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Hahó!
Örülök, hogy végre újra találkozunk! Ha olvasod ezt a magazint, akkor
Te is a barátunk vagy! Emlékszel még a múlt év legnagyobb Verslistás
eseményére? A lista 6. szülinapján, Szegeden tartottuk első bemutatkozónkat. Nagy siker volt! Régen jöttünk össze annyian. Ekkor került először kiosztásra a Verslista díj - a tűzzománc plakett és oklevél - a minőségi publikáció és a listáért végzett munka elismerésére.
Femis, betegségére hivatkozva, nem jött el a találkozóra, és a listáról
is kilépett. Néhány barátja vele távozott, de év végére rendeztük sorainkat. Koka vállalta a weblap gondozását, ami addig Femis munkája volt.
A hátrahagyott, majdnem 1 éves lemaradás rendbetétele, feldolgozása, gondolhatod, milyen kemény munka! Köszönjük Koka fáradozását!
December 29-én, Budapesten, a Kék Rózsa Étteremben volt a következő találkozó. 2007 elejétől, nagy örömünkre, új erőre kapott a lista.
Játékok, pályázatok, képzeld el: minden megy tovább… Egész évben
folytatjuk a havi irodalmi pályázatokat, melyeknek 1. helyezett írásait
ebben a folyóiratszámban is olvashatod. 3 hetenként indul az új SzóSzövő…, de voltak képzőművészeti, fotó-, grafikai pályázatok, kvízek is.
Képzeld el: Bodó Csiba Gizellának márciusban már a 10. önálló kötete
jelent meg! A könyvajánlóban olvashatsz erről is. Április 7-én Székesfehérvárra látogattunk. Aki eljött, már itt kézbe vehette a Magánkozmosz 4. számát. A Költészet Napjára újabb nyílt pályázatot hirdettünk, amelyre itthonról és külföldről is jelentkeztek. Képzeld el a
Négy őselem témára 173 vers érkezett! Ekkor adtuk ki az IR segítségével a szegedi találkozó anyagát CD-n, majd elkészült az eredeti videó anyag is DVD-n. Közben dolgozunk egy újabb hangos CD anyagán is.
Júliusban Szántódon jártam, az Irodalmi Rádió táborában, ahol többek között két tagunk: Péter Erika és Szakáli Anna sikeres bemutatóját hallhattam. Szeptemberre elkészült a Sodrásban 2007 című antológia is. A lista 7. születésnapján – egy újabb irodalmi est keretén belül - már a „Képzeld el” új számában ezt a bevezetőt is olvashatod.
További jó alkotó munkát kívánok:
Anisse
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PÉTER ERIKA: 2006. SZEPTEMBER 29. – OKTÓBER 1.
A BARÁTOK VERSLISTA 6. SZÜLETÉSNAPJA
ÉS ELSŐ ÖNÁLLÓ IRODALMI ESTJE
Az érkezés
Gyönyörű ez a mai nap. Szeged fényben fürdik, és a meteorológusok
holnapra is hasonló szép időt ígérnek. Ez kell nekünk, hiszen holnap
tartjuk első nyitott irodalmi estünket. Mindenért izgulunk, még az
időjárás miatt is, hiszen ünnepre készül a csapat.
A listatagok között többen Szegeden laknak: Molnár Szilvi, Maszong
Józsi, Nagy János és házigazdánk, Végh Sanyi.
Sanyi jön értem a Virág Cukrászdába. A „nagyfőnök” Anisse, Cherno
és Magdi, a háziasszony - Sanyi párja - már odahaza várnak bennünket. Útközben felvesszük a kedves, szép Beatrixet, aki Kolozsvárról
érkezett közénk. Bea, Szabó Gitta és Benke Rita alkotásai - a közös
kiállítás - emeli majd a holnapi rendezvény színvonalát, hiszen ők nemcsak az írásban, hanem a képzőművészetben is jeleskednek. Sanyiékhoz érve sajnálattal vesszük tudomásul, hogy Dalos, aki érintett még
a főpróbán -, ma estére nem tudta szabaddá tenni magát.
A főpróba
A főpróbát Anisse 5 órától 8-ig tervezi, amiből persze nem lesz semmi, mert előbb beszélgetünk, barátkozunk, utána pedig a Magdi által
készített finomságokat fogyasztjuk el. Teli pocakkal kezdődik az olvasópróba. Anisse, a Verslista vezetője szigorúan stoppolja az időt.
Mellébeszélni nem lehet! (Nehéz idők járnak rám!) Bevallom, hogy a
színésznőnek készülő csinos Cherno mellett inamba száll a bátorságom. Felmerül bennem a kérdés: vajon bölcs döntés volt-e elvállalni a
felolvasó szerepét, helyettesíteni a távol lévő Femist?
Eső után köpönyeg! Nem hagyhatom cserben a társulatot...
Próbaszünetben megnézzük a Végh Sanyiról készült tévéfilmeket. Sanyira mindannyian büszkén nézünk fel (nemcsak a magassága miatt)hiszen mostanában kapott Juhász Gyula-díjat.
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A vetítést rajtunk kívül még három kis élőlény élvezi. Marci, a három
hónapos édes-aranyos kölyökkutya - aki imádja a lábujjamat, és aprókat harapdál belé -, valamint két kiscica, nemüket nézve mindkettő
fiú, bár az egyiknek lányneve van... Magdi elmondja, hogy ez „nyelvbotlás” a cica életében semmiféle identitászavart nem okozott még.
Valóban, a három jó barát a puha-pihe szőnyegen hempereg, és láthatóan jól érzik magukat.
Beszélgetés közben Magdi szerényen megemlíteti, hogy vele is készült riport a munkahelyén, melynek nyoma a sajtóban is megtalálható.
Magdi szociális gondozó. Kérjük, hogy mutassa meg azt az újságcikket, amit Cherno - közkívánatra - felolvas nekünk. Ezután folytatjuk
csak a próbát. Fél tizenkettőkor – végre – lefekhetünk.
A reggel
Reggel nyolc óra. Hasamra süt a nap, tele vagyok feszültséggel. A biztatásokra kell gondolnom, arra, hogy sikerülni fog… Időm engedi, hát
körülnézek a szobában. Itt is, mint minden helyiségben, van egy számítógép. A fejem felett van egy nagy akvárium – szép halakkal. Nem
tudom, hogy milyen fajták, aranyló barnák és zebracsíkosak. Vidámaknak látszanak: „élnek, mint hal a vízben”.
A polcokon különleges kövek. Igen, Sanyi említette, hogy bárhol járnak, hoznak onnan köveket. A kövek éppúgy hozzátartozói az életüknek, akár kedvenceik, az állatok.
A találkozások
Nagy öröm számunkra, hogy több, általam még nem ismert listataggal találkozhatom. Körülbelül húszan jöttünk el Szegedre. Szilvike egy gyors
városnézést rendez nekünk, majd elvezet bennünket a Salvador Dali
kiállításra és egy kávézóba. Addig Anisse az Ifjúsági Házban próbál
„berendezkedni”. Eközben mi igyekszünk beszélgetni, ismerkedni egymással. Öröm, hogy ismét jó páran összejöttünk az ország különböző
pontjairól, sőt az országhatáron túlról is. Különböző emberek, különböző háttérrel - egyszerűen azért, hogy együtt legyünk.
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Az Ifjúsági Házban
A kezdeti nehézségek (az utolsó pillanatban elkészült kiállítás, egy eltűnt doboz) ellenére végül minden a helyén van. Dalos is megérkezik, s
a kb. 50 fős közönség előtt megkezdődik a jó két órás irodalmi est.
Először az elhangzó művek szerzőinek bemutatása, majd a művek felolvasása következik. Megérkezik a helyi tévé munkatársa is, aki a díjazottakkal és a kiállítókkal riportot készít.
Az egyik sarokban könyvárusítás folyik, a megjelent művek megvásárolhatók. A háttérben Gitta, Beatrix és Rita munkáiban gyönyörködhetünk.
A díjakat Anisse ünnepélyesen adja át, tőle szokatlan módon –
öltönybe öltözve. Az öt győztes közül sajnos csak kettőnek tudunk a
helyszínen gratulálni, a többiekkel csak gondolatban fogunk kezet.
Most jelent meg, így most kapjuk kézhez a Képzeld el... című folyóiratunk
5. számát, valamint a jó 200 oldalas, A lélek temploma c. antológiánkat is.
A Gödörben
Az éhes társaság megérkezik a vacsora helyszínére, a híres szegedi
Gödörbe. A másik teremben zajló lakodalom miatt kissé hangos körülmények között folyik a vacsorázás és a beszélgetés. Az est koronája az a finom torta, amit Anisse saját kezűleg szeletel fel – a Barátok Verslista 6. születésnapja alkalmából. Kinőttük tehát az óvodáskort, értettebbek lettünk, mehetünk az iskolába
A szállás és a búcsúzás
Vacsi után már kezdődik a búcsúzkodás. A hangulat fokozódna még,
de győz rajtunk fáradtság. Aludni térünk. Reggel ismét búcsúzkodás,
puszik, könnycseppek…
Köszönjük a kedves fogadtatást a vendéglátóknak, a fáradozást a
szervezőknek, a barátságot az irodalomszerető barátoknak. Köszöntjük az ünnepelteket és mindenkit, aki megtisztelte a találkozót, azzal,
hogy eljött Szegedre, s a szegedieknek, mert szeretettel, szépséggel
fogadtak minket! Viszontlátásra jövőre - valahol, - ugyanilyen lelkesen, legalább ugyanilyen létszámban, kedves Barátaim!
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SZABÓ GITTA: AZ ELVESZETT DOBOZ
Egy őszi napon érkezett a rendezvényre. Sőt, egy igazi ünnepségre volt hivatalos. Sok fontos és örömet okozó dolgot rejtegetett.
Boldog volt, hogy ilyen hasznos lehet, és amit adni tud, az sok embernek okoz majd örömet.
- Jaj de jó lesz! – örvendezett már előre.
Lassan elérkezett az idő. Lázas készülődés, izgatott hangok, kalapács zaja, székek nyikorgása verte fel az Ifjúsági Ház csendjét. Ő is elindult. Izgatottan várta a pillanatot, amikor rákerül majd a sor. Hallotta,
amint egy férfihang megnyitja az ünnepséget, majd egy másik bemutatja
a társaság alakulásának történetét, és az elmúlt hat évét. Mert bizony
az a fontos és nevezetes ünnepség egy születésnap volt, amire ő is érkezett. Már nagyon izgult, de tudta, még nem jött el az ideje - amikor
készült, szerencséjére hallotta amint a műsor menetét, még egyeztették a baráti társaság vezetői, mert azt tagadni sem lehet, hogy ami hat
éve működik, azt csak baráti hangulat övezheti -, még várnia kell.
Szépen sorban, a megbeszélések szerint haladt az ünnepi műsor.
Minden egyes tag bemutatását egy, a bemutatott tag által írt mű felolvasása követte. De milyen gyönyörűen!! Ő már ugrott volna, és osztotta volna az ajándékokat, de tudta, várnia kell még. De a sok taps az
ő szívét is megdobogtatta, és egyre türelmetlenebbé kezdett válni.
Lassan véget ért az ünnepség. A taps elhallgatott. Székek tologatása, sebes léptek zaja töltötte be a termet.
- Na! Talán most – lelkesedett – de hiába! – a zaj elült, lekapcsolták a világítást, az ajtót becsukták. CSEND! Majd egyre sötétebb
lett, és ő hiába várt. Nem tudott örömet okozni! Aggódni kezdett:
- Itt hagytak! - futott át az agyán –, de hát…, a vezetők…, akik
rábízták a meglepetéseket, nem hiányolják őt?! Az nem lehet! – gondolkodott tovább – tudta jól, hogy az egyikük nagyon aggódó típus, ő
biztosan hiányolni fogja majd, és visszajön érte!
Ahogy így megnyugtatta önmagát, és bizakodva várt, odakint lassan
leszállt az éj – fekete köntösét terítve szét a város felett. De ő még
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várt, reménykedett. Majd lassan elszenderedett. Rémálmok gyötörték. A csalódás…, pedig úgy készült…, olyan boldog volt…, és tessék!
Egyszerűen elhagyták. Lassan virradni kezdett, a madarak csiripelése
elűzte az éjszaka sötétjét, és a Nap is felkelt, új reményt hozva neki:
- Talán majd ma! – gondolta, amint felébredt. Nagyon rosszul
érezte magát, elhagyatottan egy sarokban. Ugyan volt ott egy ember,
de az ügyet sem vetett rá. Mintha ott sem lett volna. Pedig igenis ott
volt, és fontos dolgokat őrzött!
Az utca zaja beszűrődött hozzá is. Minden ajtócsapódásra
megdobbant a kis szíve! – Halló! Hé! Itt vagyok! – kiáltotta, de semmi!
Nem érte jöttek. És ismét csak várt. Nem volt más lehetősége. Várt
türelmesen, de mégis türelmetlenül.
- Hallok valamit! Ez a hang… őt ismerem! A megnyitó… - kószáltak
a gondolatok kábán a fejében. Egyszer csak megmozdult! Elindult valahová, pedig ő maga, meg sem mozdult! És mégis haladt!
Friss levegő csapta meg! Mélyet szippantott belőle. A remény ismét
ébredezett benne.
- Ezt nézd! – kiáltott az ismerős hang.
- Hol volt? – hallotta az aggodalmaskodó férfi hangját.
- A portán. És a portás nem is tudott róla. Véletlenül néztem bele.
A doboz örült, repesett a karton szíve! – Végre odaadhatja az
ajándékokat! – gondolta. De még mindig várnia kellett. Majd utazott.
Betették egy autóba, és ismét rácsukták az ajtót.
- Segítség! Engedjetek ki végre! – jajveszékelt a doboz. De őt
senki nem hallotta, mert egy kartondoboz: nem tudott szólni, kopogni...csak várni. És nem várt hiába. Megint kinyitották az ajtót, kivették a kocsiból, aztán beletuszkolták egy nagy szatyorba.
- Ó de megalázó! Mi lesz így velem?
A dobozt vitték, letették. Utaztatták, kiszállították. Teljesen
összekavarodott. Már kezdte feladni a reményt, hogy titkai napfényre kerülhetnek, mikor hallott egy éles füttyöt, és elindult megint. Zakatolást hallott, döcögést, és az aggódó férfi hangját. Majd kezek
fogták, kinyitották, és elégedett, boldog sóhajok szálltak felé.
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- Na végre! - sóhajtott fel megkönnyebbülten a doboz is.
Kincseit a Nap fénye simogatta, majd a férfi keze érintette… és elkezdte egyesével kiszedegetni a dobozból.
A doboz kiürült. A férfi feltette őt a polcra. Az ajándékok
átkerültek a bőröndökbe, táskákba, nagy örömére a jelenlévőknek. És
végre, a doboz karton szíve is örült.

KOVÁCS KÁROLY: ALKOTÓI KÖZELKÉP…: PÉTER ERIKA KÖLTŐ
Van itt egy ötvenéves kislány, aki az idén lett hatvan éves és negyvennek néz ki, de ennek semmi köze ahhoz, amit mondani szeretnék
róla, csak mindig eszembe jut, férfi vagyok.
Valamikor 2005 vége felé a Verslista egyik nyílt pályázatán elért
harmadik helyezésével ismertté tette nevét, majd listatagként megismerhettük azokat a verseit a „gyerekzeteket”, melyek hiányoztak
eddig a verslista sokszínű kínálatából.
Kérdezzük őt magát, hogyan emlékszik ezekre az időkre?
- Akkoriban éppen csak ismerkedtem az internettel. Szörfözés közben
találtam rá a Verslista „Karácsony, a szeretet ünnepe” c. pályázatára.
Pályáztam, és nagy örömömre harmadik lettem. Ez hozta meg a kedvem
a további részvételre, aminek a vége az lett, hogy listatag lettem.
- Hozzáteszem, nagyon aktív listatag. Ezt mindenki nevében megköszönhetem. Na és mi volt előtte? Volt egy nagy Bumm? Mikor kezdtél
írni, és hol jelentek meg alkotásaid?
- Mostanában sokat gondolkodom ezen. Egy évvel ezelőtt azt mondtam, hogy kb. 25 éve írok, de ez így nem igaz. Már apró gyerekkoromban, - amikor még írni sem tudtam - magam találtam ki kis mondókákat, amik természetesen leíratlan maradtak. Iskoláskorom írásos emlékeiből néhányat megőrzött Anyukám, azután pedig már óvónőként
írtam, s titokban megtanítottam saját verseimet az óvodásaimmal abban az esetben, amikor a klasszikusoktól az adott témához nem találtam semmilyen költői alkotást. Kb. 26 éve kezdtem el rendszeresen a
„Fekete könyvembe” írogatni. A könyvet ma is őrzöm. A nagy „Bumm”
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talán 2004-ben következett be, amikor a környezetem bíztatására kiléptek a versek a szobafogságból. Elküldték néhány versemet az Accordia Kiadó pályázatára. A kiadónál jelentek meg verseim a Fényzivatar c. antológiában. 2005-ben az Accordia Kiadó adta ki a Mindörökké
mosoly c. önálló verseskötetemet. Legutóbb 2006-ban a Játszmák árnyakkal, fénnyel c. antológiában szerepeltem. 2006-ban a Föveny, A
Hallgató, a Képzeld el, a Napsziget folyóiratban, a Sodrásban, a Lyra,
a Szívtükrök, és a Lélek temploma c. antológiákban, valamint a Ritka
madár című Békéscsabai Irodalmi Antológiákban jelentek meg verseim.
- Ez lenyűgöző termés, egy profinak is dicséretére válna. Mik a terveid a jövőre nézve?
- Két békéscsabai irodalmi társaság tagja vagyok, az egyiknél rendszeresen szerepelek. Többször publikálok a helyi újságokban, remélem, ez megmarad. Mióta internetezem, tagja lettem az Irodalmi Rádiónak, a Barátok Verslistának, a Másképplátók pártoló tagja vagyok,
szerepelek a Fullextrán, a Kaláka internetes folyóiratban. Ezeken a
fórumokon szeretnék a továbbiakban is megjelenni, hiszen ma már az
Internet egyre több emberhez jut el. Az idén szerepeltem a Petőfi
Rádió Premier c. adásában. Jelenleg a Móra Könyvkiadó gondozásában
jelenik meg a Versel-hetek című gyermekverseskötetem, ami október
elején kerül a könyvesboltok polcaira. Gyermekversek írására Varga
Ibolya költő-barátnőm biztatott. Boldog embernek érezhetem magam,
hiszen 3 év alatt történt mindez, s végre azzal foglalkozhatom, ami
örömet okoz mostani utóéletemben.
- Mit értesz az alatt, hogy utóélet?
- Ha valaki elolvassa a verslista.hu-n „Lélekzetek” témában írott verseimet, megismerkedhet előéletemmel is. Voltak olyan történések az
életemben, amelyek ezeket az írásokat ihlették. A múltat megpróbálom lezárni, és a mának élni.
- Példamutató életszemlélet, sok sikert kívánok hozzá.
Péter Erika honlapjának elérhetősége:
http://www.verslista.hu/irasok/index.php?nev=petere
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KAMARÁS KLÁRA: KÖNYVAJÁNLÓ
BODÓ CSIBA GIZELLA KÉT KÖTETÉHEZ
Az ÉG*KŐ Bodó Csiba Gizella tizedik könyve. Igazi különlegesség.
Nem regény, nem novelláskötet, nem is verseskönyv. Mégis: egy kicsit
mindegyik. Ha röviden jellemezni szeretném, azt mondhatnám rá, hogy
út. Út, amit a szerző jár be önmaga legrejtettebb tulajdonságainak
feltárásáért. Nem beszél rá semmire, nem akar meggyőzni arról, hogy
hasonlóképpen gondolkodjon az olvasó, mint ő, mégis példát ad: nézzétek! így is lehet, így is érdemes.
Képeket villant fel, melyek annyira fontosak voltak a múltban, hogy le
kellett írnia, meg kellett őriznie. Mozaikok rajzolódnak ki sorsáról,
családjáról, társáról.
Tájak, fák és állatok... mind, mind fontos részei az emlékezésnek.
Mindennek van oka, célja. Nem magunkban élünk, nem magunk irányítjuk csak a sorsunkat, közvetlen környezetünkön kívül akár a csillagok
állása is befolyásolhatja életünket. Minden mindennel összefügg. Porszemek vagyunk a világmindenségben. – ezt sugallják sorai.
A könyv utolsó fejezete imáinak csokra, melyet ugyanolyan szerény
alázattal tár az olvasó elé, mint lelkének többi rezdülését.
„Bocsásd le égi lajtorjádat,
hogy legalsó fokára hágjak,
s elinduljak felfelé. Felfelé!
Szükségtelen, hogy visszalássak.
Csak fentről lehet segíteni e világnak.“
Ajánlom a könyvet mindazoknak, akik segítségre, megnyugvásra szorulnak mai, rohanó világunkban.
A CSEND - ÉLETEM, mint a címből is sejthető, Bodó Csiba Gizella
önéletrajzi regénye. Egy proletárcsaládból származó kislány életútja
a korai gyerekkortól az özvegyi sorsig. Az események hátterét a Kádár-korszak adja – nem az utólagos átértékelés, hanem az akkori, benne élő, érvényesülő ember szemszögéből. Közismert politikusok emberi
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arca jelenik meg előttünk, orvosokról, névtelen újságírókról ad közelképet személyes tapasztalatai alapján. A csalódás kitörését apjától hallja
először, aki munkásból lett szakszervezeti vezető: „Kádár egy gazember!” Megdöbben. Nem érti, mert abba a burokba, ahol él, nem jut el a
bírálat, az elégedetlenség hangja. Magánéletének problémái között
csendes szemlélője, passzív tükre a társadalmi folyamatoknak.
Bevallhatom, hogy éppen csak bele akartam nézni kicsit a könyvbe, de
nem tudtam letenni, amíg az utolsó oldalig el nem olvastam. Izgalmas,
túlzásoktól mentes, mégis lebilincselő olvasmány.

SZABÓ GITTA: KÖNYVAJÁNLÓ
SZÁZDI SZTAKÓ ZSOLT: 1552 CÍMŰ KISREGÉNYÉHEZ
Zsolt a történetet több szálon kezdi. Az első fejezetekben, különkülön bemutatja a fontosabb szereplőket. Majd gondol egyet, és a szálakat szépen összekuszálja, majd egy új szálat kezd el, amit látszólag
elvarratlanul hagy. A regényben nagy szerepet kap az ármány, cselszövés, kapzsiság. Ám mellette ott van az ártatlanság, és a szerelem is.
Nagyon tetsző fordulat, hogy a kincsek rejtekhelyéről a három árva
gyermek szerez tudomást, akik el is döntik annak sorsát. A regény látszólag kemény, marcona katonái: gyenge, babonáktól, átkoktól félő emberek is egyben. A történet nagyobbik része a kincskeresés körül forog. A szerző a regényt hirtelen fejezi be, több kérdést nyitva hagyva.
Az olvasó, ha tovább lapoz, a kérdéseire a válaszokat az epilógusban találja, amit Zsolt, mint egy „csattanót”, helyezett a kisregény végére.
A szerző - elmondása szerint - a regényhez helyi legendákat, és Tinódi
Lantos Sebestyén: Ördög Mátyásról szóló históriás énekét használta fel.
Összességében a könyv igen olvasmányos, fordulatos, eseménydús. Csak
ajánlani tudom mindenkinek. Biztos vagyok benne, hogy aki elolvassa,
nem fog csalódni…
***

Tagjaink fenti kötetei megrendelhetők a Barátok Verslista
címén, valamint a megrendeles@verslista.hu e-mailcímen.
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VÁRHELYI KLÁRA (CHERNO): SZABOLCSI ERZSÉBET
FOTÓI A VERSLISTA PORTÁLON
Azon olvasóinkat, akik már forgatták legalább egy számát folyóiratunknak, talán nem éri meglepetésként, ha egy tagunk nem irodalmi jellegű munkássággát is bemutatjuk.
Az eddigiektől eltérően, most nem az alkot.hu weblapjaiból, hanem listánk portáljának „Alkotások” –menüpontja alól választottunk.
Szabolcsi Erzsébet képei már a frissítés után kerültek fel: fotókhoz illő modern szürke-fekete keret, diavetítés (csak hátra kell
dőlni) hatvan fénykép.
Egy téli sorozattal indul …
….nem tudom szándékosan-e.
Egy kristály-köpenybe burkolt ág, csipkebogyóra ült hófoltok,
egy jégbörtön.
Egy fehér madár is közéjük rejtve.
Olvadó jégvirág, ahogy a napkelte fényét szűri át.
Majd a galamb a havas ágak előtt. Hirtelen beugrik, ebből készült képeslap, én is kaptam belőle.
Madarak, mókusok, fák, levelek…
… ősz, tél, tavasz…
A képekből valami harmónia árad.
Természetesek, egyszerűek.
Nem akarnak többet mondani önmaguk szépségénél.
Minden olyan lassú, olyan békés.
Mint ahogy a pihe ül meg a gyümölcsfa ágán (…az a kép különösen tetszik. A barna és a fehér kontrasztja igazán eltalált).
Szépek a színek, jók a pillanatok.
Az elhagyott hintához vissza-visszatérek. Tetszik ez a fogalmi
szinten megjelenő feszültség, amelyet a képen ténylegesen ott lévő
minimális információ ellenpontoz. Hogy a fotó fekete-fehér, az csak
hangsúlyozza kettősségét.
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A galamb – ismétlődő motívum: kitárt szárnyakkal, leszállás
vagy felröppenés közben. Épp csak az olajág hiányzik a csőréből.
A „Béke” - szimbólum keretet ad a képeknek. Olyan hálót, amire a többi szinte ráépül.
A háló másik gócpontjai a pihék. Madaraké, növényeké.
A legszebb talán a vörös virág szirmai közé rekedt fehér tollpihe. Gyönyörűek a színei.
Vagy amelyiket egy pókháló ejtette rabul.
Miután (jó) párszor végignéztem a fotókat, megkerestem a
verseit is.
Kíváncsi voltam, hogy mennyire van összhangban a kettő egymással. A kép a gondolatokkal.
Mennyire látja úgy a világot, ahogy azt a szavakkal visszaadja.
Azt kell, hogy mondjam: tökéletesen. Fel lehet ismerni a versek
szerzőjét a kamera lencséjén át.
Azt is kell, hogy mondjam: kiforrott motívum-rendszerrel dolgozik.
A szövegben ugyanazok a szimbólumok, összecsengések, szín-,
fogalom-, fényhatások találhatók meg, mint a képein.
Ugyanaz a béke.
Ugyanaz a természetesség.
Ugyanaz a természet.
***
Szabolcsi Erzsébet fotói megtekinthetők a Barátok Verslista oldalán is.
Szabolcsi Erzsébet fotóinak elérhetősége:
http://www.verslista.hu/alkotasok/szabolcsfoto_elemei/szabolcsi1.html
Szabolcsi Erzsébet írásainak elérhetősége:
http://www.verslista.hu/irasok/szabolcsi/cimszabolcsi.htm
Szabolcsi Erzsébet saját honlapja: http://gportal.hu/rzsoka/
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TATÁR JUDIT (BAMBUSZ): VÉGRE VAN GOGH BUDAPESTEN
Az elmúlt egy évben dúskáltam Van Goghban. A „Ha a hegy nem
megy Mohamedhez, Mohamed megy a hegyhez” mondás ezennel érvényét vesztette, mivel hosszú várakozás után elmentem hozzá a fenti
tételt igazolandó, erre ő fricskát mutatva, rövidesen mégis eljött
hozzám. Az első találkozásom Van Gogh műveivel Amszterdamban történt, ahol a róla elnevezett múzeumban róttam a tiszteletköröket
több mint kétszáz festménye előtt, melyek közül sok a teljes ismeretlenségből a világhírig repítette. Második alkalommal már a helyemen, Budapesten kerestem fel a Szépművészeti Múzeumot, ahol Van
Gogh műveiből nyílt időszaki kiállítás, amire korábban Magyarországon
nem volt példa. A Múzeum ezzel a kiállítással ünnepelte – nagy sikerrel - fennállásának 100. évfordulóját.
Majdnem félmillió ember volt kíváncsi a festőgéniusz műveire, így
joggal nevezhető sikeresnek a kiállítás még akkor is, ha az ovációk közepette elégedetlen hangok is hallhatók voltak, főképp az anyagválogatásra, illetve a kiállításnak otthont adó terem installációjára és
megvilágítására vonatkozóan. Mint tudjuk, ízlések és pofonok különbözőek, na és persze a vágyálmok is. Koncepció nélkül, csak a leghíresebb remekeket összeszedni képtelenség lett volna, így is a világ több
mint harminc múzeumából (és néhány magángyűjteményből) érkeztek
a művek. A kiállítás a festővé érés folyamatát volt hivatott bemutatni, éppen inkább a kevéssé ismert Van Goghot.
Miután beleolvashattunk Vincent levelezésébe öccsével Theoval, a
művészre nagy hatást gyakorló festők műveiből kaptunk ízelítőt, majd
a Van Gogh életének állomásait felvillantó festmények, rajzok, grafikák következtek. A kezdeti, hollandiai tartózkodásának idejéből kaptuk a legtöbbet. Tanulmánysorozatot készített parasztokról, a paraszti életről, munkásokról, gyerekekről, kézimunkázó asszonyokról.
Ekkor tanult meg bánni az olajfestékkel és az akvarellel is. E korszak
egyik leghíresebb olajfestménye a Krumplievők, melyet modell nélkül,
emlékezetből festett. Ennek litográfiai változatát láthattuk a kiállí-
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táson. Érdekessége, hogy mivel Van Gogh nem fordította meg a jelenetet a kövön, a nyomat a festett változat tükörképe lett. A következő, Párizsban töltött időszakból csak néhány képet, többek között a
modell híján itt készült sok önarckép egyikét szemlélhettük meg. Az
Önarckép pipával c. festménynél még a portrékra jellemző, hagyományosan tompított színeket használt. Ezután az impresszionizmus felé
fordult, és áttért a derűsebb, világosabb, élénkebb színekre, miközben ecsetkezelése is egyre karakteresebbé vált, feltűntek a vesszőcske-szerű ecsetvonások. Párizsból a nagyobb fényre, délre, Provence-ba
költözött. Arles-ban gyönyörű, virágzó gyümölcsfákat, búzamezőket,
tanyákat, valamint csendéleteket festett, például napraforgókat, de
visszatért egy párizsi motívumhoz is, így született a világhíres Egy
pár bőrcipő című képe. A később híressé vált Sárga házban, ahol művészeti kolóniát szándékozott létrehozni, meglátogatta barátja, Gauguin. A kezdeti nyugalmas időszak után egyszer effektív késhegyig
menő vitába keveredtek, Gauguin elmenekült, Van Gogh viszont levágott egy darabot saját füléből. (A bekötött fülű, híres önarckép nem
volt ott a kiállításon). Összeesett, és kórházba került. Bár pontos diagnózis azóta sincs, valamilyen idegi eredetű epilepszia kerítette hatalmába. Pár hónappal később szanatóriumba vonult Saint-Rémy-ben
(itteni témái pl. a csodálatos íriszek és olajfák), majd ismét északra
költözött, a Párizs közeli Auvers-sur-Oise-ba, ahol a szántóföldek, a
búzamezők, a virágos rétek és a szőlő nyűgözték le. (Pl. Búzamezők
Auvers közelében). Egyetlen - kezelőorvosáról készült - rézkarca is
megtekinthető volt a kiállításon. Depressziója hamarosan elhatalmasodott rajta, aminek következtében önkezével véget is vetett életének.
A kiállítás külön egységét képezték a japán fametszetek, melyek
szintén nagy hatással voltak Van Goghra, majd zárásképpen olyan magyar festők művei következtek, akikre Van Gogh volt letagadhatatlan
hatással. Így jutottunk el abba a korba, amikor a Szépművészeti Múzeum először nyitotta meg kapuit, melyek most is megnyíltak azok
előtt, akik ide zarándokoltak végigmustrálni e rövid életű festőóriás
mindössze tíz évig tartó alkotói korszakát.
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KOVÁCS KÁROLY: „VARÁZSDOBOZ” A POÉTA PORTÁLON
Képzeld el, ma találkoztam Attilával, aki a következő szavakkal ajánlott figyelmembe egy weboldalt a Poéta irodalmi portálon: Nézd meg,
mert érdemes, és versek is vannak ott. :-)
Na - mondom magamban -, megint lesz egy fárasztó órám. Ez egy hete
volt. Azóta ott vagyok. Van egy ember húsz alatt, van egy oldala az
átlag felett. Bosszankodom, mert nem találok hibát, annyira tökéletes, amit olvasok. Egy porcelán az elefántok között, egy gondolkodó
csepp a tengerben, egy gombolyag, mellyel oroszlánok játszanak. Nem
írok a verseiről, mert minek? Az egész oldal formailag és tartalmilag
is egy műalkotás. Látni és olvasni üdítő, megérteni már nehezebb. Súlyos mondatok, amilyenek csak sokat gondolkodó emberek fejében
születnek. „Itt most meg kell állni. pihenni kell” - ad tanácsot. Megfogadom, megnézem a fotógalériát. Az emós filing kicsit orrbavág, gyorsan átkattintanék mégiscsak a versekre, de közben felfedezem, hogy
van blog oldal is, amit természetesen nem lehet olvasatlanul hagyni.
Dúskálok a finomságokban, köszönöm Attila, köszönöm Zilahi Annika.
Tehát nézzük akkor mégis a verseket. Öt témakörbe sorolja Anna verseit, melyek közül izgalmasnak sejlik a kubikális, először abba kukkantottam bele és nem csalódtam. Szívesen idéznék közülük, de nincs erre
elég hely itt, de az „égboltról” című verset feltétlenül el kell olvasnotok. A további négy témakörben - természet, gondolatfolyam, emocionális, kötött forma - is csupa izgalmas írást találhattok. Szonettjein
nem látszik erőlködés, amit gyakran lehet tapasztalni amatőr költőknél.
A tartalom nincs alárendelve a formának és viszont. Az emocionális fejezettől féltem kicsit, ám kellemes meglepetés várt. Ahány vers, annyi
forma, és mind remek, jó az időmérték, jó a szabad vers tagolása, a
tartalmat már nem is említem, annak jó minősége már-már természetes.
Ha mégis valami hibát kell találnom, akkor az is csak technikai, néhol a
hosszú ő, ű betűk hibásan jelennek meg, de ezért én a szolgáltatót szoktam szidni, itt is rájuk lehet fogni. Kedves Anna! Csak így tovább.
„Varázsdoboz” honlapjának elérhetősége: http://magikbox.poeta.hu/
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CSÖREGINÉ BARANYAI ANITA: OKTÓBERI KALENDÁRIUM
Aktuális néprajzi témaként szeretnék írni az októberi kalendárium
jeles napjairól, illetve ennek kapcsán egy sajátos népművészeti ágazatról.
OKTÓBER
(MINDSZENT HAVA- ŐSZHÓ)
2. Petra. Az első lombhullató nap.
15. Teréz. Szüretkezdés ideje.
16. Gál. Befejeződik a halászat.
20. Vendel. A dunántúli pásztorok védőszentje.
23. János. Először gyújtottak lámpást a házakban.
26. Dömötör. Vendel mellett ő is a pásztorok védelmezője. Sok helyen
juhászbált tartottak.
31. Farkas. Ideális nap a faültetésre.
A fentiekből kitűnik, hogy az október jellegzetesen a pásztorok hónapja volt. Ekkorra már hazahajtották a rájuk bízott állatokat, elszámoltak a gazdáknak a károkról és a gyarapodásról. Akik eddig nem
kötöttek új szerződéseket, azok most elszegődtek.
A pásztorok a téli hónapokban gyakran faragásaikból egészítették ki
jövedelmüket.
Népszerű alkotásaik közé tartoztak a szaruból, csontból faragott óraláncok. A lánc díszesebb részeit fehér, fekete szaruból faragták ki.
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A fában bő, erdős vidékeken elterjedtek a fából faragott vízmerítő
edénykék. Legelterjedtebb nevük a csanak volt, de ismertek voltak
még ivóbegre, ivókalány, ivócserpák, merítőcsésze, szilke, kapinya,
pásztorkanál neveken is. Szilvafából, vadkörtefából, galagonyából, juharból vagy hársból alakították ki őket. Díszítményük az életmódba illő témákat jelenítette meg: kosok, disznók, makkos ágak, virágok,
pásztorok, vadászok voltak. Valamennyi csanak legfeltűnőbb sajátossága volt a fül változatos kiképzési módja, mely többnyire stilizált állatalak: kígyó, kutya, disznó.
A használati tárgyak között – vagy szerelmi ajándékként – rangos helyet foglaltak el a tükrösök. Ezek fából kifaragott, négyzet, téglalap
vagy kör alakú aljból és fedőlapból álló eszközök voltak, melyekbe kis
tükröt helyeztek el.
A zsebkés is nélkülözhetetlen eszköznek bizonyult. Nyelét fából vagy
szaruból faragták ki, felső részére rézgyűrűt húztak. Pengéjét gyakran kaszahegyből köszörülték.
A pásztorok hangszereket is faragtak. Ezek közé tartozott a furulya
vagy furugla. Alapanyaga leggyakrabban a bodzafa volt. Híres hangszerük volt még a duda is, melynek végét többnyire kecske-, kos- vagy
emberfej alakúra faragták ki.
Az Alföldön volt inkább kedvelt a citera vagy más néven tambura.
A pásztorok saját maguknak, illetve kedvesük, ismerőseik számára faragtak még borotvatartókat, mángorlókat, fakanalakat, kanáltartókat,
kásakavarókat, bográcskoszorúkat, fűszeres dobozkákat, rokkafákat,
vetélőket, dohányszelencéket, fogasokat és kisplasztikákat is.
***
A Csöreginé Baranyai Anita etnográfus, tanár által írt könyvek megrendelhetők a megrendeles@vpm.hu címen is. Az általa írt Népművészet, illetve Néprajz c. kötetekről a következő oldalakon olvashat az érdeklődő
bemutatót: http://www.verslista.hu/klubelet/egyeb_elemei/anita.htm.
A Vizuális Pedagógiai Műhely honlapján, a http://vpm.hu/kiadvany/6lap.htm
címen pedig az általa írt Hon- és Népismeret 5. ill. 6. évfolyam számára
című tankönyvek ismertetőjét lehet elolvasni.
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Vers- és novellapályázatok
A Barátok Verslista vezetői minden hónap első napján irodalmi pályázatot hirdetnek ki. Két téma megadása után a levelező lista tagjainak
egy hónap áll rendelkezésükre, hogy írjanak verset, mesét vagy egyéb
prózát, majd a pályaműveket név nélkül szavazásra bocsátják. Az alkotásokra a levelezőlistán és a Verslista honlapján is lehet szavazni.
Összesítés után az első helyezettek értékes könyvjutalomban részesülnek. Most következzenek az elmúlt év legjobb alkotásai:

2006. augusztus
Péter Erika: Nyárvég
Hallod?
Hajnalonként
harsogva szólít
az elmulasztott ifjúság!
Sötét van még, de te felriadsz
a legelső lépések zajára,
az apró cipőkoppanásra,
a kerékpárlánc nyikorgására,
a levélzizzenésre is,
az altatókra szervezeted
immunis.
Érzed?
Hűvösebbnek
hatnak a napok,
hosszabbnak az éjszakák,
augusztus van, mégis teszel
meleg takarót az ágyba,
nyakadba puha, kötött sálat,
a derekad köré kardigánt,

18

BARÁTOK VERSLISTA SZÜLETÉSNAPI KIADVÁNYA
és reggel nem futsz mezítláb
a sárga hóhideg
fürdőszobába.
Látod?
Estére nem
tudod titkolni,
ha kínoz a fáradtság,
hiába krém, hiába festék,
homlokodon mélyülő ráncok,
szemed környékén szarkalábak,
bőrödön barna foltok gyűlnek,
s egyre kevesebb férfi
fordul vágyva, titkon
utánad.

Szabó Gitta: Lázálom
Álmodott! Dermedten feküdt az ágyán, mint aki halott.
Mozdulatlanságát csak lázasan ziháló mellkasának szaggatott rezdülései törték meg. Álmában messzi földön járt. Hegyek, völgyek között
vitte a lába, oldalán hatalmas kard lógott. Szinte súrolta a földet.
Ő volt az, aki a gonosz sárkány ellen indult, hogy kiszabadítsa szíve
szerelmét.
Amint rendületlenül haladt előre az ösvényen, egyre nyugtalanabbul
mocorgott az ágyában.
A szoba sötétjében a falióra elütötte az éjfélt. Ez a hang valahogy bekúszott az álmába, amitől az ösvény, amin járt hirtelen megváltozott.
Mint a mesében, három irányban haladt tovább.
A vándor megállt. Egy darabig téblábolt, nem tudta merre menjen tovább, hol találja vajon a félelmetes ellenséget. Egyszer csak a sötét
semmiből különös fények kerültek a szeme elé. Először azt gondolta,
biztosan csak a fáradtságtól káprázik a szeme. Megdörgölte szemeit,
majd ismét széjjelnézett, de a fények most is ott lebegtek előtte,
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majd lassú mozgással elindultak. Az ifjú követte őket. Az ösvény végénél azután balra kanyarodott, de ő észre sem vette, csak megbűvölten követte a fényeket.
Egyre sűrűbb erdőbe jutott. A fényeket is alig-alig látta a fák lombjainak tömör szövevényein át. Lábai botladoztak a rég kidőlt, korhadt
fatörzsekben, kardja hangos csörömpölése hasított az éjszaka csendjébe, egy-egy ilyen botladozás után, amint nekiverődött a fatörzsnek.
A három elágazás után, a harmadik botladozás után, három órával éjfél után elérkezett egy sziklakápolnához, amelynek három ajtaja volt.
Az egyikben egy jól megtermett kutya feküdt, a másikban egy tigris
nyúlt el kényelmesen, a harmadikban egy óriáskígyó tekergett. A fények hármas csoportba rendeződtek, és a kapuk őrzői fölé lebbentek.
A vándor tanácstalanul állt. Erősen gondolkodott: - Vajon melyik kapun
kell bemennie? Melyikben rejtőzik a félelmetes sárkány? Mert abban
biztos volt, hogy elérkezett a háromfejű sárkány barlangjához.
Erősen gondolkodott. Kedvesére gondolt, ahogyan szőke tincsei lágyan
omlanak vállára. Szinte látta maga előtt, hogy a sárkány mindhárom
feje a lány körül tekereg és kígyónyelveivel meg-megérinti a lány hamvas vállait, nyakát, arcát.
Ez a látomás hirtelen ötletet sugallt neki, és a harmadik kapuhoz lépett, amelyben a kígyó tekergett. Előrántotta kardját, és le akarta
csapni az állat fejét, amikor az ránézett. A kígyónak olyan szemei voltak, mint a fogságban lévő kedvesének.
A legény megrémült, majd harag és kétségbeesés járta át a testét.
Hangosan kiabálni kezdett. Ágyában hevesen hadonászott. A hajnal
fényei derengtek már az utcákon. Lassan beszűrődött a szobába is.
A félhomályban egy alak ült az ágy mellett, és a lázasan forgolódó ifjút nézte. Kezeit imára kulcsolta, szája lassan mozgott.
Agyában kétségbeesett gondolatok cikáztak.
Egy fénynyaláb megvilágította az alak arcát. Egy szépséges, szőke hajú, ifjú leányzó volt, aki őrizte a fiú álmát: - Azt mondta az orvos? …
Csak ezt az éjszakát? … Akkor?
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Lassan, lomhán felkúszott a Nap az égboltra. Még lusta volt az éjszakai pihenéstől. Sugarait is csak kényeskedve bontogatta.
Egy kakas hangos kukorékolással köszöntötte. A Nap ekkorra már fényével elárasztotta a baromfiudvart, a kis házikót. Benézett a szobába, ahol a legényt az éjszaka démonjai kerülgették, melyek az egyre
erősödő napfénytől megriadva hirtelen köddé váltak.
A lány felállt székéből, nyújtózott egyet, majd a beteg fölé hajolt.
Gyöngyöző homlokát óvatosan megérintette:- Hűvös!- állapította meg,
és szája szegletében a megkönnyebbülés halvány mosolya jelent meg.
Lement a láza!

2006. szeptember
Péter Erika: Fuldoklás
Mint könnycseppek
bús ablakokon,
peregnek
a percek, órák, napok?
Nedves, remegő ujjammal
ormótlan ábrát
rajzolok.

Mint farönkök
a sebes folyón,
gördülnek
az órák, napok, hetek?
Megriadt, görcsös karommal
dühös vízörvényt
keverek.

Mint jéghegyek
az Antarktiszon,
sodródnak
a napok, hetek, évek?.
Fagyott, hidegkék testemnek
hirtelen halált
remélek.

21

KÉPZELD EL… – IRODALMI FOLYÓIRAT 6. SZÁM

2006. október
Móricz Eszter: Fiamnak

Péter Erika: Illatkeringő

Várok egy szóra,
várok tőled egy hangra,
de hallgat minden.

Illatfelhőt forgat
az alföldi szellő.
Háromnegyed ütem,
lég-illatkeringő.

Látom a mosolyt
a szomorú arcodon.
Dacol a lélek.
Dacol a szíved!
Megöl a várakozás,
jaj beszélj, szólj már!
Nézem a képed,
tudod, olyan vagy mint én,
konok és makacs.
Harcolunk, várunk,
aztán nem kapunk semmit.
De várnunk, bíznunk
kell. Ha akarod
átölel karom, szívem,
csak hívj, akarj, szólj!
Fiam, szeretlek!
Te bennem, belőlem vagy,
nekem vagy, neked
vagyok lényemmel,
az egész életemmel.
Hát gyere, ölelj
át, mond hogy szeretsz,
hiányzom neked nagyon!
Szólj, várom nagyon...
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Valcert jár az akác
édesméz illata.
Partnere a bodza
fanyarkás szaga.
Báli ruhát visel
mind a két virág.
Kedvelik a róna
esti partiját.
Abroncsszoknyát riszál
kacéran a bodza.
Átlátszó csipkéset,
hiún himbálózza.
Az akác ruhája
szűzies, fehér.
Romantikus, bájos,
bokájáig ér.
A nyár báltermébe
keringőzni járnak.
Ekképpen hódolnak
Straussnak, a királynak.
Bájos virágmámor
kering a kertekben.
Szédült, részegítő,
illat-fergetegben.
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2006. november
Kovács József Tibor: Az én családom
Anyám, én ordítottam százszor,
De te nem hallasz, csak úgy játszol
Egy kopott színpadon magadnak...
A hazugságok megmaradnak...
Apám, te nem lehetsz példakép,
Ha múltad köszön, csak félrelépsz,
És a fejed elkapod hirtelen...
A megbántott gyermek szívtelen...
Apám, Anyám egy napon haltak,
Temetés nem volt, ma csak hallgat
Belül a lélek, könnyek nélkül,
Boldogan lettem árva végül.
Láncaimat a sárba lökve,
Megtisztulva egy jobb időbe
Lépek veled, a múltra zárva
Tölgyfa ajtóm, az éjszakába...
Az én családom, mostantól csak te vagy!
Az én barátom, aki elfogad!
Apám, Anyám meghalt egy napon.
A rokonokat meg majd újra számolom!

2006. december
Sándor Gyula: Álom
Vérvörös éjjel, tűzködös ég.
Hallgat a vágy, már elhamvadt rég.
Könnyű pihe szárnyakon libben a csend.
Csak a szív muzsikál, egy dalt idebenn.
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Bús régi ének, nem hallja más.
Por lepte múltból, fájó vallomás.
Csendesen síró, lágy hegedű,
Oly távoli mégis, mily keserű.
Vérvörös éjjel, tűzködös ég.
Rózsaszín fákon, bíbor tűz ég.
Nem hallom már, túl messzire ment,
Jégsírba dermed, bennem a csend.

2007. január
Móricz Eszter: Rozsdás, dérmarta emlékeim
Kavarognak bennem
kusza, néma emlékek.
Tavaszi virágeső a kertben,
pirospozsgás tulipán.
Lágy szellő simogató ereje,
ahogy fölnéztem az égre,
elszállt minden, ami bánt.
A néma ragyogásban valahogy
otthon volt a szívem, az énem.
A nyári esők hűsítő, vad
ereje, mint az ifjúság szárnyas
madara csapkodott,
villámokat szórt égi kardja.
Az öreg ősz csöndre
intette lágyan. Felöltözött
ünnepi ruhába.
Csillogó-bíborral barnára
festette ékszerét.

24

BARÁTOK VERSLISTA SZÜLETÉSNAPI KIADVÁNYA
Elmúlt a tavasz, ősz, nyár...
Kapaszkodom a rozsdás, dérmarta emlékeimben.
A fákat körülöttem ezüst dér
csípte, sóhajtanak fázósan.
Kapaszkodom görcsösen,
nem bírok elindulni.
Béna a test, néma a száj.
Kutatom-keresem a fényt,
majd lassan felszárad
köd, dér, rozsdamarta emlék
kitisztul szívben, szóban.

2007. február
Ábrahám Istvánné: Levél
Kint szél tépi a fákat
A fényre éj zuhan
Álmokat szaggat-rángat
Az esti szélroham.

Gondolatfoszlány agyamban
Mint szélütött bénult nyelve
Riadtan visszatorpan
Béklyóktól megkötözve

A szobában csak a tollam sercen néha
A tiszta fehér papíron
Vigyázatlan zaja végigfut a néma
Titok-őrző falakon

Torkom bilincséből a hang
Zihálva menekülne
Fejemben félrevert harang
Kisiklott mondatok terhe

Betegség villanófénye
A szemgödröm mögött
Fagy-fényben csillogó béke
A jéghegyek között

A távolság oly nagy közöttünk
Mint csillagok messzi fénye
Meglepetés a fénysugár
Ebbe’ a mély sötétségbe’
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2007. március
Szakáli Anna: Isteni játék?
Teremtő! S Te, hatalmas, végtelen!
Merre jár tekinteted, mellyel átfogod
a mindenség ezer és ezer zugát?
Gyarló emberre áldozol időt, teret,
veszkődsz porszem panasszal, mert arcod
emberré gyúrva nevet az ég felé,
vagy sír, görcsösen rázkódó vállakkal
kutatva holléted, bánkódva azon,
ami volt, van s lesz egyszer?
Te, akinek a végtelen semmiség!
S változó a változatlan!
Kinek nyolc, tíz emberöltő
pillanat és fényes csillagok
színes labdacsok gyanánt
villannak föl s le – kezed alatt.
Rendet, a rendezetlen fölött, tenni,
mint gyermek, ha játszást befejez,
s csendben, figyelőn szót fogad;
míg végtelen türelmű időt alkot
a bolygó golyóbisokhoz
hozzárendelt kárhozat.
Mert kárhozattá lesz minden,
mihez teremtett lényed,
a porszem ember, hozzányúl.
A tudás almája rég leérett,
s húsába elfajult, undorító,
rágcsáló valami költözött,
a gyümölcs férgesen lehull.

26

BARÁTOK VERSLISTA SZÜLETÉSNAPI KIADVÁNYA
De ez csak egy a sok közül,
mi bűneinket mutatja!
Éheznek sokan, meghalnak,
míg más, milliárdokért,
a csillagok titkát kutatja.
S ha a világlakó vándor,
kinek arcába írtad arcod,
imára másként kulcsolja kezét,
egymással vív sátáni harcot,
érted, kegyelmedért, az Istenért!
Szabadság? Torz alak!
Fáklyaláng? Füstje mar!
A hős? Lázadó! Az igazság? Házaló!
És nyög a hazugság terhe alatt?
Sárból gyúrt testű lélek,
torz tudattá vedli magát.
A kapukat gyorsan becsukják?
Vagy nyitva nem is voltak soha?
A kicsi, a Negyed, egészre
hazudva felvergődi magát,
és az EGY nem lesz sehol,
mert nem lehet Egy az, ami
hazug, s elárulja magát?
Alábuknak a csillagok,
sár és mocsár nyeli el,
mit Isten alkotott, aztán csend,
sötét? Sötét és csend?
Egy angyal talál egy elhullott magot?
Ott! Ott lenn a hetediken. Az a Föld!
Annak Édenében almafa virul?
Éva! Ne vedd magadhoz gyümölcsét!
S ha mégis? Legyél örökre kárhozott,
ha nincs mit?
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2007. április
Móricz Eszter: Ne fuss el!
Ne rohanj, ne fuss el,
úgyis megtalállak!
Mindenütt velem vagy,
áprilisi hideg
szélben, vad viharban,
éjszakai csöndben,
sápadt hajnalokban.
Ne fuss, ne rohanj el,
úgyis megtalállak!
A vén hold elvezet,
mutatja az utam,
lágy szellő felröpít, s
a fák súgják hol vagy.
Ne rohanj, ne fuss el,
úgyis megtalállak!
Itt vagy a szívemben,
csöndben vigyázok rád...

2007. május
Kovács József Tibor: Görög sorskép
Egy tingli-tangli tangó
Az Élet a Halálnak mankó
Keresztnek tűnik innen
Ahol semmit sem adnak ingyen
A Végtelenbe játszva
Ma hajóknak tűnnek a szirmok
Mit eldobott az ága
A fának amit Isten tiltott
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Egy tingli-tangli tangó
A Nyomorúságnak kavargó
Szürkesége elkábít
Amíg egytől eljutnak százig
A Végtelenbe játszva
Ápolóknak tűnnek a bokrok
Szegénység zártosztálya
Már elmémbe égve tolongtok

2007. június
Szabolcsi Erzsébet: Boldog morzsák
Derengő álmok közt ránk hulló
hajnali fény csillan csapzott hajadon.
Arcodon még boldog morzsák
mosolyognak.
Csak pillantásom simogat.
Talán megérzed.
Szemed lehunyva nyújtod
felém kezed.
Összekulcsolódunk.
A kíváncsi napfény glóriába fon minket.
Nekünk születik a reggel.
***

A Barátok Verslista 2007. évi Díjának díjazottjai:
Publikációért kategóriában idén egy díjat adtunk ki. A díjazott:
- Péter Erika.
Közösségért kategóriában idén két díjat adtunk ki. A díjazottak:
- Sz. Gábor Ágnes
- Hanyecz István.
Gratulálunk minden díjazottnak!
Anisse
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A Barátok Verslista nyílt pályázata 2007.
A Barátok Verslista 2007. februárjában kiírt, Költészet Napi nyílt
pályázatának a témája: „A négy őselem” volt. A pályázaton minden
amatőr író indulhatott - határainkon belül és határainkon túl is - magyar nyelven írt versekkel. Végül 48 fő 173 verse érkezett be. A pályázatos írások elolvashatók a http://kolteszetnapja2007.poeta.hu
címen a Poéta Portálunkon. A beérkezett versek értékelése kétféle
módon történt. Volt közönségszavazat és volt szakmai zsűri is. Mindkét kategóriában az első három helyezettet díjaztuk. Gratulálunk
minden indulónak!

Szakmai szavazat — I. helyezett
Fortune Brana: A sírásó monológja
Ásómra támaszkodva töltöttem sok napom;
akadt munkám elég, alig volt alkalom,
hogy ne kellettem vón' valakinek –
sok volt a fiatal, de még több az öreg,
büszke vagyok, mert ez nem munka: hivatás,
és nem csinálja nálam jobban senki más;
ha kérdik, mi a dolgom, csak kihúzom magam,
s egyenes nyakkal mondom: a föld az én uram.
Kérdezték már, nem félek, hisz dolgom a halál,
de én senkit se bántok, s akire rátalál,
idekint nem maradhat, ha várja már a sír,
hát ne engem bántson, ki feledni nem bír,
nem döntök életről, halálról sohasem,
ásó, kapa kezemben, s csak a dolgom teszem,
az én „kuncsaftjaimnak” már úgyis vége van,
nekem nincs főnököm más: a föld az én uram.
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Becsülettel szolgálok majd' ötven éve már,
s érzem, itt sompolyog köröttem a halál,
élezgeti kaszáját, jobbra-balra legyint,
előbb-utóbb, tudom, engem is megsuhint –
nem félek tőle jobban, mint bárki más teszi,
bízom az Úrban: ő adja, s el is veszi…
de lesz-e, ki eltemet, ha tényleg vége van,
s magához szólít engem a föld, az én uram?
***

Közönségszavazat — I. helyezett
Ódor György: Küzdelem
Kék tükröcském kerekded burkában
Felszálló köddel tűnök előled
védelmezek minden csecsemőt,
messze magasra, ott foszlok szét.
Üzenem a hozzám költözőknek,
csak utána jöhettek sorjában
s kaptok egyre ritkább levegőt.
ne takarják előlem a fényt,
mert sűrű cseppekben hullok rájuk
s megfestem szép kopár arcukat.
Azon múlik majd a boldogságuk,
szerénységen milyen színt mutat.

Vegykonyhátok izzító páráját
könnyek közt, fuldokolva nyelem,
többször foltozgatott kabátkám
szakadtan segít az emberen.

Még felszállok a hajnali köddel,
egyre nehezebb, súlyom nyomaszt.
Harcolok érted foggal, körömmel,
érezd magad jól a Nap alatt.
***
A Barátok Verslista honlapja a http://www.verslista.hu oldalon nézhető meg. A feliratkozásokat a subscribe@verslista.hu címre várjuk.
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Egy kis választék - jelenlegi tagjaink írásaiból:
Kamarás Klára (Sida):
Január

Csatlós András:
Vidám kannibál

Kihunyt a fény, a szent Karácsony fénye.
Nem zúg a szilveszteri hangzavar.
Hó hull szemétre, papírtrombitákra.
Ez Január, mely mindent eltakar!

Csókolóztam szívből
egy ligeti padon.
Szerelmes voltam én
a kislányba – nagyon.

Kijózanodva állunk, és tűnődünk,
mit hoz az új év, lesz-e majd meleg
szoba a kemény fagyok idejére?
Jut-e fedél, kenyér mindenkinek?

Mellettünk gyerekhang
Őszinte – nem szépít – :
Nézd Anyu! Eszi
a bácsi a nénit.

Ki híd alatt hál, a párnája újság,
és takarója piszkos pártplakát,
annak hiába kántálsz szép Újévet...
Állj félre, költő, mert csak köpne rád!

Nem ettem meg.
Szánom is a vétkem!
Ha nem hagyom abba,
ma nincs feleségem.

Kovács Károly (koka): Egy újszülötthöz.
Vár rád a vágány, ha a párt átáll.
Hívnak a fények, benne görények.
Súg majd a pajtás, és nem a padtárs.
Játszol az ésszel, szimpla reménnyel.
Erre születtél, veszted a léted,
Csak Neked mondom:
Menj vissza. Kérlek.
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dr. Hamvas Ákos: Intés
Fáradtan ébredsz,
Már a holnapot várod.
Te nem is érted:
Így hívod halálod.

Próbáld meg végre
Az örömöt keresni,
Próbálj - az égre! A jelenben élni!

Csak a holnap,
Abban van reményed,
Nem félsz, hogy ez a nap
Hozza el a véged.

Értsd meg, édes testvér:
Nem vezet az jóra,
Ha nem erőd a remény,
Hanem csak az óra.

Hanyecz István (shf): Téli séta
Felhúztam a csizmám
azt a meleg vastag talpút
Felkaptam süvegem
azt az öreg bundást
Téli Napocska csábít
hív jer vélem sétálni
Vár kemény februári tél
hidegnek napja erdőben

Mily vígan dalol madár
csivitelése muzsika fülemnek
Játékos mókusok fent a fán
Ide-oda ugrálnak havas ágon
Lakmároznak békésen a
gazdag kosárból télidőben
gyűjtve erőt szebb napokra
így gondolnak holnapokra

A csonttá fagyott havon
vígan csikorog a csizmám
Vakítón szikrákat szór
A porhón léptem nyomán
Leheletem fehér köd
Szemem könnybe lábad
kapaszkodj hát cimborám
fussunk neki hegynek hátán

kecses őzek is megjelennek
emberközelbe merészkednek
Erdő etetői körül gyülekeznek
vad lakói jó öreg Természetnek
Mindenható Teremtő jóságos
bőkezűn osztogat ily zord időben
Lakmározhatnak finom szénát
s abrakot így pihenés közben
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Emigyen folytatám sétámat
ámulva-bámulva napsütésben
Nicsak turisták serege érkezik
télnek szépét sílécen élvezik
Fehér havon tovasiklanak ők
vidáman kacagva integetnek
Eközben egyre hidegebb lesz
Közeleg a hideg este is

Megyek megyegetek az úton
Egyszer csak karon fognak
A fényesen kacsingató hold
Szegődik mellém útitársnak
Lámpaként kigyúlnak csillagok
Szikrát szór fagyott zúzmara
Léptem alatt csikorog fehér hó
szememből könny kicsordul

Az izzó napkorong csábított
Ne menj még maradj egy kicsit
Ezután ketten sétáltunk tovább
Az elfogyó Nap fényében
Lassan sétám is véget ért
A vörösen izzó nap lebukott
Ahogy bandukolok az úton
Fátylát teríté rám a téli est

Búcsút integet a téli nap is
elkísért sétámon hegyoldalon
remek társként szórakoztatott
mennyi mindent láttunk ott
együtt élveztük a sok szépet
a vadon lakói ránk köszöntek
az önfeledt síelők integettek
az izzó tűzkorong is lebukott

Majd sötét éj vette át az uralmat
Ott bandukoltam én egyedül
Az teli Holdnak kékes fényében
rám kacsingatnak esti csillagok
boldogan szaporáztam léptem
Megköszöntem eme sok szépet
Amit kaptam sétámon erdőben
Isten ajándékát eme szép estén

Rózsás Sándorné: Az élet hozhat még meglepetést
Útszéli porban fürdik egy árva kis veréb.
Nem tud repülni, vagy porral gyógyítja sebét?
Kis veréb, engedd, hogy felvegyelek!
Ápolnálak, azért nyújtom feléd a kezemet.
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Kicsiny útszéli veréb, ki még nemrég a világot átrepülted,
Ma már ugrálni sem tudsz, mert a fájdalmaid meggyötörnek.
Ne vergődj, pihenj, törött szárnyad majd én meggyógyítom!
Tudj repülni újra, suhanhass magason!
Mind szárnyatört verebek vagyunk, élünk, néha szárnyalunk,
Néha heverünk az út porában... Élni legyen vágyunk!
Ha valaki lehajol hozzánk, ha kezét nyújtja szeretettel,
Repkedjünk, mert az élet tele lehet még meglepetésekkel.

Bodó Csiba Gizella: Tanulni fáktól
Bezártam magamat magamba,
termésem lábamhoz hullott,
mint tölgynek a kalapját
vesztett makkja.
Magamban álltam,
mint a kígyótörzsű fák,
kicsiny kinövése ez erdei hadnak,
s csak arra vágytam: valakinek
még egyszer oxigént adjak!

Szabolcsi Erzsébet: Ködkép
Álmaink meghaltak.
Ölelésemlékek kísértenek.
Néhány ködös „lehet” és „talán”.
Mozaik-képeslapok.
Hervadt dallamokat szüretel az idő.
Szakadt gyöngysorként peregnek semmibe szavaim.
Nincs válasz.
Fáj dalom.
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Tatár Judit: Majd egyszer
Előttem tárgyak girbegurba sorfalat állnak
nem vagyok gyilkos ujjam felfelé mutat
majd ha nem leszek a gyerekek keze matat
rajtuk és küldi a másvilágra őket utánam
szegény jószágok hiába csak vártam vártam
hogy majd mindegyiket kézbe veszem
s elmélkedek sorsán végezze-e akasztófán
vagy legyen nálam lakó a rendben
de örökké beleragadok az okos másba így
lakó maradt kusza szövevényben
hol levegőért kiált minden életet remél
jobb sorsra érdemes testük e két tenyér
hiányától szenvedve kivár
hátha lesz valami már
csak húzom halogatom a dolgot
szemügyre veszek parkettát és polcot
de kezem mozdulatlan s mint pokol
mélyén lehet a jajkiáltás oly hasztalan
sírnak utánam a tárgyak a trágyadombról
ha lábuk volna jönnének utánam sóhajtva
egy jó szóra így csak néha én mosolygok rájuk
látom a mosolytól poros ruhájuk
meglebben néha próbaképp fújok egyet
ha lenne eltorzulna tán pofájuk
keveslik e gesztust de megszokták már
kusza létüket beletörődve várnak várnak
a csodára mely mindig késik
majd egyszer rendbe teszem a kéglit
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Geisz László: Életem egy darabja
A napokban valamilyen régi iratot (talán születési anyakönyvi kivonatot) kerestem irataim sárguló tárházában.
Bár az ilyen jellegű tevékenység nem tartozik kedvenc időtöltéseim
közé, de ha egyszer rászánom magam, akkor a feladatot kibővítem a
feleslegesnek, elévültnek tartott iratok selejtezésével.
Már jó ideje nyitogattam sárguló dossziéimat, mikor az egyik kinyitásakor egy cédula esett belőle a padlóra.
Felvettem.
Meglepetten láttam, hogy egy vasúti menetjegyet tartok kezemben.
Hát ezt meg miért nem dobtam ki?- villant át agyamon.
A keletbélyegző szerint 1971-ben, tehát 35 évvel ezelőtt vásároltam,
el nem árulom, hány forintért. (Az inflációt ne innét tudjátok meg.)
Kezem már mozdult volna, hogy az elévült iratot miszlikre tépje, de a
cédulát elejtettem.
Mint ahogy a zsíros kenyértől már megszoktuk, menetjegyem fejjel
esett a pamlagra. A másik oldal volt az írás, akarom mondani a másik
oldalon írás volt.
A cédulát felemeltem és az emlékezés villáma cikázott át agyamon.
A menetjegy hátoldalán már alig olvasható nyolcsoros feljegyzést találtam.
Elolvastam.
A sorok felnyitott érzelmi konzervként hatottak rám.
Lenti, Zajda, ügyeletes tiszt, gombkészlet, posztóköpenyben futás a
vonatra.
Arra a vonatra, ami nyolc hónap után először visz haza a laktanyából,
két napra.
A vonaton ültem, verítéktől csapzott háttal, fáradtan, elgyötörten.
Az ablakhoz dőlve elszenderedtem. Egy idő után arra riadtan, hogy a
kalauz rázza vállamat, a menetjegyemet kérve. A jegykezelés alatt
agyamban a vonat és a sínek közös szerzeménye kattogott.
Mikor jegyemet kezelés után visszakaptam, hátoldalára nyolc sort írtam.
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Az ablakon kinézve a fák már sötétben szaladtak, a fapados kupé sarkából az öreg vaskályha jótékonyan árasztotta felém melegét.
Mire a kalauz lyukasztójával párat csettintett, már ismét az álmok
mezején jártam.
Majdnem elfelejtettem!
Azt még nem is mondtam, hogy mi volt a menetjegy hátoldalára írva.
Zúgó vonatom
Zakatolva halad
Honi táj
Tefeléd.
Ismételten
Nem kel a Nap fel
Otthon leszek én,
S ez elég.
A Honvágy-epigramma címet később adtam írásomnak.
Ha belegondolok, majdnem a szemétbe dobtam életem egy darabját.

Százdi Sztakó Zsolt: Szavak nélkül
Szürke szavak suttognak titkokat fülembe,
ha kidőlök, valaki más áll a helyemre,
tudod-alagút költöztet más világba,
angyalok kórusa fogad hallelujázva.
Meggörbedt háttal nyögök tonna súly alatt,
börtönöm őrizik acélbeton falak,
kiáltanék, de hiába, mert jó vastagok,
vigyáznak rám, és őriznek, hogy ne halljatok!
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Vékony Andor: Vihar
Vihar tombol kint
Bentről nézed a fákat
Földig hajoltak

Pogány Zoltán (Betyár Benő): Fekete vér
Mélységek alatt, bűnre tapadva,
mint kaszált élet pokoli magva,
mammoni lázban, se fűn, se fákon,
fekete vérem lángolni látom
fekete vérbe vettessen testem,
valóságomat abban keressem,
ha nem találok se vért, se testet,
lelhessek mást, mi véresre festhet
másképp tegyem meg, mint aki félek,
köpködve savát gennyes epémnek
s keserű leve, ha már kihányom,
vérrel marja szét hitvány homályom
ne féljek semmit, szöget, se ágyút,
ne érdekeljen: verem, vagy ágy jut
sérelmes jussként fekete vérért,
fizessek, ha kell, sebekkel, éhbért
fizessek vérrel, élettel s mással,
tetsző, halálos kalandozással,
hogy egyszer véres, fekete térben
fekete zászló lobogjon értem.
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Gősi Vali:
Menekülő szavak
Tudod, van úgy,
hogy egy-egy sötét,
borús, őszi napon
egyszerűen hiányzol nekem,
nagyon - nagyon ...
de csak egy búcsúzó
falevél
köszön be futtában
bús emlékeddel
az ablakon.
Üres szobádban
kósza árnyak járnak
lassú
táncot
veled
a fehér falon,
s ahogy dalodat
némán dúdolom,
emlékek dobolnak
halántékomon,
és futva menekülnek
a megriadt szavak,
míg arcomon
a könnycseppek
üveggyöngyökként
széthullanak.

40

Maszong József: Szavak…
Szavak, szavak, simogató szavak
suttogón a félhomályban,
kígyózva tekeredik körém
a titokban szőtt álmok lánca
béklyót fonva lelkemre,
mint érett epret, számon hagytad
lopott csókjaink ízét.
Itt vagy, s mindig leszel
halkan suhanó árny a szívemben,
mert tudom, hogy tudod:
minden lépés nélküled sivár,
kietlen és céltalan bolyongás,
dermesztő szürke alagút
a végtelenbe…

Kovács Éva: érthetetlen...
hogy miért, de minden
sms-re, levélre azonnal
válaszolok, nyugtázom is,
mint jóravaló hivatalnok
s azok, kiket szeretek,
a kedvesem is, hónapokig
hallgat, a füle botját se
- félek bumeráng lesz -,
s a költőnő, kit tisztelek,
utánozhatatlan verseiben
is utolérhetetlen, hiába
kértem feleletet.
érthetetlen e hallgatás.
vagy félreértem?
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Molnár Szilvia:Teázás

Dobler Anita: Sóhaj..

ordas ordítást
fülelek kint zúg
a tél,
kabátban
remegnek
a kint töltött
percek;
bent
belénk
kortyolnak
tétova
remegések,
ahogy
ölelik
forró
csészék
szélét,
derekuk
gyöngyözik:
s kimondanak
valamit.

Vacogó gyermekként
kuporgok a sarokban,
bűzös levegő
nádfedeles háza,
ki látja, ma
ingyen megtalálja.
Megkékült ajkam csókolja
az osonó éjszakát,
homlokomra nyomta
titkos talizmánját.
Gyermekét elveszítve
nem viheti görcsös
fájdalmát tovább,
suttogó madarak hangja,
mint hamu, hull alá.
Ledőlök álmodni egyet,
mélyet sóhajt az éj,
felém biccenti
nehéz fejét a Hold,
kicsit nézelődik,
s kitörli szeméből
a megbánás kövét.

Baranyai Csaba: Várok rád
Várok rád. El nem mehetek, mert nekem most itt van dolgom.
Eszemet szép útnak el nem engedem, idegömbölyödöm,
mellédfekszem.
Csahos kutyád vagyok. Bolhás dögöd, nyájad rühes vezére.
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Hideg estéken hozzád bújva tested bundámmal takarom,
napsütötte izzasztó deleken arcod nyalva verejtéked lenyalom.
Étked csak velem és tőlem kapd,
s a lerágott csontot nekem ne add.
Tubáddal teli batyud lábad elé ejtem,
hogy a bagóért felkelned ültedből ne kelljen.
Rúgj belém, ha szí' a szél, zavarj a világnak, ha villám csap gyümölcsödbe.
Töröld belém fáradt lábad, vagy életem kioltva feszíts keresztbe.
Várok rád. El nem mehetek, mert nekem most itt van dolgom.
Eszemet szép útnak el nem engedem, idegömbölyödöm,
mellédfekszem.
Édes hazám, fogadj be.

Rudi Bálint: Vágy-talány
Ó miért?! Ó miért lélek a lélek,
Ha nem léphet az élet színterére?
Miért vágyom úgy rátok,
Hogy legyek szolgátok, ó lányok!
Hol ér véget, mi most éltet,
Hogy vétkes tűzben égjek?
Ó vágy! Te sóvár! Mi sors vár,
Ha nem köt téged korlát?
Miért vétek, ha szépnek
Gyönyöréből kérek?
Hát égjek! Égjek!
A pokolra térjek.
Ha vágyam vétek,
Hogy szeressem éltem.
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Kiss Angéla (Mimangi): Vízkereszt
Mint ahogy a napfény-csillanások
Sötét vizek tükrén mélybe érnek
S búza között gyúlnak pipacs-lángok
Fölizzanak sárguló vetések
Egyszerre a lelkedben találod
Mi csillagfény volt távoli ígéret
Közelednek a három királyok
S fölhangzik a csöndes pásztorének

Demeter Zsolt: Szivárvány
Néhány dal,
néhány megrázó akkordok illata,
és langyos, lágy fájdalom,
lila feloldás, gyöngyöző kéj lehelet futam
ölelés,
cisz-moll és Asz-dúr és Desz-dúr
és cisz-moll megint,
és pillanatnyi csönd,
elállt a zápor,
csak néhány gyémántcsepp
pizzicatója szöszmötöl,
majd fenségesen
tömör Asz-dúr akkordja tör,köd szüretel, és újra itt a vihar,
és újra cisz-moll és Desz-dúr,
és a meghaltak karának bús akkordja,
és könyörgések, fehér apácák csendes suttogása,
hogy csillapodjék a sors dobált hajója,
és jó az Isten - hallgat az imára.

43

KÉPZELD EL… – IRODALMI FOLYÓIRAT 6. SZÁM

Kórodi Sándor: Amikor meg nem érdemlem…
Amikor meg nem érdemlem,
Engem igazán akkor szeress,
Amikor bűnömet vétem,
Énrám igazán akkor nevess,
Amikor Lelkedet sértem,
Karoddal óvón akkor ölelj,
Amikor haragom érzem,
Akkor engedj igazán közel,
Amikor dühömet féled,
Szívem akkor vágy égőn Téged,
Távolodásom, ha érzed,
Láng akkor gyúl igazán Érted,
Amikor vérem túl heves,
Szíveddel féltőn akkor keress,
Mikor kegyelmem nem érzem,
Szükséged fájón ekkor tör rám,
Amikor meg nem érdemlem,
Szerelmed akkor kell igazán.

Garaba Viktória: Szeretlek...
...Mert értelmet adtál létemnek,
...Mert boldogságot hoztál szívemnek.
...Mert színt vittél szürke világomba,
...Mert nélküled szívemből a tűz hiányozna!
...Mert felkaroltál, mikor feküdtem a porban,
...Mert miattad jó irányba változtam.
...Mert a hibáimmal együtt szeretsz,
...Mert rajtam sosem nevetsz.

44

BARÁTOK VERSLISTA SZÜLETÉSNAPI KIADVÁNYA
...Mert ilyen vagy,
...Mert enyém vagy,
...Mert szeretlek,
...Csak szeretlek!

Benke Rita: Dalí
még foszforeszkál az álarca
itt is volt meg nem is
szürreália ő
kétségbe hajtja a reálist is
volt Galája meg kappanja is
vágyta a Legfőbb Lényt
már anyja hasában is
ebe akcentál
andalúz szegény
ikre volt ki halálig
falta holtan is
kunkori bajusszal mutatott
a Világnak fityiszt
volt hogy beteljesült
tojása túl lágyra sült
erős énje volt
de volt bőven énje is
énjében benne mi is
és ő volt kinek volt Énje is
férfi volt
szükségben nő is
volt mankója dísze ha lottyadt

és a vécére fanyalult
ha a sajtja elolvadt
arany trónja volt
vagy arany klozettja is
viselt frakkfehér ruhát
glóriája arcára folyt
aranyba forgatott
szopós malaca
szórt aranyat
habár e fém papírfecni
üstökös ki csóválja
fellobbanó farkát
röhög a markába
eltévedt agya labirintusában
nem keres kiutat
s ha mégis talál
felszeli az aranyfonalat
spagetti a la Dalínesenek
ülepe asztaldísz
a nyelve a gyertya
ébredjetek és vegyétek
e szürrös estebédet

***
A Barátok Verslista Képzeld el… c. folyóiratának honlapja a
http://www.kepzeldel.hu oldalon nézhető meg.
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Százdi Sztakó Zsolt: A törpe halála
Egy kisvárosban L.-ben lakott, és Vidornak hívták, ezt a nevet aggatták rá tréfás kedvű osztálytársai, miután egy osztálykiránduláson
megnézték a HÓFEHÉRKÉT, és kísérteties hasonlóságot véltek felfedezni közte és a filmbéli Vidor közt. Igazi nevét a szülein kívül nem
is tartotta számon senki, igaz még ők is így hívták, ha megtévedtek,
annyira illett rá ez a név. És ő igyekezett is megfelelni újdonsült nevének, folyton vigyorgott, és játszotta az osztály bolondját. Így valahogy még a megaláztatásokat is könnyebb volt elviselni, és a fiúkat se
ingerelte folyton, hogy rajta fitogtassák erejüket. A lányok persze
sose akartak vele járni, „púposnak, gnómnak” csúfolták. Aztán egyszer
csak bekövetkezett a csoda, mikor egy nap fiúk egy csoportja vette
körül, és kötözködni kezdtek vele, ő pártfogásába vette, az osztályban a legszebb lány, és elkergette a fiúkat. A fiúk meglepődtek, és
csúfolni kezdték, hogy szerelmes bele. Persze, egy szó se volt igaz az
egészből, az osztály legszebb lánya egyszerűen csak megsajnálta a
törpét, de lehetett akárhogy, ő kamasz szíve minden szerelmével beleszeretett, és úgy érezte, hogy a lány az ő HÓFEHÉRKÉJE. Kedvenc
könyve a Notre Dame-i toronyőr volt, Quasimodo és Esmeralda szerelme, akiket sokszor behelyettesített önmagával, és az ő HÓFEHÉRKÉJÉVEL. Szerelemről persze szó se lehetett, hiszen még ahhoz se
volt mersze, hogy szerelmet valljon neki, de járhatott bárkivel, mehetett a diszkóba más fiúval, csókolhatta őt más, mégiscsak az volt a
helyzet, hogy ő már az ő HÓFEHÉRKÉJE volt, hiszen az álmai csak az
övé voltak, mindig ketten játszották benne a főszerepet, ő, a daliás
lovag, aki megkapja hőstettei méltó jutalmát, és elnyeri a királylány
kezét.
Évekig álmodozott róla, miközben az utcán irigykedve figyelte a fiúkat, akik gátlástalanul szorongatták a kezét, sőt, néha más tájakra is
elkalandozott kezük. Kijárták az alapiskolát, aztán gimnáziumba kerültek, és ő egyre csak őrlődött ennek a reménytelen szerelemnek a
fogságában. Sokszor megleste őt, persze csak úgy, hogy a másik
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semmit se sejtsen, nemegyszer egészen a házukig kísérte. Végül eljött a ballagás, a búcsúbuli, ami után szétszélednek, hogy aztán meglehet, soha többé ne találkozzanak. Egész este a lányt leste, az alkalomra várt, hogy kettesben beszélhessen vele. Végre aztán a lány kiment, ő meg utána, és rövid keresgélés után rá is akadt. Éppen egy fiúval csókolózott vadul. Ő akkor sarkon fordult, és meg sem állt hazáig. Reggelre eltűnt a városból.
Egy vándorcirkusznak lett a tagja. Van-e egy törpéhez ennél illőbb
foglalkozás? A gyerekek szerették, és ő is csak a gyerekek között
érezte jól magát. A gyerekek még természetesnek veszik a másságot,
nem úgy, mint a felnőttek, akik kapásból utasítanak el mindent, ami új,
nem tartozik megszokott életükhöz. A gyerekek közt még az is az
előnye volt, ami a felnőttek világában hátránynak számított, hogy törpének született. Nem volt magasabb náluk, és így könnyebben befogadták, könnyen kontaktust teremtett velük. Bohócként állandóan
mókázott, és ezért imádták őt, de fájt is a szíve, hogy neki nem lehet
családja. A tévében gyakran mutattak be olyan törpéket, akiknek sikerült normális családot alapítaniuk, de hát ez őt nem vigasztalta.
Ezekben az években gyakran dúdolt egy réges-régi szentimentális slágert, amire még gyerekkorából emlékezett: a nagyapa ócska gramofonja mintha csak ezt az egy lemezt játszotta volna egész nap: „Tanulj meg fiacskám komédiázni, mert az élet csak komédia”.
Az iskolával megszakadt a kapcsolata, voltak ugyan érettségitalálkozók, de valahogy mindig úgy esett, hogy vendégszereplése volt
a cirkusszal, meg hát félt is szembesülni egykori társaival. Végül a
húszéves találkozóra már nem tudott több kifogást találni, és szorongva utazott vissza gyermekkori emlékei színhelyére. Csodálkozva
fedezte fel, hogy húsz év alatt szinte semmit se változott, az álmos
kisváros ugyanolyan álmos kisváros volt, mint mikor elhagyta, még az
épületeket is változatlanul találta. Egykor volt társaira is rácsodálkozott, mintha vadidegen emberek volnának, hiába igyekezett felidézni
régi barátságukat vagy éppen ellenségeskedésüket. És ott volt ő,
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HÓFEHÉRKE! Míg legtöbbjük a társával érkezett, addig ő egyedül
volt. Bár még mindig nagyon szép volt, de épp ezért válogatós, egy
férfi se felelt meg neki.
Nem érezte jól magát, már bánta, hogy eljött, és hamarosan távozott.
Legnagyobb meglepetésére HÓFEHÉRKE is csatlakozott hozzá, ő se
érezte magát jól. Beszélgetni kezdtek, elmondták egymásnak ennek a
húsz évnek a történetét, majd ő hirtelen belekezdett abba a vallomásba, amit húsz éve azon az éjszakán szeretett volna elmondani.
Éppen egy parkon mentek keresztül, és maga se tudta miért, de amikor befejezte mondókáját, elkezdett nevetni. A nevetés csak fokozódott, olyannyira, hogy lehuppant a fűre, és most már az oldalát fogta.
HÓFEHÉRKE először csak nézte, majd leereszkedett mellé a fűre, és
ő is nevetni kezdett, és most már együtt nevettek…
VÉGE

Nagy Erzsébet (Pendzsi): Anyához, szeretettel
Köszönöm neked, hogy vagyok,
Olyannak neveltél, hogy mindig
szeretet lakozzon szívemben.
Nehézségekkel küszködve volt időd, erőd arra,
hogy átadd szereteted, bölcsességed, igazad.
Az élet igazi arcát mutattad meg nekem.
Felkészítettél az életre, megmutattad,
Hogy csak szeretettel lehet továbbhaladni,
s magam köré gyűjteni barátokat.
Megtanítottál az alázatra,
s elfogadónak lenni,
de megmutattad, hogyan
álljak ki igazam mellett.
Megtanítottál embernek maradni.
Megköszönöm neked.
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Vilcsek Adrienne: Játékmackó
Úgy érzem magam, mint régi, megkopott játékmackó,
Kitekert végtagokkal, merev üvegszemekkel gubbasztok
A polcon, és várok, reménykedve várok.
Várom, hogy egy gyengéd kéz egyszer majd leemel a polcról,
Karjába vesz, és simogat, becézget, mint régen, amikor még
Új voltam és izgalmas, felfedezésre sarkalló játék.

Kiss Balázs Kunó: ...nézegetem a múltat
Kivágnálak egy képeskönyvből
és véletlen beléd metszene
a rozsdás olló
Te papírcseppeket véreznél
s lenne belőled egy kicsi
galacsingolyó
Új lapokat kerítenék
s próbálnám kivágni
furcsa alakod
Ha nem menne?
Elkérném tőled el nem
készült képeslapod
Azon talán rajta vagy
Ha nem hát az se gond
újjászületnél egy rajzomon
és lennél csörgősipkás bolond
Őrült mert nem szeretsz engem
Ez talán még tűrhető
de mindketten tudjuk
hogy fegyvered még le-lelő
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Osváth Tamás: Álom
egy nagyvárosban bolyongasz
úgy véled talán new yorkban
tevék jönnek szembe
furcsa
szagolgatnak
kicsit undorodsz
ahogy magadtól is
nyafogva menekülsz
felmászol a párkányra
még feljebb szédülsz
összeszeded magad
megkapaszkodsz egy frízben
benne vagy a legjobb tízben
érzed lassú téboly legyint
alant meg tevék hada nyerít

Fetykó Judit: Január végén
Csend van. A kert sötét palástként
öltötte fel ma az éjszakát,
szél tépi a fakadó repkényt,
északról ma hó hírét hozzák
szelek meg rohanó fellegek,
ablakom előtt, védett zugban
az aranyeső kiinteget,
szél rázza, inti: januárban
még cédaság ez a kikelet.
Az éjszaka sötét palástját
ezüsttel hinti a telihold,
kutyák ugatják, úgy vonyítják
...mintha tán valaki lenne ott...
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Szijártó Károly: Ábra
Egy kép? Egy kép, Mi irreális igaz.
Egy kép? Egy kép. Mi téged vár és kér.

Helyezd el magad Foglalj helyet.
Egy kép legyen a mi képünk.

Lépj mellém. Állj mellettem.
Legyél határkő, Mi elválaszt és összeköt,
Mi megtart és megteremt.
Paletta. Vászon. Vonalak száza.
Előtted áll, s rád vár
Egy ember, vonalak – utak.
Egy kép. Mi létezik – és megvan.
Egy kép. Mi vázlat – cirka firka.
Egy kép? Egy kép. Rád vár - Téged kér.
Légy festője, megteremtője egy irreális valós képnek –
Erre kér és kérdez,
Leszel-e életem hasznos kődarabja,
Boldog életem felépítője.
Szervusz, tavasz, napkelte, nyár, szeretet!
Te legyél a fénynyaláb pirkadat éj után.
Őszülő koromba’ sajog a szív hangja,

Szeretni kéret megint, szeress hát engemet!
Koros lélek, ifjú szív kutat, keres, várva vár
Ébredő hajnalon – legyél te napsugár,
Virágok virága kertem középén,
Virágozz létünk!
Célgömb rádiusz világosság,
Kikelet nyár vonzalom,
Fény, sugár, kedvesem,
Találj meg engemet!
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Végh Sándor Gondolatok
Ma még szigorúbban köszöntött be a hiány. Jó-jó, és ha mégsem! Beálltál egy megszokott formára kényszerűségből, de nem az igazi.
Vágysz a teljességre, s mit nem adnál érte! A hétköznapjaidat viszont
úgy éled, hogy semmit? Védekezésül! Óvod magad! Félsz? Most itt
gyalogol beléd valaki! No, ezt nem! Akkor így! Vagy mégsem? Érzelmek
uralkodnak most. Nem akarod? Kényszerű zubbonyok. Viseljük. Ha akarjuk, ha nem! Táncolunk. Itt az élet parkettján. Törekszünk. Mindenáron. Kin és min keresztül? No és? Akarunk kapni, és kész! Kapunk-e valamit? Ha nem, hát miért? Felismerjük-e? És ha igen, akkor
attól jobb lesz-e? Alkuszunk. Piacon, boltban, érzelmekben. Álmodunk.
Felébredünk. Frissen, kipihenten, estére mégis összeomlunk. Omlunk.
Esik az egész rogyásig. Építünk, falazunk, leomlik. Sírunk. Már mindegy? Imádkozunk. Hová, minek is? Adjuk-e alább? Felöltöttük magánykabátunkat. Micsoda öltözet! Jönnek-mennek zörgések. Kopogtatnak ablakon. Az enyémen? Van itt valaki? És ha igen, látom? Befogadom? Miért nem jó? Gondolod, szeretné. Gondolom, szeretnéd. Mit
is szeretnél? Na ja, öleljen, szeressen. Feltétel nélkül. Nem megy?
Látod te ezt? Mi az akadály? Egy másik? Ugyanazt akarja? Szeretné?
Őrzi, uralkodja? Mégis miért? Amiért te? Akkor most kié az elsőbbség? Versenyt futunk. Rohanunk. Hová? A nyugalmunk itt éled bennünk. Éled? Hát így!
Vannak! Gondolatok érzelmek. Csak úgy ösztönösen. No, ez nem elég!
Ennyi kevés. Emlékszel? Nagyszüleink intettek: Légy jó! Jó voltál?
Tudod, mi az? Segítettél? Az jó! Vagy nem hiszel benne? Bezárkóztál,
ugye? Köreidet zavarják. Ugyan kik? Magad. Te magad! Este elalváskor, reggel felébredéskor. Tükörbe nézel. Dicséred-e a látványt, vagy
megbocsátasz? Másoknak miért nem?
Álmodj!
Az jó. Most jó. Holnap? Az mi? Csukd le két szemed. Mit látsz? Az
álmaidat. S miközben méred a valóság és e kettő közötti távolságot,
rájössz?!
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Hogyan?
Hát bántottam én valakit? Hát bűnös lennék én valamiért? Nem, én
nem! Talán nem. Talán igen!
Talán igen.
Kérem, hogy ha valaki úgy gondolja, tegye meg: szeressen holnap is
önzetlenül!

Kálmán Eszter (Adastra): Hazafelé
hazafelé
nehéz az út
hazafelé
egymás szemében
is nehéz az út
hegyen-völgyön át
járod sáros paták nyomát
sivatagon tengeren át
hazafelé
szárnyal az ég
éjben csillagok nyomán
felhők tövén
szivárványon át
hazafelé
vezet az út
sárkányok röptén át
göröngyös köveken
lefelé a hegyoldalon
patak mentén
hús fák tövén
zöld fényt fúj az alkonyi szél
hazafelé visz az út
egymás szemében hazáig láttok
hazafelé nem egyedül visz az út...
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Vörös Bernadett (Angel): Füstmérgezés
Menekülhetsz amíg tudsz
Oxigén nélkül ott lapulsz
Torkodon füst karok
Rántanak a mélybe
Mérgező kábulat
Hatalmába tévedsz

Bató Boglárka: Egyedül
lelkemben tél van
fázósan bújok össze
ma önmagammal

Horváth Csaba: Valami fáj
Szomorú és bánatos vagyok,
és nekem már a Nap sem ragyog.
Naplemente számomra minden reggel,
már nem bírom a lépést ezzel az élettel.
Nyugszik a hajnal, pihen a táj,
nem tudok aludni, mert valami fáj.
Téged kereslek, utánad vágyom,
nem hiányzott így még senki ezen a világon.
Valami véget ért, valami fáj,
megdobban a szívem, de hiába már.
Nincs bennem boldogság, csak fájó gyötrelem,
magányos a szívem, és boldogtalan az életem.
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Kovács György: Rohanó reggel.
Plafonra hányt álmok,
görnyedt reggel,
vészjósló ébredés.
Gerjesztett hírek,
cirókás szemek,
miért keljek fel?
Még egy fordulat.
Másik oldalam
szőnyegen hever.

Lerágott csontok
lelkem bugyrából
felszínre másznak.
Gyűrött fogkefe,
szaladó szappan,
borzas borotva.
Minden a másé.
Kínzó sóhajok.
Fejem szétrobban.

Lankadt talpam alatt
papucsom cammog.
Vulkán-kitörés.

Ismét a Sátán,
s nem az angyalok.
Gyalog indulok.
Remények szállnak.
Új napok jönnek.
Csendben vigadok.

Várhelyi Klára (cherno): Feketén
Betondzsungel színpadunk,
kocsma füstje levegőnk.
Tégy úgy, mintha önmagunk
történne meg mivelünk.

Szálló porszem szerepét
játsszuk unos-untalan,
ez vonz, majd ez szakít szét
a ránk íródott darabban.

S ha már színház, jó legyen!
Ne láthassa más – valónk,
ne hallhassák meztelen
egymásba font sóhajunk!
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Kamarás Klára: Síron túli szerelem
A kis faluban mintha megállt volna az élet. Csendesek az utcák. Elöregszik a lakosság. Házaspárok, magányosok, özvegyek legtöbben túl
vannak a hetvenen. Esemény csak a temetés, meg a vidámság napja a
búcsú. Ilyenkor megjön a városból a gyerek, beállítanak az unokák.
Nagy a sütés-főzés, a várakozás, az öröm, de hetekig tart, amíg kipihenik a készülődés izgalmát, fáradságát. Aztán marad a tv, meg a
pletykapad, de mit is lehetne már kibeszélni ilyen öreg korban?
– A Siketh Mari, a Gőce Sanyi özvegye! Tisztára megbolondult! Van
vagy tizenöt éve, hogy eltemette az urát, és még mindig őrizgeti a
holmiját.
– Nagyon szerették egymást. Emléknek őrzi.
– Emlék. Másnak is van emléke, de ő naponta az udvaron kefélgeti a
kabátját, mossa, vasalja az ingét, gatyáját, mint annakidején.
– El is vásott az már a sok mosásban, mint Ágnes asszony lepedője!
– Hát ez az! Ezért mondom, hogy nem normális már a Mari. A múltkor új ingeket vett az urának. Nem egészen újat, az igaz. A bálás
boltban, használtat, de csupa divatosat, még olyan terepszínűt is, amilyent most hordanak a fiatalok.
– Azt mondják, az ura utolsó kívánsága volt, hogy minden maradjon úgy,
mint régen. Akkor, mintha vele lenne… Ő meg a túlvilágról is vigyáz rá.
Van, aki bólogat ezekre a szavakra, de aki hitetlenkedik, az se mutatja ki, inkább hallgat.
A férfiak elpolitizálgatnak, de egy magányos vénasszony legfeljebb
csak a kertjében kapirgál, vagy a csirkéit hívogatja, etetgeti, hogy a
következő nagy ünnepen is legyen mit tenni a kilátogató városi rokonság elé.
Aki nyugdíjat vagy segélyt kap, napokig számolgatja, mire kell, mi
marad. Villany, gáz, gyógyszerek… már a vízért is fizetni kell. Aztán
itt vannak a váratlan kiadások. Mint ma is:
- Néném! Megjöttünk a Vízügytől. Lejárt a vízóra hitelesítése. Ki
kell cserélni az órát. Nem megyünk be néném. Ne főzzön kávét. Sem-
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mit nem kérünk, mert sietünk - már pakolják is le a szerszámokat,
vízórát. Egyikük a papírokat szedi elő. Végigméri az öregasszonyt.
– Csak a munkadíjat, meg a hitelesítést kell kifizetni. Az új óra helyett elvisszük a régit. Így csak ötvenezer forint lesz, ha készpénzben kifizeti.. Máskülönben 80 lenne. Rendben van?
– Részletre nem lehetne?
– Jaj, mama, adnánk mi részletre, de a Vízügy nem adja. Ha most
nem fizeti ki, le kell zárni a vizet, aztán csak a jövő hónapban jövünk
újra erre. Meg a bekapcsolás is pénzbe kerül. Ki tudja fizetni, vagy
menjünk a következő házhoz?
– Istenem, még jó, hogy tegnap hozták a nyugdíjat. Már megint nem
marad belőle szinte semmi. Mit csinálnak ezek a szegény emberrel!
Egy hónapig se e főzni, se mosni? És a csirkék? Elpusztulnak ebben a
nyárban! Bezzeg a régi ásott kutat betemették… Még hogy egészségtelen volt! Nitrátos, meg valami kólit is írtak… Jó víz volt az! Hűtőbe
se kellett tenni, ittuk, ahogy felhúztam a vödörrel!
– Könnyen húzta akkor húszévesen. Most se fia, se lánya itthon, aki
segítsen. Jobb, ha a csapról jön a víz.
– Hát, csak csinálják azt a szerelést, amit kell, de gyógyszerre se
marad pénzem.
Percek alatt megvolt a csere. Eltették a pénzt. Vitték a régi vízórát a
következő nyugdíjashoz vízórát cserélni. Vagy 5 háznál leszedték már a
sápot, mikor a Gőce ház elé értek. Az özvegy már kiterítette a mosott
ruhát és odabenn takarított, mikor megállt a ház előtt az autó.
– Figyelj! Katonaingek lógnak a kötélen… Ennek megjött a fia, vagy
az unokája. Hogy a rosseb! Ez lett volna az utolsó cím. Gyerünk innen,
de gyorsan.
Mire valakinek eszébe jutott, érdeklődni, mi is ez a váratlan vízóra-csere, a rendőrök már bottal üthették a csalók nyomát.
– Micsoda zsiványság! Micsoda kár! Hanem a Mari! Egyedül ő nem
fizetett.
El is terjedt a faluban:
– Lám, a Siketh Marit, megvédte Gőce Sanyi még a túlvilágról is!
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Mézes Mónika: Szeretlek..
Hiába mondom: elfeledtelek már,
- Szívem mégis a pillantásodra vár!
Hiába mond Rólad rosszat az ember,
- Szívem, ha látlak, hevesebben ver!
Hiába kerüllek, amikor csak lehet,
- Szívem a távolból is nagyon szeret!
De mondd azt, hogy nem kellek,
- Szívemben akkor is szeretlek!
De szidjál, ahogy csak tudsz,
- Szívem elől el nem bújsz!
De tegyél szívem ellen bármit
- Szívemnek a verés se számít!
Mert szeretlek, s ez ellen nem tehetsz,
- Még akkor se, ha egyszer elfeledsz!
Mert szeretlek, s csak ez számít,
- Még akkor is, ha szemed csak ámít!
Mert szeretlek, ameddig csak élek,
- Még akkor is, ha más szív mondja: szeretlek!

Árvai Emil (Szilágyi József): Ősz
1.
Reggel már fázom; igaz,
tegnap még átölelt a Nap,
elpirult, s szaladt... Elvérző fák alatt
rőt ravatal: hullt lomb, tavalyi gaz.
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Néha-néha meglegyint:
avart kavart a szél.
Erdő, rét halkan elalél...
jő a tél... didergünk megint.
2.
Festi a fákat lágy napsugár;
potyognak színes könnyeik:
szemfödél fáradt földre itt...
Langy légben gyászos varjú száll.
Előkerülnek kóborló cinkék,
szekrények zugába hantolt kabátok;
hűlt kályha gyomrában ébred zsarátnok;
kaparó torkomra meleget innék.
Síelni készül az ifjúság,
hóesést várnak gyermekek;
őszülő nagyszülő elmereng:
ezt a dalt már nem neki húzzák...

***
SZABÓ GITTA: HULLÁM HEGYEK – VÖLGYEK
A folyóiratunk nyomdába vitele előtt kaptuk az örömhírt: megjelent
Szabó Gitta második önálló kötete Hullám hegyek – völgyek címmel.
Ebben a kötetben megtalálhatjuk a lírai verseket, a tömör, lényegre
törő novellákat, a csodálatos rajzokat egyaránt.
A kötet bővebb ismertetője a következő oldalon olvasható:
http://www.verslista.hu/klubelet/egyeb_elemei/gitta.htm
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Bíró Pál Tibor: Sírnom kell
Nyugovóra tért a város,
vízen úszó ócska álmokkal,
burkolt hitek sikló tutaján
remélünk hajnali partokat,
mint görcsbe nevelt szellemek,
kiket bilincsek rendre intenek,
halljátok koldusok nyöszörgését?
Míg tart a zord hideg kint,
közben békét hirdet a magány,
kopott háztetők kéményein
vékony füstöt szuszog az élet,
s kárpótlásul boszorkányos tempóval
dobálja tonnaszámra perceit,
boldogtalanok nászát virrasztva
irigyeljük patkányok ösztöneit.
Konteszkedő menyasszonyi ruhában,
míg eljön egyszer feketében a vőlegény,
mi addig is hűen ragaszkodunk,
s templomokat néha kerülünk,
mert nem fognak így keresztre feszíteni,
hisz tüzet raknak a keresztekből.
S beleég majd a nagy hadvezér,
hol nincs már jobbágynak se bér,
lassan elhagy a hazug becsület,
s maga mögé bujdosva, majd
laza fogyókúrát tart nemzetem.

***
A folyóiratot lektorálta: Sz. Gábor Ágnes
(http://iropult2006iropult.5mp.eu)
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Szabolcsi Erzsébet: Zúzmarás

Szabolcsi Erzsébet: Borostyán jégcsipkében

Barátok Verslista honlapja:
http://www.verslista.hu

Szabolcsi Erzsébet: Muskátlibimbó

A Képzeld el… irodalmi folyóirat honlapja:
http://www.kepzeldel.hu

