtteé váltunk,
Emlékeinkbe rejtőzötte figatalságunk&
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Örökkön örökké

Senki sem hagy el teljesen, aki egyszer szívedben otte reked,
Amíg egyetlen fájó emléked is valamit jelent neked&

Ha rossz napokon magad vagy, gyötör és bánt a félelem,
Én otte leszek lelked legmélyén, csak a szíveddel keress&

Csak megbújok csendben, de otte leszek mindig neked,
Minden álmodban, bánatodban melletteed leszek&

S ha nem bírod már nélkülem, csak hívj, én sietve otte leszek,
Odaülök halkan melléd, és boldogan fogom a kezed&

Porrá vált démonok

Még érzem a bőröd illatát,
Még érzem az éjjel csodáját&

Felkelt a nap, Te rám néztél kedvesen,
Csendesen azt mondtad, nagyon szeretlek&

Kisimítottead lelkem ráncait,
Hogy átlépjek a múlt bánatain&

Megtaláltál engem, hogy megtaláljalak,
Magányos démonjaink porba hulljanak&

Mint ahogy egymást kergeti napra nap,
Mint ahogy a telet követi tavasz&

Veled vagyok kerek egészen,
A magány szó már értelmetlen&
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Szívünk kulcsa

Az emberi szív hihetetlen, 
hogy milyen parányi,

mégis mennyi érzés tud benne 
ottehonra találni&

Legszebb érzésünk a szeretet
mosolyt csal arcunkra,
nélküle szomorú életed,

bánat ül vállunkra&

Nyomában oson kistestvére,
ne engedd túl közel,

semmi sem hat sötét lelkére,
leránt a gyűlölet&

Tőled függ, ki talál szívedben
ottehonra legvégül,

válaszd az őszinte szerelmet,
életed megszépül&
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Örökkön örökké veled

Ugye emlékszel még milyen a szerelem,
úgy érzed, a föld felette lebegsz szüntelen,

csendesen dudorászol, fülig ér a szád,
semmi mást nem akarsz, csak ölelő karját

érezni ahogy szelíden köréd fonja,
érintése vágyaidat korbácsolja&

Elveszve érzed magad a közelében,
bármit megtennél jövőtök érdekében,

hiszed, hogy örökké hozzád fog tartozni,
álmaid Ő fogja eléd varázsolni,

nélküle szürkék lennének a nappalok,
ha együtte vagytok, a nap szívedből ragyog&

Tudod

Szeretném mindig érezni a szerelmed,
lelkemmel féltőn átölelni lelkedet,

minden apró rezdülésben benne lenni,
a hosszú útra is kéz a kézben menni;

de most még élvezzük együtte az életet,
marasztalj szavakkal, ringass el csendesen&
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Sodrásban

Minden pillanatban érezted
különös dolog történt veled,

rég volt, hogy valaki mosolya
mosolyt varázsoljon arcodra&

Nem sok esélyt adtál számára,
de foglyul ejtette pillantása,
valami édes furcsa érzés

mitől szétfoszlotte minden kétség,
feledtél minden fogadalmat,

hogy nem hagyod átverni magad&

Hiszen egy sem tartotte sokáig
érdekesebbé vált egy másik,

megszegve adotte ígéretet
vadászként trófeát kergetteek&

Nem akartál erre gondolni
csak engedted magad sodródni,

karodban tartani valakit,
hallgatni ringató szavait,

hinni, hogy holnap lesz a mából
megfeledkezni a magányról&
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Álmos éjszakák

A sötétségen a csend uralkodik,
Az éjszaka lassan elálmosodik,

A pihenésnek átadom magamat,
Megannyi kérdés lepi el agyamat&

Próbálok – mint egy polcon – rendet tenni,
De gondolatom veled akar lenni,

Hiába kergetném messze magamtól,
Szívemnek csak a szerelem parancsol&

Megtanultam szeretni az életet,
Elfogadni, ami nem tökéletes,

Észrevenni minden apró kis csodát,
Élni az életet Te tanítotteál&

Nem tudom, mi lenne velem nélküled,
Szívünk régóta egy ütemre lüktet,
Érzem, ahogy féltő karod betakar,

Érintésed elkábít és fogva tart&

Egy hosszú élet végén

Mikor összekeverednek a napok,
És kívánod, hogy ne legyen holnapod,

Mikor időnként azt sem tudod hol vagy,
Valóságként éled meg az álmokat,
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Mikor nem tudod ellátni önmagad,
Reszkető kézzel fogod a kanalat,

Mikor néha eszedbe jut mi szép volt,
Mire elmondanád már egy sötét folt,

Mikor ólomnehezek a lábaid,
Nem engedelmeskednek az ujjaid,

Mikor órákig nézel magad elé,
Lassan készülődsz egy jobb világ felé,

Mikor valami új remény még itte tart,
Csatát vívsz, ameddig erőd is kitart,
Mikor még van néhány órányi öröm,

Hogy el tudd mondani: mindent köszönök&

Valami éget

Hogyan lehet elmondani, mi oly nagyon fáj,
Éget, mar legbelül, mint a negyven fokos láz,

Felemészt lassan a kínzó, éhes fájdalom,
De kitartok, megvívom mindennapi harcom&

Egész életemben küzdötteem valamiért,
Bárhogy is harcoltam, sokszor a kudarc kísért,

A sikerhez mindig másnak volt szerencséje,
Talán csak engem tanítotteak tisztességre&

Nehéz hátrányból indítani a napokat,
Mosoly mögé rejteni a gyötrő kínokat,

Erős lélekkel kitartani a végsőkig,
Hinni kell, és a csoda holnap elkezdődik&
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Én a nő
(csak könnyedén)

Nőnek születteem, 
ez nem érdem,

génjeim hordozzák
végzetem,

imádom élni
az életem,

szeretem játszani 
szerepem&

Már kora reggel
vonzó vagyok,

magamra mindig 
sokat adok,

sütők, főzök, folyton
szaladok,

élvezek minden
pillanatot&

Szeretek csillagokat
nézni,

titokban pocsolyába 
lépni,

reggelire kakaót
kérni,

a magánytól sohasem
félni&
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Én úgy imádom 
a szerelmet!

nélküle légüres
életem,

szívemet bárhová 
követem,

de nem vakít el 
az érzelem&

Így észreveszem
a jeleket,

mikor máshogy néz rám
két szemed,

mert igazat mondani
nem mersz,

gyáva vagy, dönteni 
nekem kell&

Én minden problémát
megoldok,

ha kell a végsőkig
harcolok,

a béke szigete 
ottehonom,

nőnek lenni 
álomszép dolog&
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Mámor

Keresem karod 
védelmező ölelését,

keresem lopotte csókod 
mámorító ízét,

mint sivatagban 
bolyongó vándor, 
ki a vizet kutatja,
úgy szomjazom 
közelségedre, 

és megnyugtató hangodra,
miképpen mondhatnám el 

szavakkal azt, 
amit nem lehet,

az érzést, 
hogy mit jelent 

minden együtte töltötte perc 
Veled&
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Makra Erika

1968-ban születteem, Szegeden&
1990-től Katolikus Óvodában dolgozom&

Gyermekkorom  óta  érdekelt  az  irodalom&  2007-től  jelentek
meg verseim antológiákban& 2016-ban jelent meg magán kiadás-
ban a Létezés c& könyvem& Jelenleg a 2& kötetemen dolgozom&

Verseimmel szeretném megérinteni minden olvasó lelkét,  és
megszépíteni napjaikat gondolataimmal&
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Szeretet

Ha a szeretet erejét sebességbe mérnénk,
akkor a fény segítségét kérnénk,
mert a szeretet erősebb a fénynél&
Átjáró az időn& Híd a sötétségnél&

A szeretet végtelen az élet mátrixa&
A szív szerelmes szavainkat issza&

Végső dobbanása a tudatba tér vissza&
A halál egy állapot a lélek a titka&

A szeretet állandó& Nem számít az óra&
Múlt… jelen és jövő, mintha nem lette volna&

Láthatatlan erő több dimenzióban&
Időtálló egység, csak egyetlen szóban…

Szeretet&

Tomboló ég

Dübörög az ég&
Talán itte a vég&

Súlyos kőként zúdul a jég&

Beleremeg a föld&
Erőt gyűjt… Újra tölt&
A táj gyászruhát ölt&

Mint ezer karú démon a villám utol ér&
Félelem markában lecsap ahol ér&
Pokoli táncot jár… Végül hazatér&
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A természet hangja… Isten haragja&
Holnapra elpusztulhat a földanya magja&

Az emberiség vége… Utolsó napja&

Ki nem mondotte szavak őrlődnek a mában&
Családfánk gyümölcse rothad a világban,
de új hajtást hozhat Isten lábnyomában&

Életmű

Papírra vetette gondolatsorok&
Álmokba rekedő rég letűnt korok&

Időutazás szellemek szárnyán&
Képzeletből születő ármány&

Valóság nyomtatotte vetülése&
Múltunk végleges beteljesedése&

Jövőnk agyunk torzszülöttee&
Gyermekünk…világunk vetélése&

Álmaink mátrixba lebegése&
Idő és tér egy vak tükörbe&

Korlátolt elme zárt falak mögötte&
Az írás szabadság a csillagok közötte&
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Úton

Mikor megérint a halál szele
hajadba túr angyali keze…
Túl a világunkon járhatsz&

Jól csak a szíveddel láthatsz&

Mikor eljön a perc és menni kell
test a lélektől válik el&
Körülveszi égi sereg&

Életed nagy figlmje pereg&

Lélekvászonra festette valóság képe&
A végtelennek soha nincs vége&

Haza indulsz az öröklétbe&
Istenhez a megváltó fénybe&

Szerelem

A szerelem lélekoldás&
Villámcsapás… Élet forrás&
Elhamvad benne a csönd,

csak a szív dobbanása hallik,
s füledbe csöng&

Kozmikus erejű energiabomba&
A szívet pumpálja…Ezerrel nyomja&

Meteorként becsapódik& Utat tör&
Nagy érzés& A testnek gyógyír,
A léleknek megváltó gyönyör&
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Márton Éva

Márton  Éva  vagyok&  Tolna  megyében
élek&  Fejlesztőpedagógusként  dolgozom
egy fogyatékkal élők ottehonában& 

Az írással már egészen korán, alsós ko-
romban  megismerkedtem&  Minden  nyári
szünetben megírtam a nyaralási  emlékei-
met&  Azután  sokáig  nem  írtam  semmit,
majd  középiskolás  koromban  versírásra
adtam a fejem& Az első regényemet főisko-
lásként írtam, az egyik vizsgaidőszak alatte&
Kriminek készült, de nem lette belőle sem-
mi& 2010–13 közötte több anekdotám is megjelent az egyik maga-
zinban& 

Komolyan az írással 2012 óta foglalkozom& A legelső történe-
temet 2013-as Aranymosásra készítetteem& Így születette meg E& M&
Miller& 2015& december utolsó napján indítotteam legelső blogtör-
ténetemet a Ködön túl-t, amit a novemberi időjárás ihletette& 2016
januárjában e történetem több blogdíjban is részesült& 2016 kará-
csonyán jelöltek a Láthatatlan angyal díjra, amit 2017 februárjá-
ban el is nyertem és közönség díjazotte letteem& E díjnak köszönhe-
tően megjelent a könyvem& 2018 áprilisában az Imádom a Köny-
veket csapatának köszönhetően részt vetteem és dedikálhatteam a
25& Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon& 

Több írásom is olvasható a Wattepadon, ahol 5 olvasói díjat is
nyertem& Szövetség I& A vírus sci-fi történetemet tavaly a Watte-
pad remekművei közé sorolták& 
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Bandi Farkas kertészkedik

Egyszer volt, hol nem volt, az Óperenciás tengeren innen és
azon túl, a kerekerdő közepén élt a három kismalac, Bandi a far-
kas és Jojó az erdő tündére és az erdő többi lakója& Bandi a far-
kas, akit mindenki gonosznak gondolt és félt tőle, nagy elhatáro-
zásra jutotte& Hosszú gondolkodás után, úgy határozotte, ő bizony
kertészkedni fog& Bár a kertje pici volt, de neki is fogotte& Persze
titokban akarta tartani, de minden lakónak a fülébe jutotte, hogy a
gonosznak vélt farkas kertészkedni fog& 

Tanakodtak a többiek:  Meg kellene lesni  a  farkas komát&  –
Senki sem mert elindulni – mi lesz akkor, ha megeszi őket& Nyu-
szika volt köztük a legbátrabb, s kiállt eléjük& 

–  Kedves  barátaim!  Gyertek és  kövessetek!  Ne  féljetek,  én
sem félek, menjünk és lessük meg a farkas komát& 

Így történt, hogy az erdő lakói nyuszikát követve, bátorságot
merítve  útnak  indultak  Bandi  farkas  házhoz&  Ahogy  mentek,
mendegéltek, útjuk során elértek a három kismalac házához& Épp
kint ültek a házuk előtte, egy nagy munka után pihenni& Meglát-
ták a sokadalmat, és kérdezték őket merre mennek& Ők még nem
tudták mit eszelt ki a farkas&

– Hát ti meg merre mentek? 
– Megyünk meglesni Bandi farkast – válaszolta nyuszika&
– Farkast? S miért? 
– Nem hallotteátok?
– Ugyan mit? 
– Kertészkedik& 
– A farkas? Ugyan már! Nem hisszük mi azt!
– Nem? Gyertek velünk!
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– Mi ugyan nem& Gonosz az& Félünk tőle& 
Így történt, hogy a többi lakó a malacok nélkül folytattea az út-

ját&

Bandi farkas épp veteményezette, mikor a társaság megérke-
zette& Csodálkozva nézte őket, mit keresnek erre& Nem is sejtettee,
kinevetni érkeztek& 

– Kedves barátaim! De jó hogy jötteök! Nézzétek! Veteménye-
zem!

Nem állták meg szó nélkül, s kinevetteék őt&
– Haha! Még hogy te kertészkedel? Gyümölcsöt, zöldséget és

fát nevelsz? – Nevetve otte hagyták a farkast& Senki sem hitte neki,
hogy az ordas képes lesz kertészkedni&

Nagyon elszontyolodotte farkas koma, fejét lehajtva sírdogált&
Azt gondolta magában: Megmutatom én nektek, mire vagyok ké-
pes! – Arra szállt éppen Jojó, az erdő tündére& Megláttea az orrát
lógató farkast, s leszállt hozzája& 

– Kedves farkas barátom, miért lógatod az orrod?
– Jaj, Jojó, ne is kérdezd! Arra az elhatározásra jutotteam, ker-

tészkedni fogok& Titokban akartam tartani, de a többi erdőlakó
tudtára jutotte& Itte voltak, s kinevetteek& Bár segítene valaki&

– Ne búsulj egyetlen barátom& Nem is értem őket& Pedig tu-
dom, hogy neked nagyon jó szíved van& Majd én segítek& 

Így történt, Jojó segítette az elkeseredette farkason& Hetek múlva
rengeteg zöldség, gyümölcs termette a pici kertben&

 –Jojó! Nem tudom, hogy köszönjem meg a segítségedet& Any-
nyi termette, hogy télire elrakva is rengeteg megmarad belőle& Hát
a többivel mit csináljak?

– Azt rád bízom! – s már otte sem volt& 
Gondolkodni kezdette és eszébe jutotte a három kismalac, akik

az erdő közepén laktak& 
– Biztos örülni fognak a sok gyümölcsnek&
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Felpakolt, s leindult hozzájuk& Bekopogotte&
– Ki az? – kérdezték egyszerre&
– Én vagyok az, Bandi a farkas& Gyümölcsöt hoztam, kérlek,

fogadjátok el tőlem! Sok termette, s nem tudom már eltenni télire&
– Még mit nem! Hallotteunk ám rólad! Te gonosz vagy! Menj

innen!
A farkas ismét elkullogotte és a szobájában sírdogált&  Napok

teltek el így, míg egyszer látogatót kapotte& Jojó volt az, a tündér& 
– Miért búsulsz ismét farkas koma?
– Jaj, Jojó ne is mondd! Tudod mennyi minden termette, meg

szeretteem volna osztani a malacokkal, de elküldtek! Mondd, mit
tegyek?

– Várj! Hadd gondolkodjam! Már meg is van! Hívj meg min-
denkit vacsorára&

– Köszönöm, Jojó, ez jó ötlet!
– Majd én segítek, elrepítem a híreket!
 – Úgyis kételkedve fogadják!
A tündér bólintotte s már otte sem volt&
A többi állatot a malacokkal együtte az erdő közepén találta& A

tündér érkezését örömmel fogadták&
– Kedves barátaim& Örülök, hogy megtaláltalak titeket& Kérés-

sel fordulok hozzátok&
Nagy figgyelemmel hallgatteák őt&
– Tudom, hogy kinevetteétek a farkast, s azt is tudom, a mala-

cok elutasítotteák őt& Nem kellette volna, én már régről ismerem őt,
tudom, hogy jószívű! 

Most a többi állat állt lehajtotte fejjel&
– Ő barátságot akart volna veletek kötni, nem kell félnetek tő-

le, ő nem fogja bántani egyikőtöket sem&
– Mi azt hitteük csak viccel, ezért kinevetteük ki őt&
– Mi pedig azt hitteük, bántani akar minket&
– Pedig egyik sem volt igaz! Ezért meghív titeket vacsorára,

egyetek vele egy asztalnál, abból, ami a terméséből megmaradt&
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Így történt, hogy az erdő lakói a tündérre hallgatva, este el-
mentek a farkashoz, aki odaadással, jó szívvel készítette vacsorá-
val várt mindenkit& Azóta is örök barátságban élnek egymás mel-
lette az erdő lakói és a farkas& 

A téridő-vándor

Barbara számára ez a nap is úgy kezdődötte és ért véget, mint
minden nap& Holt unalommal teltek napok a munkahelyén, ahol
monoton végezte a munkáját& Öt éve tart a monoton irodai mun-
kája& Ottehon sem volt másként& Csak az unalom várta, mióta a
párja hónapokkal ezelőtte egy szó nélkül lelépette és összeköltö-
zötte egy másik nővel& Szülei évekkel ezelőtte egy autóbalesetben
vesztetteék életüket& így a nő egyetlen vigasza a menhelyről meg-
mentette, hamvas szürke színű cica volt&  Akit  egyszerűen csak:
gyönyörűségemnek hívotte& 

Egyszóval, Barbara számára ez a nap is unalmas volt, annak
ellenére,  hogy a naptár pénteket  mutatotte&  Egyik ügyfél  jötte a
másik után& Monoton beszélt, adta vagy vettee el a papírokat és
iktattea  azokat&  Tízpercenként  az  óráját  nézte,  hogy mikor  lesz
végre vége a munkaidőnek& A másodpercek csigalassúsággal tel-
tek& Mikor végre az iroda falán álló óra elütöttee a délután tizen-
hat órát, boldog mosollyal az arcán kiviharzotte az épületből& Ful-
lasztó meleg csapta meg az arcát, de nem foglalkozotte vele& Meg-
könnyebbülten huppant bele az autójába, elindult haza, kivétele-
sen a délutáni csúcsforgalom sem érdekelte& Fél órát araszolt a
dugóban, és még fél óra, mire hazaért& A macska már az ajtóban
várta szeretette gazdáját& Barbara alig tudotte tőle belépni a lakás-
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ba, mert a cicus mindenáron a lábához dörgölődződötte, miközben
dorombolt hozzá& Megvakarta a buksiját, amelyet a macska imá-
dotte& Átöltözötte, megfőzte a vacsorát, s a macskának is adotte a
kedvenc lazacos eledeléből&  A macska újfent dorombolással vi-
szonozta az ételt& Elmosogatotte, majd bevonult a szobájába, be-
kapcsolta  a  tv-t,  kapcsolgattea  egyik  csatornáról  a  másikra,  de
nem talált semmi érdekest, amely lekötöttee volna a figgyelmét& Így
levette a könyvespolcról egy könyvet, és olvasni kezdte& Fél nyolc
körül  elment fürödni,  megágyazotte és ismét végigzongorázta a
csatornákat& Egyik figlmes csatornán épp elkezdődötte egy érdekes
figlm, még érdekelte is a történet, tetszette is neki& A figlm egy lány-
ról szólt, ki véletlenül a szülői házban felfedezi, hogy a konyha-
szekrény átjáró a másvilágra& Jó darabig nézte a figlmet, de egy
idő után valami elterelte a figgyelmét a figlmről& Ez a valami nem
volt más, mint maga a macska, kinek az est folyamán nem volt
szabad a szobában tartózkodnia& A macska helye a bejárati ajtó-
nál található fekhelyén lette volna a helye&

De nem volt otte& Rá nem jellemző módon a tappancsával nyi-
togatni kezdte a szoba ajtaját& Barbara felkapta a fejét és az ajtó
felé nézette& Csak azt láttea, hogy a macska a lábával nyitogatja azt&
Többször rászólt, de a cica csak nem hagyta abba& Percekkel ké-
sőbb a cicus berontotte a szobába& Barbara megijedt tőle, mert így
még az imádotte cicát nem láttea viselkedni az örökbefogadás óta&
Feltérdelt az ágyon& Az álmosság percek alatte elillant a szeméből&
Hiába szólongattea a nevén a cicát, de nem hallgatotte rá& Barbarát
egy furcsa nyugtalanság fogta el a macskát látva& A cica kizáró-
lag  egy  pontra  összpontosítottea  minden  energiáját&  Domboro-
dotte hátteal állt az ágy és a radiátor közötte, a szőr a hátán úgy állt
fel,  mint mikor Barbara megfürdettee&  Nyávogotte a radiátornak&
Barbara kiszállt az ágyból, igyekezette a kedvencét megfogni, de
az csak nyávogotte és fújtatotte a lányra, néha-néha a lány kezét
igyekezette megharapni& Barbara felszisszent& Fél óra kemény harc
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után, végül sikerült megfognia és kitessékelnie a szobából& Az aj-
tóból még egyszer ránézette az állatra, bele egyenesen gyönyörű-
ség szemébe& A cica szemében furcsa fényt látotte felvillanni, a lát-
vány  megbabonázta  a  lányt&  A  macska  nem  dorombolt,  mint
mindig, mikor letettee és megsimogattea a hátát vagy épp az ölében
tartottea&  A cica  élesen felnyávogotte&  Így  még sosem hallottea  a
hangját&  Bevágta  kedvence  előtte a  szobája  ajtaját,  s  olyat  tette,
mint eddig még sosem& Ráfordítottea a kulcsot& Miután visszamá-
szotte az ágyába, furcsa szellő birizgálta meg a bokáját& Odakapotte&
Semmit sem látotte& Csupán a macska harapdálásának a helye fájt
egy kicsit neki& Eszébe jutotte a cica furcsa viselkedése, ismét ki-
mászotte az ágyból, és odaguggolt, ahova a macska nyávogotte& Vé-
gigtapogattea a radiátort, majd a szőnyeget& Semmi különlegeset
nem tapasztalt& Befeküdt az ágyba és olvasni kezdte a könyvet,
de csak nem hagyta nyugodni a dolog, és mindig odanézette& Kint-
ről kaparászás, nyávogás, csatteanás hallatszotte& 

A  macska  határozottean,  többször  nekivágódotte az  ajtónak&
Igyekezette odabentről nyugtatni a macskát, de az nem akart csil-
lapodni& Bosszúsan feküdt vissza& Nagy nehezen, de elnyomta az
álom& Álmába beszűrődötte a macska kaparászása, és a Tv-ben su-
gárzotte műsor& Rosszul aludt, egyik oldaláról a másikra fordult,
valahol egy autó dudált, a késői óra ellenére az egyik szomszéd
füvet nyírt a háza előtte, valaki ízeset káromkodotte& Újból megfor-
dult, folyt a víz a hátáról& A hőmérő elérte a negyven fokot& Mo-
tyogotte magában valamit, majd megfordult& Még a takarót is le-
verte magáról& Félálomban hallottea, hogy a macska nem hagyja
abba a veszette kaparászást& Percek telhetteek el, mikor is egy ha-
talmas dörrenés felébresztettee& Dobogó szívvel ült fel az ágyában,
s  amennyire  sikerült  a  sötétségben  körbetekintette,  de  semmi
olyasmit nem látotte, amely felébreszthettee& Még a macska is abba-
hagyta a vad kaparászást& Ránézette az órára& Hajnali egy múlotte
pár perccel, a TV is ment még& Szíve még mindig hevesen vert,
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így egy kicsit figlózotte, hogy kikapcsolja-e a készüléket& Végül úgy
döntötte,  hogy  kikapcsolja&  Igyekezette elaludni,  s  könnyebben
ment,  mint gondolta volna&  Hogy álmodotte-e valamit,  azt  nem
tudta volna megmondani, csupán azt tudta, hogy az ébresztő elég
hamar megszólalt& Lenyomta&

Nyújtózkodotte egyet,  boldogan és mosolyogva ébredt  fel&  A
naptár keddet mutatotte& Kiugrotte az ágyból, elvégezte a szükség-
leteit, felöltözötte, s még nem tűnt fel számára semmi szokatlan,
vagy hogy valami nem stimmel& A gondolataiból a macska is ki-
esette&  Kilépette az  ajtón,  beült  az  autójába és  elindult  dolgozni,
mint minden hétköznap& És még mindig nem tűnt fel számára a
sok változás, ami körülvettee őt& Dudorászva vezettee az autót az
ismeretlen úton az ismeretlenbe& Mert a körülöttee levő környezet
teljesen megváltozotte& 

Úgy  gondolta,  elkerüli  a  reggeli  csúcsforgalmat,  s  rövidebb
úton indul el a munkahelyére& Jobbról-balról vettee a kanyarokat,
s nem tűnt fel számára továbbra sem az idegen környezet& Csak a
sehova sem vezető kanyarokat róttea& Az egyik kanyar után végre
egy zöldövezetes városrészhez ért& Hirtelen taposotte rá a fékre&
Döbbenten tapasztalta, hogy ahol a munkahelyének kellette volna
állnia, hűlt helyét találta& Átfutotte az agyán a gondolat, hogy ta-
lán rossz helyen fordult be, s a városnak olyan részére ért, mely-
ről eddig fogalma sem volt, pedig úgy tudta, hogy kertes, családi
házak a város azon részén vannak, ahol ő is lakotte& Ismerte a vá-
ros minden zugát, hisz itte nőtte fel& Egy kósza ötletteől vezérelve
úgy döntötte,  visszamegy a házához&  De hiába&  Éppúgy, mint  a
munkahelyének, a házának is hűlt helyét találta& Illetve ház állt
azon a helyen, hol az ő házának kellene állnia, de ez a ház nem az
ő háza volt& Megrökönyödötte, és kiszállt az autóból, hogy jobban
körülnézzen az ismeretlen területen, jobban szemügyre vegye a
környezetet&
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Elért a szomszédos utcához, és az álla majdnem leesette a döb-
benetteől&  Emlékezete  szerint  e  területen  parknak  kellette volna
lennie, homokozóval, egy kisebb játszótérrel, padokkal és kutya-
sétáltatóval& Minden eltűnt, s ez a kis utca nem állt másból, mint,
bankokból, hotelekből és étteermekből& Ismét megfordult, s a kis
utcától balra indult el, hogy arra is körülnézzen& Tízpercnyi gya-
loglás után elért egy kisebb kereszteződéshez, megállt, percekig
gondolkodotte merre  induljon&  Hirtelen  vezérelt  ötletteől  jobbra
fordult& Alig lépette előre, mikor újra megrökönyödötte& E terület
nem állt másból, mint omladozó, elhagyotte épületekből, melyeket
graffittik díszítetteek& Barbara értetlenül, összezavarodva állt a ki-
etlen területen&  Valahonnan egy kósza szellő macskanyávogást
hozotte feléje& A szíve nagyot dobbant, és hívni kezdte a macskát&
De a cica nem bukkant elő, és a nyávogás is abbamaradt& 

Ám, mielőtte pánikba esette volna, futni kezdette az autójához,
bevágta magát a volán mögé, és elindult arra, amerre a temetőt
sejtettee, hogy felkeresse a szülei és nagyszüle sírját& Éppúgy, mint
a házak esetén, a temetőnek is nyoma veszette& A temető helyén
kietlen,  elsivatagosodotte terület  helyezkedette el&  A  fülét  ismét
megcsapta a macska nyávogása& Kiszállt az autóból, körülnézette,
hívta a macskát, de éppúgy nem bújt sehonnan se elő, mint az
utca résznél& De ez volt az első, hogy emberi hangokat hallotte&
Vagy ahhoz hasonló, dallamos beszédet& Körbetekintette& Nem lá-
totte semmit& Fagyos tekintetteel indult vissza az autóhoz& De mi-
előtte beült volna az autóba, újból megcsapta a fülét a furcsa, dal-
lamos hang& Előre tekintette, s a temetővel szembeni oldalon meg-
láttea azokat, kiknek hangját hallottea& Furcsa kinézetű járókelőket
pillantotte meg& Tátotte szájjal nézette rájuk& De rá senki sem figgyelt&

Nem teketóriázotte, bevágta magát az autóba és a gázpedálra
taposotte, és igyekezette elhagyni a furcsa várost& Őrült tempóban
vezetette, úgy mint eddig sohasem& Egyik pillanatban még láttea a
furcsa kinézetű embereket,  a  körforgóban kanyargotte,  a  másik
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pillanatban alig tudotte lefékezni, mert hirtelen felbukkant előttee
egy  nagykapu,  amely  egyenesen  a  sötétségbe  vezettee  a  lányt&
Nagy lökést érzette, és minden elsötétült előttee& 

Az  óra  ébresztője  követelőzve  csörgötte,  Gyönyörűség vadul
kaparta szobájának az ajtaját& Álmos tekintetteel nézette rá az órá-
ra& Reggel fél nyolcat mutatotte& Hatalmast ásítotte, nyújtózkodotte
egyet, és szólt a macskához is pár kedves szót& Gyönyörűség a
hangját meghalva, még vadabbul kaparta tovább az ajtót& S mint
akit a villám csapotte meg, úgy ugrotte ki az ágyból& Minden az
eszébe jutotte a tegnap estéről& A macska furcsa viselkedése, hogy
elindult dolgozni és egy igen furcsa és különleges városrészhez
ért, ahol nem talált mást, csak kietlen területeket, elhagyotte háza-
kat, és igen különleges kinézetű embereket& Dolgozni indult? Az
lehetetlen! Hisz tegnap péntek volt! Gyorsan visszalépette az ágy-
hoz, felvettee a naptárt,  és megnézte milyen nap van& A naptár
szerint szombat volt& Mi történt vele? Semmi ésszerű magyarázat
nem jutotte az eszébe& Egyben biztos volt: nem álmodotte, ahhoz
túl valóságos volt& 

Kinyitottea az ajtót, a macska bevágtatotte, egyenesen a radiá-
torhoz szaladt& A szőr felállt a hátán& Barbara odasietette, óvatosan
közelítettee meg a cicát, és óvatosan simogatni kezdte a macska
hátát& Eszébe jutotte, hogy tegnap este megkarmolta& A macsek a
kezéhez  dörgölődződötte&  Felemelte,  s  felkapta  a  kocsi  kulcsát&
Nem foglalkozotte semmivel és senkivel& Pizsamástól kicsörtetette
az utcára, hóna alatte a macskával& Páran tartózkodtak kint az ut-
cán, annak ellenére, hogy szombat volt& De egyikőjük sem foglal-
kozotte a lánnyal& Barbara beült az autóba, a macskát maga mellé
ültettee az anyósülésre& Kitolatotte, és elindult azon az úton, amerre
a munkahelyére  szokotte menni&  Az  irodaház pontosan otte állt,
ahol szokotte& Az út során semmi különlegességet nem tapasztalt&
Elindult a temetőhöz vezető úton& Kiszállt és besétált a temető
nyitotte kapuján& Nem foglalkozotte azzal, hogy a reggeli harmatteól

190



Érzés Márton Éva

vizes lette a lába& Sietette a sírok közötte, a szíve hevesen dobogotte&
A sírokat megtalálta& Megkönnyebbülve sóhajtotte fel& Megnyugo-
dotte& Boldogan ült vissza az autóba, de egy valami még mindig
otte motoszkált a fejében& A graffittis házak& Hazasietette& Arra gon-
dolt, elsétál azon a szakaszon, amerre a graffittis házakat láttea& Ki-
szállt az autóból, a macskát kiengedte, ki örömmel csúszotte be a
kerítés alatte& Ahogy odanézette az anyósülésre, nem akart hinni a
szemének& Ahol az előbb még macska ült, egy fénykép volt talál-
ható& Felvettee, és jól megnézte& Nem emlékezette rá, hogy ő valaha
is fényképet tartotte volna az autójában& Amint megláttea a képet,
hatalmasat kiáltotte& 

A képen nem volt más látható, mint azon graffittis házak, ame-
lyeket a titokzatos városrészen látotte, kalandos útja során& Barba-
ra elmosolyodotte és arra jutotte, hogy téridőt ugrotte és ő egy pár-
huzamos világban járt& 

Vörös hold

A férfig nem akart hinni a szemének, miután kilépette az udvar-
ra, hogy kiálljon az autóval& Hajnalodotte& Az egész udvart reggeli
fényesség töltöttee be& Az égbolton a csillagok furcsa mód fénye-
sen világítotteak, és a Hold óriási nagy volt& Túlságosan közel volt
a Földhöz& Ilyet még sosem látotte, így percekig csak az eget és a
Holdat nézte& Távolból egy autó dudája hallatszotte és felriadt az
álmodozásból, gyorsan bevágta magát az autóba és munkába in-
dult& A megszokotte útvonalon indult el dolgozni, ahogy minden
hajnalban&  A szeme nem szokotte hozzá a hajnali  ragyogáshoz&
Kezét a szeme előtte tartottea, így tudotte csak vezetni& Mikor kiért a
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6-os útra, Paks irányából földöntúli ragyogás töltöttee be az egész
tájat és az utat& Ezután olyat látotte, mint eddig soha& A fények
egyre  élesebbé  váltak,  a  Hold  még  óriásibbá  duzzad&  Megállt&
Nem foglalkozotte a mögöttee feltornyosult és dudáló autósokkal&
Kiszállt az autóból, s láttea, hogy a rá mérges autósok is ugyanígy
tesznek& Mindenki az ég felé emelte a tekintetét& A különös fényt
a Hold árasztottea magából, ami egyre jobban beragyogta a tájat&
Döbbenetükre  a  Hold  megindult  az  égbolton,  egyesek  felkiál-
totteak, és Istenhez kezdtek el imádkozni, mások Nostradamus ne-
vét ordítotteák& 

– Megjósolta Nostradamus! Itte a világvége! Eljötte a végítélet
napja! 

– A jel, mely elhozza a harmadik világégést! 
Egyesek kiugrotteak az autóból, őrjöngve hagyták el a buszo-

kat, és rohantak a vesztükbe, autók ütköztek össze frontálisan& A
férfig érezte, hogy ez a nap, nem olyan nap lesz, mint a többi& Be-
ugrotte az autóba és igyekezette minél előbb beérni a munkahelyé-
re&  Valamiféle különös érzés bujkált benne, és nézte a különös
pompában játszadozó tájat és a furcsa Holdat, amely oda-vissza
vándorolt  az égen& A sugarai teljes mértékben megbabonázták&
Az érzés továbbra is otte bujkált benne, nem akart szűnni, és otte
motoszkáltak benne azok a mondatok, amiket a megijedt embe-
rek  kiabáltak&  Világvége,  jóslatok,  világháború  kitörése&  Lehet,
igaz lesz, s az égi játék egy beköszöntő rossz előjele? Ez az egész
nem ideillő, valami rossz&

Befordult a munkahelyére vezető útra, majd hirtelen fékezette,
így majdnem belerohant az előttee álló autóba& A másik autó veze-
tője kint állt és az eget bámulta& A középkorú nő a munkatársa
volt& A távolból autók fékcsikorgása, és az emberek megdöbbenő,
riadt  kiabálásai  hallatszotteak&  Végigmérte  a  kolléganőjét,  most
döbbent rá,  milyen csinos  asszony&  Kellemes megjelenésű volt,
kissé teltebb idomokkal áldottea meg a teremtő, az arcán ebben a
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földöntúli ragyogásban a szeplői ragyogtak az arcán, az orra kis-
sé figtos volt& A nő nem nézette rá, ő csak az eget bámulta& A Hold
középen állt és fogyni kezdette& A férfig hozzáfordult&

– Látod a Holdat és ezt a különleges fényjátékot?
– Igen, látom& Valóban nagyon furcsa mindez& Ilyet még sosem

látteam&
– Amikor befordultam a 6-os útra, nemcsak én, hanem sokan

megálltak, és az eget nézték& Sokan ordítozni kezdtek, valakik a
vesztükbe rohantak& Az ordítozók szerint megjósolta Nostrada-
mus, itte a világvége, vagy kifog törni a harmadik világháború& Ez
az égi  játék valami rossz kezdetét jelenti&  Ezt érzem már vagy
húsz  perce&  Mikor  kimentem  az  udvarra,  nappali  pompában
úszotte az egész udvar, és idefelé vezető út is&

–  Tudom&  Majdnem az  árokba  borultam a  fényjátéktól&  De
egyben  egyet  értünk:  valaminek  a  kezdete&  Régóta  mondom,
hogy az emberiség megérette a végre& De azt kétlem, hogy a híres
próféta  megjósolta  volna&  Én  nem  hiszek  az  írásaiban&  Lehet,
hogy ez az utolsó beszélgetésünk& A Hold és a Nap, be fogja ke-
belezni a bolygót& Valószínű, hogy ezek az utolsó perceink, és mi
láthatjuk, ahogy meghalunk& 

Majd a nő ránézette a férfigre, a tekintetük találkozotte A férfig
nem szólt semmit& Erre gondolt ő is& Majd újra az eget kémlelték,
nem tudták a tekintetüket levenni a Holdról&  Nem tudja miért
tettee, de úgy döntötte felveszi a különleges jelenetet& Ha nem élik
túl, legyen az utókor számára, mi okozta a vesztüket& A Hold fo-
kozatosan, lassú fogyásba kezdette& Jól kivehetőek voltak a felszí-
nén található kráterek& A férfig érezte, hogy a kollégája egyre kö-
zelebb került hozzá& Mindketteőjüket határtalan boldogság járta át
és nem féltek a közelgő veszedelemtől& Az arcukon túlvilági mo-
soly jelent meg, és boldogságban várták a véget& Merthogy bekö-
vetkezik  a  vég,  amit  oly  sokszor  megjósoltak,  ahhoz nem fért
semmi kétség& A Hold olyan gyorsan fogyotte, hogy percekkel ké-
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sőbb  csupán az  egyik  csúcsán világítotte&  Valahol  a  távolban a
templom tornya elütöttee a hat órát& A tájra éjszakai sötétség kö-
szöntötte be és vele együtte a néma csend& Az emberek álltak, meg-
kövülve és imádkoztak& Nem tudtak semmit csinálni, csak imád-
kozni& Fél óra eltelte után a Hold ismét helyet változtatotte& Most
az erőmű felette foglalt helyet& És a Hold peremén megjelent egy
aprócska vörösen izzó pont&  Majd ismét ordítások hasítotteak a
csendbe&

– Meghalunk! Úristen, mind meghalunk! Tanúi letteünk a Föld
utolsó óráinak& A sátán markában vagyunk!

Valaki gúnyosan felhorkantotte, valaki káromkodotte, és ismét
temetői csend köszöntötte be& A vörös pontocska egyre jobban na-
gyobbodni kezdette, és vele együtte a Hold is duzzadni kezdette& Is-
mételten csend állt be& Már senki nem akart kiabálni, ordítani,
csak néztek maguk elé, vagy a Holdat bámulták& Mindenki igye-
kezette megbékélni önmagával, a sorsával, volt ki gondolatban el-
köszönt a hozzátartozóitól, volt, aki telefonált& Mindenkiben tu-
datosult, hogy vég lesz mindennek& Tíz perc eltelte után az egész
Hold vérvörösen izzotte, és még nagyobbá vált, olyan közel került,
ha az ember kinyújtottea volna a kezét, megfoghattea volna a Föld
kísérőjét& Az égbolt éppúgy vörösben játszotte, mint maga a Hold&
A vörös égbolton a csillagok felragyogtak és egyre közelebb ke-
rültek a Holdhoz és az emberekhez,  és mire felocsúdtak a lát-
ványtól, és szólni tudtak volna egymáshoz, az egész égbolt csilla-
gostól és a vörösen izzó Holddal zsugorodni kezdette, újból éjsza-
kai sötétségbe borítva mindent& Mire magukhoz tértek volna, ha-
talmas robbanás rázta meg az eget& Vörösen izzó pont elterült az
égbolton, meteorzáport zúdítva a Földre& Az embereket az erős
robbanás felemelte, leterítettee, nem volt többé gravitáció& A rob-
banás tizedmásodpercig tartotte, ami épp elég volt ahhoz, hogy az
embert eltüntesse a Föld felszínéről& A vörösen izzó Hold után a
semmi maradt és a vérvörösben játszó égbolt& 
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Farsangi bál

Itte a farsang időszaka,
Vigadunk, mulatunk,

Elűzzük a telet&
Évike is nagyon örül,

Mert végre itte a farsangi bál&
De nagy a gondja, mibe is

Öltözzön fel a bálra?
Tavaly hercegnő volt,

Idén valami frappáns kell&
Nézzünk körül, mi is lenne

Jó&
Legyen űrhajós?

Vagy ismert celeb?
Esetleg gyümölcs vagy

Sütemény?
Hohó, itte egy seprű és

Egy csúcsos süveg&
Már meg is van!

Boszorkányként űzi
El idén a havat és a

Telet&

Bánat

Vannak az életben múló szeszélyek,
Melyek hibás döntéseket hoznak&

Rájössz a lelked mélyén, ahonnan elmentél,
Otte volt az ottehonod, otte voltál boldog,

És oda vágysz vissza&
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Hull a hó

Gyülekeznek a fellegek,
Vajon ebből mi lesz?

Nézni a felhőket, s arról ábrándozni,
Hogy reggelre hó lepi el a tájat&

Éjszaka valami fehér szállingózni kezd,
Egy pehely, két pehely, sűrűn esni kezd,

Egy éjszaka alatte méteres hó lepi el a tájat&
Nem áll el még reggel sem, esik egész nap&

Gyerekek vidáman kiáltják:
Végre esik a hó!

Búék

Ballag már az óév,
Megáll egy pillanatra,

Hátratekint s látja, hogy
Nyomában, fürgén, vidáman

Szökdécsel az újév&
Visszanéz még egy pillanatra

Az óév, látja, itte az idő,
Éjfélt üt az óra&

Búcsút int az óév az eltelt időnek,
S átadja helyét az újévnek&
Az újév fürgén, vidáman
Átveszi a helyét, pezsgőt

Bont és így kiállt :
BÚÉK!

196



Érzés Márton Éva

Ősz

Hűvös szelek járnak,
Fák hullajtják a leveleiket,

Jelezve: vége van a nyárnak&
Gyerek, felnőtte örömére
Érnek az ősz gyümölcsei,
A föld illata az őszt idézi&
Hullnak a falevelek, így

Jelezve: vége van a nyárnak&

Végre itt a nyár

Fordul a naptár,
Végre itte a nyár&

Sok móka, kacagás
Vár ránk,

Végre itte a nyár&
Egy gombóc, két gombóc,

Több gombóc,
Nyaljuk a fagylajtot,

Végre itte a nyár&
Pancsolunk, lubickolunk,

Végre itte a nyár&
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Tavaszváró

Fordul a naptár, új hónap
Vár ránk, beköszöntötte március,
Vígan csiripeli a sok kismadár&

De a tavasz várat magára, hó fedi
A tájakat, kismadarak szomorúan

Csiripelik:
Hol vagy már, tavasz?

Hó esik napokig, madárkák
Szomorúan csiripelik:
Hol vagy már, tavasz?

De egy kósza szellő arrébb fújja
A sok felleget, a napocska vígan

Csiklandozza az arcunkat, s vidáman
Fújjuk a madarakkal:

Végre itte a tavasz&

Írás

Mindennap írni akarok valamit:
Betűket, mondatokat, szavakat&

Az írás lételemem&
Ha nem írhatnék valamit,

Abba én belehalnék&
Célom is van, nem

Kicsi&
Sok gyakorlással

Elérem:
Világhírű író leszek&
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Február

Ballag az év, fordul a naptár,
Itte az év második hónapja,

Beköszöntötte Február&
Hóvirág kukucskál a hótakaró

Alól, a távolból a tavaszt hirdeti&
Mackó is ébredezik, barlangjából

Kitekint, az eget kémleli&
Árnyékát meglátva visszacammog,

Hirdeti a hideget még,
Hógolyózzunk serényen&
De a pacsirta nem hagyja,

Hónap közepén vígan dalra fakad&
Vígan dalolja, hogy itte van már

A tavasz&

B. ú. é. k

Eltelt egy újabb év,
Búcsúzik az óév&

Kip-kop,
Kip-kop,

Valaki kopog az ablakon&
Tárd ki az ablakod,
Beköszönt az újév&

Hozzon számodra minden jót&
Kívánom, hogy az újév

Jobb legyen, mint az óév&
Álmod, vágyad teljesüljön&

Így kívánok néked
Boldog Új Évet!
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Esőcsepp

Borongós, esős vasárnap
Délután&

Kinézek az ablakon, s az ablakon
Keresztül az esőcseppeket bámulom&

Minden egyes esőcseppben téged
Látlak, látom a szemedet, mosolyodat,
Hogy szóra nyílik a szád: Hívogatsz&
Nézem, nézem az esőcseppeket, s a
Képed egyre jobban elhomályosul&
Én egyedül maradok a vágyammal,
Kínommal, s talán egy titokkal teli

Érzéssel és az esőcseppekkel&
És az esőcseppeken keresztül

Küldöm el az üzenetem:
Szeretlek&

Elválaszthatatlanul

Élünk a Földön több
Millió ember közt, és

Te egy vagy a sok közül&
Elválaszthatatlanul élünk

Egymás mellette két boldogtalan
Magányos szívvel&

Tudom, egyszer egymásra
Találunk, és mi ketteen

Elválaszthatatlanok leszünk&
Együtte leszünk örökre, csak mi

Ketteen, te és én egy elválaszthatatlan
Szívvel&
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Megsebzett Szív

Még nem gyógyult be az a seb,
Amit okoztál&

Fáj és vérzik szüntelen,
Fáj, mert nem vagy melletteem,

Hogy befoltozzad&
Befoltozzad azt a sebet,

Amit okoztál,
Okoztál nem is

Olyan rég,
Csak majd egy éve,

Fáj és vérzik szüntelen&
Ez akkor szűnne meg,

Ha bevallanánk egymásnak
Titokban őrzötte érzéseinket&

Egyedül csak te tudnád befoltozni,
De mivel tudom, úgysem fog
Befoltozódni, az én szívem

Örökre sebzette lesz&

A remény

A remény: magában a szó több mindent jelent&
Most csupán egyetlen szót: szerelmet!
Azt a szerelmet, amit irántad érzek, azt

A szerelmet, amely fáj és vérzik&
Minden éjjel reményekkel telve fekszem le,

Hogy egyszer elmondod azt a szót,
Amit régen várok tőled: szeretlek!

De én addig várok, várok reménykedve,
Mert remélni kell, remélni tudni kell&
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A Szövetség

Létezik a világmindenség, s a mindenségben egy bolygó, mely
lakotte& Az ember megvetettee lábát, s az emberrel együtte a termé-
szet& Az ember megszületik, él valameddig a Földön, majd eltávo-
zik egy másik életbe& Legalábbis egyesek közülük így gondolják,
és hisznek is benne mélységesen& Körforgás körforgást követ& De
a  mai  ember  nem tekint  maga  elé,  csak megy a  hétköznapok
szürkeségeibe,  és  nem veszi  észre  mindazt,  ami  körülöttee és a
szeme  előtte megy  végbe&  Így  arról  sem  akar  tudomást  venni,
hogy ő előttee is már éltek a Földön, de a Földön ciklusokként ki-
hal a Föld, hogy az adotte élet után új élet serkenjen& S az akkor
élt  embereket valakik segítetteék,  olyanok,  akik a világegyetem
valamely szegletéből  érkeztek és tanítotteák őket&  Aztán történt
valami, valami amire a mai napig nincs magyarázat, az idegenek
elkerülték a Földet, míg egy nap a századforduló környékén lel-
kes figatalok csoportja megalapítottea a szervezetet, melynek fő fel-
adata az idegenekkel való kapcsolatfelvétel, és azon idegenek ti-
tokban tartása az emberek elől, akik a II& világháború óta sűrűb-
ben  látogatják  a  Földet&  Az  idegenek  a  Naprendszeren  túlról,
számtalan galaxisokról érkeztek a Földre, hogy barátságot kösse-
nek az emberekkel& Nem akartak ők rosszat, de egyesek kihasz-
nálták a lények jóindulatát, és rosszba akarták belevinni őket& A
Földre érkezette lények mesélni kezdtek azoknak, akik a szervezet
alapító tagjává váltak&  Meséltek egy időről,  mikor még kietlen
pusztasághoz hasonlító, forrongó volt a Föld, ahol ember a lábát
sem tudta volna megvetni& A lényeknek sem volt pontos infor-
mációra, mikor és egyáltalán milyen volt az Univerzum kezdetle-
ges állapota& Megközelítőleg 20 milliárd évvel ezelőtte történt egy
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nagy robbanás, aminek következtében kialakult a világminden-
ség és a bolygók, így a Föld is& Ők már a világegyetem keletkezé-
se előtte is éltek, léteztek, egy párhuzamos világegyetemben& Fej-
letteségük és technikájuk már akkor jóval meghaladta a mai mo-
dern ember fejletteségét& Miután a bolygók lenyugodtak, s a Föl-
dön az ember megvetettee a lábát szürke kis barátaink szorgalma-
san látogatni kezdték a még fejletteségi szint alatte álló emberegye-
deket& De meséltek egy érdekes dolgot még, az ember előttei világ-
ról a Földön& Ugyanis, mielőtte az ember megjelent volna, mások
uralták a környezetet és a természetet& A kialakuló és megnyug-
vó Földet kezdetegesen furcsa kinézetű lények lakták& Némelyi-
kük úgy nézette ki, mint egy fosszília, csigaszerű lények, bár né-
melyikük  életben  maradt,  az  ősóceánban  talált  menedéket,  de
igen hamar eltűntek a Föld felszínéről, sáremberek& Illetve beszél-
tek még egy igen furcsa dologról, amit Európát érintettee& Mert
Európa előtte már létezette egy Európa& Erre viszont bizonyítékot
találtak a régészek, s elnevezték őket „Homo Sapiens 0”-nak& Va-
lójában kik voltak ők, arra nem tudtak megfelelő választ adni a
kis szürkék, mint arra sem, hogy a Földön élt emberelegyek mi-
ként tűntek el,  vagy lehet, hogy maguk az idegen lények tün-
tetteék el,  de erre pontosan már nem emlékeztek& Aztán pár év
múlva újra benépesült  a Föld,  ember és madár keverék, mégis
emberszerű kicsi lények vetteék birtokba a planétát, velük együtte
a mesékből jól ismert óriásokkal együtte& Hosszú évtizedekig éltek
egymás mellette, az Óriások nem foglalkoztak a kis szürkékkel, de
a madárszerű emberelegyek bolondulásig imádták az égből érke-
ző furcsa lényeket& Falták minden egyes szavaikat, istenként te-
kintetteek rájuk& De a hosszú évszázadok után, valami történt a
légkörrel& Mai elnevezéssel bekövetkezette egy globális felmelege-
dés, ami elviselhetetlenné tettee a Földön való életben maradást&
Egyes feltételezések szerint, az óriások felfedeztek egy anyagot,
kristályt, amibe kódolt üzentet tápláltak, az őket követő lények
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számára& A kristályok – egyfajta katalizátorok, egyfajta számító-
gépek, amik a megfelelő időben életre kelnek, hogy a következő
lényeket figgyelmeztessék a Föld végórájára, hogy időben tudja-
nak lépni, mielőtte ők is úgy járnak, mint ők maguk – eltűnnek a
felszínről&  Hogy ez a legenda igaz-e, a kis szürkék nem tudtak
pontos választ adni, mert miután bekövetkezette a nagy légköri
probléma, nem tudták a bolygót megközelíteni, és leszállni rajta&
Hosszú-hosszú évezredek teltek el, mire a Föld képes volt regene-
rálódni, majd miután meggyógyítottea önmagát, a bolygón megje-
lentek a dinoszauruszok& Mint ismeretes 65 millió évvel ezelőtte
egy bolygó becsapódotte a Yucatán félszigeten, amely kiirtottea a
dinoszauruszokat& A dinók kihalása után, a Föld ismét új életre
kelt, megjelentek az ősfajok, a majmok felemelkedtek és megin-
dultak az emberré válás útján, ami igazi kihívást jelentette a szür-
kék számára& Mindenre igyekeztek az ősembereket megtanítani,
nagy kihívást a barlangrajzok jelentetteék, majd a későbbiek fo-
lyamán a ley-vonalak használatának megtanítása& A festménye-
ken látszódó fura alakok, kik az égből érkeznek közéjük, azok ők
maguk: a kis szürkék& Hisz akkoriban csak ők érkeztek a Földre,
a többi idegen lénynek nem sok kedve volt, hogy náluk sokkal
primitívebb lényeket látogassanak egy olyan bolygón, ahol nem
tudnak mit kezdeni az otte élőkkel, és a bolygó adta lehetőségek-
kel& Mert az az ő szemükben mindketteő primitív volt& Persze az
idő előrehaladtával a véleményük megváltozik&  És ők válnak a
későbbiekben minden rossz okozóivá&  Segítetteék a felemelkedő
embereket a földművelésben, az építkezésekben& Főleg a pirami-
sok építésében& Az ember egyre jobban fejlődötte és az idegenek
úgy érezték, már nincs értelme a közbenjárásuknak, és elhagyták
a Födet& Csak az ember tudatalattei őrizte meg a lényeket, és sok
anekdotát írtak róluk, s van egy, mely az ő nyelvükön, az úgyne-
vezette angyalnyelven íródotte, ami nem volt más, mint az Énok
Könyve& 
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A változást a II& Világháború hozta el& Sokan furcsa, érdekes
égi jelenségeknek letteek szemtanúi& Néhányan úgy vélték, hogy
Hitler új manőverbe kezdette, repülő csészealjnak álcázotte gépek-
kel szeretette volna a területekre behatolni, kémkedni vagy esetleg
bombázni& Hogy igaz volt-e vagy feltételezés, sosem derült ki& A
háború alatte az emberek, kik észlelték a különleges égi jelensége-
ket, az óvóhelyeken beszélték meg a látomásokat& Senki sem fog-
lalkozotte akkor még velük, úgy hitteék, hogy a háború borzalmai
elől igyekeznek így elmenekülni, nem gondolni rájuk, a saját és a
gyermekek  szórakozására  találták  ki  e  történeteket&  Ebben  az
időben az idősebb Tim Night, aki később vettee fel e nevet, s vált
elismert csillagásszá, több alkalommal vált részesévé az ufó talál-
kozásoknak, nemcsak az égbolt tanulmányozása során, hanem a
későbbiekben személyesen is& Így ismerkedette össze az Andromé-
da tanács  tagjaival  és  vezetőjével:  Alfával,  és  alakítotte ki  igen
szoros barátságot& A tanács és néhány kis szürke segítségével a
londoni  Highgate  temető  eldugotte részén,  néhány  megbízható
emberével, kik nemcsak csillagászok voltak, hanem klubtagok is,
megalapítotteák a szervezet elődjét& Majd megérkeztek a különbö-
ző galaxisokból másfajta lények& Így érkezette meg a Földre Apód
és Ursa, majd a későbbiek folyamán Lexen és emberi bőrbe bújt,
a szervezet segítője és az idősebb Tim Night barátja: James& A
szervezet és a lények közt jól működötte az együtteműködés& Fő
céljuk az volt, hogy az emberek elől eltitkolják, hogy idegen lé-
nyek látogatják a Földet, és kísérlet céljából rabolnak el embere-
ket& Mint az a későbbiek folyamán kiderült& Mélyen hallgatteak ró-
la,  és  igyekeztek  újabb tagokat  toborozni&  S  a  toborzás  során,
olyanok is a szervezet tagjává váltak, akik mást akartak elérni a
szervezetteel, az idegenekkel& Rosszat akartak az emberekkel, az
emberiséggel, a világgal& Hiába lette vége a háborúnak, egyes ha-
talmi szervhez tartozó elit,  úgy vélte,  valamit tenni  kellene az
emberiséggel& Egy egységes világba tömöríteni őket az Új Világ-
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rend keretein belül& Így a szervezet tagjainak fogalma sem lesz
arról, hogy jóval előtteük már létezette egy szervezet, amely a mai
napig létezik, befolyásol, át akarja szabni a világot& A titkos szer-
vezet tagjai befészkelték magukat nemcsak a szervezetbe, hanem
a  bankokba,  a  politikába,  az  oktatásba&  És  mindenhova,  ahol
olyan személyekre akadnak, akinek gyenge a lelke, és könnyen
befolyásolhatók álszent, hamis hírekkel, e gyenge lelkeket képe-
sek retteegésben tartani& Hamis név alatte szőtteék gonosz terveiket,
befolyásolva két még náluk is gonoszabb lénnyel& Három évvel a
háború után, Tim Night és segítői megsejtetteék, hogy árulók van-
nak a csapatban, de rájönni nem tudtak, ki vagy kik lehetnek, így
úgy döntötteek visszatérnek Magyarországra,  egy helyre,  ahova
Tim figatal korában nagyon szeretette járni, kikapcsolódni& Elutaz-
tak Magyarországra, s megkezdték a munkákat a tolnai halasta-
vak alatte& Mindeközben keresték az új tagokat& Jártak bent a kö-
zeli városokban és falvakban& Így akadtak rá egy parasztasszony-
ra, Rózsára és családjára& Katalin 4 éves volt csupán, mikor egy
nap furcsa ruhába öltözötte férfigak érkeztek hozzájuk& Katalin apja
dühös volt, ordítotte az idegekkel& Olyannal traktálják a feleségét,
ami csak mese& A négyéves Katalin hitte a férfigak minden egyes
szavának& Rózsa megváltozotte, hol dolgozni járt, hol pedig a fér-
figakkal távozotte& Lassan tönkrement a családja, férje elhagyta, de
a lánya imádta az anyját, aki különös lényekkel kommunikál& Az-
tán egy nap mindketteen odaköltöztek a szervezethez& Így nőtte fel
Katalin, férjhez ment, és két gyermeke lette& Az élete éppúgy, mint
az anyjának, hazugságokból állt&  Katalin cseperedette, így egyre
jobban bevonódotte abba, aminek anyja révén gyermekkora óta
részese& Őt is bevonta a Szervezet, miközben férjhez ment Ádám-
hoz& Katalin apja úgy halt meg, hogy mit sem tudotte a felesége és
a lány nagy titkáról& Katalin élte ketteős életét, míg nem két eset
ketteétörte oly jól felépítette életét& Az első jóval az anyja halála
előtte történt& Sokadik alkalommal távozotte el ottehonról, minden
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magyarázat nélkül, míg egyszer a férje utána osont& Követtee őt,
és eljutotte a lejáróig& Némi tétovázás után, utána ment& Az volt
életének egyik legrosszabb döntése& Amit a megérkezése után lá-
totte és tapasztalt, örökre megtanítottea arra, hogy hallgatni arany&
Iszonyodva nézte a lényeket, kik hozzá beszéltek, és még jobban
elszörnyedt& Nagy nehezen, de kötélnek állt és esküt tette, hogy
soha, de soha sem beszél arról, amit látotte és hallotte, de legfőképp
arról, hogy az anyósa és a felesége miféle szervezet tagja& Élték
életüket, igyekeztek a gyerekek előtte úgy tenni, mintha minden
jó volna& De anyósának és feleségének volt még egy titka, amiről
ő nem tudotte& A két asszonyt megkörnyékezte a szervezetnél még
hatalmasabb szervezet: Az Illuminátusok& A két nő élte a meg-
szokotte és a ketteős életét& Egészen az átkozotte novemberi napig&
Felesége már hetek óta ottehon volt, alig mozdult ki& Nem is fog-
lalkozotte vele, nem kérdezette rá, csak épp furcsállta& Mint azt is,
hogy az anyósa sem jelentkezik& A gyerekek fel is hozták, de Ka-
talin csak a vállát vonogattea& Míg egy nap szólt a telefon, és Kata-
lin eltűnt& Két teljes napra& Hiába kérdezték, ismét csak a vállát
vonogattea& Mindeközben a szervezetnél két űrlény: Ursa és Apód
gonosz tervüket szövögetteék a sáskalények vezetőjével, Lexennel
és a hatalmi elitteel& A szervezet két öregasszonya, Rózsa és Hilda
kihallgattea& Bár ők ketteen már utalást is tetteek az idősebb Night-
nak, de kinevettee őket& Pedig a két asszony híres volt a jóslatai-
ról& Rózsa és Hilda megjósolta, hogy áruló lesz a csapatban, aki
miatte valaki meghal közülük& Az egész azzal kezdődötte, hogy ők
lemerészkedtek az alagútba a lények után, ami keresztül halad a
katolikus templom alatte és a temetőbe vezet&  Ám az alagútban
nem voltak egyedül& Egy rablóbanda is felfedezte az alagutat, és
itte igyekeztek elrejteni a szajrét& A lények mentek elől, utánuk lo-
pakodva Rózsa és Hilda, szemben velük pedig a rablók& Az elől
haladó lények az ismeretlen hangokat halva megtorpantak, így a
két asszony beléjük rohant& Apódék számára nem volt mód kér-
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dőre vonni a két asszonyt, a betolakodókkal kellette kezdeniük
valamit& Miután megbeszélték mit tesznek, a két asszony ment
elől, mögötteük a lények& De Ursa és Lexen nem bírtak magukkal,
és mielőtte Hilda és Rózsa a rablók elé toppant volna, ők ketteen ki-
viharoztak a hátuk mögötte, meglepve a négy férfigt& Azok meglep-
ve, kikerekedette szemekkel néztek az idegenekre& De mielőtte bár-
mit is tehetteek volna, a lények nekiestek a meglepette emberek-
nek, néhány társukkal együtte, akik velük jötteek& A két asszony
nem tudta végig nézni, amit azok művelnek az emberekkel& Vala-
honnan a kezükbe került  két  vasrúd,  és  ütni-vágni  kezdték az
idegeneket& Ezekben a percekben lépette oda a pap, aki néha ezen
az úton ment vissza a templomba& Így szemtanúja lette az esemé-
nyeknek, de az alagúton keresztül még valaki érkezette& Katalin
volt az, aki az anyját kereste&  Akaratán kívül, belekeveredette a
történésekbe& A pap nem akart hinni a szemének& Számára oly
kedves két személy, üt-vág ártatlanokat& A pap közbe akart lépni,
de miután megláttea az idegeneket, keze megállt a levegőben& Még
levegőt is elfelejtette venni& Így nem vettee észre a feléje száguldó
Katalint, akinek a kezében szintén egy vasrúd volt& Az idegenek
az embereket  „fogyasztotteák”,  a két asszony a lényeket ütöttee,
míg Katalin a papot& Félóra eltelte után, nézték a véres valóságot&
Rajtuk kívül Apód, Ursa és Lexen maradt életben& Kis tanakodás
után, mélyedést vágtak, s beletemetteék a halotteakat& A pap zsebé-
ben Júdás medálokat találtak, amelyre esküdt tetteek, hogy az est
történéseiről mélyen hallgatnak& De a lények nem bírtak maguk-
kal, a gyilkosság még jobban lázba hozta őket& A tervük, melyet
jól kieszeltek, kegyetlen volt az emberiségre nézve& Igyekeztek is-
mételten felvenni a kapcsolatot a hatalmi elitteel& Hilda hiába fi-
gyelmeztetette, senkit sem érdekelt, s a katasztrófa bekövetkezette&
A hatalmi elit megjelent a szervezetnél, és rosszba akarta vinni a
három  nőt&  Rájuk  akarták  kényszeríteni  akaratukat,  hogy  az
egész világon az embereknek napról napra rosszabb legyen, és
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meghajoljanak az akaratuk előtte& Nekik is meg kellette volna ha-
jolniuk a hatalmi elit akarata előtte, hisz tagjai voltak az Illuminá-
tusok szervezetének, és Katalin szépen haladt a ranglétrán& Szép
jövőt jósoltak számára, azt pedzegetteék, hogy az első nő lehet, ki
eljut a nagymesteri pozícióig& De ezt odabent a szervezetnél sen-
ki sem tudta&

Azon a novemberi éjszakán zuhogotte az eső& Hilda a balhé ki-
törése előtte igyekezette ismételten megmagyarázni a megmagya-
rázhatatlant az idősebb Night-nak, de az öreg kinevettee& Nem is
sejtettee, hogy ez volt élete utolsó nevetése& Percekkel Hilda távo-
zása után megölték& Ők csak puffaanást, kiabálást, végül egy ordí-
tást hallotteak, és csend borult a létesítményre& Mindenki odakint
tolongotte& Majd Lexen és Apód egy testet húztak maguk után&
Katalin felsikítotte és utánuk eredt, de nem érte őket utol& Csak
sejteni lehetette ki vagy kik lehetteek a tetteesek& Majd elszabadult a
pokol& Rózsa a lánya után szaladt& Kijutotte a felszínre, a zuhogó
esőre& Otte álltak ők, az árulók, a hatalmi elitteel karöltve& Fenye-
getve álltak, s az egyik miniszter előrelépet, s fenyegetően Rózsá-
ra szegezte az ujját: 

– Egy napon itte minden a miénk lesz! Megalakítjuk az egysé-
ges államok rendszerét, egységes lesz minden& A jogrendszer, a
vallás, a bankok által kibocsájtotte pénzeszközök stb&

Mielőtte Rózsa bármit is mondhatotte volna, Apód hirtelen elő-
relépette, nem nézette senkire, és semerre, egyszerűen el akart sza-
ladni& Rózsa utána rohant, és az ottemaradtak egymásnak estek&
Katalin épp Ursával viaskodotte, mikor is felhangzotte az üvöltés& A
zuhogó eső ellenére is hallani lehetette a vértfagyasztó sikolyt& Ka-
talin  rohanni  kezdette a  hang  irányába,  Lexennel  és  Ursával  a
nyomában&  De már későn ért  oda&  Anyja holtan feküdt  előttee&
Apód farka leszakadva, Tim akkor ért oda& Elsőre fel sem fogta a
látotteakat, még az apja elvesztésének sokkja alatte állt& Fűtöttee a
bosszú, és nekiesette Ursának és Lexennek& Mindkét lény felüvöl-
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tötte a váratlan támadástól,  Tim megfogta Lexen farkát,  nagyot
lendítette rajta, eltalálva vele Ursát, aki hasra esette a váratlan csa-
pástól& Lexen farka, éppúgy, mint Apódé leszakadt& Ursa csupán
megütöttee magát&  Az idegenek szaladni  kezdtek,  de megfenye-
getteék a szervezetet, miszerint egy nap a Földet elpusztítják egy
vírus által, és az életben maradotteakat rabszolgasorsba kényszerí-
tik& Elmentek és ők, a szervezet tagjai összetörten otte maradtak a
szakadó esőben& Napokkal később Tim megjelent Katalinéknál, és
közölte Rózsa halálát& Katalin úgy tette, mint aki nem tud a tör-
téntekről,  megjátszani  magát  alig  tudta,  sírása  igaznak  tűnt&
Ádám nem szólt semmit, tudomásul vettee& A temetés után élték
megszokotte szürke, rideg hétköznapi életüket, amiből a két lány
semmit sem vette észre& 

Rózsa halála után húsz évre a három lény beváltottea az ígére-
tét, és pusztító vírust küldötte a Földre& 
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Mráz Erzsébet Irma

Hajdúnánáson élek 54 éve, Nyírmihálydiban születteem& Negy-
ven év tanítás után mentem nyugdíjba& Van két gyermekem és
egy unokám& Régóta írok verseket, de közben sok idő kimaradt a
család, a munka, az élet miatte& 

2006 óta jelennek meg verseim, meséim több kiadó antológiái-
ban,  folyóiratokban,  magazinokban&  Van  két  önálló  kötetem:
Vers-virágzás és A hegycsúcs messze van címmel& Tagja vagyok
több irodalmi, művészeti oldalnak& Rendszeresen részt veszek pá-
lyázatokon, kaptam díjakat, arany- és ezüstminősítéseket, diplo-
mákat az évek során& 

Az utóbbi időben novellát is írok&
Az írás számomra nagyon fontos, kiírom magamból az érzése-

imet: örömöt, bánatot, fájdalmat, és azután könnyebb lesz& 
A többit elmondják a verseim&
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Te nem tudodD

Te nem tudod, mennyire félek, figam&
Élhetnék már végre, majdnem gondtalan&
Sokszor felébredek, látom a képet:
Intenzív, tubus, kusza vezetékek!

Látom a fájdalmat meggyötört arcodon,
Ahogy vízcsepp gördül le a homlokodon&
Látom a szenvedést, látom a szemedben,
Ahogy én csak álltam, álltam tehetetlen&

Látom, hogy rám nézel, segítsek, azt kéred,
Nem szólsz, mégis értem, meg is tenném érted&
Szemedet becsukod, megpihensz fáradtan,
Aztán nem emlékszel arra, hogy otte voltam&

De otte voltam, otte akartam lenni,
Felébredtél, ezt akartam látni&
Félek most is, figam, félek, amíg élek&
Ez már így lesz mindig, bármit hoz az élet&

Félek, már akkor is, látom, fáj a fejed,
Ha lassabban mozdulsz, én mindig féltelek&
Aggódom értetek, ez az anyák sorsa&
Kinek gyermeke van, tudja, mi a dolga&

Vagy, ha mégsem, ezt megtanulni nem lehet&
Nekem öröm, hogy az anyátok lehetek&
Olykor nekem is fáj, hullanak a könnyek,
De ha velem vagytok, minden sokkal könnyebb&
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Fütyül a szél

Fütyül a szél, felborzolja hajam,
Sírod mellette zokogok hangtalan&
Süvít a szél, szinte arcomba mar&
Bár fáj kicsit, most semmi sem zavar&

Könnyem pereg, a homokra csordul,
A toronyban ősi harang kondul&
Könnyeimet a szomjas föld issza,
Azt kérdezem: Mért nem jötteem vissza?

Minden könnycsepp hozzád leszivárog,
Emlékezem, kezemben virágok&
Neked hoztam, illatosak, szépek&
Fáj a szívem, fájnak az emlékek&

Mennyi emlék! Mennyi szép pillanat!
Hány édes csók a fenyőfa alatte!
Madár dalol, szomorú a hangja,
Ami elmúlt, soha nem jön vissza&

Felébredek, elsuhant az álom,
Könnyem folyik, végig a párnámon&
Most nem bánom, folyjatok csak könnyek!
Folyjatok csak! Így egy kicsit könnyebb&
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Semmi

Az élet versenyében én is indulok&
Érezzem jól magam, ha nyerni nem tudok&
Érezzem jól magam, legyenek szép percek,
Legyek kicsit boldog, és nyugalmat leljek&

Próbáljak megnyerni egy-egy kisebb csatát,
Itte van rá esélyem, de nem lesz odaát&

Ez a földi élet csupán egy állomás&
Majd minden véget ér, ha kihunyt a lámpás&

A nagy versenyt végül megnyeri a halál&
Végigküzdjük utunk, az út végén ő áll&

Akkor már nincs tovább, sötét sírhant takar,
Talán elsiratnak, szól majd a búcsúdal&

Ha nem sirat senki, nem szól dal, az se baj!
Gondolhatnak bármit, már semmi sem zavar&

Könnyem folyikD

Könnyem folyik megfáradt arcomon,
Csak folydogál, ha nem is akarom&

És nem áll el, bánatom táplálja,
Fájdalom ez, mélyen a forrása&

Nem szégyellem, folyjon csak szabadon!
Issza a föld, enyhül a bánatom&

Viszi a könny a föld legmélyére,
Eltemeti annak sötétjébe&

Arcomra egy kicsike fény téved&
Játszik velem? Vigasztal az élet?
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Nádasi Katalin

Végzetteségem szerint figlm gyártásvezető
vagyok, oktató- és kutatófiglm műfajban& 

Bő két  évtizednyi  gyártásvezetői,  majd
stúdióvezetői  munka  után,  egyik  szülőnk
betegsége miatte a következő két évtizedet
ottehoni betegápolással töltötteem&

Életem egyik legérdekesebb tapasztalata,
hogy ez a létforma az egész család számára
milyen  áldásos  változást  hozotte,  és  hogy
ebben az életrendben a feladataim mellette
képes vagyok rátalálni a saját gondolataim-
ra is&

Inkább krónikásnak, mint írónak tartom magam& Történeteim
mind igazak, az élet egyes eseményei annyira megráznak, meg-
örvendeztetnek vagy elgondolkodtatnak, hogy szeretném mások
figgyelmébe ajánlani őket& Kicsit úgy vagyok velük, ahogy a fes-
tők, vagy fotósok, akik egy bizonyos helyzetet, pillanatot akar-
nak megörökíteni&

Eddig három könyvem jelent meg& 1999-ben az inka civilizáci-
óval való találkozásomról szóló, Megtalált kincseim című, 2003-
ban a Mint préselt virágok… című novelláskötet és 2018 decem-
berében a Lelkek és Arcok című, novellákat, memoárokat és esz-
széket tartalmazó kötet&

Honlapom elérhetősége: www&nadasi-katalin&hu
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A hársfa lelke
Utolsó levél Verának

2019& április 6-a gyászt hozotte családunk minden tagja számá-
ra& Rövid, súlyos betegség után, negyvennégy évesen, váratlanul
hagytál  itte bennünket,  Verus&  Gyerekkorodban  édesanyáddal,
Iluskával együtte szinte a családunk szerves részeivé váltatok, s
mindketteőtök szeretete, barátsága, máig az életünk legszebb kísé-
rője volt&  Bámulatteal figgyeltem, ahogy szép, törékeny termeted
ellenére  hallatlan energiával  korán saját  lábadra álltál,  szorga-
lommal,  jóakaratteal,  ilyen figatal korban szokatlan bölcsességgel
küzdötteél meg az élet által állítotte feladatokkal, és évek óta fárad-
hatatlanul  segítetteed  nem csak  Iluskát,  hanem minden hozzád
fordulót& Húsz és negyven éves korod közötte gondolkodásod, jel-
lemed,  egyéniséged  kivételes  fejlődésen ment  át,  olyan intelli-
gens, érzékeny, belátó és együtteműködő emberré váltál, ami leg-
többünknek még 60-70 éves korunkra sem sikerül& Életed gondja-
it, nehézségeit, többnyire egymagad álltad, de szívesen osztoztál
az örömeiden, s ezt a rendkívüli tartást ráadásul könnyed, szelle-
mes, néha fanyar humorral fűszerezted, nem volt benned semmi
fontoskodás&  Legnagyobb,  de megvalósulatlan álmodért,  a  szép
családi életért sem pöröltél a Sorssal, még az életteel szemben is
nagylelkű  voltál :  megbocsátotteál&  Kapcsolataidból  megőriztél
mindent, ami érték, elvetetteed a haragot, nem ismerted a gyűlöle-
tet&

Szellemed és lelked állta a megpróbáltatásokat, de a testednek
úgy látszik mindez sok volt& Betegségedet is, az utolsó hétteől elte-
kintve egyedül, példátlan erővel és méltósággal élted végig, mert
nem akartál szeretteeidnek az elkerülhetetlennél hosszabban bá-

216



Érzés Nádasi Katalin

natot okozni& Sőt, még in-
tézkedtél is: azok gondjai-
ba  ajánlottead  Iluskát,
akikben legjobban bíztál&

Még az orvosi  diagnó-
zist  hallva – hogy legfel-
jebb egy heted van hátra
– sem sírtál, se nem lázad-
tál,  csak  annyit  mondtál
csendesen:  megértetteem&
Még  azt  is  elutasítottead,
hogy  kisebb  beavatkozá-
sokkal  könnyítsenek  fáj-
dalmaidon& 

Retteenetesen  hiányzol,
tapintható,  fájdalmas  űr
kedves  személyiségednek,
földi  lényednek elmúlása,
mégis úgy érzem, bármily
rövid  volt  is,  értelmes,
szép  és  teljes  élet  volt  a
Tiéd,  melynek  során
számtalanszor fölülmúltad önmagad& 

Utolsó napjaidban egyfolytában melletteed voltak, akikkel mély
szeretet-kapcsolat fűzötte össze: Iluska és első szerelmed, Richárd&
Az ifjúúi fellángolásból nem lette házasság, de életre szóló barátság-
gá és vérszerződés-szerű munkakapcsolatteá érleltétek hajdani ér-
zelmeiteket& Végső perceidben ők fogták a kezed és Mária-dalo-
kat énekelve kísértek át az örökkévalóság végtelenjébe&

Emlékedet egy hársfa őrzi a Filozófusok kertjében, és sokunk
szívében nem múló szeretet&
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Földi lényedet ezzel a képpel őrzöm:
&&&Építek az égre házat
otte nem érhet semmi bánat…
Ne szomorkodjatok ❤
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Ezzel a másikkal pedig, amit a halálodról értesülvén 10 éves
kis barátnőd, Gréta festette Rólad és Neked szívbéli szeretetteel, im-
már égi lényedtől búcsúzom:

219



Érzés Nádasi Katalin

Üldögélek itte, ifjúú kis hársfád mellette a padon és szomorúan
gondolom, hogy annyi más, fontos üzenet mellette, elmulasztot-
tam figgyelmedbe ajánlani Wass Albert szép gondolatait is arról,
hogyan lehetne jól élni, mert bár Te már sok mindent tudtál eb-
ből, azt hiszem, segíthet, ha majd újra elszánod magad a földi lét-
re& Hiszem, hogy tér és idő, a létezés figzikai vagy szellemi volta a
szeretet előtte nem akadály, ezért megpróbálom utánad küldeni,
azzal  a reménnyel,  hogy szokásod szerint,  most is  fogadod, és
szívedbe engeded a másik ember üzenetét:

Wass Albert: Így jó élni

„Gondolj arra, hogy meztelenül jötteél erre a világra és mezte-
lenül térsz belőle vissza& Vendég vagy ezen a Földön& Csak az a
Tied, amit a bőröd alatte hoztál és elviszel& Gazdag, aki egészséges&
Aki erős& Aki nem szorul másra& Aki föl tudja vágni a fáját, meg
tudja főzni ételét, meg tudja vetni ágyát és jól alszik benne& Aki
dolgozni tud, hogy legyen mit egyék, legyen ruhája, cipője és egy
szobája, amit ottehonának érez& Fája, amit fölapríthasson& Aki el
tudja tartani a családját, étellel, ruhával, cipővel, s mindezt maga
szerzi meg: az gazdag& Örvendhet a napfénynek, a víznek, a szél-
nek, a virágoknak, örvendhet a családjának, a gyermekeinek és
annak, hogy az ember él& Ha van öröme az életben: gazdag& Ha
nincsen öröme benne: szegény& Tanulj meg tehát örvendeni& És
ismerd meg a vagyonodat, amit a bőröd alatte hordasz& Élj vele és
általa, és főképpen: tanulj meg örvendeni! Vendég vagy a világ-
ban és ez a világ szép vendégfogadó& Van napsugara, vize, pillan-
gója,  madara&  Van virága, rengeteg sok&  Tanulj  meg örvendeni
nekik& Igyekezz törődni velük& Azzal, ami még a világ szépségé-
ből csodálatosképpen megmaradt, az emberiség minden pusztítá-
sai mellette is& Nem győzöm eleget mondani: tanulj meg örvende-
ni& Annak, hogy élsz& S mert élsz: gazdag lehetsz&"
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A hársfa lelke fignom, láthatatlan szál ég és föld, közted és az
itte maradók közötte& 

A lombjai közt bujkáló napsugarak angyalszárnyakon hozzák
üzeneteidet, ezer virágának illata pedig hozzád nyújtja-emeli  a
földiek szeretetét&

Ölellek a Mindenségen innen és túl, égi és földi szeretetteel&
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Az élet minden porcikája

Pünkösd  vasárnapján voltunk,  ebéd  után,  amikor  a  délelőtte
megszedette idei első borsóval kiültem a kertbe a pergola alá és
kezdtem kifejteni  a  szemeket&  Rossz  kedvem volt,  megviselt  a
közélet naponta őrlő durvasága, a médiumok közönséges és ag-
resszív versengése az érdekeik szerinti mocskolódásban, letagló-
zotte a Hableány hajó utasainak tragikus balesete a Dunán, mély-
ségesen átéltem az érintetteek retteenetét&  Ráadásul  elfáradtam a
délelőttei főzésben és őszintén szólva dühös voltam, hogy miért
kell nekem még az ilyen ünnepnapokon is egész nap dolgozni&
Rajtam kívül, persze, senki nem hajtotte, nem sürgetette, csak ép-
pen tudtam, hogy ha nem szedem le és nem dolgozom fel egé-
szen a mélyhűtőig, akkor tönkremegy a most még fignom, zsenge,
ízletes borsó&

Nem vitteem magammal a kertbe sem telefont, sem rádiót, és
örömmel tapasztaltam, milyen jólesik a csend& Szép volt  a sok
üdezöld szem, jó volt látni a hibátlan, a hajnali harmatot még őr-
ző hüvelyeket, valahogy elcsendesítette a saját munkával termelt
eleség frissessége&

Megnyugtató volt, ahogy mellém heveredette németjuhász ku-
tyánk Luca, és érdeklődéssel nézte, hogy a zöld „tokokból”, mifé-
le gyöngyöket varázsolnak elő ujjaim& 

Nemsokára elmosolyodtam, mert észrevetteem, hogy a csendet
gazdagon átszövi a madárcsicsergés& Ahogy majdnem mozdulat-
lanul ültem, csak az ujjaim dolgoztak, a pergola dús, illatos lonc
köpönyegébe, kicsit távolabb a tujasor buja zöldjébe és a hatal-
mas diófa ágaira telepedette madarak egyfolytában hirdetteék, mi-
lyen jól érzik itte magukat&
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Még jó sok fejtenivaló volt, s erről eszembe jutotte, hogy uno-
káink, a tízéves Álmos és a hétéves Endre, idén februárban, saját
kis  kapáikkal  már  negyedszer  munkálták  meg  boldogan  az
ágyást, ahová saját kezükkel, szemenként gondosan eligazgatva
vetetteék a borsót& Imádták a saját borsóból készült levest, és büsz-
kék voltak rá, hogy évek óta megtermelik a hozzávalót& Sajnos,
szüleikkel külföldön élnek, de ittehon töltötte idejükben szeretnek
tevékenykedni a kertben,  vidáman behúzódnak egy tál  eperrel
vagy málnával a pergola fignom hűvösébe, de szívesen raknak tü-
zet is – főleg este – a tűzrakóhelyen&

Hát igen, a pergola és a tűzrakóhely& Eredetileg a terasz előttei
térbe egy olajfa csemetét ültetteem& Nagyon szeretteem a levelei
ezüstjét és a leírhatatlanul fignom illatot, amivel virágzása idején
megtöltöttee a kertet& Hamarosan hatalmas lombot nevelt, amely a
legnagyobb melegben is hűvösen tartottea az egész teraszt, védel-
mező  árnyékában  forró  nyarakon  is  jóízűen  üldögélhetteünk  a
szabadban& A koronája már akkora volt, hogy a rendre elszáradó
alsó ágait le kellette vágni, amit a gyerekek a kezükbe adotte kis fű-
részekkel ügyesen megtetteek, de a szélső ágakat hagytuk a földig
hajolni, és a figúk, mint egy Isten-adta, természet-építettee sátor-
ban játszotteak alattea& Már tíz évesnél is öregebb volt, amikor jötte
két nagyon esős év egymás után, és az óriásra nőtte fa dőlni kez-
dette& Gyökerei fölemelték, megbontotteák a nedves talajt, s végül
– azért, hogy megmeneküljön a kerítés – ki kellette vágatnunk&
Sírva búcsúztunk tőle s nehéz volt elviselni a hirtelen forró siva-
taggá vált kertet&

Mire idáig értem gondolatban, a borsó már kifejtve halmozó-
dotte a tálban, talán ha a negyede várt  még a sorára,  s eredeti
rosszkedvem már nem volt sehol& Sőt, átjárt az öröm, ahogy visz-
szagondoltam  a  két  sivatagi  nyárra,  amely  alatte elképzeltem,
hogy milyen kis pergolát szeretnék, amelyet befutteatnék valami
zölddel, és az immár forró teraszról oda húzódhatnánk egy-egy 
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kávéra, fagyizásra, beszélgetésre& Jó sok vita követtee az ötletelé-
semet, mert a tervezésben és műszaki dolgokban kiváló és verhe-
tetlen drága férjem, András, próbálta megtervezni, amit képze-
lődtem, de sokáig kivitelezhetetlennek tartottea ajánlatomat& Vé-
gül  zseniálisan  megoldottea  az  összes  műszaki  feladványt,  két
mester felépítettee, én pedig körbeültetteem illatos lonccal, ami a
második évre dúsan benőttee minden oldalát és a tetejéről, elöl,
már huncut frufruként omlanak le virágzó hajtásai& Estelente fi-
nom illatot lehel és nagyszerű a ritka,  pihenős félórákat alattea
tölteni a végtelenül kényelmes, ringató karosszékben& Maga a fel-
hőtlen kikapcsolódás árnyékából bámulni az örökké változó ván-
dorló felhőket, a színesedő délutáni fényeket vagy este, a lonc il-
latában fürödve nézni a Kaszást, a Cassiopeiát vagy a Göncölsze-
keret&

Határozottean boldog voltam mindezeket  végiggondolván,  és
már csak pár hüvely volt a tálcán, amikor az ágyásban tobzódó
margaréta-tengerre esette a pillantásom& Túl voltunk már a kék,
fehér és rózsaszín nefelejcsek tündéri takarójának látványán, el-
virágzotte a sötétkék, bordó és világoskék nőszirom is, és ebben az
évben először sikerült virágzásra bírni a sok margarétát& Úgy lát-
szik, kedvelik az idei időjárást, mert berobbant valamennyi bo-
kor: milliónyi fehér virágának ragyogása barátsággal öleli körül
a mélyvörös és a pezsgőszínű rózsa virágait,  „lábaira” lelkesen
kapaszkodnak föl a balkáni harangvirág kék csengetteyűi és káp-
rázatossá teszik ezt a ragyogást a kereklevelű tűzvirág valóban
tűzvörös fürtjei& A margaréta fehér bokrai közötte most nyújtóz-
kodik, terjeszkedik a bíbor és a sárga kúpvirág, és a terasz sarká-
ban megduplázta méretét a virágba boruló levendula&

Elkészültem, legalább ötször ehetjük a kedvenc borsólevest, és
nyoma sem maradt bennem fáradtságnak vagy szomorúságnak&
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Ebben a pár órában távolt maradt a világ minden zaja, tragédi-
ája, drámája és gyűlölködése& Messze volt tőlem az összes mani-
puláció, a baljós jövő nyomasztó árnyai, a médiumok agresszív
terrorja&

Csak a természet maradt velem, a szeretteeim világa és tetteeink
nyomai körülötteem, csupa megnyugtató, értelmes és békés dolog&
Mert megadatotte, hogy az életnek az a része, ami rajtunk múlik,
minden porcikájában szép legyen&
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Pisch Ferenc

1964& október 24-én születteem Móron&
Éltemben már voltam zenész, kőműves, bányász és egyházi al-

kalmazotte&
Jelenleg édesanyámat ápolom és vele vagyok ottehon&

Az élet vezeti a tollamat és az inspirál& A hitem megtartásában
sok erőt kaptam az egyháztól és azon kívül volt halál közeli él-
ményben is részem, ami gyökeresen megváltoztattea az életemet&

Erről a továbbiakban olvashatnak!
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 Aki visszatért a halálból

LÉLEK-TÖRTÉNET 
Felülről látta a hideg műtőasztalon fekvő saját testét

A klinikai halálból visszatért Pischl Ferenc, aki a bakonysárkányi
Szent István Templom gondnokaként ottj!ártunkkor épp a mellék-

oltárt díszítettje Fotó: Palásti Péter
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Akadnak emberek, akiknek a lelke már elhagyta a testüket, de
visszatért& Pedig a lélek létezését sokan vitatják, ám a lelki fájdal-
mak orvoslásával még az ateista tudósok is foglalkoztak& Tény,
hogy az embereket nemcsak külsejük alapján ítéljük meg, de lel-
kületük szerint is& A bakonysárkányi Pisch Ferencet is, aki egy-
szer már meghalt& Néhány napja mégis beszélgetteem vele&

Holnap lesz Pünkösd vasárnapja, a Szentlélek kiáradásának az
ünnepe& Merő véletlen, hogy mostanság találkoztam a bakony-
sárkányi Szent István Templom gondnokával, aki megemlítettee, ő
már láttea egyszer kívülről a saját halotte testét&

Kiderült, hogy ez még 1997 októberében történt, amikor szív-
billentyű-műtétet végeztek rajta& Amikor befeküdt a kórházba, 33
éves  volt,  de  tudta,  hogy elmeszesedette szívbillentyűje  helyére
betesznek egy műanyagból készítetteet& Ám az csak később jutotte
a tudomására, hogy a beavatkozás előtte elmulasztotteák a véralva-
dás-vizsgálatot, így háromszor nyitotteák fel mellkasát& Akkor tör-
tént vele a nem mindennapi eset& Előttee nem volt vallásos, de a
történtek után azzá lette& Bár félt a műtétteől, azért bízotte a sikeré-
ben& Remélte, hogy nem lesz bonyodalom, de lette& Ráadásul nem
is akármilyen! Tizenhat év elmúltával is tisztán emlékszik arra,
hogy hideg volt a műtőasztal& Ma is érzi, ahogy különböző veze-
tékeket  kötnek rá,  s  mondják neki,  hogy számoljon százig,  de
még húszig sem jut& Többi emlékét szó szerint idézzük:

“– Egyszer csak azt éreztem, hogy kikívánkozik a lelkem a tes-
temből, s ki is lépek saját magamból, majd emelkedni kezdek, s
föntről látom önmagamat& Megmagyarázhatatlan számomra az-
óta is, de így történt& Nem csak magamat látteam, hanem az orvo-
sokat  és a  műtősnőket  ugyancsak,  de arra  sosem emlékeztem,
hogy hallotteam-e  őket,  vagy sem&  Arra  viszont  kristálytisztán,
hogy néztem saját magamat, és furcsa érzésem volt&
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Mert nem alulról látteam a maszkot viselő embereket, ahogy a
műtőasztalról kellette volna, hanem felülről, s még azt is megfig-
gyeltem, hogy kinek milyen cipője vagy papucsa volt&

Talán egy percig ha tartotte az egész,  nem tudom pontosan,
csak azt, hogy viszonylag rövid idő telt el& Azt sem tudom meg-
mondani, hogy minek a hatására tértem vissza önmagamba, de
egyszer csak azt éreztem, hogy meg kell tennem, mert ez még
nem az én időm a végső távozásra& Későbbről már csak arra em-
lékszem, hogy amikor felébredtem a kórtermi ágyamon, a felesé-
gem fogja a kezem&”

Pisch Ferenc számára mindez nem más, mint egyértelmű bizo-
nyíték a lélek létezésére&  Az orvosoknak nem mondta el,  mert
atteól tartotte, hogy kinevetik, ám feleségének azonnal,  gyóntató
papjának pedig jóval később azért felfedte különleges élményét&
Úgy fogalmazotte, hogy ez azóta is erőt ad neki, mert biztos ab-
ban, hogy van egy másik, egy láthatatlan világ, amibe porhüve-
lyünk  nem juthat  el,  csak  a  lelkünk&  Határozottean  leszögezte,
hogy mindez nem álom volt, nem kitaláció, hanem maga a való-
ság& Olyan megmagyarázhatatlan valami, aminek csupán egyet-
len magyarázata az lehet, hogy láthatatlan erőt kapjon hat gyer-
mekének egyedüli felneveléséhez, mert 2007-ben elvesztettee fele-
ségét& Azt a drága asszonyt, aki nem csak néhány másodpercig
láthattea saját testét kívülről a klinikai halál állapotában, de im-
már több mint hat éve talán azt is, hogy miként él együtte azóta
egyre nehezebb körülmények közötte férje és figatalabb gyermekei
a jelentős összegű hitellel terhelt házban, de nagy-nagy szeretet-
ben és erős lelki kötelékben&

Palásti Péter cikke a (Komárom-Esztergom) Me'ei Tükörbe�
2013. május 18.
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A szívnek megtiltani nem lehet

A szívnek megtiltani nem lehet
Hogy ne légy boldog

 És ne szeress&

A szerelem rabul ejti szívedet,
Érzed, hogy nélküle élni

Nem lehet&

A szívnek parancsolni
 Nem lehet, oda húz,

Ahol érzed a szerelmet&

Érzed szívének izzó parazsát,
Égető szerelmét,

S lelkének támaszát&

A szívnek megtiltani nem lehet,
Hogy a boldogságot ne keresd&

Értékelni kell az életben a szépet,
Hogy sok örömben legyen részed&

A szívednek megtiltani nem lehet
Hogy ne éld az életed és ne szeress&

Keresd a szívednek a boldogságot,
Mert az adja vissza lelkednek

A dédelgetette vágyat&
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Szenvedély és szerelem

Szenvedély és szerelem
E ketteő kell nekem&

Édes érzés,
Vess gyökeret érzékeny

Szívemben, mert anélkül,
Nem ér semmit az életem&

Ó, bíbor felhő lebegj
Szemem előtte, ne hagyd,
Hogy eltűnjön a fátyol,
Lobogj szemem előtte,

Hogy éltessen a mámor&

Édes érzelem mily 
Szenvedélyes, amit érzek!

Megcéloztad szívem,
Hogy végre boldog lehessek&

Égeti testemet a tűz,
Mint a vad mámor,

Engedek a szerelem érzésének
A szenvedélyes éjszakákon&

Ó te édes gyönyör
Rabul ejtetteed testemet,
Az édes szerelmeddel

Megrészegítetteed szívem
Kérlek, ne engedj el, mert

Elveszek&
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Ha ez a boldogság
 Vágyom már utánad

Te édes ragyogás,
 Nem érdekel, hogy mi jön
Csak végre már lássalak&

Add végre szerelmed zálogát
 Fájó lelkemnek, Adj boldogságot,
Hogy érezzem szerelmed lángját

Érezni akarom izzó Parazsát,
Édes szerelmednek&

Angyalszárnyakon

Angyalszárnyakon
Repül velem a gondolat,

Hogy milyen jó lenne veled
S érezni újra csókodat&

Elrepülnék hozzád
És otte lennék veled,

Átölelnélek 
És megfognám kezed&

Angyalszárnyakon
Repül velem a gondolat,

Hogy milyen jó lenne veled,
Újra érezni téged, 

És Élvezni csókodat&
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Elvinnélek magammal,
Ahol nyugalom és béke vár,
Boldogok lennénk együtte,
És ránk sütne a napsugár&

Angyalszárnyakon
Repül velem a gondolat,

Köszönöm neked emléked,
Szívemben mindig benne vagy&

Te voltál életem aranyrózsája,
S szívemnek támasza,

Lelkemnek oltalmazója,
És életem válasza&

Angyalszárnyakon 
Repül velem a gondolat,

Milyen jó lenne, ha itte lennél
És még láthatnám ragyogó

Arcodat&

De te elmentél sajnos örökre
S üres lette a szívem,

Itte hagytál minket magunkra
S boldogtalan lette az életem&

233



Érzés Pisch Ferenc

Kulcs a szívedhez

Kulcs a szívedhez
Nálam van kedvesem,

Itte vagyok egymagamban
S rád gondolok szüntelen&

A szívem is téged szeret
Nincs nap, hogy ne gondolnék rád,

Mert hiányzik édes ölelésed
És az édes szád&

Még a nap is rád ragyog,
Mert oly édes az ajkad,

Szeretnélek megcsókolni,
De sajnos túl messze vagy&

A távolság elvileg nem akadály
De mégsem lehetsz itte velem,

Szeretni foglak mindörökké,
Mert tiéd lette a szívem&

Kulcs a szívedhez nálam van
Ami nyitja záradat,

Belehelyezem helyére
Hogy érezzem boldogságodat&
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Aki szívét osztja szét

Aki szívét osztja szét
Benne lakik a szeretet,

Boldoggá tenni másokat
Örömet szerez az embernek&

Legyen akár milyen kis dolog
Jót tesz az ember lelkének,
Másoknak szeretet adni,

Boldogságot ad szívednek&
Akiknek a szívében szeretet lakik

Az a leggazdagabb,
Mert a szeretet megfigzethetetlen

És az embereknek boldogságot ad&
A szeretet nem kér, csak ad,

 De önzetlenül szeretni másokat
Lelkednek örömet s nyugalmat ad&

Aki szívét osztja szét 
Az a legboldogabb,

Mert szeretet árad belőle,
És az élet neki értelmet ad&
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Pomázi Klára

Életünk hamar elillan, ha hagyjuk&
Sietős, gyors változásoktól terhelt korunkban oda kell figgyelni

magunkra, társainkra, kik részt vesznek sorsunk alakulásában&
Ha érdekel minket a körülötteünk lévő csodás világ, ha minél

több oldalát megismerjük, felfedezzük, akkor sok nagyszerű ér-
zést  átélünk& Az érzelmekre pedig nagy szükségünk van,  mert
azok segítenek élni& Kell a mosoly, az is, amit mi adunk másnak,
de az is, amit nekünk ajándékoznak& Ugyanígy fontos a nevetés,
a harag, a szenvedély, a vágyakozás, de még a gyász is& Ezek tisz-
tán tartják a lelket&

Aki verset ír, fest, rajzol, épít vagy fotózik, valószínűleg az ér-
zékenyebb  emberek  közé  tartozik&  Aki  pedig  szívesen  olvassa,
nézi, hallgatja a műveket, az egy húron pendül a szerzőkkel& És
akivel megvalósul ez az összhang, az vigasztalódik, megnyugszik
vagy éppen feldobódik&

Az lenne jó, ha azok közötte, kik ezt a kötetet kinyitják, sokan
lennének "egy húron pendülők"&
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Titok

A titokban az a szép,
hogy én, egyedül én tudom,

nem visz hozzá semmi nyom&

Mért akarunk mindent tudni?
nem szép-e a mély titok,

mely fenn ködöl a szirtteetőkön,

benn a fában és a hegyben,
 otte rejtőző kőzetekben,

s lenn a barlang rejtekén?

S milyen szép a titkok titka!
Minden ember egy titok,

s etteől izgalmas maga&

Fontos

Az érzések fontosak&
Egy pillantás, mely ölel,

egy kiejtette gondolat,
mely bizton eltalál,
tüske nő nyomán

vagy csodaszép érzelem,
a szúrt seb jobban fáj, mint sejtenéd,

a jó szó meg átölel, formál
és élned is segít&
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Anyám mosolya

Anyámnak nem volt mosolya&
Elszállt a sínek közötte,

a vonatok során, állomásokon,
világégés közepette, szeretetlenül,
otte állt pőrén, gyermekeit tartva

egyedül&

Hiába próbálok szép arcára
jókedvet kicsalni,

biztosan megfagyotte őbenne
legbelül valami&

A mozdonyok szürke füstje,
a kalauzfüttey s a sínek sikolya&

Hiába próbálkozom, mindhiába&
Az én Anyámnak nem volt mosolya&

Különbség

A szerelem a dicsőségtől hangos:
"Ő az enyém, Ő nekem a fontos&"

Minden ölelés egy katarzissal felér,
szemed előtte a fény rózsaszín, nem fehér&

De mi a szeretet gyermeked iránt?
Ez is dicsőséges, büszkeséggel teli,
de van benne fájdalom és féltés,

ha nem több, egy csipetnyi,
mely egész tested-lelked

mindig átallengi&

238



Érzés Pomázi Klára

Emlék

Két embert emlegetek gyakran,
Mamát, ki kézen fogotte, s halkan

megmutattea nekem az életet, bár az
szegényen lüktetette&

Mesék közt éltem én,
s ha az este eljötte,

hozzánk minden hegy és erdő
szívesen költözötte,

a tűzhely fogyó melegénél
összebújtunk ketteen, de 
mindenki velünk volt&

S otte lebegette Isten&

A másik meg Ő volt,
kitől megtanultam:

csakis kézen fogva lehet
felérni egy csúcsra&

Összekapaszkodni erősen
örömben s ha baj van&

S megbocsátani a rosszat is, 
ha éppen az jön sorban&
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Erős vagy

Közhely, hogy az Élet nehéz&
de tudnod kell,&&&
te  –  erős vagy,

és mindegy ki és mit mond neked,
ne higgyél a huhogóknak&

Fészket raktál,
rá családot,

ültetteél színes virágot&
Életerő zubog benned&

Légy büszke, hogy mindezt tetteed&

Október

És mégis
 ma is

 most is
szeretlek, te csodás

Október,
szabad lélekből kiröppenő

dicső nap,
melyen a szabadság

angyala jötte el!

Bűnös csillagok
és sok kegyetlen szobor

porba hullt&
Még ma is itte élsz

emlékeimben,
te tüzes, szent

13 nap!
Lángod szívemben

nem fakult&

240



Érzés Pomázi Klára

Aradi 13

Tudom, többen voltatok
Arad vértanúi&

Megrendüléssel fogadom évente e napot,
melyen egykor, régen

a hazáért haltatok&

Külön külön mind hősök voltatok,
az utolsó percig példát mutatteatok&

Volt, kit karriernek vágya hajtotte harcra,
volt, kiben nagyszerű tehetség lobogotte,

s volt, kit a Szabadság Angyala hítte hadba&

Az én szívemben a nem magyar
Damjanich lakozik,

&&&de Knézich is, ki kardját csak törve adta át&
És otte vagytok ti is mind, bátor katonák&

Ma szikrázotte az ég és sütötte a nap,
volt zene, karének és felemelő szavak&

De jaj! Hol van a nép? Hol az emberek?
Csak itte- otte áll valaki
az oszlopok mellette&

Egynéhány jó apa kihozta gyermekét,
magyarázta neki a nap történetét&
Hiszen ez a példa lelkierőt adhat,

hogy ínséges időben bele kapaszkodhass&

Felkavaróan szép, őszi délelőtteön
így gondoltam rátok, 13 hősöm&
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Temetőben

Látjátok, feleim, mit hoztunk?
Virágot és gyertyákat hoztunk&
Emlékezünk szépre és a jóra,

arra is, mikor lejárt az élet-óra&

Az esti mécseslángok fénye
bevilágít lelkünk legmélyébe,
hol egykori botlásaink laknak,
most azok is megvilágítteatnak&

S hogy hajdani hibáink, sebeink
ne fájjanak nagyon,

elhamvadnak itte a csillagfényű 
gyertyalángokon&

E rejtélyes mécsvilágban
lelketek hozzánk visszaszáll,
s látjátok, szeretette feleim,

nem győzhet le minket a halál&
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Szilveszter 2015

Amikor már elmúlt
az éjfélnek is fele,
amikor lehullotte

arcodról az öröm,
de mégis azt mondod 

a tűnt évnek: köszönöm,
mikor Szilveszternek

dörgő petárdái
a szomszéd utcákon

mind felrobbantak már,
bárhová tekintesz
odakinn az utcán
üres a láthatár –

akkor átgondolod
fogyó életedet,

csillagokra nézel
de nem jön felelet  –&&&

Még a Hold sem ragyog,
ablakod is jeges…
ügyes volt az éji

természet-üveges&
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Köszönet
Ima

Köszönöm, Uram,
a reggeli ébredést,
az álom-nélküli éjt

s a mai nap-tervezést&

Te megadtad nekem,
hogy túléljem bánatom,

így segítesz élni
minden egyes napon&

Köszönöm, én Uram,
a napfény csillogásán

érzette gyermeki örömöm,
s a jó barátok hangját,

mely telefonon átjön,
a levelekben leírt 
jókívánságokat,
melyek olyanok,

mint őszi hervadat,
fáról hulló levél:

van benne szorongás,
de van benne remény,

annak tudata, hogy
érdemes volt élnem,

gyermekeimben él tovább
minden szép sejtésem&

És ha valamikor,
kifakult levélként
elhagyom e földet,

akkor is tudom,

Te, Uram,
Hű emlékezetekben

megőrzöl 
engemet&
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Rodé Klára

Már felnőtte lányaim és huszonéves uno-
kám  mellette bőven  hatvan  felette kezdtem
tragédiákkal és örömökkel fűszerezette moz-
galmas  életemből  merítve  novellákat  írni&
Utazásaim,  felelős  munkaköreim,  gyerme-
keim édesapjának korai halála, családfenn-
tartó szerepem megedzetteek&  Újbóli  házas-
ságom  és  a  Londonban  töltötte négy  év
ugyancsak kiapadhatatlan  témákhoz  juttea-
totte& Bár elváltunk, ittehon igazán teljes éle-
tet éltem& Egy kreatív írás tanfolyamra irat-
koztam be, amely életem legjobb, meghatározó „befektetése” volt&
Kiderült,  hogy van mit keresnem a történetek leírása mezején&
Immár hat éve szerzői kiadásban öt könyvem jelent meg& A „Hat-
fejű sárkányfemina” novellák, az „Életre keltek” kisalbum fotók-
kal, a „Félárnyék” novellák és versek, „Az én kaleidoszkópom”
novellák és versek, és egy regényem „Az arcnélküli férfig”& Ennek
a folytatásán dolgozom most& Legutóbb a „100 szóban Budapest”
pályázat kötetébe is bekerült egy rövid írásom& 

Sokat utazunk külföldre, gyakran moziba járunk, zenét hallga-
tunk, ezeket a személyes élményeket is megörökítem írásaimban&
Jó megfiggyelő vagyok, legtöbbször fotókat is készítek, melyeket a
köteteimben  felhasználok&  Egy  véletlen  találkozás  folytán  régi
abbamaradt hobbim újjáéledt, táncolok& Nem törődve az idő mú-
lásával igyekszem figtteen tartani magam és teljesíteni szeretette Ba-
rátaim, Olvasóim kívánságát, biztatását a további írásra& 

A motteóm: „a rohanó évekkel az életnek nincs vége, csak ha
elfogy a szó, elhal a zene, megtorpan a tánc, elapad a szeretet&”

A következő írásaimban a bánat és félelem, a szégyen, vala-
mint a szerelem-szeretet érzésére rejlik& Olvassátok szeretetteel… 
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Szégyenfolt

Erős szívdobogással, megizzadva ébredt kora hajnalban Sára&
Rémes álma volt, a visszatérő& Megint vágtató lovak elől kapasz-
kodotte valahol egy fára& Mellettee a franciaágyban a baloldal meg-
vetetlen maradt& Férje a héten vidéken dolgozotte& A gyerek még
békésen szuszogotte rácsos kiságyában& Felkelt és sietősen kávét
főzötte, vittee magával  a fürdőszobába&  Mielőtte a zuhany alá állt
egy hajtásra megittea& Rendezte gondolatait& Legkésőbb hét órára
az egyetemen kell lenni, annak ellenére, hogy a standjuk a kiállí-
tásra tegnap elkészült& Azt a néhány apróságot, ami még szüksé-
ges már tegnap az íróasztalra tettee& Anyósát háromnegyed hatra
várta& Addig a gyerek reggelijét is el akarta készíteni& Ebédre a
spenótot már tegnap este megfőzte csak a bundáskenyeret kell a
nagymamának frissen megsütni& 

Sietve készülődötte, a kosztümkabátot is felvettee, mikor anyósa
hosszan, éleset csengetette& Ajtót nyitotte&

– Jó reggelt, kicsit késette a busz – sutteogta, hogy a kislány fel
ne ébredjen& 

–  Beszélj  hangosabban  mama!  Nem  kopogtál,  csengetteél&
Mindegy, már hallom a nyöszörgését& – jegyezte meg kissé mér-
gesen& 

– Mindent felírtam az étkező asztalon a naplóba, a hűtőben az
étel& Pénzt is hagytam a cukrászdához& Valószínű, késő délutánig
nem érek haza! És köszönöm! – viharzotte ki a lakásból a nő&

*
A város ébredezette, a kukások tetteék a dolgukat, a kutyák is az

első menetre az utcára érkeztek& A megállóban egyedül várt& A
busz hamarosan feltűnt& A Petőfig híd pesti hídfőjénél leszállt, otte
is utas nélkül& Járókelő sem volt sehol a láthatáron&

246



Érzés Rodé Klára

Pár lépés után dülöngélő, hajléktalan forma ember került vele
szembe& Sapkája az arcát félig eltakarta& Hadonászotte, gesztiku-
lált,  valamit mondotte, inkább magának& Sára kicsit felé fordult,
hátha meghallja, mit akar&

Amint egy vonalba értek, az idegen egy jól célzotte köpéssel a
nőt arcon találta&

– Szemét ribanc – krákogta, majd még egyet sercintette maga
mellé a földre és tovább csámborgotte&

Sára megtorpant, az undortól megszólalni sem tudotte& Még azt
sem láttea merre ment az öregember& Zsebkendőjét kutattea a tás-
kájában, jobb híján papírzsebkendőket talált& Eszelős módon dör-
zsölte az arcát, hogy eltüntesse a szégyenfoltot& Futásnak eredt&
Közben csak törölte mindig tisztával, mindet elhasználta& Ennyire
megalázva soha életében nem érezte magát& Nem értettee, miért
történt? A rosszarcú összetéveszthettee valakivel, vagy csak a jól
öltözöttesége, a figatalsága hozta ki a sodrából?

Hányingerét visszafojtva rohant az egyetem épületébe& Rákö-
szönt a portás, ő észre sem vettee, zokogva nyitottea ki a WC ajtót&
A portás utánaküldte a takarítónőt,  gondolta segítségre szorul&
De a nő nem árulta el, hogy mi történt vele& 

Próbálta  a  mosdónál  vízzel  lesikálni  vérvörös  arcáról,  amit
már senki sem látotte: a foltot, ami egy életre az emlékezetébe vé-
sődötte&

A büfében „kétdecis” konyakot  is lehetette kapni&  A kiállítás
megnyitója után Sára a raktár félhomályában lelkét és gyomor-
rontását az alkohol gyógyító erejére bízta…
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VEKNI Rómeónak

A külváros  gyéren világítotte szűk utcájában sietősen lépke-
dette az öregember& Az eső szerencsére már nem esette& Gondosan
kerülgettee a pocsolyákat és a másnapra kikészítette púposra tö-
mötte kukákat& Átható szag terjengette körülöttee egészen a sarko-
kig ahol a térnél befordult& Bevásárló táskájában egy szál virág,
friss kenyér és egy üveg olcsóbb bor ringatózotte& Hűvös volt, de a
sapkáját levettee& Gyér fehér haját hátrasimítottea, mielőtte az isme-
rős  kapuhoz  érkezette a  megbeszélt  időpontban&  Felcsöngetette&
Hosszan várt a kapu nyitására, vagy csak neki tűnt annak& Az
öreg hölgy nem kapkodta el a vendég beengedését& 

Gyertyával  gondosan megterítette asztallal  várta,  saját  maga
készítettee  pogácsájával&  A szendvicseket  majd később tervezte,
mert elfelejtette kenyeret hozni délelőtte& Lift. nem volt a régi bér-
házban& Nem akart fájós lábaival még egyszer a második emelet-
re fölmászni& Barátja megígérte, hogy megveszi& 

Az öregurat a lakás ajtaja kissé nyitva várta& Örömmel ölelték
át egymást& Az ember, mint minden alkalommal, megdicsérte ál-
mai hölgyét& Kabátját a fogasra akasztottea, és pulóverjére felvettee
a konyhaszékre kikészítette házi köntöst& Töltötteek a borból és ké-
nyelmesen elhelyezkedtek a kopotte kanapén& Melletteük a kis asz-
talról jó illatú apró tepertős pogácsából szemezgetteek& A „Kíván-
ságműsort” nézték a TV-ben& Amikor a pogácsa elfogyotte, egy-
más kezét fogva dúdolták az ismerős dallamokat& Mikor megun-
ták CD-ket hallgatteak a férfig lejátszójáról, amit még évekkel az-
előtte az  asszonynál  hagyotte&  Minden  vasárnap  este  ugyanúgy,
megunhatatlanul&
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A háziasszony a szendvicsekhez a vekni kenyeret felszeletelte&
Gondosan becsomagolta a felét, hogy a párja hazavigye magá-
nak& Vajat, sajtot, szalámit vette elő a hűtőből és a szerény vacsora
hamarosan elkészült& Falatozás közben furcsa zaj szűrődötte át a
szomszéd lakásból& Egyre hangosabb veszekedés, majd ajtócsap-
kodás,  aztán csend lette& Megbeszélték a következő hét várható
eseményeit, egy ismeretteerjesztő műsort az önkormányzat „szép-
korúak” klubjában& Bortól pozsgás arcukon ráncaik szinte meg-
figatalodtak& Az öregúr egyenes derékkal indult a kabátjáért…

– Puszi, és kézcsók – gondolta magában a galambszürke hajú
asszony, mikor búcsúra nyújtottea a kezét&

Az ajtót kinyitottea, de még a konyha oldalán átölelte a barát-
ját, mielőtte az kilépette a folyosóra& 

– Pár perc és leér, majd integetek, mint máskor – dünnyögötte&
A konyhaasztalra nézette, és észrevettee a becsomagolt fél veknit,
amiről megfeledkeztek mind a ketteen&

Előkapta a háziköntös és fürdőköpenye öveit, összekötözte, és
a végére a füles szatyorba beletettee a kenyeret& Jól összecsomózta
a szatyor  száját&  Szaladt  az  ablakhoz és  kitárta&  Az öregember
most is türelmesen várt az utcán a búcsú intésre& 

– Itte maradt a kenyér! – kiabálta az asszony miközben a siet-
ségtől kibomlotte a kontya, és a haját az esti szél az arcába kócol-
ta& 

– Eresztem a kötélen, Rómeóm! – A kötél ugyan rövidebb volt
a két emeletnél, de a kenyér szerencsére Rómeó kezeiben landolt&

– Szeretlek Júliám, örökké! – harsogta a csomagot magához
szorítva& Az asszony nézte, ameddig láthattea…

A szomszéd hangosan szitkozódva csapta be az ablakot&
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Sötétben a hangok

A temető apró halotteasházának levegője csordultig megtelt a
közeli családtagok feltörő zokogásával, sóhajtásával, imájával&

A figatal özvegy kisírt szemmel, visszafojtva nyelte könnyeit,
védőn fogta nagyobbik kislánya kezét& A kicsiről,  akit a szom-
szédra bízotte egészen megfeledkezette&

A csípős novemberi szél a nyitotte bejáraton át meg-megemelte
a barna koporsó szemfödelét&

A felirat sokadszor is döbbenetes volt& A ráeszmélés, hogy élt
34 évet&

A fejében a lángbetűkön kívül úgy érezte semmi sem maradt&
Csak a belészorult fájdalom, gondolatok nélkül&

Hideg arca igazán nem is érezte az együtteérző érintéseket, tes-
te mereven tűrte az öleléseket& Mintha a kinti hólé kúszotte volna
ereibe, lábfeje is elzsibbadt a hosszúra nyúlt katolikus szertartás
végére& A plébános monoton szavai messziről jötteek, nem is ér-
tettee igazán&

A kiásotte sírhely hamar megtelt a koporsóra dobált keményre
fagyotte földdarabokkal& Végérvényesen lezárta a baleset óta eltelt
néhány nap mindig visszatérő dilemmáját& Most már bizonyos,
hogy soha többé nem tér vissza hozzájuk&

A rövid megemlékezés és szolid ebéd után a szülők vidéki há-
zából igyekeztek haza, barátai a lakásig kísérték&

Ottehon a szobában a zord idő ellenére hamar kellemes meleget
adotte a cserép kandalló& A kislányok a szomszédban maradtak&
Barátnője igyekezette elterelni figgyelmüket, kedvenc mézes süte-
ményükkel, és Picivel, a törpe uszkárral&
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Végre egyedül maradt& Vágyotte rá, hogy megbékéljen gondola-
taival& A gyomra mégis összeszorult, a szíve gyorsan kalapált& Az
ablakon beszűrődő kora délutáni fény is zavarta& A nehéz sötétítő
függönyöket behúzta& Épp elég világosság szűrődötte ahhoz, hogy
a bárszekrényből kivegye a poharat és színültig töltse konyakkal&

Eszébe jutotte, hogy nappal könnyebben, gyorsabban szaladt az
idő& Esténként nehezen tudotte elaludni, csak az éjjeli lámpa hal-
vány fénye mellette érezte magát biztonságban& A balesetről el-
képzelt rémálmai voltak& Félt a sötétteől, álmának elképzelt alakja-
itól&

Elhelyezkedette a kényelmes fotelban, közös gyapjúplédjükbe
csavarta elgémberedette lábait& Fenékig ürítettee a poharat& Szemét
lehunyta, és az alkohol lassan melegséggel árasztottea el minden
végtagját& Kisimítottea figatal lelkének ráncait, és hagyta elaludni a
kimerítő szomorú nap végén&

Az álom felszínesen lepte meg& Érzékelte, hogy hol van, de az
ernyedtségtől  nem tudotte megmozdulni&  Nehéz szemhéjait sem
tudta megemelni& 

A szoba elsötétedette& Tompán hallottea az ablakot megrázó szél
zaját&

Mintha egy dalt  dúdolt  volna valaki  halkan „minden ember
boldog akar lenni”&

Úgy vélte, alig hallható puha lépésektől reccsen a parkettea, de
a hangoktól most nem félt& Talán kopogtak az ajtón? Kulcs for-
dult a zárban? Nem mozdult& 

Bódult  képzelete  elragadta&  A  koromsötétben  kezén  érezte
párjának érintését& Leheletétől tarkóján a hajpihék megmozdul-
tak& A jól ismert bársonyosan nyugtató férfighang sutteogta a fülé-
be, „ne félj kicsim, itte vagyok”&

Valahol az utcán kutya vonyítotte, a Mátyás templom harangja
kondult, mielőtte az álom feneketlen, mély kútjába zuhant& 

A hangos zűrzavarra riadtan tért észhez, hirtelen azt sem tud-
ta hol van& 
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Nyitotte szemmel meredt a sötétbe& Nehezen egyensúlyozva a
villanykapcsolót kereste, a padlón felejtette üres pohárba belerú-
gotte, az a falnak koccant és összetört& 

Nehezen ráeszmélt, hogy a szomszédban teljes hangerővel or-
dít az esti Valóvilág show&

Sötétben a hangok

Csend és a szürkeség
Barátságban élnek,
Hangok a sötétbe

Történést lehelnek&
Félelmes sötétség
Hangok elevenje,
Fantázia-bugyrok

Életre keltője&
Kísértetet, élőt

Meg nem különböztet,
Hazugságot, emléket…

Valóságnak hitet&

Félelemre késztet,
Elméd megmozgatja,
Tapintást nem enged

A sötétség hangja&
Kavargó örvényben
Sóhajok, nyögések,

Dermesztő sikolyok…
Zagyva álomképek&

Világosság fénye
Valóságra ébreszt!

Ha látsz, megkönnyebbülsz…
Vagy vágysz a sötétbe?
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Rott Bernadett

Rotte Bernadette, zenész-nyelvtanár vagyok& Ha szeretnél többet
megtudni rólam, akkor szeretetteel ajánlom figgyelmedbe az: "Az
vagyok, ahol a tenger találkozik az óceánnal" című írásomat& 

Hidd el, ebből minden fontos dolog kiderül…

További írásaim: 
Pillangó effaektus – Rotte Dettei Blogja
htteps://www&facebook&com/RotteDettei/

Várlak! 
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A Halandóságról 
(avagy Lélek-Húsleves)

Úgy 10 éves lehetteem, amikor egyszer az iskolából hazafelé,
megleptek a nagy, magvas gondolatok& Bandukoltam hegynek föl
a Kossuth Lajos utcán és a vállamat fájdalmasan húzta a hátitás-
ka& Kezemben tornazsák és eminens, fonotte copfjúaim a vállam kö-
rül repkedtek& Mindig mérges voltam amiatte, hogy a hajam szög-
egyenes&  Bezzeg  a  Vangyia  Zsuzsinak  aranyló  kis  kunkorban
végződötte a copfjúa, amit az anyukája mindig cseresznye formájú
dísszel zárt össze& Nekem persze nem volt ilyenem! Magas vol-
tam és esetlen& Kezem-lábam hosszú, a homlokom tiszta patteanás&
Méretes krumpli orromon életem első, bugyirózsaszín szemüvege
kucorgotte, mert ha ez mind nem lette volna elég amit fentebb leír-
tam, még rövidlátó is letteem pár hónappal korábban& Szóval, kész
istencsapása volt a külsőm akkortájt& 

Legalábbis, én úgy gondoltam! És mégis, ahogy kaptatteam fel-
felé az emelkedőn, hirtelen megoldást találtam egy nagyon nyug-
talanító  problémára&  Nevezetesen arra,  hogy mindenki  meghal
egy napon& Még én is! Hosszas hümmögés és számolgatás után
oda jutotteam, hogy bár matuzsálemi korban leszek a kétezredik
esztendőben, hiszen addigra már "betöltöm a harmincnégyet is",
mégsem fenyeget az a veszély, hogy egyszer majd én is meghal-
hatok! Hogy miért is nem? Hát azért, mert a világ valószínűleg
nem tudna mit kezdeni a hiányommal! A szél nem fújna tovább,
a nap nem sütne ki, a tehenek nem adnának több tejet, a zene pe-
dig csak úgy, a légüres térben maradna lebegve és arra várna,
hogy mikor szólalhat meg újra! 

Azért ennek a gyermeki létnek hihetetlen előnyei vannak&
Nem, kedves Olvasóm? 
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A Jel

A férfig kényelmesen hátradőlt a karosszékben és lehunyta el-
gyötört szemét& Napok óta nem tudotte aludni& Kétségek kínozták,
hogy tehet-e ilyet& Egyáltalán, gondolhat-e rá? Élete folyamatos
üldöztetés  volt  anno is,  de  mostanra már elfogadta ezt&  Mégis
hinni akarta, hogy később minden megváltozik& De nem így tör-
tént…

Mindig keresette-kutatotte, megpróbált követőket találni, hogy
az emberek megértsék végre, hogy ő más mint a többi! Látó volt,
aki Isten kegyelméből vagy éppen kimondhatatlan haragja miatte,
– mindez csak nézőpont kérdése – felhívta a figgyelmet arra, hogy
a dolgok rossz irányba mennek& Nagyon rossz irányba! 

Az asztalról felvettee a gondosan megtekert szivart és lecsip-
pentettee a végét& A kristály hamutartó és a gyufa már oda volt
készítve a keze ügyébe, hogy fel se kelljen állnia& Szeretette dohá-
nyozni& Különösen tűnődés közben& Ahogy felszállt az első, illa-
tos füstkarika, már döntötte& Ha ez kell, hogy végre komolyan ve-
gyék,  akkor  megkapják!  Élvezetteel  szívta  a  szivart  és  közben
hagyta  csapongani  a  gondolatait&  Kicsit  előredőlt  a  fotelban,
hogy ebből a hihetetlen magasságból is jól ki tudja venni, ahogy
alattea az emberek apró hangyaként szaladgálnak&

Élvezte  a  kezében  összpontosuló  hatalmat&  Arcán  kaján  vi-
gyorral  fantáziált  az  általa  kitalált  "meglepetésről",  számításba
véve annak minden lehetséges következményét is& Ahogy a szi-
var a vége felé közeledette, gondolatban egyre több dolgot fede-
zette fel a közelgő eseménnyel kapcsolatban, ami igazolta teóriá-
ját&

– ND, N& D& – mormolta maga elé és még egy utolsót szívotte a
kubai szivarba&
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– Igen& Biztosan én vagyok a kiválasztotte – sutteogta és fejében
fellángolt a két kezdőbetű& 

–  NostraDamus  –  Notre  Dame&  Én  szóltam – sutteogta  alig
hallhatóan és a felhőről még egyszer körbenézve, Párizsra pöc-
cintettee a parázsló csonkot&

Az vagyok, ahol a tenger találkozik
az óceánnal 

(Nagyszüleim tiszteletére) 

Egyszerre két, külön világból érkeztem! 
Amikor  ezerkilencszázhatvanhat,  február  ötödik  napján elő-

ször kinyitotteam a szememet és rácsodálkoztam erre,  az akkor
még szemet gyönyörködtető bolygóra,  országra és városra,  azt
hitteem, ez itte majd sima ügy lesz! A családunkban ez így is lette,
de nem úgy a hétköznapi életben& Elsőszülötteként nagyon várták
az érkezésemet& És mindketteen – anyukám is és én is – rátetteünk
még jó  néhány lapátteal  erre  az  izgalomra&  Ugyanis  egyáltalán
nem akartam megszületni!  Majdnem kétnapos kórházi  vajúdás
után, hatalmas puklival a fejemen, törötte kulcscsontteal és tintace-
ruza-lilán látteam meg a napvilágot& Pár nappal később besárgul-
tam és elvitteek – az akkor még működő – veszprémi Gyermek-
kórházba& Hogy nekem nem szóltak, még megértem! De, hogy
anyukámat sem tájékoztatteák erről az aprócska tényről, az már
eléggé kiverte a biztosítékot a családban& Szegénykém, teljes pá-
nikban érdeklődötte az ápolónőknél, hogy mi történt velem, mert
a szoptatásnál minden babát megtalált a kórteremben, csak en-
gem nem látotte sehol! Az ijedségtől negyven fokos láza lette és
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abban a percben el is apadt a teje& Hiába! A humánum csodákra
képes… Meg persze a hiánya is& Ha a származásomat ételekben
kellene kifejeznem, akkor azt mondhatnám, hogy az egyik olda-
lam a krumplileves (ami ugye, legyen krumplileves), amíg a má-
sik valami  extrán elkészítette,  szalonnával  tűzdelt  őzgerinc,  a'la
Rothschild& Az óriási különbségekből viszont én semmit nem ér-
zékeltem& Mindkét oldalról szeretetet, odaadást, törődést kaptam,
rengeteg mesével,  sétával,  közösen eltöltötte,  értékes  idővel&  Az
egyik nagyapám az erdők, növények szeretetét, míg a másik a
Balaton és a csend imádatát ültettee el a lelkemben& A "veszprémi
Mama" maga volt a megtestesült adakozás és jóság& Az "almádi
Nagyi" pedig az acélos  szigor mögöttei  titkos imádatot  művelte
száz  százalékon  pörögve,  miközben  meg  volt  róla  győződve,
hogy ebből senki, semmit nem vette észre& A családban mindenki-
nek volt hite& Kinek ebben, kinek abban& De ez valahogy soha
nem volt téma közötteünk& A Carpe Diem teljes sebességgel dü-
börgötte a famíliában és nem volt kérdés, hogy ezt mindenki ko-
molyan is gondolta& Így aztán nem esette szó politikáról, anyagi
különbségekről, "vérről, verítékről és könnyekről"& Annál többet
beszéltünk  viszont  a  nádasról,  az  erdei  fákról  és  cserjékről,  a
foszlós fánk receptjéről& 

– Mert tudod Bözsikém, az élesztőt mindig langyosan szoktam
felfutteatni – mondta Manci nagymama, aki aztán szájtátva hall-
gattea, hogy Bözsi nagyi hány pálcás terítőt horgolt a nappali ová-
lis,  faragotte asztalára& Nagyapáim pedig Pistámnak és Ferikém-
nek szólítva egymást, örömmel iszogatteák a fröccsöt egy-egy va-
sárnapi ebéd előtte& Így aztán mára már nem csoda, hogy nekem is
van hitem! Hiszek az emberségben, az értelemben, az intelligen-
ciában, a stílusban, a törődésben, az olvasotteságban, a jóságban, a
nagyvonalúságban, az érzelmek mindent elsöprő erejében és a
szeretetben, ami képes hidat emelni az emberek közé& 

Persze csak akkor, ha mi magunk is így akarjuk! 
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A Leander Ügyirat

Ne szépítsük! 
A növény pocsék állapotban volt& 
Láthatóan hosszú hónapok óta senki nem törődötte vele& A tél

folyamán még csak vizet sem kapotte& Elárvultan kornyadozotte a
lépcsőforduló előtte és reménykedette, hogy egyszer majd valaki
megszánja& Hát persze hol másutte, mint az én emeletemen?! Otte,
ahol minden nap látom! 

Április végére meg is érette bennem a gondolat& Egy olyan na-
pon,  amikor  hamarabb  befejezem  a  munkát,  "gatyába  rázom"&
Volt egy régebbi kaspóm, földem, növénytápom& Már csak az idő
kellette hozzá, hiszen elszántságból nem volt hiány& 

Fogalmam sem volt róla, hogy kié a leander, de úgy gondol-
tam,  nem  is  lényeges&  Tulajdonképpen  a  növénynek  akartam
"csak" segíteni! Szörnyű volt látni a vergődését! 

Télen falat is javítotteak a lépcsőházban, az emeletünkön& A le-
csiszolt fal porától szinte fuldoklotte& Nem volt egy csepp egészsé-
ges  földje  sem,  cserepéből  kikandikáltak tápanyagért  sikoltozó
gyökerei&

Egy délután aztán tisztán megéreztem, hogy itte az idő! 
Gumikesztyűt húztam, felszerelkeztem egy új cseréppel, fel-

vágtam a földes zacskót és megéleztem a metszőkést& 
Úgy léptem ki a folyosóra, mint aki lopni megy és szívből re-

méltem, hogy senki nem fogja megkérdezni, hogy mit piszkálga-
tom a növényét! A baj csak az volt, hogy nem tudtam honnan
várjam a támadást, mert fogalmam sem volt, hogy kié!

258



Érzés Rotte Bernadette

Órákon  át  metszetteem,  a  leveleket  egyesével  lemostam,  új
földbe  tetteem és  tápos  vízzel  alaposan  megöntöztem&  Utána  a
környezetét is felsöpörtem, felmostam& Már szürkület volt, mire
befejeztem a munkát& 

Hallotteam, ahogy a leander lélegzik! 
Elégedetteen léptem be a lakásba& Elfáradtam& Azzal a jóleső

fáradtsággal,  amikor  valami  olyat  visz  véghez  az  ember,  ami
megmenti másnak az életét&  Aznap este nem kellette elringatni,
hamar álomba szenderültem&

Reggel, amikor elindultam ottehonról, két hölgy várt a lift.re&
Az egyiket  még sosem látteam&  A másik viszont  ugyanazon az
emeleten lakotte, ahol én& Még elcsíptem a beszélgetésük utolsó
foszlányait, mielőtte beszálltak a lift.be&

– Látod Piroskám, megmondtam neked, hogy ki kell tenni a
leandert a lépcsőházba! Otte minden növény rendbe jön – mondta
a szomszédom, miközben rám ügyet sem vetve, az orrom előtte
becsapta lift.ajtót&

– Jó reggelt és szép napot kívánok – mondtam a csukotte ajtó-
nak, majd lecsaptam a laptop táskát a földre és csak nevetteem és
nevetteem, amíg a könnyem ki nem csordult&

Amikor végre magamhoz tértem, meglátteam a leandert az új
kaspóban, cserépben, földben, ahogy lelkesen bólogat a sarokban&

Furcsa& Még csak huzat sem volt…
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Talány

Ahogy az Idő sárguló ablakán benézek,
Látom, sóhajtva elszáll az élet&

Az ősz kacagva néz velem szembe,
Port és bánatot fúj a szemembe&

Már hiába ragyog a nap&
A felhőtlen ég etteől nem lesz boldogabb&

Mert benne van a levegőben az elmúlás füstje,
A szél hűvös lette, s a nyár ezüstje

Végleg messze szállt&
Szívem vacogva keresi kiskabátját&
Idézgeti a tavasz megannyi báját

És lassan elszenderül&
Vajon mikor lesz, hogy új életre kel, 

Tekintete is felderül? 
Apró ablakát megint szélesre tárja, 
És nyitotte lesz újra erre a világra?

Örökre

Az Idő mindig úton van& 
Zsákja a porban soha nem koppan& 

Míg folyton menetel előre, 
Mi várjuk, mikor kapunk végre erőre& 

Az Idő mindig úton van& 
Gondolata soha meg nem torpan& 

A téli szélben már látja előre, 
Miként ér a hegytetőre& 
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Az Idő mindig úton van& 
Lehagy bennünket szép sorban& 

Nevetve csillagport fúj a szemembe& 
Hajamat befesti, deresre& 
Az Idő mindig úton van& 

Alázatra nevel, megroppant& 
Egyet azonban soha nem tehet&

Nem törölheti ki szívembe vésette nevedet! 

Öröm Eső

Szeretem, mikor eső után felszárad a föld&
Szeretem, ahogy a fecske figókákat költ&

Szeretem, hogy a hajamba belekap a szél&
Szeretem, mikor anyám régmúlt időkről mesél&

Szeretem a hajnalt és mikor jön az alkonyat&
Szeretem, ahogy a július gabonát arat&

Szeretem a kévét, mit szorgos kezed köt&
Szeretem a mosolyod és minden örömöd! 

Szeretem a pipacsot, rózsát és pipitért&
Szeretem, hogy Móra szerint, "róka szava kicsit ér"& 

Szeretem a tavaszt és a tomboló nyarat,
Szeretem az őszt, télen a parazsat&

Szeretem, hogy élek! És tudom, hogy miért&
Mert élni jó! Mindegy, hogy mikor, kiért!
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Vers a Gonoszhoz

Azért sem sírok,
Azért sem retteegek! 

Szívemet nem roppantja meg,
Semmilyen gyűlölet!

Távol tartalak, 
Messzire kergetlek& 

Modorosságod soha meg nem érinthet!
Lekezelő vigyorod tartsd meg magadnak! 

Kioktatásod jó lesz majd azoknak, 
Kikre hatással vagy és megijednek tőled& 

Álszent szavaidnak folyton csak bedőlnek& 
Mert mézesmadzagod előtteük elhúzod, 
Hazug ígéreteiddel lelküket megrontod& 
Kapzsiságodra nincs is már mértékem, 
De jól vigyázok, megtartom értékem& 

Hát takarodj messzire, ne rontsd itte a levegőt! 
Báránykáidnak keress más legelőt! 

Mert melletteem neked semmi helyed nincsen& 
Emberségem az én legnagyobb kincsem& 

S te soha, de soha ezt meg nem kaphatod! 
Fondorlatoddal ki nem csalhatod& 

Mert erős vagyok belül, ne legyen kétséged!
Tűnj el hát gyorsan, ne kísérts, érj véget!

És vissza, soha ne gyere! 
Borítson be örökre a felejtés tengere! 
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Soós Katalin

Mindig nyitotte szemmel járok-kelek a világban& Érdeklődéssel
figgyelem a házak homlokzatát, elgondolkodom, vajon kik és ho-
gyan  élnek  az  ablakok  mögötte,  milyen  életük,  gondjuk-bajuk,
örömeik lehetnek az ottelakóknak& Kíváncsian figgyelem a villamo-
son, buszon körülötteem utazókat& Meggyőződéssel vallom, hogy
mindegyiküknek az élete kész regény&

 És minden évszaknak is megvan a maga varázsa& Így ősz táján
nemcsak a színesedő természet tud elbűvölni, de a gomolygó no-
vemberi köd is varázslatossá tudja tenni a környezetet&

És ahogyan a  semmiből,  az emlékekből  is  előtűnik egy-egy
alak! Jön, közeledik, egyre élesebbek lesznek a kontúrjai, míg vé-
gül az emlék kitisztul és kiderül: Hiszen őt ismerem, ő is érintettee
az életem, neki is köszönhetek egy-egy gesztust, szófordulatot,
dallamot, ami csak őt jelenti& És milyen régóta várja, hogy fel-
idézzem&… Sok ilyen törleszteni valóm van& Íme egy:
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Rezső bácsi

Mindig hirdetteem és  tanítotteam,  hogy a  mai  napom tegnap
este kezdődötte, amikor megterveztem, gondolatban végigvetteem
a teendőimet és azokat sorrendbe szedtem&

És íme ma itte állok kávés bögrémmel a kezemben és tétován
nézek körül a szobámban& Céltalanul, mert a hetek óta tartó ké-
szülődés a költözésre, a csomagolás dobozhegyeket teremtette kö-
rém, beléjük temetve egy élet alatte gyűjtötte kincseimet, amelyek
a házat az ottehonommá formálták& A vele járó örömet azonban a
hosszú várakozás elkoptattea: az elfelejtette kincsek újra felfedezé-
se után, lezárva már csak a dobozokat gazdagítotteák& 

Most meg itte állok a szoba közepén a megújulás, az új ottehon
teremtésének örömére várva& De nem jön a hír, hogy mikor köl-
tözhetek és melyik lakásba a már elkészült, szép új épületbe& Pe-
dig már testi-lelki erőim végén tartok a hosszú várakozásban& 

Az elől hagyotte kis digitális órára pillantok: 15 perc múlva in-
dul az óránként közlekedő buszom a városba& Hirtelen felvilla-
nyozódom: Igen, ma piacnap van, ha igyekszem még elérhetem&
A piacon mindig történik valami& Gyorsan lezárom a laptopot,
felkapom a hátizsákom, benne a lehetséges dolgokra, események-
re felkészülve mindig minden benne van& Elköszönök a cicától,
aki unottean nézi gyors mozdulataimat, a fejét dorombolva bele-
fúrja simogató tenyerembe és már úton is vagyok a városba&
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Mire a  piacra érek a  felhők mögül  előbukkanó napfényben
kedvtelve bóklászom az ismerős árusok közötte& Tulajdonképpen
cél nélkül  ballagok a piac közepén húzódó főutcán, így a pultok
hátsó részét, a raktárként felhalmozotte termékek érdekes világát
látom& Kerülgetve az elgurult paradicsomokat, káposztaleveleket
új világokat fedezhetek fel,  a még ládákban álló kiporciózatlan
termékek halmait&

Ahogy kényelmesen lépegetek, hirtelen a virágárus vödrei kö-
zötte egy napraforgó-csokron akad meg a szemem&

Rezső bácsi!  A napraforgó volt Rezső bácsi  kedvenc virága&
Visszafordulok és egy szép csokrot kiválasztok& Közben érzések
vihara tör rám& Rezső bácsi hiánya elborít és legszívesebben ro-
hannék a temetőbe, de nem tudom melyik sorban,   melyik par-
cellában van a sírja, mert a temetésére csak a szűk család kísérte
el& Mi, a barátai a temetés utáni megemlékező istentiszteletre és a
szeretetvendégségre gyűltünk össze a templomba& 

De Rezső bácsi, akkor hová vigyem a kedvenc virágaid? – só-
hajtotteam fel& És akkor bevillant, hogy a dombon, a város szélén
álló kis házából sokszor sétáltunk el a közelben lévő két kis tó-
hoz, ahol a padon ülve együtte csodáltuk a tájat, szavak nélkül él-
veztük a csendet, a madarak énekét, figgyeltük a vadkacsa-párt,
majd idővel később a szülők után sorjázó kiskacsákat& Ritkán a
városi parkban lakó szürkegém is megtisztelte a tavacskát: ele-
gánsan lépegetve a nem túl mély vízben&
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Rezső bácsit amikor a városba költöztem, az első vasárnap esti
istentiszteletre betértemkor ismertem meg& Az utolsó sorban ült,
mellé telepedve a szertartás után beszédbe elegyedtünk& Vékony,
kistermetű férfig volt, mosolygós, tiszta arcából derű sugárzotte és
csodálatos kék szemei szeretetteeljes figgyelemmel kísérték minden
szavamat& Jól kikérdezette, majd meghívotte magával a következő
heti házibiblia csoportba, ahová rendszeresen jár – persze, ha ér-
dekel& Idegen lévén a városban örömmel csatlakoztam hozzá& Így
letteünk hosszú évekig padtársak és jó barátok& 

Ekkor már nyolcvanon túl, közel a kilencvenhez, de még min-
dig az autójával  közlekedette& A biciklizést  éppen akkor hagyta
abba, és rögtön felkínálta nekem használatra&

Az ezután következő időben, mint rózsáról a lehulló szirmok,
sorra derültek ki hosszú életének érdekes történetei& 

Az  egyik  vasárnap  délután  páran  a  gyülekezetből  megláto-
gatteunk  egy  idősek  ottehonát,  ahol  a  rövid  istentisztelet  után
mindegyikünk csatlakozotte egy kiválasztotte idős emberhez és az
ő társaságában töltöttee az időt& Nagyon szívmelengető volt meg-
tapasztalni, hogyan nyíltak ki a nénik-bácsik a feléjük áradó fi-
gyelem  és  szeretet  fényében,  hogyan  törtek  elő  az  ifjúúságuk,
múltjuk távolából derűs emlékeik& Ezek a látogatások időről időre
megismétlődtek& Christine, Rezső bácsi felesége is több, mint tíz
éve ennek a háznak a  lakója volt& Az idős hölgy súlyos demenci-
ában  (agylágyulásban)  szenvedette,  imádotte férjét  sem  ismerte
meg, Rezső bácsi ennek ellenére minden nap meglátogattea& 
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Sohse felejtem el, amikor egy bibliaórán Rezső bácsi könnyek
közötte imádkozotte Christine-ért, aki ötvenkét évi házasság után
hagyta őt itte egyedül és kérte az Urat, hogy adja meg neki, hogy
mielőbb találkozhassanak újra&

Csak ekkor gondolt arra, hogy az ötszobás kertes házukat el-
adja és egy kisebb házba költözzön, amerre a tavacskák is voltak&
Ötvenkét év után kilencven évesen igen nagy fába vágta a fejszé-
jét ezzel, és nagyon bátor volt, hogy rászánta rá magát, hogy új
helyre költözzön, pedig otte nőtteek fel a gyerekei, Christine-nel
otte tartotte gyerekfoglalkozásokat, táborokat a gyülekezet gyere-
keinek, akik közül sokan náluk ismerkedtek meg életük párjával
és már az ő gyerekeik jártak a mai templomi vasárnapi iskolába&

A Christine temetése utáni szeretetvendégség olyan volt, mint
egy  nagy  családi  összejövetel&  Rezső  bácsit,  mint  a  jelenlevők
nagypapáját köszöntötteék és vetteék körül kicsik-nagyok& Én pe-
dig, mint közülük egy fürdőztem a szeretetükben&

Nem győztem csodálatomat  kifejezni,  hogy  Rezső  bácsi  ki-
lencven évesen, ötvenkét év után új életet kezd egy új környezet-
ben, egyedül& Számomra természetes volt, hogy a költözködésnél
én is segítetteem, utána a már üres házat is kitakarítotteuk& Boldog
voltam, hogy a lányával és 4  tinédzser unokájával együtte a kipa-
kolásban, rendrakásban hasznossá tehetteem magam&

Ahogyan bontogatteam ki a gondosan becsomagolt dobozokat,
apró tárgyakat, úgy éreztem most a soha nem látotte nagyapám-
nak segítek az új lakását ottehonná változtatni&
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Atteól kezdve az évek során rendszeresen látogatteam és igye-
keztem mikor mit kellette körülöttee elrendezni, takarítás, vasalás,
az Afrikában töltötte missziós éveinek relikviáit, a Burmában szol-
gált katonatársainak emlékeit összegyűjteni és időről időre aktív
beszélgető, sétáló társa lenni&

Most azonban hiába volt a kis tavacska a paddal Rezső bácsi
háza közelében, hiába keresgéltem az évekkel ezelőttei utat, nem
találtam meg& De váratlanul rátaláltam egy másik padra a közeli
parkban& Először csalódottean vágtam át a tisztáson föladva, hogy
eltervezette visszaemlékezésemet a megszokotte padon töltsem, de
mégis elfáradva lerogytam a váratlanul felbukkant padra&

Megadtam magam és engedtem a feltörő érzésemnek: Rezső
bácsi itte van! Éreztem jelenlétét és hogy ő is élvezi a pillangók já-
tékát, az enyhe szellőben elterülő vadszegfű illatát, ezt a békés
csöndet, ami a padot körüllengi&

Végtelen békesség töltötte el, nem számítotte hol vagyok, meny-
nyi ideje ülök itte, a feltörő emlékeimnek utat engedve az idő hul-
lámain  ringtam&  Jó  volt  találkozni  Rezső  bácsival,  szimbolikus
pót-nagyapámmal&

A napraforgó-csokorra  pillantotteam, hirtelen ötletteel a közeli
buszmegállóhoz  sétáltam  és  elmentem  ahhoz  a  templomhoz,
amelyben utolsó alkalommal a lánya és unokái szervezésében a
94&  születésnapját  ünnepeltük&  Mindenki  ismerte  Rezső  bácsit,
így a csokrot pár sor kíséretében a gyerekekkel foglalkozó óvó-
nőnél hagytam, aki meghatódva vettee át és ígérte, hogy továbbí-
tani fogja a családnak&
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Svéda Andrea

Svéda Andreának hívnak& 14 éves koromban kezdtem el verse-
ket írni, melyeknek témája a szeretet, szerelem, jelen, múlt, maga
az Élet és az Érzések&

Úgy gondolom a két legszebb hivatást választotteam: az anya-
ságot és a költészetet& 

Gondolkodásomat egy idézetteel tudnám kifejezni: 
"Kártyáinkat a sors keveri, de mi játszunk&" 

Igazi bemutatkozásomat pedig az írásaim rejtik vagy a csilla-
gok&
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Szerelem

Létünk Napja, mint szelleme

fénnyel űz – elbújik,

sugarai, ha szívbe fulladnak,

őrült szikrák gyulladnak&

Kétely fűz gyöngyszemeket,

vagy elmúlik egy érzés lángja,

ránk fonódik örökre – hű lánca,

vagy mint széthulló percek

a múltba zúdulva

emlék ölébe gurulnak?
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Éjjeli érzés

Az elfáradt napot
kémlelem&

Bánkódva elmúlna, nem
remél&

Ásít egyet velem, még egy
perc,

álmosan lehunyja nagy
szemét&

Szaporán születő szavak
fel

sírnak, szép magányos
éjben,

majd korán
megnyugszanak
Csillag-anyjuk
fényszívében&

Megérette a Hold, rám
köszön&

Tanítgatja szeretni az
életet…

Belém markol most a
csönd, 

felszakítja bennem a
végtelent&
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Elhagyott érzések

Száguld a szél, hátán az este
Sietve vinné már a fellegekbe&
De ő még maradna…szétnéz
Kavarog benne ezer érzés&

Látja még bujdosó állatok sorát,
Árva gyerekek egyetlen mosolyát&
Városok, utcák házainak erkélyét
Kigyúlt lámpák szerelmes fényét&

Falvak agilis emberi szikráit
Gazdag utazás nehéz szikláit,
Álmokkal parolázó tetteeket&

Lombok alatte játszó verebeket&

Nem akarja még lezárni e napot
Úgy érzi valamit otte lent hagyotte,
Nincstelenek gazdag lelkét, vagy

Gyermeknek olvasotte tarka mesét&

Talán a nap érzését, egy csókot
Egy emléket, vagy egy pillanatot
Egy megsemmisülő versszakot

Talán egy felejthetetlen dallamot&
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 dr. Szikszay Péter

1953-ban   látteam meg a napvilágot a
budai Sas hegy tövében 3 gyerekes polgá-
ri családban&& 

Állatorvos  letteem,  vidékre  kerültem
egy dolgos kis sváb településre& Színes és
hosszú legénykor után 38 évesen megnő-
sültem,  leánygyermekünk  születette&
Együtte vagyunk  nejemmel  28  éve,  erős
harmóniában& Lányunk Svájcban lelt bol-
dogságot és munkát&  Mi mosollyal, néha
szülői könnyel drukkolunk Neki& 

Voltam amatőr figlmes 8 mm-es kamerával, országos sikereket
értem el, animációs figlmemet az akkori állami Tv is bemutattea&
Publikáltam vidéki  lapokban,  országos lapokban fotókat,  íráso-
kat& Pályázatokon értem el fotós sikereket& Bejártam a világ szá-
mos pontját,  dolgoztam és éltem az USA-ban egy évig&  Jártam
sokfelé Kairótól Máltáig& Idén – így érette koromra – életem egy
nagy álma, egy 18 emeletes óriás hajón történő Földközi tengeri
utazás is teljesült& Egyszer majd biztos ez is megjelenik egyik írá-
somban& Helyi kisvárosi újság főszerkesztője vagyok&

Írok, írtam rövid novellákat, memoárokat& Legutóbb a Parla-
mentben volt az ünnepélyes bemutatója egy antológiának, ami-
ben sok szerzőtárs mellette megjelent egy írásom& Az Info-Szpon-
zor kiadónál is már több antológiában megjelentem& 

Itte van most egy egyszerű hétköznapi álom, némi humorral&
Olvassátok könnyedén, szeretetteel  ajánlom Feleségemnek, min-
denben hű társamnak és persze Nektek, kik ezt az érzésekkel teli
kötetet kézbe veszitek& 
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Tyúkpanasz

Mint  minden reggel,  ez  is  nehezen
indult&  Ez  már  mostanában  csak  így
szokotte lenni&  Bár ha mélyebben bele-
gondolt, korábban se indultak túl köny-
nyen a reggelek& Van aki csak kiugrik
az ágyból& Ő nem ez típus& Szemét tö-
rölgettee,  kicsit  tornászotte,  pár  felülő
gyakorlat az ágyban aztán, majd szede-
lődzködni  kezdette&  Ablaknyitás,  jöjjön
be a téli friss levegő& Ha hideg, hát hi-
deg, de ébresztő hatású&

Reggeleinek az utóbbi időkben meg-
volt az új rendje& Egyik legfőbb reggeli feladat volt a szomszédos
utcában a Mama tyúkjainak a megetetése, megitatása& Mama már
nehezen mozgotte, így elkelt a segítség& Mentek reggelente 7 körül
a  feleségével,  nagy  hóban,  esőben,  napsütésben&  A  feleség  a
mama körül segédkezette, míg ő – hideg téli nap lévén – behordta
a tűzifát, közben a tyúkok már zaklatotte kotkodálásban voltak&
Jelezték, hogy miért nem velük törődik inkább&

Igyekezette, de ez  volt  a napi  sorrend,  előbb a fa&  A tyúkok
majd kapnak tápot egy kis kukoricával felhígítva, meg a szom-
szédok is ottehagytak időnként  egy vödör vízben ázó maradék
szárazkenyeret,  ételmaradék főtte tésztákat,  ezt  azt&  Nem éppen
minden tyúknak való, de az átröpülő vadmadarak, galambok is
csemegéztek belőle, sőt ha olyan volt a macskák is& A tyúkoknak
leginkább a kukoricás táp kellette, legalább is látszólag azt jobban
kedvelték, vagy csak megszokásból&
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A tyúkok – voltak vagy 20-an – már gyülekeztek rendesen a
hátsó kertben& Volt köztük ketrecből leselejtezette tojó hibrid, ken-
dermagos meg mindenféle& Több helyről kerültek a Mama kertbe&

Egyikük, egy fehér tollú, az valahogy mindig elkülönült a töb-
bitől& Most is ezen a borús, párás téli reggelen, mikor még koszos
harmadnapos hókupacok is borítotteák a hátsó udvart – a fehér
elől  állt  a  kerti  vaskapunál,  fejét  oldalra  tartva  csak  nézte  őt,
ahogy hozza a tápos vödröt az etető felé& Egyszer csak mégis utá-
na eredt, elkezdte csipkedni a nadrágszárát s állandóan a lába kö-
rül  téblábolt,  mintha vissza akarná húzni,  vagy megállítani&  A
többi tyúk bezzeg már kotkodácsolva várakozotte, hogy kiöntse az
aznapi „reggelit” nekik&

Megállt, hogy megnézze közelebbről nincs e valami baja en-
nek a fehérnek, hátha gilisztás vagy náthás, de jó kondícióban
volt, baj nem látszotte rajta&

– Hé öreg – szólalt meg hirtelen valami rekedtes hangon a
tyúk! – Nem gondolod, hogy baromira unjuk ezt a monoton ka-
ját? Mindig csak ezek a tápok, meg ezek a kiszáradt kemény ku-
koricaszemek& Jó, hogy hozol néha egy kis vízbe áztatotte kenye-
ret, de gondolod, hogy ezeket így tényleg szeretjük?

– Miért, mi kéne amúgy?! – válaszolt és fel se fogta hirtelen,
hogy Ő most egy tyúkkal  beszélget,  csak a felvetette probléma
megoldására koncentrált&

A fehér tyúk felröppent a közeli korhadt farönkre és onnan
folytattea reklamációját&

– Öregem, – így a tyúk – ezt azért már Neked is tudni kéne,
hogy mi szeretjük a zöld növényeket is itte az udvarban, szeret-
nénk kapirgálni mindenféle friss növényt a jobbakból meg boga-
rakat, rovarokat& Én mondjam Neked?

– Na tyúkom, hát tél van, honnan szedjek Nektek ilyesmit?
Tudod jól: a növények még nem bújtak elő, a bogarak is alszanak
valahol&
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A tyúk csak nézte őt félretartotte fejjel és talán gondolkozotte,
legalábbis ez látszotte rajta& Bár a tyúkok ritkán gondolkoznak&

Közben peckesen fejét fel tartva, fartollazatát büszkén lobog-
tatva odaérkezette a beszélgetésre a Kakas is, mély határozotte han-
gon közölte:

– Te meg fehér tyúk, menj azonnal vissza a többi lány közé,
majd én tisztázom az ügyet a Gazdával! – és élesen a gazda sze-
mébe nézette úgy lentről&  Ő már csak ilyen korrektül szólítottea,
hogy Gazda& A fehér meg a nyakát behúzva visszaoldalgotte a töb-
biek közé és élénk kotkodácsolással otte öntöttee ki tovább lelke
minden bánatát&  Egy-egy hangfoszlányt  el  lehetette csípni&  Biz-
tattea a többi tyúk:

– Jól van fehér, jól megmondtad a magadét, mi is unjuk már
hogy mindig csak tápot meg néha száraz kenyeret kapunk! Jo-
gunk van a változatossághoz – mondta a legöregebb tyúk, kinek
hátán már alig volt toll& Néha összesúgtak a háta mögötte a többi-
ek, hogy ő volt egykor a kakas kedvence&

A kakas közben a gazdával egyezkedette:
– Nyugalom, Gazda – így a kakas – bár sok igazság van ab-

ban, amit ez a tyúk mondotte, de oldjuk meg demokratikusan a
konflöiktust! Először is öntsön nekem itte abba a kis tálba egy kis
pálinkát!

– Pálinkát???… – hát mióta isznak a Kakasok pálinkát?!
– Nézze gazda, ezt bízza rám& Időnként újítani kell, ilyen a vi-

lág meg maga is tudja milyen jó hatással van az emésztésre, meg
ha vannak gilisztáim azokat is kihajtja& Szóval kezdjük így és le-
csitítom én a reklamáló tyúknépet! Persze azért valami zöldet is
szerezhetne, tudja – és itte szinte kacsintotte egyet, egyre pecke-
sebben tartva magát a kakas – kell az a vitamin, nekem különö-
sen a tyúkok napi boldoggá tételéhez&

– Igen,  igen… – szólt  az újra valahogy odakeveredette fehér
tyúk megint, – Bizony-bizony kakasom én már régen kerültem
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sorra& – és szinte egészen a kakashoz simult& – Úgyhogy a gazda
mielőbb szerezzen valami zöld takarmányt, legalább a kakasunk-
nak!  –  mondta  stréber  módon,  de  gondolatban  bízotte benne,
hogy nekik tyúkoknak is jut& A gazda most már teljes meglepeté-
sében, tanácstalanul nézte a kakast&

– Ügyeskedjen! – szólt biztatásul a Kakas mély hangon, a gaz-
dára nézve és közben fél lábbal megbiccentve és kicsit a fejére
koppintva visszaparancsolta a tyúkot megint a többiek közé& 

Majd halkabbra fogva : 
– Tudja azt a pálinkát se feledje, mindegy milyen ízű csak has-

son! De talán a cseresznyésben van a legtöbb vitamin& Hallotteam,
hogy maguk úgy is hívják hogy „Cs”-vitamin&

A gazda most kezdte lassan és igazán felfogni, hogy: Jézusom
Ő egy kakassal, meg egy tyúkkal beszélget& Valami nem stimmel
ebben az egészben&

A tyúk, a fehér közben megint vissza hízelegte magát a Kakas
mellé& Felugrotte újra a farönkre és így szólt:

– Na öreg! – mert úgy gondolta a gazdát Ő már csak továbbra
is így bratyizva is nevezheti& – Akkor hogy ne mindig csak ezt az
unalmas tápot hozza nekünk, tojok itte magának egy szép nagy,
egészséges tojást, aminek sokkal szebb is lehetne még a sárgája
is, ha mást is etetne velünk nem csak tápot!

A tojás lehullotte s valahogy… valamiért egyre erősödő vijjogó
hanggal esette alá és gurult a sáros hó áztattea földön& A vijjogás
fokozatosan erősödötte, majd elhalkult, majd újra& 

Ekkor Ő - nevezzük most már Gazdának - szemét dörzsölve
kinyúlt a takaró alól és lenyomta az ébresztő óra gombját& Álom
és ébrenlét határán elbotorkált a spejzba és egy pálinkás üveget
cipelt magával& Felesége rémülten nézette rá& Te sohase szoktál pá-
linkát inni, pláne nem reggel&&

– Hát én nem is… de… a kakas… és itte nem fejezte be a mon-
datot& Csak a fejét vakarta zavarában&
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Csaba nagy utazása,
avagy tanmese felnőtteknek

Szépen kizöldült  a fű
körülöttee& Itte az idő, hal-
lottea  a  többiektől,  hogy
ilyenkor sokan útra kel-
nek& Fiatal volt még Csi-
ga  Csaba,  úgy  érezte
neki  mindent  meg  kell
ismerni amilyen gyorsan
csak  lehet&  Míg  az  öre-
gebbek  a  megfontoltab-
bak  fél  nap  alatte csúsz-

ták át a szomszéd nagyobb levélre, otte a kerítés menti sziklakert-
ben, ő megpróbálta néhány óra alatte teljesíteni a távot&

– Hova rohansz? Még valami bajod lesz – mondták a többiek& 
– Ne menj olyan magasra azon a növényen! – Ilyesmikre is

figgyelmeztetteék, de mindhiába&
– Majd észrevesz az emberforma lény, aztán egyszerűen fel-

kap is kidob valahova, sok ismerősünk „repült így el” végleg, ta-
lán a szomszéd kertbe, vagy világba& Vagy jön avval az erős víz-
sugárral, mint egy tornádó, s lesöpör valamelyik sziklára& Még a
házad is betörhet! 

De  Ő  nem  hallgatotte rájuk,  csak  szédületes  sebességgel  –
ahogy már párszor megtettee – csúszotte át a szomszéd levélre& Bá-
torsága és ügyessége mellette, azért óvatos is volt egy kicsit& Ha
valami mozgó lény, vagy csak egy árnyék közeledette, gyorsan be-
húzódotte a házába& Fiatalságából adódóan persze nagyon kíváncsi
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is volt, ilyenkor belülről a házából figgyelt& Bármit mondanak is a
tapasztaltabbak, a világot meg kell ismerni& Felcsúszotte a virág-
szerű növény tetejére a zöld levelek szélére, otte a legízletesebb&
Pont ezt hagyja ki csak úgy óvatosságból?

Ekkor jötte az a nagy fehér, szőrös, sárga szemű, hegyes fülű
valaki& Mókás egy lény volt, talán ijesztő is, de Csaba nem ijedt
meg& Bízotte a háza védelmében& Biztonság kedvéért a csápjait is
behúzta, bár szerettee volna kipróbálni milyen, ha hozzáér a lény
nagy bajszához? Alul a növény tövében az öregek rémülten súg-
ták: 

– Vigyázz Csaba, Csiga Csaba, csak óvatosan, ez egy macska!
Ha a hatalmas karmaival elkezd Téged házastól pörgetni, vagyis
szerinte játszadozni kezd veled, akkor véged! – Kíváncsiságát le-
győzve mozdulatlanságig visszahúzódotte a házába&

A macska szaglászta, kicsit megpofozta mancsával& Láttea hogy
nem mozdul, játékra nem alkalmas, így odébb állt& Csaba felléleg-
zette, de ugyanakkor nagyon örült, hogy ilyen bátor volt és ilyet is
látotte& Láttea a félelmetes macskát! Fura nagy szőrös lény és még
háza sincs& Komolytalan& Ezen elgondolkozotte: milyen is lehet az
élet ház nélkül& Neki van, így újból virgonc lette& Előbújt a házából
és szédületes sebességgel, pár óra alatte átcsúszotte a hatalmas vár-
fal alatte& A várfalról a idősebbek úgy tartotteák, azt mesélték, hogy
az egy emberek csinálta deszkakerítés, de Ő csak várfalnak hívta
magában& Egyszer megtervezte, és már a kivitelezésen gondolko-
zotte, hogy nem csak alattea fog átcsúszni, hanem felcsúszik vala-
hogy a tetejére, ami már olyan magas mint „Himalája” Ezt a ne-
vet is hallottea valakitől& Szerettee kihallgatni az idősebbek beszél-
getését, amikor nem vetteék észre& Szeretné onnan a csúcsról meg-
nézni milyen a világ? Persze a tapasztaltabbak erről is lebeszél-
ték& 

– Ha fel is jutsz a tetejére – mert nem vette Téged észre az Em-
ber, és nem dobotte le onnan egyszerűen – akkor is mire felérsz ki
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fogsz száradni és nem tudsz tovább csúszni& A deszkafalon sem-
mi ennivaló nem lesz a nagy úton! Pedig milyen izgalmas lenne
olyan szédítő magasságból körbenézni a kerten túli világba?! 

Eddig azt hittee a kert a Világ& Na de most, hogy végül is – ha
nem is megmászva, de a hagyományos alsó megoldást választva
– átcsúszotte a kerítés alatte, a látványtól lenyűgözve úgy érezte a
világ csak itte kezdődik igazán& Egy új, egy veszélyes, de izgalmas
világ!  Előre  nézve  egy  retteenetesen  széles  szürke  sávot  látotte,
amin  időnként  dübörgő  zajos  valamik  száguldotteak  el  olyan
gyorsan, hogy azt fel se tudta fogni& A csápjai is beleremegtek&
Emlékezette rá, hogy az idősebbek mindig könnyes szemmel, hal-
kan meséltek erről a kerti világon túli szürke sávról&  Megemlí-
tetteék, hogy retteenetesen széles és retteenetesen veszélyes& 

– Még gondolatban se próbálj átcsúszni rajta! Ez maga a vég,
a dübörgő valamik agyontaposnak!

–  Ezt  hívják  aszfaltútnak&  –  Még  a  nevét  is  csak  sutteogva
mondták ki& – Még senki nem jötte onnan élve vissza, illetve, talán
– és itte az öreg csigák is elgondolkoztak, – volt aki ismert olyat,
hogy éjjel teliholdnál átcsúszotte rajta és élve maradt& Akkor talán
az emberek is, meg azok a dübörgő valamik (amiket egyesek au-
tóknak hívnak) azok mind alszanak&

Csiga  Csaba  mindenkit  meghallgatotte,  de  a  kalandvágy  az
nagy úr& Úgy érezte neki mindenáron meg kell ismernie az asz-
faltút túloldalát&  Valakinek mindig fel kell  fedeznie az ismeret-
lent, így jut előbbre a világ, így gyarapszik a tudás&

– Lehet, hogy én leszek a leghíresebb csiga a világon& Lehet,
hogy én leszek az a híres, aki nappal is át mert csúszni az aszfal-
ton? – tűnődötte ilyesmiken&

Elindult& Úgy látszik az ég is áldását adta bátor elhatározására,
mert az első 2 órában jól haladt& Jó pár centit előbbre jutotte és
nem jötte senki és semmi, nem zavarta meg semmi rendkívüli ese-
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mény& Néhány bogár ugyan átment rajta, egyik másik még el is
időzötte a házán& Ezeket már megszokta& Volt amelyiket csak úgy
rutinból a csápjával elzavarta& A harmadik órában ahogy bravú-
rosan haladt, jötte két keréken egy fütyörésző ember& Az csak úgy
gurulás közben ránézette, kikerülte, nem lette semmi baj& Időnként
hallotte erős dübörgő zajokat, de azok messze lehetteek, ő csak csú-
szotte tovább rendületlenül& Úgy látszotte ez egy csendes aszfalt&
Egyszer aztán közeledette felé az öregek által mesélt autó nevű
szörnyetegnél egy sokkal  nagyobb, de hasonló kerekes valami&
Rémisztően közeledette& Gondolta  mégis itte a vég!  Nagy kerek,
rücskös gumik voltak a valamin& Egyszer kihallgattea két nagyon
öreg csiga beszélgetését, azok meséltek ezekről a dübörgő óriás
gépekről, a traktorról& Bizonyára ez az, s akkor most neki befel-
legzette& Ő és az álmai odavesznek, nem fedezheti fel a másik vilá-
got az aszfalt túloldalát, nem lehet se híres, se hős? Valami isteni
csoda folytán a traktor nevű szörnyeteg megállt előttee pár centi-
vel& Éppen annyival, hogy még nem ért hozzá& Emberi lény szállt
le róla és bement egy másik kertes világba Rémületéből felocsúd-
va Csaba minden eddiginél  nagyobb sebességű haladásba kez-
dette& Sebesen csúszotte előre& Még valami dübörögve áthaladt fe-
lettee, egy gusztustalan olajcsepp is csöppent a házára& Már ez se
érdekelte,  csak örült,  hogy él  és felfedező akart lenni&  Az első
zöld fűszálak és egy eldobotte papír zsebkendő érintésével jötte rá
hogy megcsinálta& Átkelt az aszfalton s otte volt a másik világban!
Biztos majd emlegetik a csiga-történelemben& Ő, Csaba aki felfe-
dezte a másik világot, az aszfalton túlit! Gyorsan, pár óra alatte,
becsúszotte az új világ egyik bokra alá és hősként nyugovóra tért&
Előttee még megrágotte pár levelet& Úgy érezte egész más az ízük&

Néhány  nap  múltával  viszont  arra  ébredt,  hogy  mégiscsak
mintha majdnem ugyanolyan volna itte minden, mint a túlolda-
lon& Úgyhogy kis meditáció után nagy döntést  hozotte, elindult
vissza& Hívta őt haza a honvágy!
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T.Zia

Nem török én nagyra,  kicsinek születteem& Három kiló alatte
mérték meg a lelkem, ebből a testem volt szerintem a könnyebb&
Mégse hullasd értem hiába a könnyed, mára erős kézzel fogom
azt a gyeplőt, mivel féken tartom magamban az erőt, el ne szaba-
duljon& Vigyázok magamra& Csak néha nem adok a saját szavam-
ra& Egyébként hitteel és szívvel is dolgozom& Jó munkaköröm van,
panaszra nincs okom& Minden lében kanál& Ez a beosztásom& A
figzetést persze hiába is várom, de a pénz nem minden, és nem is
boldogít& (Arról sem hallotteam mondjuk, hogy szomorít&) Viszont
a kicsit, ha becsüli az ember, és az Isten éppen egy másik lelket
ver,  bizony,  lehet  boldog&  Kicsit  csak,  vagy nagyon,  (és  ehhez
nem is árt egy aprócska vagyon) minden azon múlik, színes-e az
álmunk, mit az életünkben néha megtalálunk&
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Vers-szerződés

Kezemből kifordult, s földre hullva,
hangosan koppant a járólapon&
Lelkem térdre rogyotte, s mint egy hulla,
elvágódotte& Ezen a szép napon,
sikerült végre kitépnem szívem&
Nem félek& Tudom, rég halotte vagyok&
Vérem se csordul& Kiszívták& S mit nem,
magam adom& Vigyétek, angyalok&
Szívem tiétek, néhány csepp akad
benne még véremből& Nektek adom&
Kössétek kendőbe, s dalra fakad,
míg ezer verssel majd megsiratom&

Tervezet

Nézz csak rám& A munkád túlteljesítetteed&
Az volt a terv, lágyíts, de te tönkretetteed
minden keménységem, erőm is elhagyotte&
Nem bízhatok többé rád így feladatot&

Kérek vissza mindent, mit elvetteél tőlem&
Minden durvaságot kiloptál belőlem&
Add hát mindet vissza, ha akarod, tépj szét&
Aztán fuss, menekülj! Ne várd ki a végét&
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Ő-lelés

Nem kerestem, nem kutatteam,
nem hívtam, és nem mutatteam
ujjal rá, hogy ő az, ő kell&
Csendben vártam, jöjjön ő el&

Nem kértem, nem marasztaltam,
néha kicsit vigasztaltam,
de nem futotteam utána&
Bármennyire is kívánta(m)&

Nem sírok, és nem zokogok,
hogy ha látnak, szám mosolyog&
Boldog vagyok? Boldog, igen&
Álmaimban most is hiszem&

A boldogsághoz

Kerestelek, kutattealak,
megtalálni akartalak&
Mégis, végig atteól féltem,
ha rád lelek, nyomban végem&

Mit keressek, ha majd egyszer
karjaim közt kelsz és fekszel?
Mit kutassak, mire vágyjak,
felismerlek, megtalállak,
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s el kell újra vesztenem
téged, úgy, ahogy fejem?
Inkább, minden új napon
az Úrhoz imádkozom&

Ne adjon téged nekem,
ne lehess soha velem&
Célom, így örök marad&
Rád találnom nem szabad&

Szív-karma

Életeim során
eddig annyit adtam,
hogy tőled, kedvesem,
csak kapni akartam&

Félrebillen tudom
kissé majd a mérleg,
minek serpenyője
szívet-lelket mér meg&

Mit bánom én, egye
alvilág őrzője&
Szülessek hát újra
így, erre a földre&

Nem leszek se jobb majd,
se rosszabb, mint voltam&
Veled, én kedvesem,
e leckét tanultam&
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Tóth János „Janus”

vagyok aki lehetek

vagyok aki lehetek
egy bonsai a világnak
kiben nő a végtelen

de mindig visszavágnak
cserepem apró szürke
vizem hangja is kimért
több a sötét mint a fény

nem kiálltok istenért
ide tesz és oda rak

ráncos kezű vén idő
levelem közt nincs virág

csak magány mi nagyra nő
vagyok aki lehetek

egy bonsai kis világa
szárba szökő félelmem 
már nincs ki visszavágja
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Apa

Révedve álltam a vén hárs alatte,
elcsoszogotte melletteem a nyár,

rád gondoltam, csak egy percre,
mire észbe kaptam, havas a határ&

Hónapok, évek, mind csak pillanatok,
röppennek, suhannak észrevétlen,

s jön egy nap, mikor a vén hárs alól
hazafutok hozzád egy furcsa fényen&

Fény-kép

Szemeim tükrében törik a fény,
képpé lesznek a színek szilánkjai,

alakod mása bennem enyém,
hagyom a reményt kicsit játszani&

Íriszemre zuhan pilláim rácsa,
a sötét, színek helyére ül,

bennem egy dal szól, síró brácsa
reszkető húrja könnyemnek feszül&

Átrohan lelkemen ezer emlék
nyitva hagyva az ajtót maguk után,

ha tehetném, ma én is futnék,
hozzád drága halotte édesapám&
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csak tudnám

csak tudnám
hogy honnét ismerem magam

és ami én vagyok
még e bordarácsba van

vagy ez már csak 
egy öklömnyi húsdarab
a lelkemnek hitte valami

csak egy giccses régi színdarab

nagyra nőt csendek
árnyékában hosszan elmerengek

milyen hosszú a sor
akik már régen nem szeretnek

nincs ölelésük
pillantásuk hangjuk is halotte

akár a hitem
mit egykor tán jó apám adotte

szárad a létem
por száll a majd félévszázadon

emlékek sárgulnak
mint falevelek remegő ágakon

kidőlt vágyaim
korhadó álmaimra dőlnek

már nincs mit adnom
a folyton kolduló időnek
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nem tudom
hogy honnét ismerem magam

de tudom ami én vagyok
abban ő is mélyen benne van

de fénye már árnyék
fellegekről rám zuhan az este

bolyongó szívem
szerelmét vakon hiába kereste

álmomban /reflex vers/ 

pitypang hófehér gömbje vagy
lélegzet visszafojtva csodállak
de az ébredés résén huzat oson

s te betöltöd a szobámat

mint ezernyi hold
lebegsz s forogsz ágyam körül

 tenyerembe gyűjtelek
s te a minden életvonalamra ül

de látom nem szívesen maradsz
utadra enged leheletem

s mikor eltűnsz az ablakból
engem szíven szúr a szerelem

furcsa hideg ébredés vár rám
lassan kinyitom tenyerem 

s a párás szorítás alatte
egy pitypang magját lelem

apró remény elültetem
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Tükröződés  („oly korban éltem én” ) 

„Oly korban éltem én e földön”
mikor hitvány gyilkosokon öltöny,
míg az igazság meztelenül, vakon,

jajgatotte a dér fedte avaron&

Mondd, hogy lehet, hogy minden korban,
népek milliói fekszenek a porban,

és pöffaeszkedő kapzsi királyok, urak,
mind verítékek tengerén fényűzőn mulat?

Urakból, királyokból, nincs csak marék,
hol a tömeg, melynek kezében roppanék

az emberiség legádázabb férge,
mikor lesz már felakasztva végre,

mind az összes, kik sorsokat gyűrnek?!
Hej, de szeretnék lenni, hatalmas tűznek,
mely átrobog a világon s megtisztítja azt,
szolgák hadára hozva változást, s vigaszt!

„Oly korban éltem én e földön”,
mint Radnóti, kinek szellemét költöm,
hogy szavai, mit papírra vésette hajdan
adjanak erőt, nekünk most a bajban&

Nyújtsuk kezünk, mások kezeibe,
s legyünk e kor, „népek tengere”!

Mossuk el e szennyet, az emberiség rongyát,
ezredeken  át a hatalom ne járassa bolondját,
hisz nincs élet, csak egy, ez, ebben a korban,
most kéne tenni, mert késő lesz már holtan!
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„Oly korban éltem én e földön”
mikor az ember, ember lehetette,

nem volt éhség, baj mi reggel kölcsön,
mikor az Isten mindenkit szeretette&

Jó lenne majd így leírni a mát,
megsimítani a mosolygó unokát,

mikor az égi harsona fentről nekem  szól,
s könnyű lélekkel engedni a tollat magamtól&

pont olyan

nyitotte esernyőmből 
zuhog az eső

talpam alatte szívem
buborékos kő

lenyugszik a remény
otte az ég peremén
összetört fényeit
szél söpri körém

nincs tavasz csak április
az ősz örök burok

sóhajtanék de minek
lassan haza indulok

cipőmbe kapaszkodva
a hideg sár lép velem

bámulom hisz pont olyan
mint szívemen a szerelem
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Tóth Mária

Tóth Mária vagyok, 1977& március 8-án születteem Mezőcsáton&
Ebben a kisvárosban élek& 

Foglalkozásom tanító és zeneoktató& 2004-től foglalkozok ko-
molyabban a versírással& 

Több antológiában szerepeltem már& Érzékeny lelkemnek kö-
szönhetően más szemmel látom a világot& Verseimben az emberi
lélek, a szerelem, a szenvedély, a hit és a természet szavakba ön-
tötte formája található meg& A líra, a romantika röpteti képzeletem
szárnyát& 

Sutteog és hajt a fantáziám és álmom, valósággá formálom sza-
bad szárnyon&
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Új fények útján

Öregebb lette a reggel&
Fonotte hajából sárga fényeket

szórt a nap&
Rozsdás tenyerét megdörzsölte a múlt,

porrá hullt félelmei előtte
jövőm reménye színesebb maradt&

Az idő vándorbotjáról megkarcolt emlékek
merengtek rám&

Magasra emeltem lelkem,
hallgatteam halk sóhaját&

Útszéli fák közötte már kócosan
sárgult a fény,

boldogságot simítotte arcomra&
Felébredt bennem a szenvedély&

Madárdalok közötte hallotteam meg
szívem énekét&

Vágyak festetteek képzeletem ablakán&

Belém karolt hitem, egy következő
sétára vár&

Új ruhába öltözötte énem
angyalmosollyal elindult tovább&
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Rút szépség

Szép voltam,
mikor hozzám járt a csönd 

megnézni lelkem tisztaságát&
Felemeltem elesetteet,

ha kinyújtotte keze rám várt&
Búját elém engedte,

jaj szavai rekedtek meg
néma száján&

Vérző szíve mosta fájdalmát& 
Leporoltam róla

a világ hozzávágotte mocskát& 
Hallgatteam, csak a lelkem szólalt& 

Akkor is szép voltam& 
Szép voltam, 

mikor szerelmem
az igazság oltárán állt, 

s mindenét letettee&
Baljós árnyak jártak,

megrekedtek szívemben& 
Némán siratteam az átkom, 

melyet a sors könnyelműen 
mindig rám dob& 

Szép voltam,
mikor gyermeki kacajokat varázsoltam&
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Apró gyöngyökkel csillogotte
tekintetekben példa voltam&

Szép voltam,
mikor tudás fájáról

odaadtam a gyümölcsöm& 
Etetteem gyermekeket, 

kik lelke éhesen üvöltötte& 
Szép voltam,

mikor apró tenyerek
tenyerembe simultak& 
Gyermeki tiszta fényt

lelkem kincsei közé csomagoltam& 
Szép voltam,

mikor a halál megállt előtteem&
Anyám megtört reménye, 

síró imája 
életet lehelt lelkembe& 

Szép voltam: 
anyám-tükre sohasem hazudotte&

Tudom, hogy szép voltam, 
pedig a világ mennyi 

rút bélyeget rám nyomotte& 
Rútnak lát világnak világa,
átfestette önző délibábja& 
Belül hordozom a napot, 

fénye mindenen túl ragyog& 
Nem látod, hol vagyok&
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Fénytelen

Szívem nyár,
lelkem tél&

Őszi elmúlás emlékek ködén,
hullajtja remény-levelét&

Virágzó álmokat
festene a szív,

tavaszi fényt csókolna
lelkembe a hit,

de itte ülök a jelen küszöbén,
hideg minden&

A csend is idegen&
Megrekedt sötétben

Istent keresem&

Utolsó

Fáradt levelet elereszt a szél,
pihenni tér sötét földágyra,

utolsó lüktetésében felsírt a remény,
mozdulatában az elmúlás tánca&
Vérvörös alkony feszül a tájra&
Sír az eső, könnyeiben bánat&

Talán a ma az utolsó esély,
hogy lelke könnyű legyen,

– levélerein élete szomorú ránca –
bármikor hívhatja magához

a halál zsoldos katonája&
Feketeség terül a tájra&
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Érkezek

Nyári fuvallatként egy hamvadó napon
érintőn érkezek&

Csendedbe engedem gondolatom,
vágyadban fénylenek&

Vörösben vonaglanak éj-pillanatok&
Sóhajok szédítenek&

Pilláim alatte a szenvedély
tükröd lette:

– érintő, mély –
érinthetsz&

Lelkem

Zöld rétek hangja
szabad madár-dallal

hívja a nyarat&
Messze szökötte gondolatom

pipacsok álmai fölötte
őrzi a táj, szivárvány maradt&

Fűszálak kacér íve
vadvirágok közötte,

csókolja a szél&
Lehajtom lelkem,
Virág-vágyaimra,
hangtalan szavam
– természet ölén –

simogatja az ég&
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Más világ

Könnyeket sírt a hajnal,
meghitte csendben kelt fel,

remények közötte&
Ébrednek a bimbódzó szavak,

mit Isten súgotte itte benn,
kinyíló szeretete belém költözötte&

Megpihent szívdobbanásban
hordom most a világot&

Leporoltam magamról ami fájt,
ma már csak nézem a nyomát&

Hitem melegébe bújtatteam
sok-sok csodát,

parányi lüktetései szívemnek,
számomra mégis maga a világ&

Zuhanás

Fekete-gondolat tép
sebes lelket&

Taszító bánat-világ&
Mélyre zuhanó örömök

hordanak csendet&
&&&

Szétteört mennyország&
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Sajog az öntudat,
ha tőr az élet& 

Pillanatnyi elvérzek-élmény
szívekbe vág&

Kötéltánc lét fény és sötét közötte&
Remegő remény vezet tovább&

Porba hullt éjjelekből
hajnalt nyit az ima,

repteti angyali-szárny&
Görbült mosolyok

alatte a szív reményt festhet&
Szabad akaratom bírám&

Belső tükröm tétován néz rám,
itte várnak a kimondatlan szavak&

Élet-szín

Málna ízű nyárban
zöldet vet az út&

Ég kék percek közötte
a szív elsimul&

Tenger fecske szárnyban
szabadság igéz&

Kaland színű érzés
vígan bújt mellém&
Kávé lelkű reggel
feltölt színekkel,
áradnak perceim
megtelt életteel&
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Egyszer

Útszéli fák közül
figgyel a reggel,

de szemem íriszében
sötét, szomorú éj&

Fények kergetőznek
az ablaküvegen,

itte benn minden szűk,
maradnak falak mögötte,

a boldogság is kinn rekedt&
Fájdalmam vén&

Vándorbotjára támaszkodik hitem,
markolja imám szorítása&

Nagy ez a világ!
Mennyi még az átka?!

&&&
Utamon keresztre feszít a sors,

szívembe szöget üt a nép&
Majd megállok egyszer

a csillagok alatte,
hol fényt világít bennem

a mindenség&
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Vilcsek Adrienne

Érzések…&&
Elgondolkodom  azon,  hogy  hányféle  érzésről  jelentek  már

meg verseim a különféle antológiákban& Írtam már szerelemről,
féltékenységről,  csalódásról,  gyászról,  örömről,  bánatról,  félel-
mekről,  szorongásokról&  Ebben az antológiában olyan érzésnek
szeretnék helyet adni, amely némelyikünknek megadatik, néme-
lyikünknek nem, és vagyunk jó néhányan akiknek ebből az ér-
zésből több adatotte, mint a többségnek&

Ez az érzés az állatok, az én esetemben a lovak iránt érzette
szeretet&  Egy  prózát  és  három  verset  választotteam,  mindegyik
személyes indítteatású& Lovas témájú írásaim többségét ugyanis a
ma már boldog nyugdíjas éveit élő, korábban a Botteyán Equus sé-
rült, beteg lovakat gondozó alapítvány által rossz körülmények
közül mentette lovunk, Baka ihlettee& 

Fogadjátok olyan szeretetteel ezeket az írásokat, amilyen szere-
tetteel én írtam azokat&
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Penta

Tudtam, hogy csak napok kérdése, és bekövetkezik& Már egy
hete látteam rajta, hogy elindult valahová, ahová nem követhe-
tem& Az állatorvos felajánlottea, hogy megkönnyíti a távozását, de
nem akartam Istent játszani& Milyen jogon vághatnám el én azt a
láthatatlan fonalat, amit életfonalnak nevezünk? 

Elég régóta vagyok lovak közötte, megérzem, ha nem akarnak
tovább élni!

Ő akart!

Még ha szemmel láthatóan gyengült is az a szál, ami a földi
léthez kötöttee, akkor sem látteam a tekintetében a „Menni akarok,
engedj el!”- kérést&

Nem könyörgötte a  szeme a  szabadulásért&  Így  hát  szomorú
szívvel,  lélekben már a búcsúzásra készülve megráztam a feje-
met, nemet intve az állatorvos javaslatára& Ugyanezt tetteem, ami-
kor családom, barátaim félénken megjegyezték, hogy talán mégis
jobb lenne neki, ha megszabadítanánk a szenvedéseitől!

– Nem! – Mondtam határozottean& 
– Én tudni fogom, hogy mikor jön el az idő, amikor szenved,

amikor nem akar tovább élni& Bízzátok rám a döntést!
Múltak a napok, és ő egyre gyengébb lette& Csak álldogált az is-

tállóban, vagy feküdt a friss szalmán, és a szeme valahová a vég-
telenbe mélyedt&

 Ki tudja, talán már láttea is az égi legelőt, és várta, hogy talál-
kozzon egykori sorstársaival&
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Nehezen szedte a levegőt, mintha kilométereket vágtázotte vol-
na, pedig nagyon régen elmúltak már azok az idők, amikor a lelá-
tókon neki, és zsokéjának szólt a taps& Jó pár éve kiöregedette a
galopp  világából&  Félő,  hogy  egy  vágóhídra  vezetette volna  az
utolsó útja, ha egyik állatszerető ismerősöm nem hívja fel rá a
figgyelmemet, és közösen nem teszünk meg érte mindent, hogy
megmentsük őt az értelmetlen haláltól&

Több mint 10 évig volt nálam, és ez alatte az idő alatte össze-
szoktunk, mint öreg házastársak& Ismertük egymás rezzenéseit,
még a gondolatát is kitaláltam, de azt hiszem, ő is éppen így volt
ezzel& Igazi barátság alakult ki köztünk& Szavak nélküli, csendes
barátság& Az érintések, érzések, a testbeszéd világa volt a miénk&
Soha nem lovagoltam őt, pedig de sokszor foglalkoztam a gondo-
latteal, hogy milyen jó lenne felülni rá, és csak úgy szabadon, nye-
reg és zabla nélkül elindulni a legelő mellettei ösvényen& Sétálni,
és hallgatni a természet beszédes csendjét& Aztán mégsem ültem
fel a hátára&

Valahogy nem vitte rá a lélek& Nem lette volna méltó a mi külö-
nös kapcsolatunkhoz& Úgy éreztem volna, hogy visszaélek a bi-
zalmával, hisz a figatal éveit különböző versenyistállókban, galopp
pályákon töltöttee& Legalább a nyugdíjas életét élje úgy, hogy ne
kelljen visszagondolnia a megpróbáltatásaira& Ezért aztán ketteőnk
sétája úgy alakult, hogy eleinte vezetőszáron, aztán már szaba-
don jötte melletteem&

 Így barangoltuk be a környéket& Közben énekeltem neki, be-
avatteam legféltetteebb titkaimba, elbeszéltem neki örömömet, bá-
natomat& Így lette ő az életem néma tanúja& Biztos vagyok benne,
hogy értette engem, és megérezte, hogy milyen sokat jelent ne-
kem a ketteőnk sajátos, sokak számára érthetetlen barátsága& Ezért
szerettee annyira a közös sétáinkat, pedig a szabadságnak nálam
nem  volt  híján,  többet  kapotte belőle,  mint  korábbi  éveiben
együttevéve&
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Most, mikor visszagondolok elmenetele napjára, megint érzem
torkomban a szorítást, és könnyek tolulnak a szemembe& Akkor
már  minden  reggel  hevesen  dobogotte a  szívem  a  félelemtől,
ahogy az istálló felé mentem&

Vajon életben találom e még?
Esténként a fülébe súgtam: „Jó éjszakát, remélem, reggel talál-

kozunk!”

Végül bekövetkezette az, amitől retteegtem& Azon a hétfő regge-
len, abban a pillanatban, amikor beléptem az istállóba! Mintha
csak engem várt volna, felém fordítottea a fejét, és összeesette& 

– Istenem, segíts! – kiáltotteam, és odarohantam hozzá& Tud-
tam,  hogy meg akart  várni,  hogy azt  szeretné,  ha  átkísérném
azon a sötét ösvényen, ami kivezeti a fényre, az égi legelőkre& Le-
rogytam mellé& Lélegzete lelassult, szinte alig emelkedette a hor-
pasza& Ölembe vetteem a fejét, és simogatni kezdtem& Ahogy ciró-
gatteam a  sörényét,  tekintetem találkozotte az  övével,  pillantása
szinte  beszippantotte&  Úgy  szédültem,  forogtam,  mintha  örvény
ragadotte volna magával& Az idő megállt, nem létezette többé& Az-
tán ki tudja, hogy mikor, egyetlen másodperc, vagy egy óra múl-
va, visszatértem&

Ránéztem& Teste már mozdulatlan volt, lelke messze szállt, el-
indult végső ottehona felé&

Nekem pedig valami nagy békesség és nyugalom szállta meg a
szívemet, miközben hagytam, hogy arcomon végigcsorogjanak a
búcsú, és a megkönnyebbülés könnyei&
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Hajnali derengésben

Hajnali derengésben útra kel a ménes
hátrahagyva dúsfüvű puszták ölelését&

Mennek bizalommal a vezérkancát követve,
zsigereikben érzik, hogy közeleg a tél&

Néha szelíd, simogató, néha vad, harcra lázító
természetük űzte büszke harcosok ők,

ősidők hű tanúi, sötét korok véres áldozatai&
Elnézem a csendes vonulást, és furcsa érzés

járja át szívemet&
Talán egykor én is köztük voltam!

Az ősi egység parányi atomjaként én is velük vándoroltam&
Harcoltam a létért, vágtatteam az idők végtelenjén át,

Társaimmal együtte éltem át tengernyi borzalmat, és csodát&
Lelkem vándorútja a jelenbe vezetette, ember letteem,

de szívemben otte maradt a lovak iránt érzette szeretet&

Te hallod a szél szavát
Baka lovamhoz

Te hallod a szél szavát,
A természetnek halk sóhaját&
Szemedben a csend üzenete,

Ősi titkok kódolt rejtjele&
Átkarollak, lelkem lelkedet köszönti&

Hunyt szemünk mögötte megszűnik a külvilág&
Ketteen vagyunk, és repülünk a végtelenen át&
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Szeretem nézni a lovak vágtáját.

Szeretem nézni a lovak vágtáját!
Sörények vad lobogását,

Izmok, lábak ruganyos mozgását&
Paták érces csatteogása,

A ménes őserő hajtottea vágtája&
Csendben nézem e csodás egységet,

és elgondolkodom&
Átsuhanok messzi századokon&

Harcos vagyok talán, vagy békés
Indián? 

Lovát legeltető figú vagy lány?
Képzeletben ezeréves mesék képeskönyve 

Tárul elém,
Miközben szememmel ölelem

A megunhatatlan csodát,
A legelőt birtokba vevő ménes

Önfeledt, boldog vágtáját&
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