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Szia!
A Barátok Verslista Képzeld el… címő irodalmi folyóiratának ezévi második számát a Költészet Napja alkalmából adtuk ki. Ebben a számban a
Barátok Verslista tagjainak legújabb írásait olvashatod. Borítóját Timár
Zoltán szép grafikái díszítik. A folyóirat elektronikus változatát továbbra is megtalálod a http://www.kepzeldel.hu oldalon.
Írásainkat fogadjátok szeretettel! Folyóiratunk olvasásához kellemes
idıtöltést kívánok!
Várhelyi Klára (cherno)
***

A Barátok Verslista friss hírei
Tavaly októberben ünnepelte a Verslista a 7. születésnapját – ezúttal
Pécsett. Immár második alkalommal jelentkeztünk önálló irodalmi estünkkel, amelyet az Origó Rádió élıben közvetített. Két órás mősorunk
végén már másodszor adtuk át a Verslista díjakat. A díjazottak: Péter
Erika, Hanyecz István és Sz. Gábor Ágnes lett. A találkozóra sok aprósággal készültünk. A jó hangulatú születésnapról cherno írt beszámolót a
folyóirat e számába, és ı készített interjút az egyik díjazottal is.
A Verslista tagjai - több irodalmi társasággal is összefogva – meglepetéssel is készültek év végére. Egyik tagunknak, Ábrahámné Áginak közös összefogással kiadtuk karácsony elıtt az egyik kötetét nyomtatásban. A kötet a „Leletei mögött rejlı ember” címet kapta. Errıl a kötetrıl és Szabó Gitta tavaly évvégén megjelent kötetérıl Bodó Csiba Gizella írt könyvajánlót, amelyet szintén ebben a számban olvashattok.
December 29-én tartottuk szokásos év végi listatalálkozónkat Budapesten, a Kék Rózsa étteremben. Ekkor adtuk át Latomusnak a Verslista díját, amit októberben nem tudott átvenni betegsége miatt.
Az új évet néhány új taggal és új operátorral indítottuk. Koka és Erika
helyett Bodó Csiba Gizellát választottuk meg operátorrá.
Két új nyílt pályázatot is kiírtunk – a Képzeld el… ezévi elsı számában
már találkozhattok a téli pályázatra beérkezı írásokkal, a tavasszal
kapcsolatos verseket pedig a 3. számban olvashatjátok majd…
Anisse
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VÁRHELYI KLÁRA (CHERNO): SZÜLETÉSNAPI PILLANATOK…

7 ÉVES LETT A BARÁTOK VERSLISTA
2007 ıszén tartottuk meg a Barátok Verslista második irodalmi
estjét, ezúttal Pécsett.
Most, hogy össze kellett szednem az emlékeimet arról, mi is
történt fél éve, be kell, hogy valljam, egy kis segítséghez nyúltam, és
elolvastam azokat az élménybeszámolókat, amelyek közvetlenül az est
után készültek.
Szórakoztató volt látni, ki mennyire máshogy élte meg az estet.
Szakáli Anna szórakoztatón, Hanyecz István kicsit komolyabban, drága
Attilánk pedig teljes gyomorgörcsben. Ezeket a beszámolókat elolvashatja a kedves Érdeklıdı a verslista honlapján is, én személy szerint
most csak egy újabb szemszögbıl tudom felvillantani a történteket pár
sorban.
Nekünk, szervezıknek kicsit elıbb kezdıdött a program: hetekkel korábban a szövegek kiválogatása, egymáshoz szerkesztése, két
nappal elıtte pedig az összeolvasás, egyeztetés, módosítások. Végeredményben úgy tőnt, egy egész jó, végigcsinálható programot sikerült
összehozni, ami nem is baj, mert az elıadás alatt ami változhatott, az
változott is – utólag hozzátéve és fıleg az ottani idegességet legyızve
–, egyáltalán nem rossz irányba.
A változások kezdıdtek rögtön az idıponttal, mely egy kicsit
elırébb került a tévések miatt. Szerencsére addigra majdnem mindenki
„megvolt”.
Az adás elindult – a pécsi Origó Rádióban, élıben -, és Bartalovics Zoltán elmondta a köszöntıt.
Tizennyolc szerzınket mutattunk be. A tagok rövid életrajzait
Péter Erika olvasta fel, majd felváltva vagy Zoli, vagy én elmondunk egy
mővet mindenkitıl. A verstömbök között Kránicz Szilvia énekelt. Jó
döntés volt ıt kérni, tényleg szép hangja van.
Tagjaink versei után átadtuk a Barátok Verslista két díját, melyet 2006-ban alapítottunk meg két kategóriában.
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A „Közösségért” kategóriában – melyet azoknak adjuk, akik sokat tettek a Listáért – két díjazott volt idén, Latomus, állandó lektorunk, és Hanyecz István, akit külön azért is meg kell említenünk, mert ı
az, aki Svédországban él, és mégis mindig itt van a találkozóinkon – kicsit savanyú szájjal hozzátéve: sok magyarországi tagunkkal ellentétben...
A „Publikációért” kategóriában a díjat Péter Erika vehette át.
A neveket Zoltán olvasta fel, míg Anisse és én a díjakat adtuk
át, sajnos csak Istvánnak és Erikának, Latomus nem tudott eljönni. İ a
decemberi találkozónkon vehette át a díját.
A díj hagyományosan egy fából és tőzzománcból készített dísztárgy.
Ezek után felolvasásra került Erika és István életrajza, publikációi, végül két-két vers mindkettıjüktıl. Péter Erika maga olvasta fel
mőveit. Sajnos rajta kívül alig páran vállalkoztak erre, hirtelen csak
Szakáli Anna és Bodó Csiba Gizella jut eszembe, pedig milyen jó is lett
volna. Szerencsére a mősor után volt még lehetıség a felolvasásra, és
ekkor már többen is a mikrofon közelébe merészkedtek.
Az est záróakkordjaként Kránicz Szilvi újra énekelt, mi pedig
leültünk vacsorázni.
Mindezek után Dina felvágta a tortát, mi elénekeltük a „Boldog
szülinapot” kezdető dalocskát – többször is –, végtére mégiscsak hétéves a Verslista.
Amikor mindenki kicsit megnyugodott, a Rádió felajánlotta: viszszakapcsolják az élı adást, és olvassunk fel még verseket. A mikrofon
körbe járt, szerencsére itt már majdnem mindenki maga olvasta fel a
mőveit, mely sokkal színesebbé tette ezt a spontán ráadást. Még szerencse, hogy mindenki hord magánál legalább egy-két „tartalék-verset”
ilyen esetekre.
Én ekkor búcsúzom el tılük. Úgy hallottam, az estet Szilvia zárta, aki egy magyar dalt énekelt el, s azt is hallottam, hogy nagyon jól.
Most, amikor ezeket a sorokat írom, már februárt írunk, és közelebb van a tavaszi találkozó szervezése, mint az ıszi sikerének az
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emléke. Két eddigi estünkbıl összegzést vonva azt kell mondjam: szerintem van helyünk az irodalmi élet e színterén.
A születésnappal kapcsolatos fotókat és beszámolókat itt találjátok:
http://www.verslista.hu/klubelet/bulik2007/index.php

VÁRHELYI KLÁRA (CHERNO): ALKOTÓI KÖZELKÉP…
HANYECZ ISTVÁN KÖLTİ
„…de az országhatáron kívülrıl is sokan csatlakoztak hozzánk,
pl. Kanadából, Szerbiából, Szlovákiából, Belgiumból, Svédországból, az
Egyesült Államokból vagy éppen Izraelbıl is.” – áll a Barátok Verslista
bemutatkozásában büszkén. Közülük Hanyecz Istvánnal, az egyik leglelkesebb tagunkkal fogok beszélgetni, annak apropójából, hogy 2007-ben
megkapta a Lista által alapított Amatır Irodalomért Verslista-díjat a
„Közösségért” kategóriában.

Te kinn élsz Svédországban több évtizede. Hogyan tudod az
anyanyelvedet ott ápolni? Az interneten kívül vannak lehetıségek?
Hogy is kezdjem, hát elhatározás kérdése, ilyen egyszerő, magadnak
kell eldönteni, hogy mit szeretnél a jövıdet illetıen. Egy új nyelvet kell
megtanulnod ahhoz, hogy érvényesülni tudj az itteni új társadalomban.
Ez az alapállás.
Íme néhány gondolat ehhez a kérdéshez: 1978 óta élünk itt, mindennek
az alapja az olvasás, a könyvek szeretete, az irodalomhoz meg a versekhez való vonzalom és a színházi élethez való hőség, ezeket mind
hoztuk magunkkal. Nálunk itthon a könyv mindig jelen van, és a fı helyen található. Itthon mi még mindig magyarul beszélünk egymás között.
Van a két magyar TV-csatorna, az M2 és a DUNA, már amikor van ideje
az embernek.
A kérdés másik részéhez, íme néhány hangos gondolat.
Találsz nagyobb könyvtárakat, ahol vannak magyar olvasnivalók etc.
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Vagy pl. az Emmigrant Institutet - a Külföldiek Intézete - Bĺrosban,
amikor megjelent a könyvem, felolvasó esteket szerveztek havonta 4-5
alkalommal, és akit érdekelt, az eljött.
İk győjtik az anyagot is az alkotókról.
Más. Eljutott a könyvem Stockholmba, a Central Könyvtárba is, ahol a
külföldi írók jelen vannak. Az alkotók ott is képviselve vannak, és így ott
is bárki hozzáférhet magyar anyaghoz.
Az Egyházak nagy szerepet játszanak majdnem minden kisebbségi csoport életében. Léteznek gyerekcsoportok, énekkarok, melyek a legtöbb
esetben az egyház keretein belül mőködnek és szervesen kapcsolódnak
is oda.
Vagy van másik, egyszerőbb, egyéni forma. Mi pl. a mai napig keresztrejtvényezünk Etelkával.

Említetted a megjelent kötetedet. Mennyire nehéz külföldi magyarként írásban megjelenni? Mennyire van közönsége az ilyennek?
Úgy gondolom, nagyon nehéz, az elsı generációnak fıleg, ez egy igazi
megmérettetést jelent itt. A kérdésedre megfelelı választ adni, megkockáztatom, nem lehet, mert embere válogatja, és estenként a svéd
nyelv tudása az, ami mérvadó és meghatározó.
Az itteni kiadás – egy egész más világ, a svéd árak miatt nagyon drágán
állítanak elı minden könyvet. Én is más kiadóval operáltam otthon.
Vannak itt is internetes irodalmi honlapok, de ezeken csak svédül tudsz
publikálni. Én is kipróbáltam ıket, egy darabig ott is fent voltam, de útközben egyre inkább a magyar honlapok felé fordultam, és itt érzem jól
magam.
Kiadás. Minek, kinek, miért? Jó kérdések. Zsóka szavaival élve, „ha úgy
érzed van mirıl írnod, akkor írjál, ez a feladatod”. De komolyra fordítva
a szót, talán azért, mert ismeretlen az ember, elsı kötetes, és saját
kiadású a könyve, meg talán azért is, mert itt a magyar kiadásra nemigen van igény, de ha igen, akkor nagyon nagy reklámmal és terjesztéssel megfinanszírozott, már ismert könyvnek kell ide jönnie, profi fordításban, ismert alkotókkal, lásd Kertész Imrét etc.
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A svéd részéhez még csak annyit főznék érdemben, amennyit én tapasztaltam. A könyvemben található két svéd vers is, innen jött az ötlet, és a balesetet szenvedett fiú tiszteletére felajánlottam a Sport
Klubnak X példányt, amit vállaltam is, hogy értékesítek. Jól sikerült az
eladás, összejött minden. A befolyt összegbıl a csapatok vezetıinek
emlékplakettet és szerény ajándékot sikerült összehozni, amit az évzárón osztottunk ki. Így tehát saját tapasztalatból tudom, hogy ha lefordíttatnám a könyvemet svédre, akkor lenne x érdeklıdı – talán –, de
kérdezem én: mennyibe kerülne egy profi fordító „pluszban”? Etc. Ma
itt is nagy gond a finanszírozás, hát felteszem a kérdést: akkor ki az,
aki egy ismeretlen stefanicus-t kiad? Valahol viszont el kell kezdeni.

„Aki egy ismeretlen stefanicus-t kiad”. A köteten is, az aláírásodban is, mindenhol a neved után ott áll: Stefanicus Hungaricus Firkász. Honnan ez a fura név? Miért pont firkász?
Nos, akkor lássuk csak: a suliban latin, humán szakos voltam, és innen
eredt az ötlet, és szabad szóalkotással emigyen alakult:
Stefan = Stefanicus = kisistván
Hungaricum = Hungaricus = magyarra utaló, ahol az m-t kicseréltem sre, hogy jól rímeljen;
Firkász = pedig a firkáimból jön, az irkászok firkálnak mindenhova
A vége pedig ez lett: kisistvan, a magyar firkász = stefanicus hungaricus firkász.
Mert ugye, én csak Firkász vagyok, Költıink vannak nagyok, én meg firkálgatok, de nem akárhova, hanem a szívekbe, oda, ahol megmaradnak a
firkáim örökre.

A mi szívünkbe már biztosan beleírtad magad. Hogyan találtál a
Barátok Verslistára?
Interneteztem, felmentem a Barátok Verslista honlapjára, és feliratkoztam (2004-ben), és azóta itt vagyok köztetek, és jól érzem magam,
mert igazi Barátokra is találtam. Egy remek kis csapat a Világhálón.
Bátran ajánlom másoknak is, csak jelentkezzetek közénk.
Olyan emberek alkotják a Listát, akik igazi Barát módjára figyelnek
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egymásra. Sok személyes kapcsolat is kialakult az évek során, köszönhetıen a Barátoknak.

Végül: megtudhatunk valamit a terveidrıl?
Mint sportot kedvelı és szeretı ember – újra elvállaltam a helyi Sport
Klub felnıtt csapatának csapatvezetıi teendıit, ez bizony kitölti a szabadidım nagyobbik részét, de szívesen csinálom.
Emellett a Barátok Verslista életében is szerepet vállaltam, amit – remélem – sikerrel tudok teljesíteni. És igyekszem aktívan részt venni a
Lista életében is.
Szeretném jó egészségben eltölteni szorgos napjaim, és örömet szerezni azoknak, akikkel keressük a pontokat, amik összekötnek bennünket, és nem elválasztanak ebben a rohanó világban.
Most pedig kívánok minden kedves Barátnak jó egészséget, tartalmas
2008-as esztendıt, szép sikereket és sok-sok szép alkotást, valamenynyiünk örömére.
Hanyecz István (shf) honlapjának elérhetısége:
http://www.verslista.hu/irasok/index.php?nev=hanyecz

BODÓ CSIBA GIZELLA: KÖNYVAJÁNLÓ
Szabó Gitta: „Hullám hegyek-völgyek” c. könyvéhez
Szabó Gitta versei kiáltások – a korán elvesztett Édesanya után, s az İ
szeretetéért,
és – kérdések, kételyek, – hogy a kapott szeretet-minta elegendı-e
a továbbadáshoz?
„Lelkem hangja még gyermeki” – írja, s ez ajándék, mert aki gyermek
tud maradni lélekben, az sok mindent át tud vészelni, mert képes a csodavárásban élni.
S ez a „csodaváró” van jelen a prózai írásaiban; a szeretetre vágyó, a
szeretetet adni tudó ember legtitkosabb, álomszerő, gyakran humorral
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főszerezett, fantáziával megáldott, természetet szeretı és figyelı
megnyilatkozása.
Könyvének kedves illusztrációiban is asszonyi kerek formákat, vállak,
karok, ölelések íveit véltem felfedezni. Mindazt, amit kisgyermekként
mint szeretetet, biztonságot várunk a világtól.
Ahogy a Bevezetıben Ábrahámné Ágnes ajánlja Szabó Gitta könyvét: ...
„Olvassuk el, ...miért a szeretet a legfontosabb vezérfonal életünkben!”
Én is ezzel ajánlom!
***
Ábrahámné Ágnes: „A leletei mögött rejlı ember”
Egy könyv, amit jó kézbe venni, mert a tetszetıs külsı kíváncsivá teszi
az embert; ki rejlik a nyílt arc és a leletek mögött?
Egy könyv, amit jó kézbe venni, mert létrejöttével örömet akartak szerezni, egy sokat szenvedett „barátnak”, aki megérdemli.
És az olvasó elindul felfedezni az Embert - aki már 16 évesen úgy ír
szenvedésrıl, fájdalomról, mint aki mindenen túl van, s ez egyre csak
fokozódik: újra s még mindig jönnek nehezebb és fájdalmasabb élmények. A versek és életrajzi részletek írója megélte az élet számtalan
poklát, s Neki, aki „odaát is járt” vissza kellett jönnie, hogy az lehessen, ami mindig szeretett volna lenni: író, költı!
Az lett! IRÓ és KÖLTİ! Tehetséges és erıs, akinek le kellett írnia
ezeket a sorokat - az Utószóban - mindenki számára: – „…megbékéltem.
Elfogadom sorsomat, minden napom ajándék. Lehetıség arra, hogy segíthessek magamon, másokon. Hogy mindenkinek minden adandó alkalommal elmondjam: szeretem!”
Ábrahámné Ági útja igen nehéz volt, de nem hiábavaló!
A „leletei mögött rejlı ember” CSODÁLATOS!
***

Tagjaink fenti kötetei megrendelhetık a Barátok Verslista
címén, valamint a megrendeles@verslista.hu e-mailcímen is.
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TATÁR JUDIT (BAMBUSZ): HUNDERTWASSER
A NAP ALATT ÉS FÖLÖTT
Ablakok, ablakok és ablakok. Ablakok a tájra, a világra, az emberiségre.
Színesek, változatosak, jólesık. Víz, hullám, hajó, épület, ember, arc,
szem, szemüveg, virág, fa, bokor, esı, hullámvonalak, körök színesben,
harmóniában, csigavonalban, gömbölyőségben, puhaságban. És bélyegen.
És kárpiton. Szép és oldott az élet, ridegség, merevség, szögletesség
sehol, szabadságvágy a köbön.
Hundertwasser, a múlt századi osztrák képzımővészet fenegyerekének „Egy varázslatos különc” c. idıszaki kiállítása 2007. október
11-tıl volt látható a budapesti Szépmővészeti Múzeumban. A hullámvonalban felépített installáció szőkös medreiben hömpölygı tömeg kíváncsi szemét a néhány éve, 72 éves korában elhunyt mővész válogatott
festményeire, grafikáira próbálta vetni, több-kevesebb sikerrel. Az
embernek ügyeskednie kellett, milyen sorrendben nézze a képeket.
Egyhuzamban, sorban nem lehetett. Ugrálni kellett közöttük, ott teremni, ahol hely volt, majd visszatáncolni oda, ahol éppen felszabadult
némi tér az ácsorgók között. Mintha úgy tervezte volna - az ı ötlete
volt - az eredetileg Friedrich Stowassernak született alkotó, hogy mővei között is hullámoznia kelljen az embernek, ha mindent látni akar,
ahogy a vonalak játszanak a falból kiharapott, ablaknyi képeken.
A világ több, egymástól távol levı pontján is nyomot hagyott
maga után a nagy humanista. Az általa tervezett épületek mindegyikérıl
leolvasható - kissé Gaudira hajazó - kézjegye. Épületei szimbiózisban
élnek környezetükkel, szervesen egymásba olvadnak, egymás tartozékai. Mint borsó meg a héja.
Ha valaki átfogó képet szeretne kapni a mővészrıl és emberrıl,
kiindulásnak elég, ha megfejti maga választotta, hosszú, kanyargós nevét: Friedensreich Regentag Dunkelbunt Hundertwasser. Jó lenne, ha
egyre többek számára válna példaértékővé egész életével és munkásságával bizonyított életszemlélete, természet-szeretete és töretlen küzdelme a világbéke megvalósítására.
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Vers- és novellapályázatok
A Barátok Verslista vezetıi minden hónap elsı napján irodalmi pályázatot hirdetnek ki. Két téma megadása után a levelezı lista tagjainak egy
hónap áll rendelkezésükre, hogy verset, mesét vagy egyéb prózát írjanak, majd a pályamőveket név nélkül szavazásra bocsássák. Az alkotásokra a levelezılistán és a Verslista honlapján is lehet szavazni. Összesítés után az elsı helyezettek értékes könyvjutalomban részesülnek.
Most következzenek az elmúlt félév legjobb alkotásai:

2007. július
Csontos Márta: Vihargyőrő
Villámok arany-erezete
szaggatja az ég bársonyát,
cseppekben hull a rémület.
Zokog a sötétség arca,
orkán-kövek döngetik az éjszakát,
megkondul a megrettent képzelet.
Vízfüggöny rojtja nyílik,
áztatja a biztonság talapzatát,
pusztításba magasodik a képzelet.
Lázad az anyag nyugtalansága,
megbontja a tiszta sugárzás áramlását,
dübörögve sistereg a tüzes bővölet.
Vihargyőrő pördül keményen,
fülembe tömöm az elemek sikoltását,
szemembe törik a sugár-feszület.
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Szikrázó gomolygás borít,
fény és árnyék vívnak haláltusát,
s a küzdıtéren meghal a könyörület.

2007. augusztus
Péter Erika: Futómadár
(Születésnapomra)
Hallom, ahogy halad
az idı. Felsebzi a lábam
az elfáradt cipı.

Rohanok. Csüng rajtam
a bánat. A vadóc vadhajtások
szaggatják ruhámat.

Futok. Hervadt hajam
fodrozza a szél. Röpül, s megelız
egy száraz falevél.

Ezüst harmat hullik,
alkonyul. A futómadár szeme
homályba borul.

Állok. Csak az idı
siet. A távolban a végtelen
és egy csillagsziget.

Kamarás Klára (Sida): Éjszakai telefonok
- Halló... Kivel beszélek?
- Velem!
- Kérem, mondja a nevét...
- Csak ne sokat érdeklıdj!
- Legyen szíves, ne tegezzen, inkább a nevét mondja! Ki beszél?
- Majd megtudod! A barátnım panaszkodott, hogy molesztáltad!
- Én? Azt se tudom, mirıl van szó, és nem ismerem a barátnıjét. - leteszi a kagylót.
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Újabb csengetés.
- Molesztáltad a barátnımet. Majd ı megmondja.
- Igen. molesztáltál a boltban. Rávertél a fenekemre!
- Milyen hülyeség ez? Senkinek nem vertem semmijére!
- De igen! A boltban.
- Nagyokos, akkor mondja meg, melyik boltban!
- A boltban.
- De melyikben?
- A ... a nagyban...
- Pontosan! Itt több nagy bolt van!...
Csend.
- Na ugye, hogy humbug az egész! - leteszi a kagylót.
Csengetés.
- A barátnım 19 éves!
- Igen. 19 éves csajszi vagyok. Tetszem neked. Láttam rajtad.
- Az unokám is idısebb nálad...
- Unokád? Fogad van még? Nem szeretem, ha protézissel harapdálnak!
- Na de kérem!
Két perc múlva újabb csengetés.
- Halló! Ki beszél?
- Én.
- Hagyja abba! Egy fontos telefont várok.
- Milyen kutya ugat ott?
- A mi kutyánk! - szól közbe a feleség, akit már ver a víz az idegességtıl.
- Kösd meg a kutyát! Odamegyünk...
- Dehogy kötöm! - és lecsapja a kagylót. Talán megijednek a kutya miatt, és végre vége.
Néhány perc nyugalom után újabb csengetés.
- Halló! Ott a feleséged is?
- Igen és hallja az egészet!
- A barátnım 19 éves és tetszel neki. Tetszik neki a szemed...
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Én meg kemény legény vagyok, majd elszórakozok az öreglánnyal, míg ti
hancúroztok!
- Fejezzétek be!
- Vagy négyesben... Mért? Nem szeretitek négyesben?
.....
Újabb csengetés. A lány próbálkozik.
- Odamegyek és bekopogok.
- Ne! Rád uszítom a kutyát.
- Ezt nem teheted. Tudod, mennyibe kerül nekünk ez a telefonbeszélgetés? Te vagy az oka! Ezt ki kell fizetned! Csak nem képzeled,
hogy megúszod!
- Hagyd abba!
- Molesztálod a barátnımet, meghívsz minket, hogy majd négyesben
és most nem akarod kifizetni a telefont se...
- Nem kérte senki, hogy felhívj...
Mellé kell tenni a kagylót... de ha pont most hív a fiam Amerikából?
Mindegy. Ezt nem lehet tovább bírni.
Másnap éjjel.
- Halló! Itt az RTL klub. Ön egy spanyol utat nyert! - a hang a tegnapi fiatalemberé.
- Nincs rá szükségem. Jövı héten megyek Spanyolországba. - megszakítja a vonalat, és a készülék mellé teszi a kagylót.
Az asszony a fejét rázza ijedten:
- Ezt kár volt mondani, még azt hiszik, hogy tényleg elutazunk, és üres
lesz a lakás. Ezek képesek és betörnek ide...
Egy nap szünet után:
- Halló! Reklámhoz keresünk gyorsan beszélı embert. Egymillió forintot nyer, aki leggyorsabban elmondja százszor, hogy Kossuth Rádió
Budapest... Mérjük az idıt. Kezdheted!
- Menj a francba!
- Bezzeg a barátnımet molesztáltad! Feljelentünk zaklatásért!
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Másnap délelıtt a rendırségen.
- Sok ilyen panasz van. Igen, régebben percek alatt kiderítettük a hívót. Egy év óta nem tehetünk semmit. A személyiségi jogokat sértené.
A szolgáltatók tiltakoztak, mert ezek mobilról telefonálnak, és csak a
valódi tulajdonost tudnánk meghatározni, aki esetleg ártatlan. Elvesztette a készülékét. Ez lehet, hogy igaz. Még fizetheti is a számlát vagy
oda a kártyája. A zaklatók találnak vagy lopnak egy mobilt, és arról beszélnek… Akár naponta hetvenszer is hívhatják. Amíg nem történt bőncselekmény, addig nem tehetünk semmit. Ennyi.
- Ez a bugyuta játék jó üzlet a szolgáltatóknak.
- Lehetséges. Meg kell változtatni és titkosítani a számot. A nyugalomnak is ára van.

2007. szeptember
Bodó Csiba Gizella: Engedd el
Új ıs-káoszt támasztott a világ
Szent sírokon lépdel át az éjfél
a templomkertben egy főzfa búsong ember mőve fordult nem remekbe
maga alá húzza lábát a harang
vad hírekkel zaklat minden ...
öblös torkában csak a csend-zene bong hogyan legyen így nyugodt az este?
Kísérem a holdat mint az alvajárók
pedig oly igazán éberen vagyok
messze kerülnek a békés álmok
szememben csillag-pillanat ragyog

Mindennek kitaposott rendje volt
ember s állat az ösvényét tudta
most magjában sül meg a virág
mintha évszakok fordulnának vissza!

Tudatom kérlek csendesedj le
küldj békés álmot minden nyugtalannak
engedd el az anyagi világot
kristályágyon adj helyet a tudattalannak
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2007. október
Bodó Csiba Gizella: A butaság
A butaság ítél,
más kárán a butaság kacag,
butaság önt el szóözönnel,
aki tud, az megfontolt, hallgatag.

Nem bölcsnek születtünk,
s azzá válni egy élet is kevés,
nem szégyen a sok tévedésünk,
lassan vezet a megismerés.

Ma túl sok a beszéd,
az elmélkedés kevés,
a butaság bıviző folyóként locsog.
Tedd elé a bölcs, csendes gátat
ahelyett, hogy fáradtan hallgatod.

Ne rejtsük el a butaságot,
sötétben lehet alattomos,
küldjük iskolába, hangolják át,
csiszolják fényesre a Mesterdalnokok!

2007. november
Ábrahám Istvánné: Talán...
Keresik bennem a jóságot, ami
mindennel együtt a kínok közt elveszett,
miközben kisírtam már az egész lelkemet,
s talán haldoklik bennem a szent szeretet,
kiveszett belılem az élettel együtt minden, ami
emberi.

2007. december
Kovács György: Holtvágány
Dudva nıtt sínen
cserbenhagyott szerelvény
meg-váltóra vár…
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Bíró Pál Tibor: Fagypont alatt
Valahol távol, egy magányos peronon,
kopott imakönyvet lapoz a szél,
míg az öreg bakterház küszöbén
a leégett gyertyacsonkok emlékével
éjszakázó, fagyos vidék didereg.
Békés vonatfüttyért, kéregetve,
az idı nem számlál lelkeket,
csak papírgalacsinok gördülnek,
céltalan irányban: gazdátlan jegyek,
Melyek átlyukasztva, sárban pihennek
a vasgrádics hiányos peremén,
hol a megtépett orgonabokor reszket,
árva kutyakölyköknek adva menedéket.
Mintha megállna egy pillanatra a lét,
s felszusszan a hanyag nemtörıdömség,
koldusbotra támaszkodva a gyötrı vég
beköszönt, mint kegyetlen ítélet,
Hófehér gúnyát öltve a tájra
tisztára mossa majd bőnösök kezét,
hogy szent könyvet ragadva tolongjanak,
ártatlannak tőnı, békés emberekként.
***
A Barátok Verslista havi irodalmi pályázataira beérkezett írások
elolvashatók a http://www.verslista.hu/palyazat/index.php oldalon.
A Barátok Verslista honlapja a http://www.verslista.hu oldalon nézhetı
meg. A feliratkozásokat a subscribe@verslista.hu címre várjuk.
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Válogatás tagjaink írásaiból:
Szakáli Anna: Gyönyörőség
Nézem a fákat.
Levélruhákat
rezegtet a szél.
Suttog és susog,
titkosan motyog
elhaló hangon
egy hulló levél.
Arany és lila
fürdik a Napban,
benne lubickol,
égı katlanban,
s elbújik bágyadt
éjpuhaságban,
hegy mögé bújó
felhı zugában.

A víz is táncol,
és a ködfátyol
lágyan betakar
közel és távol.
A túlsó partról
sodor ködruhát,
fagyos tél vágtat
jég-tavon át.

Várhelyi Klára (cherno): Lépcsıházak
(ajánlva: S.P.-nek)
Összeívelt mozdulatunkra lobban
szolgaként minden zene, míg nyakadra
vágy rakódik fel leheletnyomokban:
hajnali pára.
Szerteszórt vízpermeten imbolyogva
még alig több önmaga kételyénél,
hát erényünk ázik a házsorokra.
Csikkek, esı, szél.
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Csalfa szégyencsók pirul el helyettem,
s íveket hajlítva gerincvonásom
tengelyén, már oly nehezen sugom: nem,
mégse szeretném...

Szijártó Károly: Új
Ne
Minek az?

alkoss

ember!

Nem elég, ami van?
Por
szó
tett
lázadás.
Ember kész
éden,
kert.
Kísértés
új cselekedet bőn

Tét
Édenkert
Új világ

Elıállt a körforgás.
Lett az új a bővös szó.
Megtorlás; Élet halál megváltás.
Sors az új; a nagy csapás
Pénz a vígság; gazdagság
Hatalom gıg; mi hiúság
Ujjal írott igazság.
Keltett szó a szeretet.
Élet az, ha megtartod.
Új a vagyon: rögeszme.
Új a halál: hervadás
Új a bőn: a bőnhıdés
Más az új, a kapott szó.
Bőn, bánat és dorgálás.
Helyre igazított valóság.
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Móricz Eszter: Föld és ég között
Föld és ég között
szikrázik az esti fény.
Városok fölött
repülök az éjben.
Halkan zümmög
a repülıgép motorja.
Elsuhan velem
országok, határok fölött.
Városok, falvak, ahol
más nyelvő ember él,
városok, falvak, ahol
nem várják jöttömet.
De lassan, bármilyen
magasan repülök,
ismerısek a házak,
ismerıs az öreg Duna,
a kanyargó Tisza.
Ismerısek a fények,
- itt megértem,
ha szólnak hozzám.
Itt más az emberek
mosolya, melegebb
az ısz, s tavasz, a nyár.

Dénes Mónika: Gyümölcsvirág
Varázsgömbben születtem.
Anyám varázspalásttal takart.
Simogatta arcom gyöngykezével,
harmatujjával aranyport kavart
a levegıben, mely rám szállt, belepett.
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Le nem rázom e port, enyém.
Varázstakarómból kibújok,
és lépkedek a csodazenén.
A ritmus- és dallamfonál puha,
ezüst zoknim alatt is érzem.
Lágy kottafejek vezetnek el oda,
hol a csoda folytatódik.
Elvegyülök a létben.

Hanyecz István (shf): Csipkerózsika álma
kitárom ajtóm
kastély ódon kapuját
lépj be királyfi

ébredj kedvesem
érted jöttem lóháton
csillagos éjjen

pókháló rezzen,
lópata alatt deszka,
hangosan reccsen

csókom varázslat
Csipkerózsika ébred
boldog álmából

Fetykó Judit: Egyoldalú telefonbeszélgetés
(2007. július 5-én délután Horváth-Hoitsy Edittel)
- Hogy hogy vagyok? Haldoklok csendesen…
Szemem elıtt hol sárga villódzás
Hol fokozódó homály jön velem.
- …………………………………….
- Tudom, tudom… … de ez valami más!
Oly ismerıs, és mégis idegen,
különös, hogy nincs benne rémítı,
csupán nyugalom… semmi félelem.
Gyönyörködtet is, s vonz ez az erı,
vonz, beszippant, én meg csak engedem…
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- ………………………...
- Hiszen mit is akarhatnék még itt?
- ……………………………...
- Igen. Igaz! Írhatnék még sokat…
verseket meg… Ugyan! Kinek számít?
Néhányotokhoz köt csak gondolat…
- …………………………….
- Ne gyere! Gondolj rám, aki voltam!
Ne akard látni ezt a vén testet!
- ………………………….
- Légy önzı! Ha most vigasztalódtam
tıle, s az árny a fény még elenged…
- …………………………….
...- Ó! Már ebben a testi valómban
idegenként élek minden percet.
Ütemet vesztve ráng ez a vén hús,
e valamikori testi szívem,
s az a másik oldal egyre csak húz,
gyönyörködtet is, s érzem határát,
s nem bírom vinni már tovább magam,
e vén lélek engedetlen vázát…
- …………………….
- Visszarángatnál? Tudom magányát,
s félek, mi lesz vele, ha nem leszek…
… minden csak neki terheli vállát,
itt nincs férfi, csak szertelen gyerek…
- …………………….
- Látom, önzı vagy. S ez most jólesik.
Meg az, hogy hazug szóval nem ígérsz
jobbulást… … Akarom. Hátha segít,
mint annyiszor… de tudd: kín csak e lét!…
- …………………………...
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- Tudom. Tudom… Most ez valami más….
oly ismerıs és mégis idegen,
csak biztass, hogy írjam majd meg… S meglásd!
de vonz, beszippant… én meg engedem…

Osváth Tamás: Tejút
Fekszem a főben.
Harmónia tölt el.
Madarak mosolyognak rám.
Egy nagyon szép világ vár.
Nem is fáj az a pici nyílás.
Néhány perce még lihegve futottam.
Tétovázás nélkül igazságot osztottam.
Áramvonalas ólomhattyúkat daloltam.
Vad izgatottság tombolt bennem.
De most könnyedség tart velem.
Tejúton folyik feszes vérem.
Lassan elérem teljességem.
(Igaz, hiányzik egy részem.)
Sorsomat kézben tartom.
Ez már nem is én vagyok.
Testvéreim a csillagok.

Szilágyi József (Árvai Emil): Stációk
Árulás:
Mit suttogsz, olajfa? tudsz tán valamit?
Három ember alszik, egy fohászkodik;
ötödik amott jön, s véle bısz csapat:
hajtóvadászat, bús olajfák alatt.
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Szenvedés:
Elvették ruháját; úgy, mint Bárány,
tőrte. Vére folyik majd, fázni fog,
szája kiszárad; száz seb a hátán;
ziháló bordái: ég-föld közt grádicsok.
Vallomás:
Példaképet kerestem. Nem volt jobb
Tenálad. Most már nem csalódom.
Újra régi könyvedben lapozok.
Mert célba visz, jó itt hajódon.

Gısi Vali: Hang vagy
Csendemen néha
Átszalad egy kósza hang
És a pillanat
Egy emléket hátrahagy
Hang vagy, illat, mozdulat.

Kamarás Klára (Sida): Tovább…
Mikor a tüzek mind kialszanak,
s elnémulnak a lázadó szavak,
ne hidd, hogy végleg megadom magam,
megyek tovább, sötétben, hontalan.
Hihetnéd azt, hogy járni sem lehet
félın tapodva minden új követ,
vakon tapintva kerítést, falat,
de csak tovább, amíg meg nem szakad
e koldus lét, e céltalan magány,
s át nem lépek a semmi kapuján.
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Vörös Bernadett (Angel): Balaton partján
Sétálsz a homokos parton,
Hideg hullámok
Nyaldossák lábfejed,
Fürkészı tekinteted
Pásztázza a tömeget.

Egy kávé mellett
Meghitt csendben,
Kacér pillantások
Kereszttüzében,
Egymással szemben...

Felbukkan pár
Szerelmes pár,
S néhány szingli,
Ki Rád várt
Éveken át.

A perc megáll,
Az óra lelassul,
Az éj sötétje rátok borul.
Fülemüle zenéje ébreszt
Tönkre téve a mámorító éjjelt.

Szabó Gitta: A kívánság
Tél van. Fehér hó borítja a tájat. A léptek alatt ropog a puha hó.
A lélegzet is fehér páraként illan el a levegıben. A kéményekbıl fehér
füst száll az ég felé. A házak tetején hósapka ücsörög, és a gyenge utcai világításnál szerényen csillognak a hópelyhek.
Az utcára nyíló házak szorosan egymáshoz simulnak, mint akik e hideg
téli estén összebújtak, hogy melegítsék egymást. Az egyik ház aljában
egy aprócska kis üzlet bújt meg szerényen. Ajtaja felett egyetlen izzó
pislákolt. Éppen csak annyira, hogy aki az üzletbe belép, vagy éppen kifelé megy, orra ne bukjék a küszöbben. A szerény üzletecskének, igen
gyönyörő kirakata volt. Már készülıdtek a karácsonyra, mert bizony
telve volt minden földi jóval. Volt abban gyümölcs, játék, ruhanemő,
élelmiszer, itóka, édesség. Egyszóval, minden volt benne, mi szemszájnak ingere.
A kirakat elıtt egy kisgyermek álldogált. Amolyan négy-ötéves forma
lehetett. Szemei csillogtak az örömtıl, ahogy a portékát nézegette.
A hidegtıl kipirosodott nóziját a kirakatüvegnek nyomta, melyre a meleg lehelete kifehéredve csapódott le. Két kicsi, kesztyőbe bújtatott
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kezével az üvegnek támaszkodott, és hol édesapjára, hol meg az árukra
nézett. Egyszer csak megszólalt: - Apu! Én szeretnék egy csokit! És..,
még azt az autót is szeretném! Juj! Apuu! Ezt is szeretném! Ezt az óriási macit is kérem! – mutatott ugrándozva, egyik kincstıl a másikig.
Majd hirtelen megállt a gyümölcsök elıtt. A kirakatban egy gyönyörőséges kókuszdió díszelgett, egy kicsinyke kosárban. A gyermek néhány
másodpercig csendben nézte, majd halkan, szinte suttogva mondta:
- Apuci! Kérek szépen egy ilyet! – mutatott a kókuszdióra. – Nekem még
sosem volt ilyenem!
- Ejnye, fiam! – szólt az apa. – Mit kezdenél te egy kókuszdióval? Inkább induljunk haza. – mondta még, és megfogta a gyermek kezét. Teltmúlt az idı. A gyermek nem felejtette el, amit akkor látott a kirakatban. Egyre csak körülötte jártak a gondolatai. Ha játszott, ha beszélt,
ha rajzolt, mindenbe beleszıtte az áhított gyümölcsöt. Kitalált minden
csalafintaságot, hogy szüleit rábírja, vegyék meg neki a gyümölcsöt.
Édesanyja meg is dicsérte, mert bizony, amiben csak tudott, segített
neki. Poharakat tett a tálcára, szalvétát az asztalra. Még a cipellıjét is
igyekezett betenni a cipıs szekrénybe, igaz, ehhez fel kellett állnia a
sámlira, aminek anyukája nem nagyon örült.
Lassan elérkezett karácsony napja. A fiúcska a karácsonyfa díszítésében is segített szüleinek. Közben csak beszélt, folyt a szó belıle, csacsogott egyfolytában. Be nem állt a szája egy pillanatra sem:
- Apa! Tudod, ha én lennék a Jézuska, ide biztosan hoznék egy kókuszdiót! Mert tudod, én nagyon szeretném, és jó is vagyok. Ugye?
Az apa nézte, és bólintott: - Igen, fiacskám! Tényleg jó vagy. Mire végeztek a fa díszítésével, és édesanya is elkészült a konyhában a finom
vacsorával, addigra odakint, az est fekete lepellel borította be az égboltot, és sok-sok csillaggal díszítette fel, mintha csak egy hatalmas
ünnepi asztal lenne, amit a jó öreg Hold elé terített. Végre a nagyszülık
is megérkeztek. Kabátjukról leverték a havat, csizmáikat levették, és a
tőzhely mellé tették száradni. A szobaajtót, amelyben a karácsonyfa világított, becsukták, ha a Jézuska jönne, meg ne ijedjen, és máshová ne
vigye a nekik szánt meglepetést.
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A nagypapa, a nagymama, apu és anyu, meg a kisfiú, a konyhában halkan
suttogva beszélgettek. A várakozás okozta feszültség egyre nagyobb
lett. A gyermek már nem bírta tovább visszafogni izgatottságát. Épp
szólásra nyitotta a száját, mikor egy csengettyő szólalt meg. A gyermek gyorsan édesapja háta mögé bújt: - Apu! Én félek! – súgta neki.
A család minden tagja felállt. Óvatosan fordultak a szobaajtó felé,
ahonnét kiszőrıdött a karácsonyfa barátságos fénye. Az apa megfogta
a gyermek izgalomtó izzadt kicsiny kezét, és kinyitotta az ajtót, mely
mintha örülne, vidáman csikordult. A fa alatt színes csomagok várták,
hogy valaki kibontsa ıket. A gyermek izgatottan szaladgált a csomagok
között. Egyszer csak megállt egy hatalmas szaloncukor elıtt, amire az ı
óvodai jele, egy féső volt rajzolva. Hátranézett, szüleire. Látta, mindenki ıt figyeli, és csak mosolyognak.
- Apu, anyu! Ti is látjátok? Ez az enyém. Rajta van a jelem.
A szülık odamentek hozzá, leguggoltak mellé.
- Nahát! – örvendtek – Ez valóban a tied! Bontsd csak ki hamar! – mondták szinte egyszerre.
A gyermek magához ölelte az óriási cukrot, és félrevonult a szoba egyik
csendes zugába. Ott kezdte bontogatni kincsét. A papír hangos szakadással adta meg magát, és engedte, hogy a gyermek végre megláthassa mit is
takargatott idáig. A fiúcska, mikor meglátta, örömében kiabálni kezdett: Apu! Anyu! Egy kókuszdió van benne! De jó, hogy jó voltam! – mondta megkönnyebbülve. Szemei úgy ragyogtak, mint csillagok a Hold ünnepi asztalán.
A kókuszdióval szüleihez baktatott. Büszkén húzta ki magát.
- Tudjátok – kezdte mondókáját -, szerintem a Jézuska egy kisgyerek.
- Mibıl gondolod? – kérdezte az anyukája.
- Abból, hogy megkaptam azt, amit szerettem volna. Mert gyereknek
kell lennie ahhoz, hogy tudja, milyen az, ha nagyon szeretnénk valamit.
Meg aztán.., biztosan hallgatóznia is kell ahhoz, hogy tudja, ki mit szeretne. Másképp honnan tudná?
A szülık elmosolyodtak a gyermek logikáján. Az apa megsimogatta
gyermeke kobakját.
- Igazad lehet! – mondta megnyugtatásképp.

26

A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA

KÖLTÉSZET NAPI SZÁM

Szabolcsi Erzsébet: Hajnalodó
Csontos ujjú ágak között
lebeg a tőnıdı idı.
Tegnapok árnyékában kuporog
a szárnyaszegett lélek.
Álmok születnek, kapaszkodnak, halnak,
hullnak tejfehér semmibe.
Daltalan éjek nesze rebben,
holnapok csillámló szemcséi
harmatoznak dermedt bóbitákra,
s gyöngyhálót terít a szunnyadó rétre
a bizakodó hajnal.

Angyalosi Éva (Vica): Múlt
Idıd, ha túljut a rajton
nyomodban a futó évek
elárvultan, mostohán
kitakart most-életeddel
kiadott titkos fényeiddel
cselekvésedben tetszelegve
jó sorsod dédelgetve
azt hiszed dönthetsz
jöhetsz vagy mehetsz
pedig rég elszállt az óra
a sarkon bezárt a Kafé Zóna
Kedvesed máshol szórja tegnapját
s múlatja napját holnapját
Tánciskolában kecses sasszé
a múltunk csak ennyi.
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Poroszlay Gabriella: Fekete lyuk
Szemem fénye fakult tükör,
Foncsorát könnyem marta vakra.
Mára már az is elfogyott Száraz tőz égeti pirosra.
Mi megmaradt, befelé folyik,
Sejtjeim közt feketén csorog,
Szétmarnak bennem mindent az
Oszlásnak indult gondolatok.

Vádak, sértés, meg nem értés Magad sajnálod, mártírt játszol Lenyelt szavak fullasztanak,
Már mind hiába - nem vitázom.
…

Szívemre fagyos burkot von,
Lassan kihől haló csillaga,
Fekete lyukba hullik mind,
Mi az életünk volt valaha.

Szemem fénye fakult tükör,
Sejtjeim közt oszlik volt hitem,
Fekete lyuk elnyel végleg,
Már minden eltőnt- néma szívem.

Ábrahám Istvánné: Fájdalom
Szerteszét szóródó szavak,
könnyekbıl összefolyt tavak,
fájdalom vajúdik csendben,
kínba facsarodik lelkem.
Összekuszálódott hangok,
félrevert kósza harangok,
rettegés üli meg lelkem,
félelem fojtja már szívem.
Menekülnék messze-messze,
de nem lehet mozdulnom se,
ki kell tartani és élni,
a gyönyörő tavaszt nézni!
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Bíró Pál Tibor: Körhinta
Aludj világ, álmodj szépet, édesem,
sok bús percet feledtess az éveken,
adja sorsom, melletted hő maradjak,
száz rózsából virágcsokrot fonhassak.
Víg nótából milliónyi nem elég,
cudar kedvnek furcsa íző tengerén,
ropom táncom, amíg eljön vasárnap,
s újra kezdem hétfıtıl a nótámat.

Bató Boglárka: A beteg
A férfi az ágyban feküdt. Az éjjeli szekrényen hatalmas halom használt
papírzsebkendı volt. Egy zacskóból kivett egy újat, nagyot trombitálva
kifújta az orrát, és a többi mellé tette.
- Jaj! - nyögött. - Ez a nátha borzasztó! Még egy ilyen betegség nincs!
Kapar a torkom, könnyezik a szemem, állandóan fújom az orrom, rettenetes. Margitkám! Margitkám! Gyere már!
Az asszony a konyhából kiabált:
- Mi az?
- Van az a por a gyógyszertárban, amit meleg vízben kell feloldani, az
szokott ilyenkor segíteni, vehetnél. Úgyis mész a boltba, nem? Te könynyen szaladsz, én meg itt fekszem betegen. Hozhatnál pár citromot is a
zöldségesbıl!
- Jó, mindjárt! Van lázad?
- Csak 36,9-et mutat! Biztos rossz a lázmérı. Én úgy érzem, mintha lázam lenne.
- Jól van, apukám, csak feküdj, mindjárt elmosogatok, aztán megyek.
- De siess! Nagyon kellene már az a gyógyszer! Addig alszom egy kicsit.
A felesége végzett a házimunkával. Egy nejlonszatyrot a zsebébe tett,
kinyitotta az ajtót, rátámaszkodott a járókeretre és elindult.
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Molnár Lajos: Szabadon, mint a szél
Indigószín éjszakán
ablakom alatt süvített a szél,
bentrıl figyeltem, érdeklıdve lestem,
ahogy messzi tájakról mesél.
Látott havas tájakat, rideg ormokat,
s völgybe jutva apró kis dombokat.
Látott eret, patakot, folyókat,
lassú folyásúakat és zúgón vadakat.
Látott vígan zöldellı mezıket,
árpát, kalászt termı földeket.
Látott szürke, kopár szirteket,
látta a halált, és látta az életet.
Látott ı mindent, amit én
a szobában csak képzelek.
Szabad széllel szállni, úgy szeretnék...
Velem szállna a képzelet.

Geisz László: Halottak napján
Imbolygó fények,
Mint megannyi lélek,
Eljövök közétek
Halottak napján,
Ameddig csak élek.
Az évek telnek,
Eltávozott lelkek
Most életre kelnek,
Mécsesek fényében
Zsoltárt énekelnek.
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Kovács József Tibor: A tudattalan nem tudatlan
A tudat végtelenjében,
a legvégsı ponton: Isten.
Érzem, kérdések tódulnak,
és még megdöbbent, hogy nincsen;
csak az álmok: mintha élet.
Látod? Látom? Érzed. Érzem.
Minden egy, s az egy számtalan...
És léttelenül létezem... - Kell az idı, kell a tér,
hogy irányt adjanak végül,
hisz létezhet-e a tudat
sötét helyen falak nélkül?

Fenyvessy Szilvia: Tornádó
Volt egy fuvallat. S lett belıle szellı.
Szél akart lenni. Megette egy felhı.
Felnıtt a vihar. Orkán a kabátja.
Hurrikán lett a legjobb barátja.
Itt ülök, a tornádó közepén.
Találkoztunk benne. Te meg én.
A tölcsér tetején nyomás alatt várok.
Palástommal szép árkokat szántok.
Öntörvényes szívóhatás
Többörvényes csókodba ráz.
Sikítva tép utat, fákat, házat.
Ujjad nyoma kékre száradt.
Itt félek, a tornádó közepén.
Te kint maradtál. Bent meg én.
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Ódor György: Létezés
Egyesek csodálkoznak rajtam,
csak állnak meredten és néznek,
ha késın is, de megtaláltam
az édeset, a finom mézet.
Mit törıdöm én a világgal,
szólnom kell megifjodó szájjal!

Nem szeretni kell, én azt hiszem,
csak élni, fogva egymás kezét.
A lángoló, füstös szerelem
sokszor a lényeget tépi szét,
esztelen tulajdonlás-vágyunk
karmol, s jóéjszakát kívánunk.

Takarjál le, mindjárt nem látszom!
Tekeredek, mint hosszú kígyó,
bár nem mérges a harapásom,
olykor magamnak fáj, s ez a jó.
Mert élni csak érezve tudok,
ha nem fáj már, úgyis elmúlok.

Valahol mélyen bennünk lehet
az ıssejt, az élni akarás.
Nem szenteltvíz az, de élvezet,
kell az új, a szebb, a jobb, a más,
ma is csak ezért élhetünk.
Bőn nélkül nincsen lélegzetünk.

Jó lenne megálmodni egymást,
az álmot elvinni magunkkal,
amerre járunk, s e szép poggyászt
cipelni, amíg a hátunkat
teljesen kiegyenesíti.
Jó volna velünk temetni!

Az állóvíz könnyen megposhad,
még ha dobog is az élet benne.
De a vér, amikor zuboghat,
széppé teszi az emberlelket,
és nem számít, hány évet éltél,
a hogyan különb a reménynél.

Elég baj nékem ez a balsors,
hogy függök a matériámtól.
Alkottatott s boldogtalanok,
kik félnek e bolondozástól,
úgy gondolják, hogy aludni szép.
Én folyton-folyvást ébren lennék.

Vajon mitıl mosolyoghatunk,
ha ez a csoda is ily véges?
Hiába jelen, jövı és múlt,
a múlt és jövı nem tiéd lett,
jól becsap bennünket az idı,
ami nincs, mi kapartuk elı.

Minden korból kellene élnünk
legalább egy pár fényes napot.
Olyan dolgokról beszélgetünk,
ami nékünk meg sem adatott,
a tudás tiszta érzékelés,
szürke, ha nincs benn szenvedés.

Itt vagy, látlak és érintelek.
Milyen véletlen ez az egész
valóság, és a hitetlennek,
mint én vagyok, ez olyan nehéz,
elzsibbadhat tıle az agyam.
Csak Isten tudja, mi ez, ha van.
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Csontos Márta: Hangodra szomjazom
Hangodra szomjazom
dallamtalan éjen,
koszorúként lebegsz
tétova hajnalom
fénybe nyújtott fején,
szavad ölelése
hozzám fut a mélyben.

Hangod táncot jár
az idı vaslemezén,
kristályodba törik
bársony-puha álmom.
Sorsom feszületén mozdul
a mindenség forró keze,
sarjadok szirmod erezetén.

Hangod cseppjeit
korsómba töltöm,
sugaradba fonom
megrettent reményem.
Szikráid gyöngysora
lobban homlokomon,
gyújtólángod ırzöm.

Hangodra szomjazva
az érintés kapuja tárul,
lágyan simulok
lényedbıl áradó hullámon.
Napjaim törmelékén
szoborba olvaszt a lobogás,
léted titkomba zárul.

Nyári Zsolt: Ha kellek még
Ha kellek még,
Most tegyél,
Most lépjél,
Mert
Érzem a Halál
Borzongató,
Nyirkos lihegését
Tarkómon,
Mint halálra rémült
halálraítélt
Egy pillanatnyi,
De örök
Szenvedését.

Szeretek, s szenvedek.
A bizalom, mint
Egy árva kisgyermek
A hintából,
Úgy pottyant ki ölembıl,
Elgurult,
S hiába futok,
Nem érem már utol
Soha,
Sehol.
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Szomorú Főz: Január
Didergı fák fölött hófelhık szállnak,
a deres, zörgı ágak is napsütésre várnak,
sajog a szívem, jajgatnak mély sebeim,
összezavarodtak amúgy is kusza érzéseim.
Leszállt az este, elmúlt ez a nap,
lehullt a fény a csendes kertek alatt,
itt - ott bolyhos az ég, ıszi széna a hajam,
az égen hunyorognak a csillagok – magasan,
feljött a Hold is, és a párás éjszakában
a fák és bokrok zizegnek a fázós januárban.

Helen Bereg: Reggel
lópata koppan
port ver az éjben
ostora alszik
fent a szekéren

lópata koppan
pezsdül az élet
pirkadat árnya
bíboron ébred

lópata dobban
ébred a város
hajnali fényben
száz szeme álmos

lópata dobban
indul a reggel
felkelek én is
lópata sem kell

Mézes Mónika: Elestem az úton…
Elestem az úton, s Te felsegítettél,
De örökké hálás leszek azért,
Bármikor baj van, Te leülsz mellém! Hogy megtartod felettem a fedélt,
A célvonal elıtt visszafordulsz értem, Mely biztonságot ad mindig nekem,
Pedig én ezt sohasem kértem!
Burokban tartod kicsiny lelkem!
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Maszong József: Egy pillantás
Egy pillantás volt tıled csupán,
s elvesztem szemed tükrében,
szívem nyitott könyv lett elıtted,
átnyújtom, olvass benne kedvedre,

Ahogy a folyó halad medrében,
szemem s szívem követ téged,
az idık kezdetétıl kereslek,
és örömmel suttogom neved.

Hajolj a lapok fölé, - és olvass!
benne rejlik, mit hoz a holnap,
csupa örömet, szép szót
vagy bús keserő harangszót.

Fohászként hagyja el ajkam,
amikor szerelemre hívlak,
ha indul érted a vágy gondolata,
megperzsel körötted az izzás lángja,

Végh Sándor: Önarckép
Szendergı emlék formálja
villanásokban alvó kedvesét,
fölötte csönd ül,
ezeréves ágak görcsös ujjai között
– úgy, mint egy önarckép a vízben –
libben néhány falevél.
Poros úton taposva
botlik az elfáradt láb,
képek, képek,
az utcák, az emberek,
a fények, hangulatok,
kövek és gondolatok
egy csomagban, és én
birokra kelek velük.
Kitárt tekintetetek figyelnek,
mosoly virraszt a hiányok között,
– mint egy régi mozifilmben -,
ébredı szél súgja a szavakat,
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csak ez a képjáték tőnik fel.
Ablakokban merülnek el a csillagok,
vonzódás kondul
az esti harang hívó hangjában,
mosolyokból épül a Hold,
odaül közéjük, mesél.
Kóborlok az elszenvedett kínok között,
majd állva hallgatom a mesét,
elcsendesedik a múlt
–egy arany fénytincs kezemben -,
kibontom hulló szirmok közül
azt az egyet,
az igazit,
azt a régit,
hogy tudjam, igen:
ember vagyok.

Nagy Erzsébet (Pendzsi): Elrejtelek
Elrejtelek magamban, mélyen,
Mint hólepel a magot.
Dédelgetlek szőzies fehéren,
Hogy tavaszra kisarjadj ott.

Elrejtelek magamban, mélyen,
Világ és bánat rejtve marad.
Szívem bús keservével védem,
Gyönyörő, fájó titkomat.

Elrejtelek magamban, mélyen,
De ha eljön majd a mézcsorgató nyár,
Ott fogsz ragyogni elıttem a térben,
Mint vérvörös szirmon a napsugár.
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Simon Roland: Szeretsz?
mint két elcserélt poggyász
a forgalmas vasútállomáson
közöttünk a kérdés és a válasz
elveszve megkerülve bolyong

a csend a tél ölében
kuporog megszeppenve
végigtekint a havas réten
bárcsak a tavasz itt lenne

kinézek mily kíváncsi a nyárfa
búcsút int nekem vagy üdvözöl
még nem tudja kettınket látva
bámész lombja a kerítés fölött

mint szikrázó kovakı
ajkunk lassan összeér
a csók a titkokat ırzı
szentélyünkbe lép

Csatlós András: A „cetlis” gyerek
Mikor megszületett, de örültél neki!
Van, ki a nevedet tovább viselheti.
Ültél az ágyánál? - Úgy kutyafuttában?
Ki volt a szerelme bent az óvodában?
Az asztalon bankó, „kajára, bulira.”
Azt sohasem kérded: Mi volt a suliba’?
Mi jár a fejében? Mi a gondja éppen?
Korán kel, s ruhája ott van már a széken.
„Étel a sütıben, a nasi, a jégen.”
Vele foglalkozni, már nincs idı régen.
Nem kérdezi senki, milyen volt a napja,
Egymás után sorban a cetliket kapja.
Rohanás munkába, nem érzed a veszélyt!
Gyereked már nincsen. Eltartasz egy személyt!
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Hanich Györgyné: Elmélkedem
„A gyermekek gyógyítják meg az ember lelkét”- mondja Miskin herceg
Dosztojevszkij: A félkegyelmő címő gyönyörő regényében.
Még idézek a regénybıl: „A gyermekeknek mindent el lehet mondani.
A felnıttek nem tudják, hogy a gyermek még a legnehezebb ügyekben
is igen-igen fontos tanácsot tud adni ...”
Ó, Istenem! Valami rendkívül erıs, boldog érzés hatalmasodik el rajtam,
valahányszor találkozom velük, unokáimmal.
Hallottam, hogy kistelepüléseinken gyakoriak az óvodások látogatásai az
idısek otthonában, ezáltal sokat javult az idısek általános állapota.
Én sokat kapok a lányaimból, unokáimból. Feltöltıdöm velük, szeretetük,
ragaszkodásuk rettenetesen fontos volt mindig, és fontos ma is. Hogy
mennyivel gazdagodtam e kapcsolat során, az leírhatatlan.
Fontos a pozitív gondolkodás. Legyünk képesek minden negatív döntésben felfedezni valami pozitívumot, sıt javunkra fordítani a kudarcot is.
A csüggeteg hozzáállás alaposan hátráltat. A humor, a nevetés óriási
fegyver a kezünkben: milyen jól ellazít egy szívbıl jövı nevetés! Tudok
nevetni a saját szerencsétlenségeimen, így képes vagyok a feszültséget
is oldani.
Ha együtt vagyok a barátaimmal, sokszor csak úgy elnevetgélünk. Sohasem volt sok barátom, de akik voltak, azok igazán azok voltak, és azok
ma is, akikre bármikor, bármiben számíthatok.
A barátaim közül is azok segítettek rengeteget, akik ıszintén elmondták azt, amit gondolnak. Elıször rosszul esett, de megértettem hogy
nekem pontosan az efféle hozzáállásra van szükségem, mert ık jól ismernek, hasonlóan gondolkodnak.
Mennyit tud rajtam elıre lendíteni egy ıszinte kritika!
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Mások problémáit rendszerint más szemszögbıl is képesek vagyunk látni, mint sajátunkat. Én is szoktam tanácsokat adni, ha valaki igényt tart
rá,.. sokszor csak magammal boldogulok nehezen.
Nos, ennyi – egy kis délutáni kávézgatás közben. Jön a tavasz, a napsütés, a kávé illata mellé a virágok illata.

Péter Erika: A magányos hinta
Két vastag fatörzs közt
lengett egy kis hinta,
benıtte a bozót,
zsinórját Nap szítta.
Télen hó hullott rá,
majd esı áztatta,
már annak is örült,
ha szél hintáztatta.
Egy viharos napon
a kötél elszakadt,
harsány csattanással
koppant a fa alatt.
Az erıs robajra
felfigyelt egy család.
- Javítsd meg, légy szíves! kérlelték az apát.
Mától kezdve ismét
leng a kicsi hinta,
dalolják a gyerekek,
hogy „Hinta-palinta!”
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Kovács Károly (koka): Tél talán?
Nem kopog még,
de hallom sóhaját,
szorítását mellemen,
csontjaimba penge vág.
Hittem, hogy ismerem,
hogy ellenfél vagyok,
hogy nem tud ı elvinni,
hogy csak az angyalok.

És láss csodát: egyszerre
kisütött a Nap,
egy csintalan kisgyerek
hangosan kacag.

Sírok is talán?
Nem vagyok férfi?
Üsse kı, azért is
meg kell magam mérni.

Felveszem új sapkám,
új arcom, új szívem.
Kitárom ablakom,
mégsem jön rút hideg.

Hiszem, hogy hitemnek
van reális célja,
az élet szép, azt mondom:
kipróbálom még ma.

Ad még egy csepp esélyt
a lelassult idı,
és ha kihasználom,
én leszek a nyerı.

Kiss Angéla (Mimangi): Látomás
Bárány rajzol kósza felhıket,
Összekavart kúszó mezıket,
Hangtalanul hulló cseppeket,
Virágra esı csillogó szemeket.
Ringató szellı átöleli a napot,
Búcsúztatja hamar a tegnapot,
Október szürke úton haladgat,
Lassan tördeli a sárgás ágakat.
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Koródi Sándor (Álomkeresı): Egyetlen perc...
Ha csak egyetlen perced volna...
a Világra hogy néznél,
lelked mit dalolna,
Istenedtıl mit kérnél,
szíved miért dobogna?
Ha csak egyetlen perced volna...

Ha csak egyetlen perced volna...
szenvedéllyel mit tennél,
Istenséged mit alkotna,
szádban mit ízlelnél,
tested mire vágyna?
Ha csak egyetlen perced volna...

Ha csak egyetlen perced volna...
percedben hogy élnél,
birtokod mi volna,
örömmel hol idıznél,
társad e percben ki volna?
Ha csak egyetlen perced volna...

Ha csak egyetlen perced volna...
e percben Ki lennél,
a Fényben Kit látnál,
s ha még egyet hozzá tehetnél,
e toldott percért mit adnál?
Ha csak egyetlen újabb perced volna...

... mit választanál?

Viemann László: Kint a Területeken Istennel
Egy kicsit bánt, ami ingerelt,
Elvesztettem tegnap mindenben;
Területeknél, tenger felett,
A játéknál, a csaló szélben,
S a barom csorda is csúf lett.
A fákat zúgolódtam, mivel
Madarak azon énekeltek,
Miért méhek zúgtak körötte.

Ebbıl aztán lesz dilis félés;
Szórtam ezeket mindenhova,
Lóhere és szagos fő közé,
A frissen levágott szénába,
Hüvelyzı kukoricásba szét,
Hol álmosító pipacs biccent,
Ott tán bőn elhal, s szül erény,
A szabadban, hol leled Istent.

***
A Barátok Verslista Képzeld el… címő irodalmi folyóiratának elektronikus változata megtekinthetı a http://www.kepzeldel.hu oldalon.
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Fortune Brana: A bohóc
Összébb húzom magamon a kabátot,
Ha mégsem várna senki, hogy ne fázzak.
Ne érezzem a magány hidegén,
Hogy már nincs rám szüksége a világnak.
Mosolyt vetettem, örömöt arattam,
De végül mégis egyedül maradtam,
Megszürkült-szomorodott ez az élet,
Fakóra koptak színei a szépnek,
Csörgısipkám biz’ nem a hetyke, régi,
Piros orrom csak a telet idézi,
Fölrikkantani már nem is merek
Úgy, ahogy rég: Szervusztok, gyerekek!
Összébb húzom magamon a kabátot,
Most is túl nagy, ahogy már ötven éve,
Könnyeket festek a szemem sarkába,
S elbotlom újból a cipım hegyébe’.
De bélyeg rajtam az idı jele,
És hővös lett a nevetés szele.
Én szívbıl játszom, mégis fennakadnak
Vad tréfáim a közöny vak falán,
S bár tapsolnak, de szívbıl nem kacagnak,
S nem hívnak vissza a vége után
Elköszönni is csak halkan merek,
Ahogyan rég: Szervusztok, gyerekek!
Összébb húzom magamon a kabátot,
Piros hajam már régen hófehér.
Nyugdíjba is mehetnék, de hiányzik,
Hogy összeverıdik sok száz tenyér,
Hiányzik a gyerekek nevetése,
A cintányér, a trombita szava,
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Hiányzik a porond, a szag, az élet,
Néma lakásba hogy menjek haza?
Hogyha majd egyszer lejár az idım,
S befogad a bohócok mennyországa,
Bolond szívem verdes, mint a madár,
S nem zárja többé senki kalitkába.
De nem felejtem el a múltamat:
S két felhı közt a Nap ha kinevet,
Megmozgatom a piros égi orrom,
S integetek: Szervusztok, gyerekek!

Tatár Judit (Bambusz): Absztinens vagyok
Nem szoktam inni, absztinens vagyok. Jó, néha borozom. Esténként egy
deci vöröset. Már a színe is jól áll a sápadtságomhoz. De a dolognak nem
ez a sine qua non-ja. Absztinensként, orvosi javallatra iszom meg a magamét, a fránya cigaretta érromboló hatását semlegesítendı. Terápiás
céllal alkalmazom, felírták. És a franciákról veszek példát, közben az is
kiderült. Nemrég találtam rá a hosszú élet titkára. Amúgy bortalannak
tartom magam. Ha nem lennék absztinens, a buta autó miatt sem innék
napközben. Így csak hétvégén és ünnepekkor csúszik le egy kisebb nyelet. Koncentráció esetén az ivás szintén nem a legjobb módja a figyelemhízlalásnak. Absztinensként egy pohártól képes lennék kidılni. Elterülnék, mint kivágott szılıtıke a parlagon. Esténként a deci vörössel
azonban eret tágítok és horizontot. Szopogatom, ízlelgetem a gyógyító
nedőt, mielıtt leszalad a gyomorba. Borzongat, mint macskát a forró
háztetı. Pajkosan üdít, simogatja a torkot, játszik velem. Vino ludens.
Múltkor úgy leszaladt, hogy töltöttem még fél pohárral. Éreztem az
erek bıvülését, jókedvre derültem, levetkeztem a gátlásaimat. Késıbb
az alvással sem volt gond. Az a kis félszáraz vörös beleringatott az
édes rózsaszínő álomba. A bort már szılıkorában is kedvvel nassolom.
Úgy inkább a fehéret (szerintem zöldet), de borban - vörösben utazom.
Vagy nyáron rozéban, okkal-móddal. Ok akad, a többit kimódolom.
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Amúgy absztinens vagyok. Minden ellenkezı híresztelés ellenére az. Kötöm az ebet a karóhoz. Már magát a tényt sem szeretem, ha valaki nem
ismer mértéket az ivásban. Vagy másban. Félreértés ne essék, nem vizet prédikálok, miközben bort iszom. Ha valaki mégis úgy vélné, annak
javaslom, sepregessen a maga bortája elıtt.

Molnár Szilvia: Depresszió
befordult utca sarka
fényért könyörög
körötte
rög dörgöli magát taposáshiánya fáj;
fölötte
kéjét titkolja
színtelen Hold
végül
szürkén odébbáll...

Kovács Éva: Emlék
moha suttog a kövön.
az északi fényrıl mesél, mely átsüt a múlton,
mikor utolsót csillant egy újszülött tekintet.
a levegırıl, hol széthullott az elsı lélegzet.
a hegyek torkán akadt a sírás,
kı hasadt koponyán.
az éjszakáról, mely szemlesütve állt.
a föld iszonyáról, mikor vért ivott,
és a csillagok elfordultak
az édes anyaöltıl.
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Kálmán Eszter (Adastra): Kikopott belılem
Kikopott belılem
a szerelem
de vasteherként még cipelem
fájó-sajgó szívemet
kikopott belılem
a szerelem
nagy ábrándként
ködös utakon
hajnali macskaköveken
kikopott belılem
s hiánya jobban fáj
mint a kínja
mikor még bennem volt
és égetett

Veres Katalin: Dolgozó Nı
Nekem már az érzést is álmodnom kell. A szívem érez, a tíz ujj meg gépel. Hideg világ és elektronikus, és nincs, aki a fülembe szerelmesen
halk szavakat sugdos.
Hallgatom a gépem, ahogy zúg, és az órát a falon, hogy ketyeg, és én is
így létezem: gépként, és magamra csodálkozom, hogy mégis ember és nı
vagyok. A medáliont nézem, ahogy mellemen pihen, és tudom, hogy szeretettel adták a szeretet ünnepén, és elnézegetem magam, hogy hát
mégiscsak ember és nı vagyok. Eszembe jut a nyár, amikor bıröm még
nap érte: barnasága már halványodott, és magamat mindenkinek szolgálatkészen adom, énemet boldognak lenni mégse hagyom. Szeretettel
nézek hát keblem drága halmaira, édes ikreimre, szeretettel és reménnyel, hogy gyermekem táplálják egyszer.
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Boldogság tölt el, hogy méhem életet hordhat, és mellem gyermeket
táplálhat, és félek az idıtıl, mely mindezt elveheti tılem. Érzem, hogy
nı vagyok és szeretı, anya és feleség, asszony, miközben kezemet mellemen nyugtatom. Olyan tünékeny és törékeny a nıi lét, és én pazarlom
„karrierért?” Hisz múlik a báj, és ráncosodik majd a bır, tiszavirág a
gyenge, édes nı, és a munka frontján meghal az elvtársnı, és nem hajol
keblemre se csecsemı, se szeretı. Nı vagyok még mindig, és milyen ritkán érzem. Rég vettem szép ruhát és voltam kislány egy randin. A szakember szerep olyan nemtelen és hirtelen most itt ül egy ember, aki ráeszmél, hogy mégis nı, és csak tőri tétlenül, hogy rászakad a világ, és
hogy bármenyire is nemes és karitatív, mégis vággyal teli a test és a
szív, és magát gyızködi, hogy holnap majd nı lesz, és hagyja magát boldogan szeretni, de már tudja, hogy csak önáltatás, és rég volt az a kis
legénylakás, ahol nı lett, és nem volt cég, és nem volt más, csak Tamás
és egy nı, meg egy férfi, akik egymástól nem kérik, és mégis megkapják
a kincset egy éjbe zárva, és most harminc felé nagyon árva, így egy
szobába zárva, komolyan, felnıtten és szakmain, dolgozva a világért,
ahol szeretet nem világít, és elfeledik a porszemet, és sírni tudna, hogy
mit hagy el, és felzokog a fájdalom, hogy egy nınek dolgozni kell. Milyen
jó lenne levenni az álarcot, és nem vívni álharcot, és asszonynak lenni
dolgos uram mellett, és magam egészét adni hitvesemnek és drága magzatunknak. Mindenné lenni és mindent adni, ezért teremtettem, hogy
drága testem minden gömbölyő formáját, minden édes hajlatot, bıröm
selymét, ajkam harmatát odaadjam egészen, és most bezárom a nıt egy
hús-vér robotba, egy világmegváltó eszmébe félretolva, azt, ami ısi és
természetes és termékeny és buja, ó, én nagyon, nagyon buta! Miért
nem engedem meg már magamnak, hogy minden gondolat és felelısség
eltőnjék, mint egy pillanat, és egy ölelésben megtaláljam önmagam. Amikor nem gondolok semmire, csak érzem a lényed, és bennem fogan egy
új élet, és miénk a világ teljessége, és arcodba nézek, és felolvadok, és
érzem, hogy szavak nélkül is nálad otthon vagyok.
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Dobler Anita: Az ígéret
Gyere csak bátran,
gyere, gyújts bennem fényt.
Jöjj, ne bújj el mögém,
ne csak az álmomban élj.
Eléd ejtem ítéletem,
mi ez? - megdöbbenek:
Tüzes ereklye ez, semmi,
semmi más nem lehet.
Konok-dacosan Anyám
ül egy felhı szélén,
s kíváncsian vizslat,
hogy hiányzik-e még?
Megkínozza így a nyöszörgı
kenyeret, - nem sírok.
játszunk boldog gyereket…
Kihőlt árnyékok járnak bennem,
saját verseim írnak engem,
- s ebben nincs kegyelem.
Tátott szájjal hallgatom,
mint rég az esti mesét,
elillant minden jó szagú remény,
s toporzékolva követelem
mindazt, ami az enyém,
Szavad ott ül a felhın veled?
Nyújtózom, de el nem érem.
Hol van İ? És hol vagyok én?
De fıleg: hol van az ígéret?
Amit az Isten adott nekem –
még a legelején…
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Sz. Gábor Ágnes (Latomus): „Attikai éjszakák”

(Aulus Gellius szelleméhez – szakdolgozat-írás közben)
Virrasztok én is, mint te egykoron,
jó Gellius, tarka könyved felett,
bár ékes nyelved s Róma odalett,
üzenetedet betéve tudom.
Napközben milyen sivár, monoton
lehetett munkád, hogy sok éjjeled’
olvastad át, majd írtad mővedet
letőnt idıkrıl, omló romokon. –
Nem lett remekmő: mást diktált a kor.
Csak sóvárogtál arra, még mikor
élt és írt mind: azóta klasszikus;
tehetségednél vágyad volt nagyobb,
rajongásból nıtt katedrálisod
bús papja vagy csak: antikvárius –
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