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Szia!
A Barátok Verslista Képzeld el… című irodalmi folyóiratának ez évi első –
dupla - számát a Költészet napja alkalmából adtuk ki. Ebben a számban a
Barátok Verslista tagjainak legújabb írásait olvashatod. Borítóját Baranyai Attila fotói díszítik. A folyóirat elektronikus változatát továbbra is
megtalálod a http://www.kepzeldel.hu oldalon. Írásainkat fogadjátok
szeretettel! Folyóiratunk olvasásához kellemes időtöltést kívánok!
Várhelyi Klára (cherno)

***
A Barátok Verslista friss hírei
Októberi számunk óta sok minden történt a Verslistán. Ropolyon egy jó
hangulatú 2.5 napos találkozót tartottunk. Itt ünnepeltük a Verslista 8.
születésnapját, és itt zajlott le harmadik irodalmi estünk is, a Verslista
díjak átadásával. E találkozó részletes beszámolóját a következő oldalakon olvashatjátok. Decemberben jelent meg a Képzeld el folyóiratunk
12. száma, az ősz pályázatunkra érkezett legszebb versek válogatásával. Ezután is több belső és több nyílt pályázatot írtunk ki. A nyílt pályázataink közül az Álom pályázat bizonyult a legsikeresebbnek, amire
közel négyszáz pályázat érkezett be. A nagy érdeklődés miatt e pályázat legjobb írásaiból a nyáron antológia is meg fog jelenni. Jelenleg a
Vadon élő állatok c. nyílt pályázatunk zajlik. E folyóiratunkban találkozhattok tagjaink friss írásain kívül, az elmúlt közel háromnegyed év belső pályázatainak nyertes írásaival is. Előző számunk óta több listatagunk is jelentkezett önálló kiadvánnyal. Bodó Cs. Gizella, Szabó Gitta,
Kamarás Klára, Csontos Márta, Nagy Erzsébet, R. Vitál Mária, Hajdu
Mária könyvének ajánlóját szintén megtalálod e folyóirat lapjai között.
Örülünk, hogy egyre több tagunknak jelenik meg saját kötete! Év végén
sajnos páran távoztak közülünk, de idén is jó pár új tagot ismerhettünk
meg, akikre számítunk a továbbiakban is! Idén egy új folyóirat első
száma is megjelent. Az Irodalom Feketén-Fehéren c. kiadvány első számát Bodó Cs. Gizella versei tették érdekessé. Áprilisra jelent meg Tízek
c. új antológiánk is… Várunk mindenkit a Verslista tagjai közé!
Anisse
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BODÓ CSIBA GIZELLA: „ÍGY ÉLTÜNK ROPOLYON”
A BARÁTOK VERSLISTA 8. SZÜLETÉSNAPJA
Gyönyörű ívű, új hídra kanyarodik a kocsi. Mint karperec egy finom
csuklón, úgy fordul a Balaton és oldalánál a magas út. Egy pillanatra látom csak formájának teljességét, s már a hídon suhanunk. A tó egész
más képet nyújt e magasságból; a régi útról így sosem volt élvezhető. S
ívelnek az északi part remek formájú hegyei is: a badacsonyi Szent
György csapott gúlája, Csobánc, Gulács és Haláp piramisai. Ki tudja, talán eme hegy-kúpok alatt is felfedeznek egyszer egy piramist, mint
Szerbiában. Majd délnek fordulunk. Lankás dombok – mint szépen ápolt
parkok, egyik a másik után – és meglepetésként minduntalan felbukkanó
tavak következnek. Zöld a pázsit, mintha nem is ősz lenne, színek pompájában a fák, a bogyós bokrok. Erdő-foltok és csendes, békés víztükrök. Fasorok futnak velünk kétoldalt, fényjátékok és suttogó nádasszegélyek. Zselicség – elragadó vagy!
Ropolyt, ahová tartok, még a GPS – az a kis okos kütyü-navigátor – sem
találja, mert hirtelen többször megismétli: „Fordulja vissza, az első útnál fordulj vissza”. No, itt pöröghetünk, ha „ő” is tanácstalan. A táblánál, melyet iránymutatóul jelzett Anisse, továbbfutunk, épp a kütyü tanácsára. De a Hotel Kaposfő nem az én célom. Bár ez is hangulatos hely,
de nekem a Ropoly Vadászházat kell keresnem. Újabb gyönyörű erdei
út, melyről a Bükk jut eszembe, újabb tavak és csend és fény. Ekkor
már hívom Anisse-t: lehet, hogy már Horvátország felé tartunk… Bár
ilyen gyönyörű vidéken akármeddig elautózgatnék. Hatalmas, fekete
kopjafa-faragvány, úgy három méter magasságú, amit megbámulva felkanyarodunk a „Ropoly Vadászház” feliratú útra. Ideértünk hát. Sajnálom, hogy vége a lelket nyugtató szépségű utazásnak, de örülök is a
megérkezésnek.
A nagyobb tisztás végén, alig emelkedő dombon álló, fehér falú, tornácos ház előtt már ismerősök fogadnak. Épp befutnak Szakáli Annáék
is, Anna (felnőtt) gyermekének gyermeke is mosolyogva forgatja a fejét. Hisz annyi érdekes dolog van itt. A mélyebben fekvő vadászház felől barátságosan ballag és mindenkit üdvözöl egy zsemleszín jószág: a
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házőrző, bár gyanítom, inkább a vendégfogadás az erőssége, mert egy
szimatvétellel szinte kezet csókol az érkezőknek! A képletes kiskapunál, mely tárva-nyitva, egy hatalmas magasles emelvénye áll, s lehet,
hogy ez is inkább csak kilátó és érdekesség, mint valódi magasles. De ki
tudja? Ezzel nincs idő foglalkozni, egyre érkeznek a találkozó résztvevői, s örömteljes üdvözlések hangzanak jobbra-balra. –Te vagy Geisz
Laci – mondom a magas férfiúnak, aki szinte ugyanabban a pillanatban
kérdi, hogy honnan tudom. –Te meg BCSG! – Jönnek Péter Erikáék, kiktől bő hete váltunk el, jön Pendzsi (nem szólóban), feltűnik Cherno és
időre pontosan majd’ mindenki. Számomra külön kis izgalom, hogy –
Anisse jóvoltából és Rácz Kati segítségével – megérkeztek a könyveim
is kis kitérővel a győri nyomdából, több mint 300 példány. 30 példány kivételével, mely a Barátok számára marad itt, a többi útnak is indul Budapest felé. És Anisse, ahogy feltűnik, máris rendezi a sorokat, osztani
kezdi a szobákat. Néhány mohás lépcsőn, zsemleszín kíséretében jutunk
le a vadászház halljába. Hatalmas, rakott téglakémény uralja a közepét,
amit fűtőtestek ölelnek körbe. Szemben a csupa-üveg fal és ajtó engedi
a kilátást az erdőre, s engedi be a fényt a belső térbe. Méretes asztal
„nagycsaládosok” részére székekkel, kanapéval, kávéfőző automatával az
egyik oldalon, míg öblös fotelek és körbekanyarodó kanapé kínálja magát
ejtőzésre a másikon. A nappali két oldalán két folyosó-ág a szobákkal.
Az összekötő íveken szépséges, aranyérmes trófeák sorakoznak.
Miután megkaptuk szobaszámainkat és szobatársainkat, betüremkedhetünk a rusztikus ajtókon a kényelmes, galériás szobákba, villámgyors
birtokbavételre. Az alsó részben két fekhely, szekrénykék, hűtő, rakodó hely a bőrönd számára és egy nagyobb trezor az értékeknek és
fegyvereknek. Hát igen, vadászházban vagyunk. Mi legfeljebb majd szavakkal lövöldözünk, s tudom, azt sem élesben! A galérián franciaágy, a
szerencsésebbeknek, kiknek párjuk is van hozzá e romantikus helyen.
A szobák fürdőszobásak és erkélyesek, és ezzel mindent el is mondtam
– elég szószátyár módon – a tanyánkról.
– Én a teraszra kérem a reggelit – mondom Rácz Katinak, akivel szobatársak leszünk e hétvégén. Anisse is betelepszik hozzánk, igaz, csak a
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kiadványaival, tombolatárgy-gyűjteményével – a lepkegyűjteményt otthon hagyta –, így aztán attól kezdve sosem tudjuk, mikor léphetünk ki a
fürdőszobából csak úgy éppen, hogy... vagy mikor nem. Sok idő nincs beleélni magunkat ebbe a paradicsomi jólétbe, mert Anisse sípja máris fütyül, élesen és ellentmondást nem tűrően, s mi nem fütyülhetünk rá.
Gyorsan, gyorsan! Irány az ebédlő! Így zajlik itt a „katonaélet”!
A tornácos kis parasztház – mint egy elvarázsolt királykisasszony – belül kétszer akkora, mint kívül(ről) látszik: tágas, világos, narancs- és
őszi színek díszítik a 24 személyre terített fehér asztalt. S máris az
asztalon az ebéd: gusztusos, jóízű leves, majd sertéspaprikás nokedlivel (vagy galuskával), ezen kicsit el-elszójátékozunk Geisz Lacival és feleségével. Diéta ide vagy (inkább) oda, „telelakjuk” magunkat a finom
magyaros ételből. Még sütemény is van és kedves, gyors kiszolgálás.
De jó is, ha kapkodják magukat a vendéglátók, mert Anisse a paprikás
és a süti között ismerteti a programot, máris a délutáni játékra invitál
mindenkit, korra és nemre való tekintet nélkül, előtte (na, legyen nektek) kapunk egy kicsi lehetőséget kipakolásra, szusszanásra –”csak
semmi henyélés” – pedig az idő pompázatos, az erdő széle csábító, a cicák békésen tűrik a simogatást, de hát… de hát! „Leckét” kapunk a kávéfőzés trükkjéből: helyezz száz forintot a becsületkasszába, majd
nyomd meg a gombot, és jön a rövid kávé vagy a hosszú kávé, még arra
kell esetleg odafigyelni, hogy a kért mennyiséghez alkalmazkodjon a
csésze is. Az apácarácsos kis büfében sör és üdítő, csak a kupakot kell
gyűjteni, s másnap annak bemutatásával fizetni. No persze, akinek gyűjtőszenvedélye van… –S már szól is a fütyülő: – Játékra!
Latinra fordított magyar verseket hozott Várhelyi Klára, hogy egy-egy
ismert latin szóból és a ritmusból kitaláljuk-é a magyar verset. Milyen
jól jönne most, ha hajdan a latinórán nem szerelmes rímeket farigcsáltam volna, hanem a latin szavakat biflázom. Hát igen, későn is jobb okosodni, mint sosem! Kis csapatokat alkotunk. Pendzsi (művésznevén Nagy
Erzsébet), Tibor, a párja és én vagyunk az egyik csapat. Pendzsi épp a
nevével elégedetlenkedik, mikor a fülem hallatára Tibor ajánlja neki a
V. Nagy Erzsébet név használatát. (Ez csak nem egy lánykérés volt? Ó,
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pletykás öregasszony…) Ezt a játékot Péter Erikáék nyerik meg. Közben
Anisse már elrendezte az esti „előadáshoz” a székeket a néző- és hallgatóközönség számára. S bár még a rendes adag ebédet sem tudtuk nem
hogy lemozogni (rút szóval), de megemészteni sem, máris itt a vacsoraidő. Így hát ismét a kellemes étteremben nyafizunk kicsit, hogy „jaj, én
úgy tele vagyok”, majd mindnyájan tisztára takarítjuk a tányérjainkat.
Már kapjuk is a napi beosztást holnapra – mondom, ahogy katonáéknál
(hírből ismerem csak) – nyomatékul a sípszó is sértegeti kicsit a dobhártyánkat, s a csapat gyorsan, fegyelmezetten – ahogy egy Verslistához illik – elfoglalja helyét a hallgatói székeken. Anisse a „kamera” mögé áll, én
az asztal mögé, ugyanis az én tisztem bejelenteni az első este első bemutatkozóját és felolvasóját: Várhelyi Klárát, Chernot, aki most egy egészen új jelenség, mert hosszú haját, mely Madonna-arcot kölcsönzött neki, rövidre vágatta, s ez az új, dzsesszes frizura olyan remekül áll neki,
hogy nem győzök gyönyörködni benne. Nem vagyok egyedül. Nagyon szép,
s ezt teljesen érdek nélkül írom. Ahogy érdekesek és – mint mindig –
színvonalasak a versei is, a rövid, szerény bemutatkozás után.
Ezután Klára átveszi a bemutató-konferansz szerepét. Az est következő
bemutatkozója: Pendzsi – Nagy Erzsébet. A jelenlévők legifjabbikát, a
babát, szülei elvitték éji pihenőre, viszont az estére megérkező Dalos és
Arthemis csatlakoznak a csapathoz. Még Dina és András kering valahol
az erdőben? S a pisszenéstelen csendben Pendzsi halkan elmondja magáról, amit elmondani kíván, majd az írásait hallgatjuk. Meglepetésünkre –
utolsó versének előadására megkéri társát, Tibort, aki irodalomtörténész
és előadóművész. A halk szavú lányok után még a szarvas-trófeák is megrezzenek a mélyen zengő férfihangtól. Nagyon élvezetes.
Péter Erikát jelenti be Klára, aki egy fiatalemberrel érkezett a szülinapi találkozóra – persze a férjén kívül –, akit Immanuelnek hívnak, és egy
tetszetős, kék gitárral együtt áll Erika mellett. Immanuel zenész és
szerző, megzenésítette Erika több gyerekversét, s most közös fellépésük remekül vidítja az estét. Gyerekversek gitárral, Immánuel jó hangjával, Erika vidám kíséretével körítve – nagyszerű kedvre hangolnak
bennünket. Olyannyira, hogy ez a bemutatkozásokon túl is folytatódik.
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A szünet után még meghallgatjuk Dalost – azaz Vozárik Lajost – és
Artemist, azaz Fekete Esztert, akik (a Verslista-legenda szerint) e baráti közösségben találtak egymásra, s immár házaspárként mesélik el
gondolataikat: Dalos inkább versekben, míg Eszter prózában – az öregségről, az elmúlás mélységeiről szóló elbeszéléseivel –hangolva csendre
lelkünket. Az est folyamán a háttérben – a Verslistára történő belépés
gondolatával foglalkozó – Dániel fotózik, míg Anisse a felvételeken dolgozik. Azért is nem írok bővebben az elhangzott művekről, mert azok
a DVD-n majd magukért beszélnek.
A péntek este irodalmi része Varga Tibor bemutatkozó szavaival ér véget. Viszont folytatódik Immanuel gitározásával, a fiatal korosztály
dalainak előadásával. Ne kérdezzétek, milyen együttesek milyen számaival, ezt talán majd más leírja, de a fotelekbe süppedve élvezzük a szép
hangot, a remek hangulatot, míg a friss, fiatal zenét fel nem váltja a jó
öreg nosztalgiázás, a 60-as évek fiatalságának dalai és a népdalok. Belenevetünk, belebúsongunk az éjszakába, közben egy kis „ereszd el a
hajam” – kivilágos-kifulladásig.
Azt mondom: mégiscsak szép az élet! De ezzel el is köszönök észrevétlen’. A fiatalok, Geisz Laciék, Dináék, Péter Erikáék, Attiláék, Pendzsi és
Tibor, Arthemisék éneke még hallatszik az éjszakában, majd valamikor
csend lesz. Piano kezd dobolni az eső a tetőn, az ablakon, majd erősít a
terasz lemez-asztallapján. Esik és kopog. A fűtőtest kíséri duruzsolva az
ütemét. Hogyan lesz itt holnap szarvasfarm-nézés? Na, holnap majd kiderül ez. Vagy az ég … Most aludni kellene. Kati már alszik. Az erdőszél
fái nyöszörögnek az esőben. Tam-tam-tam... Ropoly – holnap is lesz nap.
Az eső buzgón kieste magát az éjjel. Nehézkesen magamhoz térek.
Míg Kati alszik, egy gyors zuhany, mert rögvest itt a reggelizés ideje, s
még kávét sem ittam. (Bezzeg múlt évben ilyenkor már bekopogott
Hanyecz Pista a szobákba, hogy hozhat-e kávét. De egy év alatt annyi
minden gyengül!) A fürdőszoba falán egy szép lábú pók ballag, majd
megtorpan, ahogy felfedezi a betolakodót a felségterületén. – Ma szerencsém lesz, kedves – mondom neki, ha már így összetalálkoztunk. Jó
meleg víz is van, Kati is felébredt. Kintről hallani a kávénak hódolók du-
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ruzsolását. S rögtön utána Attila hangját. (– Jé, fel tudott ébredni!)
Pedig nem süthetett hasára a nap, ahogy a miénkre sem, mert az égről
csüngenek szürke fellegek, s még szemerkél az eső, de már csak olyan
tempóban, mint aki nem ripsz-ropsz akarja abbahagyni, hanem szép fokozatosan. A fütyülő megszólal – akár úttörőtáborban is érezhetném
magam. Kint kókadtak az őszi virágok az éjszaka kapott csapadéktól.
Köztük ballagunk fel a tornácra. Már teljesen együtt van a csapat, este
Dina és András is megérkeztek. Ők a Votisky „házas és páros”. Elkapkodjuk a friss zsemléket, s mivel egész éjjel nem ettünk, jóízűen bereggelizünk. Azt hiszem, a bőséges reggeli nemcsak az én 150-es méretemnek elegendő, hanem a fiúknak is.
A délelőtti program helyet cserél a délutánival: még mindig csöpörgél az
eső, minden csupa víz. Így a tájvédelmi körzeten belüli szarvasfarm megtekintése délután lesz, míg a „könyv, hobby s amid csak van” nevű börze
program (saját könyvek, CD-k felkínálása, adás-vétele, cseréje) délelőttre kerül. Ezzel nincs is sok gond, mert nem nagyon kínál senki semmit.
Délelőtt elkezdjük készíteni a „Tablót”, amihez nagy sötétzöld kartonpapírt vittem, arany és lila tollakat, ragasztót, kivágott képeket. Mindenki írhat, rajzolhat rá, ragaszthat rá valami hozott anyagot, vagy választhat magának „jelképet”: békakirályt vagy egy henyélő békát, vagy
nyusziülafűben-képecskét (valamit, amit éppen találónak érez magára
nézve). Játék is folyik, és a kávé is fogy. Ebéd előtt Péter Erika az
„ágyas pálinkából” kér kóstolót (itt az időpont nem hiteles, lehet, hogy
ez még reggel történt, ki tudja már ennyi program közben).
Az ebédre ismét nem lehet panasz (mintha palacsintatésztába sütött
sertésszelet lenne), a lényeg az, hogy finom, és megint süti zárja, de ma
lesz mód egy kis mozgásra is – mindezt megemésztendő.
Az eső elállt, míg játszottunk, megszálljuk hát az összes autót, és a
kissé hűvös szélben irány a szarvasfarm. Péter Erikáék kocsija megmakacsolja magát (talán már előre tart a szarvasok agancsától), kis emberi ösztökélésre van szükség, aminek következtében Erika sár-fröccsöt
kap, varázsköpenye, arca és helyre texasi kalapja csupa sárpötty. Én viszont a füttyszóra oly eminensen igyekeztem kifelé, hogy csak a far-
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mon veszem észre: külön erre az eseményre bekészített két tekercs
filmem (a gépemmel együtt) a szobában maradt. Azt hiszem, a vaddisznó sokkal barátságosabb képet vág, mint én, amikor ez tudatosodik
bennem. A szimpatikus vadászmester – vagy mi is a pontos titulusa? – a
vaddisznókhoz vezet először bennünket. Ők a kerítés mögött vannak,
nehogy bántsuk őket. Érkezésünkre szépen oda is sorakoznak vaddisznó
anyukájukkal (lehet, hogy apukájukkal?) a kisebb disznók (azaz vadmalacok), s minden adományt hálásan fogadnak. Amikor már nem kapnak
semmit, a nagy vad felénk bökdös az orrával, méltatlankodva röffent: –
Mi van, nincs kaja? – És nézzük őket, ők pedig néznek minket. Hogy a
kerítés két oldalán ki mit gondol? Ki tudja?
A tájvédelmi körzet képviselője – akit vadászmesternek gondolok –
eközben jókora szatyorból szép, fehér kenyérszeleteket oszt szét közöttünk – no, nem uzsonnára, hanem mert közben odaért hozzánk Pötyi,
a szarvas mama, akin nem látszik, hogy már több generációnyi utódnak
adott életet: nagyon fiatalos és rendkívül szelíd. Kezemből s mindnyájunk kezéből elveszi a kenyeret, s amikor elfogy, a vadászmester zsebébe is benyúl a zacskóért, hátha maradt benne valami sercli. Pötyi
azért ilyen szelíd, mert emberek etették pici kora óta, így hozzászokott az emberek közelségéhez. – Utódai – mutat a vadász a dombra – az
a két szép trófeás szarvas, de a füleiket hegyező fiatalok már nem
lesznek soha ilyen szelídek, mert őket már Pötyi mama szoptatta. Ők
messziről figyelik a jövevényeket. Pötyi kísér bennünket, hagyja, hogy
többen is simogassuk egyszerre, több sztár-fotó készül Pötyiről és váltott simogatóiról. Fent a dombtetőn ezalatt két csapat dámszarvas
vágtat oda-vissza, mintha egy futballmeccs két csapatát látnánk a pályán. A szép, öreg magtárépület mellett még elsétálunk egy fiatal szarvast megnézni, de olyan idegesen rohan a kerítésnek kétszer is a szegény állat, hogy vezetőnk jobbnak ítéli, ha nem zavarjuk őt további közeledéssel. Elindulunk a hideg szélben (mintha nem is tegnap lett volna
az a gyönyörű meleg napfény) a körzet másik épülete felé, ahol egy trófeagyűjteményt nézhetünk meg. – Hány évesek lehetnek ezek a maguk
nemében nagyon szép gazdasági épületek? – kérdem. –Százötven éve-
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sek, pár éve lettek felújítva; istálló és magtár céljára szolgáltak a hajdani birtokon – hangzik a válasz.
Betérünk a trófeagyűjtemény épületébe. Számtalan különböző fajtájú,
méretű és színű szarvasagancs, vaddisznóagyar a falakon, az állványokon – kikészített vagy csak úgy talált állapotban. Óriásnak tűnő vaddisznófejek „mosolyognak” ránk kivillantva éles, fehér agyarukat. Teljes
információt kapunk, hogy hogyan, mikor, miért is használják a szarvasok
e szépséges vagy éppen gyilkos királyi koronáikat. A teremben egy
hosszú asztal is áll. Megtudjuk, tegnap egy fiatal szakembergárda vacsorázott itt. Tehát bár kiállítási teremről van szó, tarthatók benne
különleges rendezvények, például vadvacsorák, vadászestek is. Hát, ez
sem utolsó ötlet, de nem tudom, hogy szembenézve a kikészített vadkanfejjel, biztos, hogy olyan jólesne-e a vacsora. Pötyi már rég elköszönt tőlünk, egy méltóságteljes szarvas vonul át a dombon, nagyméretű
gyöngytyúkok hallatják hangjukat a magtár sarkánál, ahogy elköszönünk. (Három pettyes gyöngytyúk-tollat hozok magammal, itthon beletűzve a tolltartóba, mindig magam előtt fogom látni a farmot.) Azt hiszem, ez a hely is sokkal több reklámot érdemelne, hisz nem is tudom,
van-e köztünk valaki, aki e látogatás előtt hallott volna róla. A hajdani
uradalomról, ahol ma szarvas-simogató van, talált vagy beteg állatokat
gyógyítanak, nevelnek fel, akik már e rezervátumban szaporítják tovább
az állatállományt. Lehet, hogy a külföldi látogatók, vadászok jobban ismerik, mint a hazai turisták.
– Körülbelül hány látogatójuk van egy évben? - kérdem még visszalépve.
– Kétezer körül – válaszol elégedettnek tűnően a vadászmester. – Hátha
még tudnák is, hogy ez létezik, gyönyörű tájon érhető el, s nagy élményt
ad gyermeknek, felnőttnek egyaránt. Nagyon jó volt köztük lenni – úgy
érzem. Felvillanyozódva ülünk a kocsikba, még továbbmegyünk, mert a
gazdaság melletti területen dám- és gímszarvas-csordák vannak, s ha
csendesek és türelmesek leszünk, talán még szarvasbőgést is hallhatunk,
mert annak épp most van az ideje. Az út jobb és bal oldalán is elkerített
tisztáson és ligetes dombokon látjuk az állatokat, de a két-három perc,
amíg nyugton maradunk, kevés ahhoz, hogy az állat is nyugalomban érezze
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magát. Így hát szarvasbőgés nélkül indulunk haza – írom – máris otthonunknak érezve a vadászházat. Sietnünk kell, nemsokára vacsora (folyton
a hasunk az első…), s utána az Irodalmi Est második része!
És kevés várakozás után kapjuk is a vacsorát: egy kis könnyű, diétás –
töltött káposztát. Amúgy jó magyarosan, fűszeresen, jó illatúan, jó
színűen és jó ízűen. Ó, Krúdy bátyám, ha itt lennél, de szépen le tudnád
írni a tálak tartalmát. Én csak így verslistásan azt mondtam: ez nem
semmi! Több tál töltött káposzta fogyott el, jóféle fehér kenyérrel.
S még nincs vége! Ildikó asszony és férje palacsintákat hoznak: lekvárost és mákosat. Repeta is van, az inkább csak a mákosból.
Hát, ez után – irodalom? Mindenesetre a megfelelő feltöltést és a megfelelő kalóriát megkaptuk. Igaz, a vendéglátóink inkább a tizenkét órás
vadászatokon megéhezett férfiakhoz vannak szokva. De az is igaz, hogy
egy „író” (régi írógépen mérve) annyi kalóriát fogyaszt, mint egy bányász! Hát akkor? Egy-két töltelék után igazán megehettünk egy-két
palacsintát. Könnyű étel! Mármint könnyű a finomat megenni!
Haladjunk! Haladjunk! Kezdődik a második napi Irodalmi Est. Ismét
elnémul a Vadászház terme. Az Irodalmi Est megkezdődik. A program
szerint én kezdeném a bemutatkozást, de Szakáli Annára korábban
szörnyű derékfájás tört rá, így az is csoda, hogy vállalja a bemutatkozást és felolvasást. Vele kezdődik tehát az est, hogy utána lepihenhessen. Párja segíti leülni Annát, s ő hősiesen elmondja gondosan csiszolt,
szép mondatait önmagáról, s felolvassa választott, tartalmas írásait.
A terem háttere homályba vész; a bemutatkozó és a hallgatóság feletti
tér fénye adja – többek között – az est különleges hangulatát. Délelőtt
már találkoztunk Anna új könyvével is, borítóján az égszínkék égen Nevető hold-dal, melyet jó kézbe fogni. Anna (fájdalma ellenére) mosolyog
a méltán kapott nagy taps alatt. Könyvének hátoldalán írja: ”…mert a
mosoly útlevél a szívhez”. Ő régen kiváltotta már ezt az útlevelet. Anna
elmenetele után is csend marad a teremben. Én következem. Egy jó ideje már nem vagyok ideges attól, hogy mások előtt kell „szerepelni”,
most mégis feszültség van bennem. Mindig könnyebb magunkat adni, ha
nem érezzük, hogy elvárások vannak velünk szemben, nem vagyunk sem-
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milyen „díjasok”, akitől többet várnak a társai. De lehet, hogy ez csak
bennem van így, s nem is igazán tudatosan. S mégis. Nem tartok „igazi”
bemutatkozást; szóljanak rólam inkább a versek a „Honnan jöttem”-től
a várható véges időkig. A hangom többször megbicsaklik, rekedtté válik.
A felolvasás végén szomorúságot érzek. Mint amikor egy távfutó vagy
tájfutó lefutja a távot. Az úton nagyon jól érzi magát, vidám, s amikor a
célszalagot átszakítja, fáradtan és kiüresedetten áll egy darabig, meghajoltan térdére támaszkodva. Nem volt célom a Verslista-díj, nem ezzel a szándékkal készültek az írások sem, melyeket az év folyamán a listára vagy más irányba küldtem. De meghatott, jólesett s főleg meglepett, hogy olyan sokan szavaztak rám. S mintha – ezzel az eredménnyel
valamit elérve – valaminek egyben vége is szakadt volna. Pedig nem! Jó
mélyről veszem levegőt.
A bemutatkozó asztal mögött már ott ül Dénes Mónika. Fiatalsága ellenére, illetve éppen ezért gyönyörű mély érzelmekről, de érett gondolatokról is szól a bemutatkozása. Halkan beszél, s mégis halljuk minden
szavát. Az egyetlen légy is meghúzódott valahol egy agancs ágai között
a felolvasás alatt. Mivel a bemutatkozást követő szünetben Mónika és
Marci már elköszönnek, így bemutatkozása végén felolvassa Ropolyra
érkező új könyvem, a Damaszkusz kapujában ajánlóját. A már nem önmagáról valló szöveget Mónika is erőteljesebb hangon intonálja. S ez az
ajánlás olyan gyönyörűséges mondatokban szól útinaplómról, hogy egyszerűen sírva fakadok. De talán jó is, hogy e pillanatokban szabad folyást engedek a könnyeimnek, mert így, mire Várhelyi Klára átadja a
2008-as Verslista-díjat – publikáció kategóriában –, már nem a teljes
publikum előtt kell a szemem törölgetni. Megilletődöttségemtől így is
csak annyi jön ki belőlem, hogy köszönöm, köszönöm.
De nem vágok az események elébe. Hiszen a szép ajánlót követően
Anisse szünetet „rendel el”. Mónikáéktól elköszönünk, elindulnak az éjszakában hazafelé. (A tombolára az elmenetelük után kerül majd sor,
amin a fődíjat – a DVD lejátszót – éppen Mónika nyeri.)
Szünet után pedig – s ez nagyon jó így – a halkabb és érzelmesebb női
hangok után zenés bemutatkozás vár ránk Immánueltől, valamint Geisz
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László bemutatkozása és felolvasása. Geisz Laci, akit ha csak úgy, a
számítógép mögött képzelek el, talán inkább alacsonynak, szikárnak
gondolom – talán. De ahogy ott fenn a magasban megszólal jó orgánumán
a gyermekkora, az indíttatásai, a verseivel a kertjébe röpít minket, és a
vadászház halljában madárcsicsergés, tavasz és nyár lesz és napsütés.
S ez remek, mosolygunk, mint a gyümölcsös kert termései. Tehát a második félidő már inkább vidám játék, amit aztán Rácz Kati – két remek
prózájával – még tovább fokoz. Az Irodalmi Rádió által szervezett szigligeti alkotó táborban már hallottam néhány elejtett megjegyzést egy
bizonyos hűtőgép-szerelőről Katival kapcsolatban, de ott nem firtattam
a dolgot. Most itt hallható a Kati előadásában, amely olykor akadozik,
mert nevetésbe fullad. Fény derül a mosógép-szerelő édes-bús történetére, és egy másik történetben újra felbukkan, hogy TV-szerelővé
avanzsáljon. (lépjen elő – szebb így magyarul.)
Geisz Laci kamaszos kedvessége, Immanuel jó zenéje, Kati nevettető
prózái és Pendzsi partnerének, Tibornak ragyogó orgánumú önálló, tömör bemutatkozása az est végére teljesen feldobja a társaságot. Így
ér véget az Irodalmi Est „hivatalos” része. De ennek szerves folytatásaként jön a díjátadás, a torta, a tombola, s folyik a pezsgő! Díjátadás?
Igen, mert hogy még ketten kapnak díjat: Szabolcsi Erzsébet és
Mimangi, akik – sajnos – nincsenek jelen ezen a remekül sikerült „szülinapi
talin” – ahogy Anisse hívja ezt a nívós rendezvényt.
Itt mesélem el, hogy amikor Várhelyi Klárától átvettem az Anisse – művésznevén Baranyai Attila – által alapított Verslista-díj tűzzománccal
díszített fa-érmét, lányos zavaromban inkább gyorsan üdvözöltem, köszöntöttem mindazokat, akik távol vannak, akik betegek, vagy más oknál
fogva nem tudnak velünk lenni. S felolvastam Ábrahámné Ági versét,
melyet erre az alkalomra küldött a kis csapatnak. Velünk voltatok!
Együtt voltunk Mindnyájan!
Torták az asztalon, rajtuk égtek a gyertyák, pukkantak felszabadultan a pezsgődugók. Gyertyákat fújtunk Klárával, koccintások, köszöntések. S hirtelen nem is tudom, hogy mi gratuláltunk-e Attila-Annise-nak,
hogy 8. éve vezeti, fenntartja ezt a baráti társaságot, melyet Verslis-
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tának hívunk! S a pezsgőspoharak emelgetése mellett már meg is szólalt
a kék gitár, az ének, de valaki szót kér: Kozma Simon festőművész és
házigazda, aki felajánl két képet az alkotásai közül, melyet másnap délelőtt fog átadni a két legjobb vers formában születő alkotásnak, melyet
„Ölelés“ és „Szent Ferenc“ témában vár.
Másnap délelőtt – a 3. napon – az utolsó reggelit költjük el Ropolyon.
Csendesebb mindenki, mint az érkezés napján volt az ebéden és a vacsorán. Kozma Simonnak Geisz Laci három haikuja tetszik a legjobban,
valamint Szakáli Anna két „Ölelés”-e. A kéttagú zsűri: Anisse és jómagam egyetértünk Simonnal: a „kék viaszképet” Geisz Lászlónak, a kisebb, ovális keretű arany tónusú képet Szakáli Annának ítéli a zsűri, illetve a külön díj felajánlója, Kozma Simon. Anna, sajnos, ezen a reggelen sincs jobban, így a szép díjat a párja veszi át. A „Tabló” is betelt,
folyamatosan köszönnek el a Barátok, elcsendesedik a vadászház. Van
még egy bő óránk, s Rácz Kati ezt úgy használja ki, hogy felajánlja: szaladjunk át a szomszéd község falumúzeumába. Így hát napsütötte őszi
erdei utakon kirándulunk egyet – búcsúzóul Zselictől. A falumúzeum
megtekintésére kevés az idő, de ajánlani tudom országjáróknak, mert
az öt telepített, nádfedeles ház egy szép templomkerten belül van,
melynek zöld gyepén birkák legelnek. Kedves a fehér templom kívülről, a
tájházak berendezettek, kb. 40 perc alatt lenne bejárható, aztán a
„Szatócs Boltban” még vásárolni is lehet népművészeti ajándéktárgyakat. Útközben szép, apró virágú lila margarétát szedünk egy csokorral
(neve ismeretlen), Szakáli Annáék kocsijával is találkozunk. Annát nem
látom benne, mint később kiderül, feküdt az autóban. Visszaérve már
csak Anisse áll a dombon, Ő Geisz Laciékkal indul majd hazafelé. Danit –
e születésnapi találkozón tagjaink közé lépő ifjút – s engem Rácz Kati
visz el a kaposvári állomásra. A nap süt gyönyörűségesen és barátságosan. Kozma Simon és felesége, Ildikó köszönnek el: – Jöjjenek el jövőre
is –ajánlják – mint rokonoknak szokás. ÚGY LEGYEN: JÖJJÜNK EL JÖVŐRE, A
VERSLISTA KILENCEDIK SZÜLETÉSNAPJÁN IS – ROPOLYRA!
***

A születésnapi találkozó fotói itt nézhetők meg:
http://verslista.hu/klubelet/bulik2008/ropoly2008/index.html
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BODÓ CSIBA GIZELLA: ALKOTÓI KÖZELKÉP…
SZAKÁLI ANNA KÖLTŐ
- Emlékszel-e rá, hogy Hol és Mikor fogtál tollat (ceruzát) először
azért, hogy Valamit közölj Másokkal, vagy esetleg csak Önmagaddal?

Középiskolába jártam, amikor a vietnami háború borzalmai közel kerültek
hozzám a rádió, televízió híreiben és az újságok képei, a maguk szörnyűségében. Az iskolában az első és a második világháború tanításával kapcsolatban és a napi politikában gyakran elhangzott, hogy soha többé nem
engedjük a háborút, mindent megteszünk a megakadályozására, satöbbi.
Ezzel szemben egészen más volt a valóság, akár csak ma. Ekkor írtam
meg első fali újságra kirakott versemet, amelynek az volt a címe: Miért
van háború? – Ez elveszett, tartalmára homályosan emlékszem.

- Mi volt a vágyad - tanulást, foglalkozást illetően - gyermekkorodban,
felnőtt korodban, s mi valósult meg ebből?

Gyermekkoromban a legnagyobb vágyam az volt, hogy ha felnövök, békés, csendes hétköznapokat élő és emberi szóból értő családom legyen,
mert nem ilyenben nőttem fel. Tanulás? Foglalkozás? Még a középiskolában sem tudtam igazán mi szeretnék lenni. Foglalkozásnak ott volt a
mindennapi munka, segíteni kellett a szüleinknek. Minden nyáron dolgozni mentem, üdülőbe, halsütőbe, postára. Kellett a pénz tankönyvre, ruhára, cipőre. Felnőtt koromban a békés család vágya továbbra is jelen
volt, de nem jól választottam társat magamnak. Éretlen voltam, nem ismertem a világ igazi arcát és a lehetőségeimmel egyáltalán nem voltam
tisztában. Szinte sodort magával az élet. Mi valósult meg? Miután elváltam másodszor is, utána számot vetettem az életemmel és rájöttem,
hogy a képmutatás mögé bújva, más életet élnek az emberek. Innentől
építettem kizárólag magamra.

- Mit tartasz az írással kapcsolatban legfontosabb „feladatodnak”, mi
az életfilozófiád (bár ezek visszajönnek verseidben) egy mondatban?
A legfontosabb feladatomnak tartom, hogy írásaim vigaszként szolgáljanak, rámutassanak arra, hogy mindenki cipel valamilyen keresztet, és
ha vállaljuk önmagunk sorsát, akkor már nem is olyan nehéz. Ez vagyok
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én, ilyen vagyok, így szeressetek. Ez az életfilozófiám is. Meg kell tanulnunk, hogy minden ember más és más személyiség. Ne akarjuk megváltoztatni és megnevelni. Majd változik ő magától, ha itt lesz az ideje.

- Mit nem írtál még meg? Mi az, amit szívesen közölnél, Kinek az írását
(költő, író) vallanád szívesen magadénak?

Rengeteg novellát nem írtam még meg. Ezek a témák állandóan itt dübörögnek bennem, meg is fogalmazom, végig gondolom, de sajnos a munka
és a család mellett szinte lehetetlen... Talán, ha még kapok rá időt....
Senki írását, versét, alkotását nem vállalnám és nem vallanám magaménak, csak azt, amit én írtam. Példaképem nincs. Aki jól ír, azt elismerem.
Amelyik mű gyenge, az gyenge, még ha babérkoszorús írta, akkor is.

- Megjelent 3 önálló köteted, a legfrissebbel a „Nevető holddal” a Barátok Verslista 8. születésnapján találkoztunk. Ha mondanál róluk valamit…
Köteteim külsőre azonos méretben készülnek, mivel sorozatnak tekintem őket. Minden kötet öt részre osztott, az élet csoportosítható kérdésköreit ölelik fel. Ezek között nincs azonos megnevezésű fejezet. Általában öt grafika díszíti és segíti a mondanivalót. A könyvkiadásban is
teret hódít az Internet világa, de a szépen kivitelezett hagyományos
könyv ma is ajándék. Vállalásom, hogy minden kiadásból a bevétel nagy
része közösségi adományra megy.
- Megkaptad Siófok város „Pro Urbe” díját is, amihez gratulálunk!
A Pro Urbe díj valószínűleg a több éves közösségi tevékenység gyümölcse. „Csak pontosan, szépen, ahogy a csillag megy az égen...” Kitartóan,
ismételten beletenni szívedet, lelkedet, és szeresd őket, hogy mások is
szeressenek. Valahogy így megy ez, amikor értéket tudsz adni annak a
közösségnek, ahol élsz.

- Van-e valami, amit szívesen üzennél a Barátoknak?

Legyenek őszinték a hozzászólásokban és véleményekben, ne csak dicsérjenek, mert azzal nem segítenek egymásnak, sőt kárt okoznak, ha nem mutatnak rá a hibákra. Az ilyen jellegű hozzászólás legyen komoly, jobbító
szándékú, melynek elfogadása nem rombolja le az alkotó tekintélyét.
***

Szakáli Anna honlapjának elérhetősége:
http://verslista.hu/irasok/szakali/cimszakali.htm
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VÁRHELYI KLÁRA: KÖNYVAJÁNLÓ
Szabó Gitta: Verika c. könyvéhez
Valamelyik internetes áruház ajánlójában azt olvastam a könyvről, hogy
mese kicsinyeknek. Szerintem nagyobbaknak is. Jó volt újra átélni a gyermekkorom emlékeiből ismerős népmesék hangulatát. A szerző, úgy tűnik,
tudatosan használja a népmesék szereplőit, elemeit, a mágikus számok hatalmát, a három próba erejét, a külső természeti erőkkel és belső akadályokkal megküzdő hős szimbólumát. Abból a szempontból viszont szakít a
népmesék hagyományaival, hogy egy cselekményszál helyett kettővel dolgozik, két különböző helyszínen, az elemekkel küzdő szegény ember álmain
keresztül kísérhetjük nyomon az otthon maradt anya és a gyermekek életét. A két helyszín ily módon való összekötése igazán bravúros megoldás.
És a mese üzenete? Légy jó, még ha mások nem is látják, vagy nem akarják
meglátni benned azt! És ha tudsz, segíts másoknak, mert együtt minden
akadályt könnyebb legyőzni.
***

VARGA TIBOR: KÖNYVAJÁNLÓ
Csontos Márta: Csillagparázs c. kötetéhez
Amit magamról tudtam, abban József Attila megerősített: a vers „a lélek gyógyító ereje”. A fájdalom súlyos gránittömbjét szavak, képek tüzével repeszteni szét, törni darabokra, e darabok között megteremteni
a rendet, széppé, igazzá szublimálni az egészet, ez tulajdonképpen a
költészet feladata.
A leírt, a kimondott szó felelősségét az igaz költő átérzi. Ezeket a gondolatokat Csontos Márta hetedik önálló kötetének darabjai csiholták ki
belőlem. A fenti idézetet is tőle vettem, s miközben szép és igaz szavait ízlelgetem, újra meg újra megállapítom, mily tökéletes formában valósítja meg az általam leszűrt költészetbölcseletet: „magamról írni úgy,
hogy mindenkiről szóljak.” Világunkban minden mindennel összefügg, s a
költő feladata az eddig még feltáratlan összefüggések felmutatása.
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Ennek eszköze a költő kép, amelyben egymástól távol eső dolgok, fogalmak is összevillanhatnak, így adva a meglepetést, azt a gyógyító erőt,
amely minden szenvedést szépséggé szelídít.
Csontos Márta versei a gyermekmeséből ismert égig érő fa képzetét keltik bennem. Gyökerével, szilárd biztonsággal kapaszkodik az emberi-lelki
világ talajába, koronájával pedig a csillagokat simogatja. Ezt teszik az olvasó lelkével némely plasztikus képei, helyenként szépen csengő rímei:
Hideg kristályt szór a lámpa,
holló-sötét éjszaka dagaszt,
gondolatok falán suhannak az árnyak,
sorsom kötelére akasztom a panaszt. /Újrakezdés/
Terjedelmi okokból nincs módom őt részletesebben méltatni. Hiszem,
tán ennyi is elég, hogy kedves olvasóinak figyelmébe ajánljam őt.
***

BODÓ CSIBA GIZELLA: KÖNYVAJÁNLÓ
Kamarás Klára: Álmok útján c. kötetéhez
Azzal, hogy kézbe veszi az olvasó Kamarás Klára legújabb kötetét, már
fel is lép az „Álomhajóra”, s elindul a sejtelmes kék folyón, mely fölött
sejtelmes kék barlangot képeznek az álom-fátyolos fák!
A kép, mely a Patakpart címet viseli egy olajfestményről készült fotó, mely
megjelenik még egyszer a kötet írásai között is, hiszen Kamarás Klára sokoldalúságának bizonyítéka, az Ő alkotása. A 116 oldalas könyvben több ilyen
finoman vibráló kép is ellazítja az olvasót (többek között a Budafa, Alsó tó,
Felső tó, Murapart), akinek sok vers után van min elgondolkodnia.
Mint a „Rövid életrajz” olvastán, melyben benne van az egész XX század, az egyén sorsa, családok sorsa s még több.
Ahogy foglalkozik a múló idővel, a bennrekedt sikollyal, állomásokkal
melyeken tovább fut a vonat, a szándékkal, mely csak gondolat marad.
Ahogy ott vagyunk Velük az „Esti csendben”, ahogy ismerős a „Teher” „cipeljük egy életünkön át gyermekkorunk fájdalmas batyuját.” - S tudjuk, hogy e batyuk tartalma határozza meg egész életünket, gondolko-
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dásunkat. E batyu tartalma van kiöntve mai szomorkás időfigyelő szavai,
fanyar humora, csattanói remek keverékével.
De ott van az aggódás, a tehetetlenség érzése, ”Itt nem változik semmi és soha” „Semmi és soha” versében, majd mégis felcsillan a remény
a következőben: „Történelem madártávlatból” > „Egyszer majd minden
seb beforr. Ha engednénk, talán beforrna....” s a korábbi érzésre már
megoldást kínál.
„Végül” c. versében, ”Lépteimet, mint pille léptét, az útifű is elfelejti” írja.
- Nem így lesz ez Klára! Hisz a kötet elején ott van a „Tovább” melyben
azt írod: „ne hidd, hogy végleg megadom magam” s mi inkább ezt hisszük.
S hisszük és reméljük, hogy Végig nem adod meg magad, és születnek és
születnek írásaid, élettel teli verseid, a becsapottak mellett álló prózáid ugyanúgy, mint a csattanóként kapott „Huncutságok”, ami azt sugallja: nevessünk inkább az életen, s annak minden oldalán.
Mert az élet szép - ahogy festményeiden elénk tártad.
Maradjunk Veled az „Álmok útján”.
Csontos Márta: Egográfia II. - 365 aforizma c. kötetéhez
Aki elolvasta Csontos Márta „Egográfia” c. 1. kötetének 365 aforizmáját, biztosan örül az aforizmák 2. kötetének.
Nagyon nehéz e második kötetről újat mondanom, hiszen az 1. kötetnél
minden fontosat elmondtam a kis „marok-könyvről” (l. Képzeld el
2008/05.). Most csak örülni tudtam Márta termékenységének, gondolatai folyamatos „megindulásának”, hisz újabb 365 aforizmát csemegézhetünk, ha nincs idő egy vaskos kötet klasszikusra, vagy bestsellerre.
A 106 oldalon - azt hiszem - mindenki ráakadhat egy önmagára nézve
találó aforizmára, mint ahogy olvastam jó néhány olyan frappáns mondást, ami a Barátok Levelezőlistán is válasz lehetne olykor bizonytalanságunkra, kérdésünkre, kapott véleményre. (238-240.).
„A szavak élével nem lehet rímeket faragni.” – mondja például egyik
„bölcsessége”, s vigaszul szolgálhat akár egy kapott kritikára: „Bármit
teszel az életben, mindig lesznek emberek, akiknek csak egy vagy a sok
közül.”
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Azt hiszem, jó, ha humorral, és egészséges öniróniával tudjuk kezelni
az élet dolgait, nagy adomány ez a legnehezebb helyzetekben is.
Ezt a fajta segítséget érzem Csontos Márta aforizmáiban, melyhez remélve hogy kedvet csináltam, jó szívvel ajánlok mindenkinek.
Szakáli Anna: Nevető hold c. verseskötetéhez
Nevető Hold tekint ránk Szakáli Anna könyvének borítójáról, s köszön
el a hátoldalon pajkosan.
A verseskötettel – melyjel múlt év végén a Barátok születésnapján találkoztunk – nem kevesebbet akar Anna, mint „eljutni az emberek szívéhez”.
„Ezzel az összeállítással haladok tovább azon az úton, amelyen első kötetem kiadásakor kezdtem járni, és amely elvezethet az emberek szívéhez” – írja kötetét ajánlva a szerző.
S „Ajánlás” című első versével megadja a kezdő hangot is;
„Ne légy bús, zene szól,
füledbe édes dallam árad.
Szelíd, nyugtató hangjától
Szád ívében mosoly támad.”
Mosoly, szeretet, békesség, biztatás, olykor nosztalgikus szomorkás
hanggal közelít s ér el szívünkhöz, mert kívánsága teljesül úgy hiszem,
szavaival eljut a szívünkhöz.
Haiku versek, „Imádságféle” is van a több mint száz (pontosan 110)
vers-formában, melyek 2003 és 2008 között születtek.
Az igényes, gazdag „Könyvműhely”-nél megjelent kötetet Jónás László
titokzatos-izgalmas illusztrációi díszítik.
***

DÉNES MÓNIKA: KÖNYVAJÁNLÓ
Bodó Csiba Gizella: Damaszkusz kapujában c. könyvéhez
„A dolgok egybevágnak.” „Nincsenek véletlenek.” „Semmi sem mutatja
meg korábban magát, mint ahogyan meg kell mutatnia!” – írja Bodó Csiba
Gizella. Damaszkusz kapujában minden részlet értelmet nyer. Az újra
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megtalált időtlenségben megtalálunk valami eredendőt, ősit; és megtalálunk talán még valamit – magunkat.
A könyvben minden olvasó számára valódi kincsek rejlenek. Az egyes fejezeteket napi bölcsesség nyitja meg és a beszámolók nemcsak történelmi és kultúrtörténeti részeket tartalmaznak, hanem filozófiai, pszichológiai eszmefuttatásokat is, amik ebbe a szerves egészbe úgy illeszkednek bele, mint Gizella az Univerzumba. Azt hiszem, mindnyájan ezt a
harmóniát keressük: a természet, az emberi kultúra és a transzcendens
tökéletes egységét. Mintha mi is ott lennénk, hihetetlen pontossággal
írja le az őt körülvevő világ apró részleteit, minden pillanat történetét.
Teljes leírást kapunk a városokról, az épületekről, a falakról – kívülről
és belülről. Az író képes átérezni, magába szívni a kövek kisugárzását,
értelmezi azok üzeneteit. Bodó Csiba Gizella ember és Isten kapcsolatába vetett hite képessé tesz minket is, hogy megszabaduljunk az idő
és tér képzetei által felállított korlátoktól és valami sokkal ősibb élet
részeseivé váljunk: újra megéljük a múltat a jelenben. Minden párhuzamosan történik, ha tudatosítjuk, hogy nincs idő.
A könyv nemcsak útleírás; sokkal több, mint beszámoló. Méltó tanítómestere lehet bármely embernek, aki a béke és a szeretet útját keresi.
Az első tanítását így lehetne megfogalmazni: Milyen szép, mekkora csoda ez az élet!
Hajdu Mária: Rímes gondolatok c. kötetéhez
A könyv címe szerény, éppen ezért megnyerő. A kötet külleme, a borító
és a szerző által készített illusztrációk egyszerűek és nemesek. Válogatott verseket, meséket és novellákat olvashatunk benne, mind-mind lírikus szubjektivitással telítődik: a sorok közül ránk, azaz az olvasóra tekint Hajdu Mária tiszta, őszinte szemmel – közelkép, akárcsak a címlapon levő arcvonások.
Minden írás „egy szuszra” elolvasható, nyelvezete nem nehézkes. A világ apró jelenségeit, egyszerű embereket is megjelenít, nemcsak a nagy
dolgok érdeklik. Egy kutya, egy szarvas, kedves ismerősök, emlékezetes
és tanulságos történetek elevenednek meg a könyv lapjain. Hajdu Mária
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érzékeny író, akit nem csak a saját problémái érdeklik, hanem másokért is
szeretne tenni valamit. Néha egy apró gesztus is sokat segít.
R. Vitál Mária: Igazgyöngy c. verseskötetéhez
R. Vitál Mária kötete kívül-belül színes. A borítóterv Simon M. Veronika, a belső illusztrációk Székely Mendel Melinda munkáit dicsérik. A
szobor- és térplasztikák kifejezőereje az egész könyvet áthatja, remek példája annak, amikor a művészet új utakat keres, és az áradó
energia valóban sokszorosára nő.
A könyvben a szerző tematikus csoportokba sorolt versei mellett Kanizsa
József, Zalából származó, de régóta kőbányai költő versei, prózája és
ajánlása is helyet kap. Ennek apropója, hogy a kötetet a Krúdy Gyula Irodalmi Kör adta ki, melynek Kanizsa József, ha jól tudom, jelenlegi titkára.
Kanizsa József és R. Vitál Mária munkáit egyaránt azoknak ajánlom,
akik a magyaros (hangsúlyos) verselés hívei: fegyelmezett, szabálytisztelő verseket olvashatunk, melyek csak néha tágítják a hagyomány által
megteremtett határokat. A család, a biztonság, a szeretet és a tradíció
fontos alkotórészei a költőnő munkásságának. Ahogy az Ajánló című fejezetben is olvashatjuk, „tiszta érzelmekkel” találkozhatunk, melyek
kendőzetlenségéről a szerző így ír: „életem egy-egy részét öntöm formába”. Tisztelettel és bizalommal kapjuk, ugyanolyan tisztelettel és bizalommal olvassuk Mária munkáit. A bizalomátadás kulcspillanat az önéletrajzi fogantatású műveknél, ezt mindig tudnunk kell.

***
SZABÓ GITTA: KÖNYVAJÁNLÓ
Nagy Erzsébet (Pendzsi): FÉNY-TÉRBEN c. verseskötetéhez
…Itt, most hagyhatnék jó néhány üres sort, jelezve, hogy mennyire nehéz dologba vágtam a fejszém, vagy, hogy több módon próbáltam elkezdeni ennek a kis könyvnek a bemutatását. Vagy csak érzékeltetném,
hogy nem egyszerű írni róla. Ám nem tehetem, mert szűkös a hely, amit
kaptam hozzá. Akkor lássunk is neki!
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A könyvet érdemes kívül, belül alaposan megnézni, értelmezni. Egyébként sem tudnánk úgy beleolvasni, hogy a borítót ábrázoló festmény és
cím összhatásában ne merülnénk el.
Mónos Jenő festményén elsősorban a fény dominál. Ha jobban megnézzük, a végtelenséget ábrázolja, ami a tág teret, a mindent befogadást
rejti magába, vagy éppen a szárnyalást, a mélységet és a magasságot.
Így alkot egységet a címmel, és lesz méltó arra a feladatra, amire a
Szerző kiválasztotta, hogy utaljon a belső tartalomra, hogy megmutasson valamit a költőnő személyéből. Abból, aki a világra rácsodálkozik, aki
minden rezdülését megéli, aki szavakkal megfesti. Az emberre, aki a sorok mögött megbújva kényezteti az olvasót, és vezeti végig a köteten.
Pár szót még kell, szóljak magáról a könyvről. Muszáj, nem lehet elmenni
mellette. Ez a könyv nem hagyja, kiköveteli magának. Kissé érdes, vastag
lapjai ellentétben vannak az írások finomságával, ám ez nem érezhető,
mert kellemes, halványsárga színe, gyönyörködteti a szemet, ezzel mélyítve azt a kíváncsiságot, amivel belevetnénk magunkat az olvasásba.
Néhány sort idéznék az előszóból:
„Képi világa egészen sajátos, a színeknek eddig még meg nem fogalmazott árnyalatai – „altató lila, rozsda-arany” -, nyitottságukban is zárt
kompozíciói, a legteljesebb lelki kitárulkozásra való képessége avatják
őt igazi alkotóvá. „(Varga Tamás)
Ez az idézet mindent elmond Nagy Erzsébet költőnőről és írásairól.
Pendzsi írásai erővel bírnak. Olyan írások, amelyek mellől nem könnyű csak
úgy felállni. Állandóan hívnak, csábítanak. Legszívesebben mindig kezünk
ügyében tartanánk, legyenek bár szomorúak, vagy könnyed, játékos szerelmes versek, vagy akár bájos, egyszerűségétől csodás gyermekversek.
Mind magával ragad! És ettől olyan nehéz írni róla. Egyetlen módja van
annak, hogy az olvasó értse, mit szeretnék mondani, ha elolvassa ezt a
kis verses kötetet, és átéli mindazt, amit nem tudtam szavakba önteni.
***
A fenti kiadványok megrendelhetők a Barátok Verslista
8263, Badacsonytördemic, Római út 84. postai címein,
valamint a megrendeles@verslista.hu e-mail címen is.
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Lapzártakor érkezett…
Péter Erika: Megjelent Kamarás Klára: Anica c. kisregénye
Az Anica című regény különleges élményt nyújt az olvasónak. Történelmi
és érzelmi viharokat, igazságokat tár fel, miközben úgy érezzük, hogy
magunk is részesei vagyunk a cselekménynek.
A történet a XX. század elején kezdődik egy dél-európai kisvárosban.
Hőseinek sorsát fantomként kíséri végig Herr Franz, a zsugori kocsmáros jelenléte - miközben hamis, gátlástalan, puhány vagy megértő, de
tehetetlen figurák elevenednek meg előttünk.
Anica, a jó képességű, dolgos főhős életét sorscsapások kísérik, pedig
nem vágyik sokra, csak összetartó családra. Gyökértelenség, vegyes házasságok mételyezik meg a különböző nációhoz tartozó szereplők életét. A megrázó történet Magyarországon ér véget.
***

Kovács Károly - koka: 1949.05.02. – 2009.05.02.
Folyóiratunk nyomdába adásakor kaptuk a szomorú hírt, hogy kedves
listatagunk – aki éveken át volt a Verslista tagja – váratlanul elhunyt.
Csillagok születnek s lehullnak. Ő itt fog ragyogni lelkünk egén.

Nagy Erzsébet (Pendzsi): Kiáltás
koka emlékére
Nem! Az nem lehet
hogy csak úgy kaszál
a halál, jövet-menet,
s irdalja mi drága kincs.
Mi földnek volt jó vetés,
az most lelkekben hajt ki
mint szűkölő szenvedés.
S ölelnél bár baráti vállat,
de sajgó némaság a várad,
s Te örökre rab maradsz.
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CSÖREGINÉ BARANYAI ANITA: HÚSVÉTI NÉPSZOKÁSOK
A húsvéti ünnepkör legszembetűnőbb jelensége a locsolás. A locsolás
katartikus, termékenységvarázsló szokás. Az egész ország területén
ismert. Eredetének egyházi magyarázata az, hogy egy legenda szerint a
Jézus feltámadását hirdető jeruzsálemi asszonyokat a zsidók locsolással akarták elhallgattatni, illetve egy másik történet szerint a Jézus sírját őrző katonák vízzel öntötték le a feltámadás hírét vivő asszonyokat.
A locsolás módja vidékenként más és más. Szeged környékén a bandákba verődött legények a kúthoz hurcolták a lányokat és egész vödör
vízzel leöntötték őket.
A locsolást a lányok másnap piros tojással viszonozták.
Az Ipoly mentén, ha a legények valamelyik lányt nem kedvelték, akkor az összetört tojás héját az ablaka alá szórták.
Apor Péter: Metamorphosis Transylvaniae c. munkájában így ír:
„...úrfiak, alávaló, fő és nemes emberek húsvét másnapján, azaz vízben
vetü hétfün járták a falut, erősen öntözték egymást az leányokat hányták az vízben...”.
Orbán Balázs megfigyelése 1869-ből: „Székelyföldön egyáltalán, de
főként Csíkban a húsvéti öntözés megvan mindkét nemű fiatalságnál,
húsvét másodnapján a legények öntözik a leányokat, harmadnapján a leányok a legényeket, de fenn van tartva mindkét részről a megváltás...
...ha pedig valamely leány a megváltásra szükséges piros tojással ellátva
nincs... azt a kúthoz viszik, és jól megfürösztik...”
Szépen kérem az anyját
Adja elő a lányát,
Hadd locsoljam a haját!
Hadd nőjön nagyra,
Mint a csikó farka:
Még annál is nagyobbra,
Mint a Duna hossza!
Szabad-e locsolni?

(Néprajzi Lexikon)
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BODÓ CSIBA GIZELLA: „KÖNYVJELZŐ”

Köszöntő és ajánló az új irodalmi laphoz
Köszöntelek, Kedves Olvasó, aki megnézed az „Irodalom FeketénFehéren” címmel jegyzett új irodalmi lapot, annak is a 2009/01. számát
(http://feketen-feheren.poeta.hu). A lapot, melyet a Barátok Verslista
- fáradhatatlan - alapítója, vezetője, Baranyai Attila ”képzelt el”, s indított útjára azzal az elgondolással, hogy még egy lehetőséget teremtsen megjelenésre mindazok számára, akik nem rendelkeznek
könyvnyi terjedelmű írással, akik szeretnék nyomtatásban látni eredetileg íróasztalfióknak szánt munkáikat, vagy nincs lehetőségük önálló kötet megjelentetésére. S bár mindent megtett, hogy érveit elküldje a
szélrózsa minden irányába, talán a mai gazdasági helyzet miatt, talán
bizonytalanságból, talán félve az „ítélettől” az utolsó pillanatig nem
volt jelentkező, hogy önállóan megtöltse a folyóiratot, így a lapengedély
s az indítással járó minden munka már-már veszendőbe ment. S ezt a
befektetett munkát sajnálva arra gondoltam, hogy annyi pletykalap,
reklámújságnak nevezett szenny tölti meg a világot, hogy miért épp az
ne kapjon lehetőséget, ami ettől esetleg többet ad több embernek,
esetleg örömet szerez egy kis csapatnak, egy családnak, az egyénnek.
„Építs egy házat, ültess egy fát, nevelj egy gyermeket, írj egy könyvet, s
nem éltél hiába.” - szól a görög bölcsesség. Az Irodalom Feketén-Fehéren
nem könyv, hanem egy negyvenoldalas folyóirat, amely azonban az először
megjelenő szerzőnek igazi könyv-élményt jelenthet. Az anyagi ráfordítást
is visszakapja olyan formában, hogy ajándékozhatja ünnepekre, kedvességből, viszonzásképpen mások kedvességéért. S akkor már megérte.
Ahogy a lap szinte egyetlen nap alatt összeállt, már meg is érkezett az
első jelentkező, így valószínűleg a következő szám is meg fog születni.
A megjelenésről az alapító-főszerkesztő minden fontos információt elmond, én e sorokkal csak „jó utat”, „hosszú életet” kívánok ennek a
lapnak, úgy is, mint első bemutatkozója, s úgy is, mint jövőbeni olvasója.
Találkozzunk e lapban egymással minél többen, a szerzők és az olvasók oldaláról is! Hasznos időtöltést kívánok: Bodó Csiba Gizella szerkesztő
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Vers- és novellapályázatok
A Barátok Verslista vezetői minden hónap első napján irodalmi pályázatot hirdetnek ki. Két téma megadása után a levelezőlista 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 hét hónap legjobb alkotásai:

2008. július
Szabó Edit Irma: Szalmakalap alatt álmodom
Ülök a medence szélén.
Illat-kavalkád kúszik felém,
Lábra kap kósza gondolatom,
A víz ezüsttükröt tart elém.
Hűsítő permettel játszik a szél.
Temperamentumos dallam kísér,
Tüzes latin zene szól valahol,
Szamba ritmusára kész a koktél.

Szalmakalap alatt álmodom.
Házfalon a megnyúlt árnyékom,
Fröccsenő vízcseppek ringanak
Elmosódó kontúrjaimon.

2008. augusztus
Fazekas Margit (Szomorúfűz): Tündérvilág – Zápor a tónál
A tegnapi fülledtség és esti nagy vihar után kicsit elviselhetőbbé vált a
levegő. Olyan régen voltam már a tavamnál, így vonzott valami megmagyarázhatatlan érzés.
Fehér, fodrozódó felhőcsapat kíséri utamat. Elnézem, figyelem a felhőket. Olyan csodálatosak! Beleképzelem az álmaimat, a vágyaimat.
Megjelennek előttem a kedvenc mesefiguráim, minden, amit csak elképzelek, amit egy felhő alakjába belegondolok.
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A nap még átsüt a felhők között, de a feltámadó szél a víz felszínén
habos hullámokat vet.
A madarak hangos csiviteléssel riasztanak. Talán érzik a közelgő vihart?
Egyre komorabb felhőket sodor a szél az ég aljára. Tudod Kedvesem, mennyire félek a vihartól!
Hirtelen zúdul a tájra az eső, valahogy mégis nyugtatóan hat rám!
Ülök az autóban, fejemet az ablaküvegnek támasztva, figyelem a kinti
világot. A zápor hirtelen indul, a tó fodrozódó vize bugyborékolva fogadja az esőt. Olyan a víz felülete, mintha békák százai ugróversenyüket rendeznék. Magasra felugranak és nagyot huppannak a vízbe, - a
nádasba.
Milyen ragyogó szokott lenni az égbolt, és most ha látnád! Mint egy
felszabdalt földrajzi térkép! A szél által robognak a felhők az égen!
Rád gondolok, Rólad gondolkodom! Úgy szeretném, ha mindezt velem
látnád, láthatnád, - ezt a csodálatos világot! A szomorúfüzem hajladozik a szélben, ágai susognak, még a tó - fodrozódó hullámaival - nyaldossa. Tudod milyen érzés?
Mintha itt lennél velem, és te simogatnál! Szeretném, ha látnád, mikor a
ragyogó napsugarak a víz mélyére hatolnak, egészen a tó fenekéig és a
tiszta, áttetsző vízben láthatóvá válik a halak fickándozása. Gyönyörű!
Belefészkelném magam két karodba, átölelnél, és összebújva néznénk
ezt a csodálatos világot! Szívdobogásod üteme andalítana! Nagyon hiányzol, Kedvesem!
...Lassan csendesült a vihar! Hazaindultam. Egy rózsaillatú gyertyát
gyújtottam! Rád gondolva!

Ábrahám Istvánné: Tavasz
Langymelegben lengedező liliom,
Lebegő levelek libegnek lágyan.
Pillangó szállong előttem utamon,
Magamat látom öregedő fákban.
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Az egyik rügyező ágon madár ül
Szívünk hallja, ha arra jár, úgy fütyül.
Bimbózó varázs szegélyezi utam,
Bársonyos barkák nézték, merre jártam.
Testembe szívtam melegítő napot,
Fülem nyitottam, hogy halljam a hangot.
Szemem nagyra tágult a sok szépségre,
Tavaszra vágytam, s vele egészségre.
Butaság a remény, de élek mégis...
megfürdöm a szeretet sugarában,
nógatom lábamat, hogy mozduljon is,
hogy sétálhassak kinn a napsugárban.

2008. szeptember
Szabó Gitta: Piruló esőcseppek
Piruló, piciny esőcseppek,
Paráznán ölelkeznek, és a
Pókhálóra, csillogó gyöngysort fűznek.
Pirkadat vörösen izzó fényében,
Pajzán táncuk járják a messzeségben.
Pajkos szellő szárnyán útra kélnek,
Párás szemmel elköszönnek, s
Pihegve, pihenni térnek.
***
A Barátok Verslista honlapja a http://www.verslista.hu
oldalon nézhető meg.
A feliratkozásokat a subscribe@verslista.hu címre várjuk.
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2008. október
Ábrahám Istvánné: Szeretet szonett
Lehullok, susogja most a falevél.
A sötét gondolatok egyszerűen
Eltűnnek, amikor felidéz a szél
Tudod, neszt hallok itt a sűrű éjben.
Szennyes szavak: tisztára mosod őket,
szívedben kék vizű tavak, tudod jól,
megtisztulnak bennük édes szerelmek.
Fehér hangok gördülnek le szájadról.
Arcodról olvasom érzéseidet.
Szemeidbe nézve látom magamat.
Egyszerű lett, ami megmérettetett.
Tengerkék szemedben látom lelkedet.
Korallok lengedeznek szíved körül.
Mint te magad vagy, olyan törékenyek.

2008. november
Ábrahám Istvánné: Gyász
Lassan a fojtó rémület
félelemmé fagyott
Felfalták saját fényüket
tömjénes nappalok.

Halált fogantat minden éj
szétfoszló életeddel.
Úgy mentél el, mint bíbor fény
mikor mélyül a reggel.

Halkan, komolyan, mint a nagyok,
megnyugodni csak szépen,
míg el nem fogynak a hajnalok
ezen a néma égen.

Csendben, komolyan, mint a nagyok,
lehiggadni csak szépen,
míg meg nem halnak a hajnalok
a földfekete égen.
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S lassan a fojtó rémület
félelemmé fagyott
s felfalták önnön fényüket
dermesztő nappalok.

2008. december
Ódor György: Párnámra virágot
Tégy a párnámra egy szál virágot,
ily szépen lehessek álmatlan,
ha magam zaklatom bűneimért.
Többet miattad követtem el.
Fogd le a kezem, ne tudjam
homlokomra tenni lázasan,
lábaimat mártsd bele a fekete
halál forró szurkába, ragadjak itt.
Fordítsd ki a világból elmém,
ne tarts fénytelen boldogságban,
ha nincs több út az élvezetekhez.
Mindnek megfizettem az árát.
Zsugoríts be tizennyolc kilóba,
ötéves múltam bársonyába,
hol mosolyogtam, hisz öleltél,
nem ismertem éles baltádat.
Vághatnál új ráncokat rajtam,
elejétől a végéig, ismeretlen legyek
másnak, és főleg magamnak.
Törölheted, vedd a gondolataimat
s én viszontszülöm őket, szabadon,
ígérem, nem lesznek jobbak annál,
mint amikkel egész éltemben
bajlódtam, hogy megfeleljek.
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Rossz logikámat ne kövesd,
én sem teszem a tiéddel soha,
mit kezdhetnék vele, hiszen
többnyire megmagyarázhatatlan.
Mint amilyen lehetek neked.
És most, miután lefekszem,
altass el, álmodjak egy rózsaszálról,
mely reményeim szerint ott van
mindannyiunk párnáján, illatosan,
hogy másnapra nyerjük vissza
irántad érzett bizonyosságunkat.

2009. január
Szabolcsi Erzsébet: Könnyes alkony
Csupán a köd, csupán a pára,
csak könnyes alkony hull a fákra.
Csupán a lélek árnya lebben
ebben a szürke, méla csendben.
Hol van a tél, a hó, a dér,
a zúzmara, a szép kacér
rebbenő csipke az ágakon?
Zokog a kongó fájdalom,
felhők gyöngye a vállamon.
Szikrázó télről álmodom.
***

A Barátok Verslista havi irodalmi pályázataira beérkezett írások
elolvashatók a http://www.verslista.hu/palyazat/index.php oldalon.
***
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Válogatás tagjaink írásaiból:
Kamarás Klára (Sida): A három özvegy balladája
Három özvegy áll a sarkon,
isten tudja, mit fecsegnek,
órák óta tart a pletyka,
megszólása embereknek.
Három özvegy. Víg beszédnek
nincs közöttük vége-hossza,
aki elment, siránkozás
többé vissza úgy se hozza!

- Hű voltam, mint szent az égben szól a másik, az a beste kit a szomszéd ölelt, ha az
ura nem volt otthon este.

Ha nagy-néha szóba kerül?
Szebb az emlék, mint az élet.
Maga festi mind a három,
magának a vágyott képet.

- Más asszonyra rá se nézett,
engem végig úgy imádott...
(Hej, pedig sok bokor alja
mesélhetne, hogy mit látott!)

- Milyen is volt? Minden éjjel
ölelése hozott álmot így dicsekszik, kit az ura
nap, nap után ütött, vágott.

Már csak ez maradt, csak ennyi:
ábrándok és festett képek.
A könnyek rég felszáradtak.
Három özvegy, három élet...

Végh Sándor: Tavaszváró elé
Tél lett újra, valóban,
egy röpke ideig.
A megfagyott perc
azonnal el is olvad,
remény hallgat, kisegít.
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A búcsúzó tél siratja
utolsó pillantását,
de nem oly gyönyörű.
Hideg könnyei hullanak
a szeretet öreg arcára,
szépsége egy pillanat
alatt sárrá mocskosúl,
melyet tapodunk ádázul
észre sem véve, hogy
azzá leszünk mind
a teremtő cipőtalpán.
Mi volt-e kis hópihe?
Megfagyott szeretet?
Az idő meg közben
rajtunk nevet.

Várhelyi Klára (cherno): A budapesti ég alatt
Engedd csak, hadd essen,
mocskos rongyokkal nem lehet eget tisztára törölni.
Úgy kell neked Márta, sikáld a kék linóleumot.
Engedd csak, hadd essen,
szürke farkasok szeme villan a riadt bárányok között,
verejtékük hullik a magasból.
Engedd csak, hadd essen,
A múlt fakó állatai dübörögnek a felborult hajóban.
A képzelet kicsorbul innen lentről nézve.
Engedd csak, hadd essen!
Lábad poros volt az este,
A sáros-szürke, állott víz mégis áldás lenne nekünk.
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Engedd, sőt parancsold!
Hol van jóságod, míg gyermekként gyurmázol,
majd földhöz vágsz dacosan, mint törött, megunt játékot?
Ne követet küldj, te mosd le a város betonfalait.
Így nem adhatsz itt otthont. Megígérted, számon tartalak:
eddig nyálam, könnyem gyűjtötted, most engedd, hadd zuhogjon!

Bor Erika: Emberekről – Érzések
Sok embert megismerhettem a sorsnak köszönhetően. Akadtak köztük jók és rosszak egyaránt. Lehet – biztos is – hogy valahol meg van írva, kik kerüljenek útjainkba, kivel kössünk barátságokat, s kikkel essünk
szerelembe. S ha olykor fájdalommal is jár ezen ismeretségek, igaznak
hitt barátságok, szerelemnek feltételezett boldogságok, azért talán
mégis jó mindez. Még akkor is, ha olykor csalódunk, s a sebek nem
gyógyulnak be utólag sem. SOHA. Mégis többé válunk általuk. A sebek
és ismeretségek által. Egyik napon bekopogtat életünk ajtaján az EMBER, s majd elmegy ugyanazon a kapun, ahol egykor bekéredzkedett
hajlékunkba, beköltözött szívünkbe. Az életünkben eltöltött időt hívom
barátságnak, szerelemnek, emberi kapcsolatnak. Hány csalódás és hány
boldog percek, órák, napok, hónapok telnek el a másik ember társaságában. S mi ez alatt formálódunk a másik személye által, hiszen mely ember életében ne szerepelt volna olyan valaki, aki valamilyen szinten emberileg hatással ne lett volna rá. Nem csak a magunkkal hozott génjeink
határozzák meg belső tulajdonságainkat, hanem a külső környezet személyiség formáló hatása is. De legfőbbképpen az EMBEREK. Hiszen MI
társas lények vagyunk, még akkor is, ha olykor vágyunk a magány társaságára. Szükségünk van egymásra, még ha ritkán akarva-akaratlanul is
sebet ejtünk egymáson. Egy aznap elhangzott rossz szó, bántó megjegyzés, egy durva gondolat szavakba megformálva, kimondva, NAGYON
bántó tud lenni.
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Ugye akkor még ott vannak a búcsúzások órái, az utolsó ölelések
percei. Én öt embertől kértem utolsó találkozásunk alkalmával egy ÖLELÉST. Mindegyik esetben meg is kaptam. És jó volt… NAGYON!!!
Ha olykor csak nagyon rövid időre lépjük át egymás életének kapuit,
akkor is ott hagyunk egymásból valamit. ÉRZÉSEKET?! Köszönéseket,
gondolatokat, sokszor ki nem mondott szavakat, a másik szemében meglátott érzelmeket, bánatot s – a mai életben – ritkán boldogságot! Egy
utolsó ölelés maradandó emlékét, a búcsúzáskor tett ígéreteket, hogy
,,hiszen úgyis látjuk még valamikor egymást” – aztán eltelnek évek, és
ráébredünk arra, hogy nem maradt más, CSAK a ,,soha többé…” és a kitörölhetetlen emlékek lelkünkre gyakorolt hatásai… Az élet viharai
messzire sodorják tőlünk a barátokat, ismerősöket, családtagokat, egyszer VOLT szerelmeket, EMBEREKET. És mégis valami – MINDEN – itt
marad belőlük… Hiszen vannak dolgok, melyek nem logikai elven működnek, hanem ITT, legbelül a szívben, érzésekből táplálkoznak…
Az élet csodálatos tud lenni a ki nem számítható spontán létrejövő
találkozásoktól. Voltak személyek, akikkel a véletlen folytán, hét év elteltével kerültem újra kapcsolatba. És még mennyi különleges ember
csöppenhet bele életünkbe, kiknek létezéséről még csak nem is tudunk,
hogy valahol ránk várnak a távolban. Hiába hiányoznak a régi hétköznapok a régi megszokott helyeivel, régi emberekkel s a hozzá kapcsolódó
érzésekkel. Az már elmúlt…, s nyitni kell az Új felé. IGEN!
Egyszer a munkahelyemen karácsonykor mindannyian kaptunk egy
kaktuszt a főnökünktől, mely minden évben télen virágot bontott. Elvágtam a köldökzsinórt, eljöttem tőlük, nem láttam többé őket. A kaktusz kipusztult jelezve nekem, hogy nem ápoltam sem őt, sem a kapcsolatot. Hiába próbáltam újraéleszteni, a növény kiszáradt, nem élte túl a
nemtörődömségemet. Ma is ott hever a polcomon, nem tudom kidobni, s
minden héten egyszer meglocsolom. Már hiába…
Emlékszem arra, hogy mennyire csalódtam az emberekben, egy nehéz
élethelyzetben és pont ŐK segítettek abban, hogy visszanyerjem a bennük
való hitemet. Valójában négy személy volt (VAN) nagy hatással életemre,
akik ilyen vagy olyan irányba terelték életem folyását.
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Az egyik kedves ember kérte, hogy írjak, mert véleménye szerint

megörökíthetem színes egyéniségemet, s az írás boldoggá tehet. Megfogadtam. ÍROK. PRÓBÁLKOZOM. S a szerint élek, ahogy tanácsolta:

,,Inkább legyen az emberekkel gyanakvó, minthogy kihasználják.”

A másik személy megtanított arra, hogy hazug érzelmeken alapuló
szerelmet is túl lehet valahogy (nehezen) élni, talpra lehet belőle állni.
A harmadik történet egy rosszul befejeződött barátság emléke, ami
megtanított arra, hogy ,,A BOLDOGSÁG mosoly ízű!” S szavaival élve
arra is, hogy próbáljam meg szeretni önmagam.
A negyedik lelki társam azt kérte tőlem, hogy beszélgetéskor próbáljak meg a másik szemébe nézni, mert ha nem teszem, az olyan érzést kelt a hallgató félben, mintha bajom lenne vele. PRÓBÁLKOZOM.
Majd… Valamikor… egyszer…
TALÁN…
Hármójuktól kértem búcsúzáskor egy utolsó ölelést és közben sírva
fakadtam legbelül, mert tudtam, hogy ez az utolsó, s hogy többé nem
találkozhatom velük. Kiléptek életem ajtaján, s többé nem volt vissza
út. Azt a három embert soha többé nem ölelhettem magamhoz, nem találkoztunk egymással, nem tudunk egymás életéről. Bennem hagytak
mély nyomot emberileg, szívemben-lelkemben, viselkedésemben, gondolkodásmódomban és mégis úgy érzem, hogy a sok fájdalom ellenére –
amit néha egymásnak okoztunk – szép volt. Jó valamire az EMBER. KAPCSOLATOK. ÉRZÉSEK. EMBEREK. Lehet-e, kell-e nélkülük élni? Nem
kell, nem szabad, nem lehet, s nem is tudunk! Még ha csalódtunk is pár-

szor. Sokszor! Ne féljünk újra bízni!

Az emlékképek, ha meg is fakulnak egy kicsit, soha nem fognak kitörlődni a múltamból, szívemből. Már csak, mint egy-egy távolodó kis
pont maradtunk meg egymás életében. És mégis úgy VOLT jó, ahogy
megtörtént, ahogy kellett lennie.
Talán jó az, hogy nem tudjuk előre, mit hoz a sorsunk, hogy milyen
érdekes emberekkel fogunk találkozni életünk későbbi szakaszaiban.
Legyen ez meglepetés. KÖSZÖNÖM sorsom, kiket életembe sodortál.
Már semmit sem bánok.
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Varga Ibolya: Szeliden II.
Csak szelíden szólj
Ha velem beszélsz
Hangod halk legyen
Mint amikor a sírás fojtogat
Vagy amikor egy gyermek kéreget
Vagy amikor a miatyánk alatt
Ahogyan a hangod megremeg
Vagy ahogy egy könny csillan elő szemeden
Szelíden szólj csak szelíden
Ha hozzám beszélsz
Ha van hozzám szavad
Szelíd legyél mint a pirkadat
Mi télutón dereng a hegy felett
Elhessentve kissé a felleget
S remegve mint első szeretőt
Szelíden öleli a hegytetőt
S aztán némán átfesti a tájat
Kell hogy legyen egy kis alázat
Benned ha tudod hogy varázslat
Elfogadás és kis büszkeség igen
Szeretettel szólj és szelíden
A gyarlóság konok berkeiben
Hinni mindig az emberiben
Angyalként szólj s csak szelíden
***
A Barátok Verslista folyamatosan ír ki nyílt pályázatokat is, amelyeken bárki elindulhat. Ezek az irodalmi pályázatok a következő
helyen olvashatók rendszeresen: http://www.poeta.hu.
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Szakáli Anna: Ünnepre
Az alvó hóvirág
kidugta levél ujját,
az ágak között cinke bókicált,
s valahonnét, a sűrűből
feketeharkály kiállt.
Az ösvény végén,
térbe futnak a fák,
padok, asztalok
kiserdő szélén
és fenn köröttem
az ég oly kéken feszül
zsigereimbe öröm lendül,
s mint gyermek futok
a hajlaton le
üdvözlény tavasz ünnepe.

Bank Amanda: Szerető intelem
Jobban szeretlek önmagamnál,
Meghaltam érted, hogy tudd ki vagy!
Ne tégy úgy, mintha az lennél,
Kinek Istene kicsi s bánata nagy...
Ne légy hűtlen, ne légy magányos,
De megteheted, mert ember vagy,
Imádkozom érted, közbenjárok,
Míg megérted, teszek és várok...
Az idő neked idő, nekem csak egy gondolat,
Imádkozz és tedd a dolgodat!
Amit kértél megvan már, majd meglátod...
Szép álmokat!
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Dukits Dalma: Március
Márciusi hópihe!
Vajon hogy került ide?
Hisz a telet tavasz anyó
Rég elküldte messzire.

Amerre a szellő repült:
Át mezőkön, réteken,
Követték őt a hópihék,
Nem fáradva, lelkesen.

Összepakolt szép Hótündér
Minden havat és szelet,
Felhőzsákba csomagolta,
Úgy vitte el a telet.

Egyszer csak a picinyke szél
Kertem fölött megjelent,
Bejárta már a világot,
És egy percre megpihent.

Késésben volt tán szegényke,
Mert annyira sietett;
A zsák száján túl lazára
Kötötte a kötelet.

Körbejárta a körtefát,
Megviccelt egy verebet,
Közben a pár hópihécske
A kertembe leesett.

Hopp, kiugrott egy kis szellő,
Megfogni már nem lehet,
Utána bújt pár hópihe,
Megnézni, hogy merre ment.

Egy rácsücsült az orromra,
Többi ruhám dísze lett.
Így láttam én márciusban
Egy kis szökevény telet.

Maszong József: Akkor öleltél
Hol bújtál, miért rejtőztél előlem?
hogy csak az álmomban jöttél értem,
akkor öleltél mikor a hold feljött
ezüst ruhádban szépséged tündökölt.
Ha megszólalt a hajnal kürtje,
ahogy jöttél, oly gyorsan vitt el,
felkelő nap sugara magához hívott,
szememben egy könnycsepp csillog.
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Maradj egyszer velem a nap sugarában,
simogatásod legyen vetett ágyam,
ölelj úgy, ahogy ezt éjjel tetted,
nappal és éj egybe vesszen.

Majorosné Jósvai Éva (Medárd): Kutyaélet
Egy állami hivatalban dolgozom, ahol egészen speciális az év folyamán
a leterheltségünk. Január közepétől június közepéig az x mennyiségű
kollégára 3x mennyiségű munka jut, ezt természetesen túlóra nélkül
teljesíteni nem lehet. Heti plusz nyolc óra az elvárt mennyiség, de ennél
általában többre van szükség, néhány szombattal is meg szoktuk toldani
a munkaidőt.
A pluszórák reggel hét és este hét között tölthetők, annak figyelembevételével, hogy a hivatalos munkaidőnk nyolctól fél ötig tart, pénteki
napokon pedig kettőig. Mivel szeptember elejétől a munkánk mennyisége
lecsökken – kb. 0,9x-re – nagyjából le tudjuk csúsztatni a plusz időnket.
A tavaszi hónapokban vagy hajnalban kelünk, hogy emberi időben hazaérjünk - úgy fél hat–hat óra körül -, vagy végig maradunk, és akkor
nyolc előtt csak az ér haza, aki a hivatal mellett lakik… A család pedig…
Én a reggel hét órai kezdést választottam és ebben nem vagyok egyedül, mikor háromnegyed hét körül megérkezem, többeket látok a különböző busz- és villamosmegállók irányából, illetve a parkolóból a bejárat
felé haladni.
Orsi azonban már régebben benn van, már dolgozik. Egyedül élő fiatal
lány, aki otthonát csak egy aranyos kutyussal osztja meg. Rákérdeztem,
mi az oka, hogy ennyire korán érkezik:
- Tudod, a kutyám reggel hattól este hatig nem bírja ki otthon egyedül – világosított fel -, ezért ki kellett találnom valamit. Megbeszéltem
az osztályvezetővel, hogy reggel bejövök fél hétre és délben nem félóra, hanem egy teljes óra ebédszünetet tartok, így haza tudok szaladni
hozzá. Nem tehetem ki a kutyámat annak, hogy ennyire sokáig egyedül,
nélkülem marad…
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Gere Irén: Vannak helyek…
(Marian Cosma emlékére)
Vannak helyek, ahol
az álmok nem teljesülnek,
a galambok röpte is
lassabbá válik…,
az árnyak a vállunkra ülnek,
szárnyainkat éles
pengék lemetszik…
és szívünk többé át
már nem melegszik…
… vannak helyek…!
én is ott élek éppen,
ahol késélek villannak
meg csendes éjben…,
ahol az értelem
hátat fordít sunyin…
és hagyja, hogy átlépjen
bárki mások álmain…!
hagyja, engedi gyáván,
hogy a tisztesség
szégyenkezzen árván!
… vannak helyek…

Golán Angéla Gabriella: Gyermekeimnek
Engem már érintettek ajkak,
némelyek mohón, mások lágyan és vágyat keltve,
mikor csókkal betakartak.
S mégis, ha szád az arcomat éri,
nincs szó, mely ezt a gyönyört felméri.
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Engem néztek már szemek,
némelyek ábrándozva, mások szelíden és áhítozva,
mikor kérdezték, hova megyek.
S mégis, ha tekinteted rám emeled,
nincs pillanat, mely ehhez hasonló lehet.
Engem már tapintottak kezek,
némelyek durván, mások óvatosan és féltőn,
mikor magukhoz vontak reszketeg.
S mégis, ha simítod karom,
csak ezt az érzést, a te érintésedet akarom.

Hajdu Mária: Gólya a pácban
Hihetetlen, hogy mennyi minden megesik egy horgásszal a tóparton!
Szegény horgász gyanútlanul horgászik, és mi akad a horgára? Na, de
lássuk a történetet:
Horgásztársunk, neve legyen Pisti, már hajnalok hajnalán rendszeresen
kiült a partra, a nagy fogás reményében. Ezen a reggelen megtapasztalhatta, hogy milyen egy méretes példány megakasztása, és mennyi bonyodalom keletkezhet belőle.
Szokásához híven, nagy lendülettel próbálta bedobni a csalit, jó nagy
ólomnehezékkel, minél messzebbre. Viszont a dobás nem jó messzire,
hanem jó magasra sikeredett. Néhány fehérgólya éppen akkor érkezett
a tó fölé, és az egyik felnőtt példányt, szerencsétlenségére pont eltalálta a horgász. Szegény szárnyas, azt sem tudta, hogy mi történt vele.
A horog beakadt a szárnyába, és ahogy verdesett, mert szabadulni
akart, egyre jobban belegabalyodott a horgászzsinórba. A madarat
horgászó spori igyekezett kitekerni a zsinórt, de nem bírt vele. A közelében ülők siettek a szerencsétlenül vergődő, és emiatt fuldokló madár
segítségére. Mert a csapdába esett gólya már beleesett a vízbe. Legalább félórába tellett, mire megmenekült szorult helyzetéből, mire meg-
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szabadították kötelékeitől. Teljesen kimerült és halálra rémült az emberektől. Egy ideig mégsem volt képes elrepülni, de még lábra állni sem.
Szerencsére nem esett komolyabb baja az ijedtségen kívül. Fél óra
múlva már lábra állt, néhány bizonytalan lépés, és a társai után repült.
A horgászok egymás között csak Gólyás Pistiként emlegetik a madárfogó sporttársat. Sokszor élcelődnek még mindig:
- Na, mit fogtál Pisti? Gólyát? - vagy ha gólyát lát valaki ilyenkor tavasszal, rákiáltanak:
- Pisti! Megjöttek a gólyák!

M. Simon Katalin: Nyitány
Fényt szitál az ég,
s míg riadt rügyecskék
fák nedvét szívják,
bogár botorkál józanul
téltetemek közt,

Magát riszálva
egy bolondos madár
bizsergő ágra száll,
pereg a fény, s a földnek ő
Nyitányt komponál!

Kondra Katalin: Lányomnak
Bíbor ruhát öltött a nap.
Kitárult szívem ablakán
Beszökött a fény.
Ahogy megszülettél,
Sivár életemben beleszületett
Az örök remény.
Hogy már érdemes élni,
Ujjong a lelkem!
A világmindenségben
Vagy nekem az egyetlen.
A Minden.
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Csontos Márta: Kövek lázadása
Kőbe hasadt fájdalom
a vihar szeme,
karcsú gyökered törékeny csipkéje
zöld csorgás a résekben,
szárad hullámzik fölfele.

Kőbe mélyedt lázadás
verseid igyekezete,
tükröd napba olvadt cserepe
izzó szilánk a kitárulkozásban,
megszárad lenyomatod göröngye.

Kőbe repedt forradás
lényed ereje,
hangod láthatatlan ragyogás függönye,
szívedbe áhítat lebben,
perdül a végzet tengelye.

Kőbe feszülő elevenség
dalod széllökése,
pihen elméd félelmes erőlködése,
célhoz ér a gomolygásban
kóbor betű-hírnökeid serege.

Kőbe simult döbbenet
a rejtélyek értelme,
álmod törésbe simult idő üzenete,
szobrod sziklába magasodik,
elborít a könyörgés füstje.

Kőbe porladt csillogás
a fény lepke-szárnyú derengése,
sugár-fejsze csattog a szüntelenségbe,
már az első napon dörömböl
kibontakozásod reménytelensége.

Dénes Mónika: A kövek itt maradtak
Még rá kell jönnöm a titokra, ha van.
Ha titok egyáltalán és nem saját magam.
Megismerni az apró gyíkot, csigát,
miket a szemem nagyítóval se lát.
Még rá kell jönnöm, mit üzen a minden.
Segítenem lehet-e a csigának bilincsben?
Csak csodálom őt. Ő néz: még fel sem álltam.
Nem is hinné. milyen nehéz. Nekem van két lábam.
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Túl sok talán, mit kaptam. S nem elég.
Bár nem lehet a saját súlyom nehéz,
négy végtaggal bánni gondolkodás mellett
bonyolultnak tűnhet. Felelősség. Terhes.
Harmatcseppek. A hírmondó már mondja.
Nekem még tanulni kell figyelni a mostra,
érezni a jelen ízét, s tenni is talán
valamit. Elhelyezni magam az életek falán.

Földesi Benjamin: Rá számíthatok
Nekem megvan a Valakim,
akire mindig számíthatok.
Borús reggelen, fényes nappalon.
Legyen akár jég vagy eső, ő ernyővel vár odakint.
Néha túlzottan komoly vagyok,
de ahogy derűs arcára nézek:
Egyből az eszemhez kapok,
és vidámmá varázsolja képem.
Ha betegen az ágyamon fekszem,
Ő életet lehel belém.
Ha fáradtan fotelomba esek,
kezemben pihenteti kezét.
Ha lelkem a szakadék szélén áll,
Ő hidat tesz elém,
majd segédkezet nyújtva vár,
és kitárja előttem kezét.
Megtaláltam, s nélküle senki vagyok,
mert az éltet, amit tőle kapok.
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Dobler Anita: Élőkép
Halványkék barlangban
szőlő-fátyol beborít,
nem értik a fények,
miért vagyunk haragban.
Hisz minden folytatódik,
könny sem csípi szemét,
nem mozdulok innen, míg
semmi álmodik a fákon,
s mire vágyunk titokban
kettévágja az időt.
Nem tudhatom, mire
jó ez az ítéletidő.
Ha barlangom se véd meg
ettől, jobb nem tudni:
felesleges hajcihő.

Bodó Csiba Gizella: Léted céllal...
Mi marasztal, mi húz
e földi síkon,
ezüst fonalú csiga-csíkon?
Lassan éled le semmi életed,
ha léted céllal nem keresztezed.
A holdat ajkadra rúzsozod,
körmöd kockásra lakkozod,
de lélek-fészked oly sivár,
nem leplezi hószínű tél,
nem érleli százszirmú nyár.
Kételkedj legalább: jó-e így?
Nézz mélyére lélek-kutadnak:
víz-körökön tükröződés,
mi vár végén az utadnak.
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Geisz László: Én nem tudom
Én nem tudom, hogy mit susog az erdő,
és éjszakánként hogy' alszik a rét,
csak azt tudom, hogy egyszer talán eljő,
és véget ér e méla földi lét.
Én nem tudom, de biztosan van válasz,
miért élnek a Földön emberek,
de gondolom a felelet talán az:
szeressük egymást, ameddig lehet.
Én nem tudom, miért kísért rémálom,
miért nem lelek soha nyughelyet,
de úgy érzem, hogy a kanosszát járom,
más embereknek bűnei helyett.

Gősi Vali: Kő alól bújva
Kő alól bújik egy gyenge fácska,
félénken megremeg, csodálkozik.
Ámulva néz a fénylő világra,
fatönkhöz hajolva kapaszkodik.
Nem sejti még, hogy magányos, árva.
Fatönk-anyja már régóta halott.
Hiába vágyna a fény csókjára,
s hogy átöleljék óvó ág-karok.

Ámul a fácska, s bánatát rejtve
nyújtózik büszkén az ég felé,
s a kicsiny levélre párát lehelve
fohászát susogja: esőt remél.

Hajtása gyenge. Riadtan rebben
szellő dalára, míg egy kis levél
szárnyait bontva nyílik épp’ széjjel,
s halk rezzenéssel víg táncra kél.

Könnyekre vágyik, de fél gyökérrel
is kapaszkodik a napfény elé,
levelet érlel ágán, s gyengéden
árnyékot borít a fatönk fölé.
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Kovács Daniela: Tudom, mitől óvnád
Tudom, mitől óvnád balga gyermekhitem,
bús-árnyú szemed szüntelenül vigyáz,
lobogó fáklyaként gyújtod fel a szíved,
csak lássam már végre, ki hogyan gyaláz.
Tudom, mitől óvnál, szinte könnyed indul,
ruhám fodrába temeted a fejed,
nyitott ajakkal, szótlan hozzám simulsz,
bízva, reménykedve szorítod a kezem.
Tudom, mitől óvnád a szépre éhes szemem,
az idegen világot is távol tartanád,
mert félsz, hogy a leírt betűk tengerében
valódinak hiszem a hazug igazát.

Horváthné Nagy Zsanett: Néma búcsú
Félig áttetsző függönyön keresztül
Látom a szélfútta, színes falevelet,
Eszembe jutsz még néha-néha,
S félig hallhatón suttogom nevedet,
Hogy meg ne zavarjam e kedves csendet,
A békeszigetem, oltalmam, életem…
Csak lábujjhegyen suhanhat el
Minden mogorva fellegem.
Ha még látlak is valaha téged,
Akkor néma leszek, hallgatag,
Mint falevél búcsúja a szélben,
Én sem sírom majd el magamat.
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Kálmán Eszter: Előbb vagy utóbb megtalálják...
ahol véget ér az ég
a faágak fraktálokat vetnek
a boldogság forrását
pedig elrejtőzik
jól nagyon
ruhásszekrénybe bújik
szék alá
a sarkon toppan elénk
szekrény mögül üvölt ránk
s mi mellkasunkhoz kapunk
elakad lélegzetünk
a délutáni csoda láttán
ahogy egy pillanatra
fel-felfénylik az élet szíve
s aztán gyorsan az elfordulás
hogy soha nem lássuk többé
visszadugjuk vissza oda
a rejtekhelyére
hogy mi se találjuk meg
- se utóbb se előbb soha-soha többé

Nagy János (Jega): Szószövő 07.4
nézd, itt ha az eső hull, utána ráncos utcák akácillata ölel át, elvéreznek
virágai, most elfogy az út, és tisztán tudjuk, hogy csak letépett, furcsa
szavak, s a szavak mélyén csak csend marad, tündöklő ez az ébredés, az
idő, a tükör, mely szobánkat magába zárja – mit tagadjam, most hallgatva élem meg a békét, ahogy átölelve mellettem álmodsz, a Tisza-part
fái alatt elnyúlva messze a város, az ablakok nyitva, május van, szerel-
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mes öledbe bújva ébred a fény, álmot adsz kezembe naponta, naponta
hitet, szavakat, de most nem merem őket magukra hagyni, a versek
most halottaim ebben a csendben, őrzöm a kihullott időt, amint a huzatos szobán a szél, átfúj valami borzongató időtlenség

Mayer Zsó: Adventben
Csillagok fénye
Szítsd fel a szív fáradt tüzét
Óvd a lélek békességét
Őrizd a test melegségét
Hozz nekünk üdvös életet!
Világíts be minden házat
Örömöt gyújts emberekben
Hittel és várakozással
Karácsonyra megtisztulva
Árasszál el mindent fénnyel!

Ó gyönyörű vígalom
Szeretetnek kötele
Az isteni asztalon
Te vagy lelkünk étele
Csillagok fénye!

Hanyecz István (shf): Őszi kavalkád
Légy üdvözölve, ősi indiánok nyara
hosszú, meleg vénasszonyok hava,
minek nevezzelek, őszi napok sora?
boldogan fogad Földnek ezer lakója –
Hívogat jó októbernek színes világa,
gyérül már Napnak is vakító sugára,
délre szállott már sok fecskemadárka,
csalogatja őket is az idő, vándorútra.
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Napnak aranyló sugara, ragyogj még,
vidíts fel kicsit-nagyot október elején,
mikor eljő este, kopott annak melege,
reggel meg vacog korán kelő emberke.
Színes kavalkád fogad az őszi erdőben,
csudaszép levelek kergetőznek a szélben,
forgószél felkapja, majd repíti messzire,
s elfáradt levelet várja az avar fövenye.
Jó öreg természet. Új ruhát cserél őszre,
színeset, tarkát, selymeset meg barnát,
szépítkezik ősz is lankás hegyek alján,
hol fürtök érlelődnek Napnak sugarán.
Bor lészen belőle, hordók telnek nedűvel,
jó must forr most ősi pincéknek mélyén,
lészen vígság majd hosszú télnek idején
mámorítja az igaz Barátok verselő kedvét –

Kiss Angéla (Mimangi): Elolvadt a hó
Fagy nincs kinn se benn se
Pedig itt lenne már az ideje
A szán most kerekén gurul
Csomagjával majd felborul

Ünnepre készülődünk estére
Csillogó dísz akad tűlevelére
Szikráznak is a téli csillagok
Szállnak a finom süti-illatok

Az angyalok énekére kelve
Cinke szíve meleggel telve
Hóban járhatna fagyos lába
Fenyőfa bújna hóbundába

Dió mogyoró és friss kalács
Cipőben áll egy nagy virgács
De fagy nincs kinn se benn se
Csengettyű szól s cinke éneke
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Tatár Judit: Barokk csók
A Fő téren jártunk
a kastély faláról intő
árnyékunk beszélt
miközben megálltunk
az ódon ház falán
egybeolvadva
megbonthatatlan
csókunk csorgott alá
a tócsában arcod
a jövőt festette
elém szádból számba
csepegtetve a reményt
mit most is ízlelek
hiába minden fejlemény
ellene senki nem tehet
mert ez akkor ott
csókviasszal
megpecsételtetett

Krausz István: Szellemtanyák
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Elporladt az ős magyar ugar,
Nincs élő rög, mi összekösse,
Kihalt, roskadó vén tanyákat
Már a szándék se köti össze!

Ha néha mégis visszajárnak
Távolba szakadt és megkopott
Emlékek gyászolni közéjük,
Zokognak, ahol minden halott!

Futóhomok nyargalja végig
Az elfeledett kocsiutat,
Szél fütyörészget kívül-belül
A romba dőlt falak alatt.

Elenyésztek a régi kedvek,
És a megszépült évek fölött
Nem mereng már el a gondolat,
Már minden, minden elköltözött.
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Pécsi Éva: Akárki
Ladányi Mihály emlékére
odahajol reggeli ablakomba
és agyondolgozott kezét
ráejti az ég
egy versekért vágyakozó
papírhalomra
föl-le jár nálam
összevissza
port kutat könyveim mögött
s elrejtett konyakomat
sóhajtva megissza
szeretet szeretetért
aggódik így
némán sikoltva
semmitmondókat fecseg
nincs semmi dolga itt
de úgy tesz
mintha volna

Tóth Szilvia (Szivárvány): Tűz

Árvai Emil: Januári tél

Izzó lávafolyam lelkemben,
Kifelé szavakká változik.
Ömlő tüzek felemésztik a papírt.
És minden mást maguk körül.
Égető szavak.

Ki kopog, mi kopog?
Egy fagyos január:
veri az ablakot
szélszárnyú jégmadár.
Hiába süt a nap,
kopog a szeme is;
pirosra csíp a fagy
arcot is, kezet is.

Frissen égett hús szagát hozza a szél.
Valaki olvasta versemet.

53

KÉPZELD EL… – IRODALMI FOLYÓIRAT 2009/1-2. SZÁM

Zombai Mónika (Mona Lisa): Árny-játék
Fénymacskák ugrálnak az úton,
sárga-szürke sávok, akár a lélek.
Bólogató bokrok alatt surranva lépek,
s félő, elillan mellettem az unott
arcú szerelem. Se én, se ő nem
érjük már utol a varázst, hol a
botladozó reményben még éppen
zihál egy morzsányi tenni akarás.

Varga Tibor: A halál altatódala
1968-at írunk. Azt mondják, a Földön béke van már huszonegy éve. Kevesen látják, érzékelik, hogy e béke súlyos bársonyfüggönye mögött micsoda háború dúl, háború, amely nem követeli ugyan embermilliók életét,
de azzal fenyeget. A két világhatalom ellenséges szövetségekben, dühödt
fenevadként acsarkodik egymásra, szinte hallani fogaik csattogását. Persze ők emberek, két, öklöt rázó legény, ahogy ingerlik egymást.
- Gyere, ha mersz!
- Gyere te! Ugye, nem mersz?
- Atombombát küldök rád.
- Globális atomrakétával válaszolok.
- De nekem van már hidrogénbombám is. Meg neutronbombám is.
- Nem félek tőled, te is belepusztulsz.
A népek, nemzetek ide-oda kapkodják a fejüket. Vajon melyik vesz közülük bátorságot, hogy elsőként lendítse meg az öklét? A televíziós
csatornák folyton rámutatnak az itt is, ott is fellángoló földekre, s a
nézők minden nap meg-megborzonganak. A magyar katonák fejébe is
furcsa meséket táplálnak: német-amerikai erődrendszer a nyugati határainkon, az amúgy semleges szomszédunkban. Onnan várható a támadás, honvédek, legyetek éberek! Tudnotok kell a rátok bízott fegyvere-
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ket kezelni, és visszaütni velük, ha bárki kezet merne emelni megmaradt kis hazánkra...,
Odaát a fák, bokrok, a Bugac homokhullámai fölötti messzeségben lassan elülnek az utolsó aknarobbanások. Felkészülvén az ádáz nyugati támadásra, tüzérségi lőgyakorlat folyik itt, papundekli tankok makettjeire, imitált géppuskafészkekre lőnek a Néphadsereg frissen kiképzett
tüzérei. A két katona, mint huszonnégy órára idetelepített szolgálatos
biztonsági őrök, már a váltásra várnak, letelt a számukra kirótt idő.
A sátrat is felszedték.
Amikor tegnap megérkeztek, valami eufóriás érzés kerítette őket hatalmába; az őrhelyük itt ez a szürkenyárfa-liget, alul ritkás cserjék,
csend, nyugalom, békesség, távol a tisztek, tisztesek fennhatóságától,
pattogó, öntelt, megalázó, értelmetlen parancsaiktól, maga a teljes szabadság, mintha eltávozásra jöttek volna. A közeli tanya gazdája valami
savanyú, vörös lőrével, talán meggyborral töltötte meg a kulacsukat.
Félóránként egy-egy korty, így is elfogyott már.
Eltelik egy óra, aztán kettő, de a váltás mégsem érkezik. Már kezd idegen lenni a május végi, friss illatokkal teli, lágy öl, amelyben eddig oly
kényelmesen hevertek el, csak a türelmetlen kérdés dobolt bennük egyre hangosabban. Hol lehetnek? Hiába fülelnek, semmi zaj, amely az erdő
hangjaitól idegen, amit várnak, egy tehergépkocsi motorjának búgása,
amelynek forrása majd felveszi, és a táborba szállítja őket. Unottan,
gondolattalanul kószálnak a fák között, talpuk alatt zörög az elmúlt
őszi, megbarnult avar. Aztán egyikük hirtelen megdermed. Szemét a talaj egy pontjára szegezi, majd lehajol, a száraz levelek közül felveszi a
durván esztergált vashengert.
- Nézd! Tudod, mi ez?
Ahogy ő maga, a társa is megborzong. Nem jön ki szó a torkán, szemébe
kiül a rémület.
- Nyugalom! Látod, hogy alszik.
- De... mintha... kinyitotta volna a szemét.
- Tényleg. Játsszunk akkor a kicsivel?
A társ hangosan felkacag.
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- Mivel akarsz játszani? Az életeddel? Meg az enyémmel?
- Jaj, dehogy. Csak gondolatban. Te mérnök leszel, ugye? Szeptemberben vár az egyetem, már ott is nyilvántartásba vettek. De mit is mondott G. százados? A magyar katona legszebb esélye a hősi halál, a fenséges gyászzene, meg a díszsortűz, ami a sírjába kíséri. És most itt
tartom a kezemben a hősi halált. De a fenébe!
Megremeg a hangja, társa észreveszi, az ő szeme is csillog, miközben a
vállára teszi a kezét.
- Egyetértek. Folytasd csak.
- Az az ünnepélyes díszsortűz, meg a requiem most valahogy nem csábít. De ha már így alakult, akkor nézzünk szembe ezzel a szunnyadó halállal! Ismerkedjünk meg, beszélgessünk vele! Először is mutatkozzon
be! „Ötvenhét milliméteres, páncéltörő ágyúlövedék vagyok. Látod, hogy
már erősen rozsdásodom, tehát legalább egy éve feküdtem már itt, ennek a fának a tövében. Odabent engem kilőttek, de valamilyen objektumon gellert kaptam, s a fizika törvényei ide vetettek ki. Két másik katona is volt itt, a sátruktól csak néhány méternyire álltam meg. Testem
közepén a két, ferdén hornyolt rézgyűrű, amelyek - mint látod - már
szintén oxidálódnak, arra szolgáltak, hogy a levegőben a hossztengelyem körül forogjak, könnyebben legyőzve ezzel az ellenállást, és pontosabban a célba találjak.”
A majdnem csúcsban végződő test elején fúrt lyuk, belül két párhuzamos, vékony rézhuzal.
- Nézd! A mutatóujjam éppen beleférne.
- De ha megérintenéd őket, felébredne.
- Tudom. Csak a gondolattal játszom. A tavalyi két katona képe sejlik
fel bennem. Ki lehetett az őrangyaluk? Észre sem vették, nem hallották
meg a velőt rázó kacajt, amit az egymásra fújtató technikák ide gyömöszöltek, rejtettek ebbe az óriási vasfalloszba. Te! Én látom, amint felrobban. Látom a két fiú véres testét, amint feldobja őket a magasba,
és halálba merevedve hullanak vissza. Ezeket a fákat talán gyökerestül
tépte volna ki.
- Requiem és díszsortűz. Hallod azt is?
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- Igen, de nincs hozzá kedvem. Sok dolgunk van még a földön, igaz?
Lehanyatlik a nap, a várt autó még sehol. Az alkony, majd a sötétség,
szinte szemlátomást burkolja be a vidéket. Már az is átvillan rajtuk,
hogy tán újabb huszonnégy óra „szabadságot” kapnak, de a sátrat nem
verik fel újra. Kezében tartja a borzongató tárgyat, unalmában már a
puszta avarra fekszik, a teste és a jobb karja közé, a hónaljához fekteti, mint egy csecsemőt. Hangtalanul dúdol is neki.
- Tente, kicsi, tente, itt van már az este.
Ő maga már el is álmosodik. A lombok közül egy csillag hunyorog le rá.
Már csukott szemére hull valami fény, ahogy kinyitja, látja, hogy megindult a fák kísértetjárása, ahogy a gépkocsi fényszórója az árnyékukat
mozgatja. Aztán a motor búgása is elér hozzájuk. A parancsnoki ülésen
a kísérő tiszt, P. százados, az ötvenhetesek fővezére. Kinyitja az ajtót,
a katona nyomban odaáll, és mutatja a tárgyat, szabályos jelentést
tesz. A tiszt rémülten csapja magára a kocsiajtót.
- Fausz! Fausz! Vidd innen!
A katona nagy szemeket mereszt. Néphadseregünk századosa nem ismeri fel saját fegyvernemének a robbanólövedékét?
- Tedd be oda, a fák közé, a bokor alá!
- Értettem!
A parancs szerint cselekszik, eltűnik vele a sötétben, a motor búgása
elnyeli az amúgy is alig hallható dúdolást, miközben óvatosan az avarra
fekteti a „fauszt”.
- Tente, kicsi, tente, itt van már az este, aludj szépen, aludj, az idők
végezetéig.

Móricz Eszter: Tavasz-dal
A hegyek felől
lassan feloszlik
a bús, téli köd, virágot bont a csönd.

Az ablakon át
egy kósza felhő
mosolyt hoz és lágy
tavasz-dalt énekel.
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Molnár Szilvia (Aphrodite): Vágytitok
Ahogyan új életre sarjad a mag,
S virágba vonják magukat a gyümölcsfák,
Ahogy felszépíti fátyol-keblét minden virág,
Ahogyan csábítja csillámmal a csillagokat,
S fénye manna-nedűvel vonja be arcomat,
Ahogyan a szirmok belseje bibe-vágyat lehel,
Úgy akarlak szeretni fantom-szerelemmel.
Ahogyan ölét harsány-nyitottan kéjre tárja,
Ahogyan tűzszemű szél-hercegét várja,
Ahogyan visszasírja érzékei nyomát,
Úgy barázdálnám tested egy életen át.

Őszi Anita: A mandolin dalol
A mandolin dalol;
csak a szívem néma.
A te szíved vándorol;
És az enyém léha?
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A mandolin dalol,
a szívem is néha.
A te szíved haldokol,
ő ma azért néma.

Ha mandolin dalol,
elhallgat az óra.
Leül körém, s fogja
lassan zokogóra.

A mandolin dalol,
úgy sír ez a nóta.
Dal, ami átkarol
órák, évek óta.

Ha mandolin dalol,
Szívem néma, néma.
A te szíved vándorol:
elhagy néha-néha.
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Molnár Lajos: Mit ér
Mit ér a szó, ha
nem őszintén szól?
Mit ér a válasz,
ha okozata a bánat?
Mit ér a kérdés,
ha nincs mögötte érzés?
Mit ér az élet,
ha tudom, egyszer vége?
Mit ér a tinta,
ha senki nem érti,
mi az, ami le van írva?

Varga Katalin: Vágyódás
Mintha már régen ismerném ajkad,
Ahogyan a szád a számhoz tapad,
Barangolva járod be a testem,
Izgatóan zsibbad a gerincem.
Mellbimbóm is keményen megfeszül,
Minden gátlásom messzire kerül,
Ölelj át, vágyom az érintésed,
Befogadlak hát egészen téged,
Édes ez az egymásnak feszülés,
Csak te meg én, a beteljesülés.
Test, lélek eggyé vált most remegve,
Szeretjük egymást, vad révületbe’ –
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Vörös Bernadett (Angel): Vallomás
Szeretnék szemedbe
mélyen nézni,
szavak nélkül
hozzád érni,
füledbe suttogni,
mennyire SZERETLEK,
elmondani Neked:
Nélküled élni
NEM ÉRDEMES!

Viemann László: Egy életen át
Ahogyan életre kelő egy mag,
S virágba borulnak gyümölcsfák,
Ahogy határt szinezi a virág,
Ahogyan sötét éj ragyogtat csillagokat,
S fénye a holdnak slmltja arcomat,
Ahogyan a természet rám lehel,
Úgy rád gondolok odaadó szerelemmel.
Ahogyan érzésem lényedet tárja,
Ahogyan lényem illatod közelségét várja,
Ahogyan bűvölhetem lábad nyomát,
Úgy tudom velem leszel egy életen át.

Nagy Erzsébet (Pendzsi): Éjszakai fények
Szemhéjuk lecsukva. Pihegnek a falvak.
Dermedt fénysugár remeg az ágakon.
Tócsákban csillagok pezsegnek s halnak,
vágyakat álmodnak buborék-tájakon.
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Öreg csősz járja örök vándorútját,
fényes cipóként dagadva az égen.
Széllovas pendíti csillagsarkantyúját,
éjtündért röpít a Göncölszekéren.

P. Borbély Katalin: Két nap remény
Szerda reggel volt. Borongós novemberi köddel. Fásultan, fejfájósan
ébredt, már napok óta, mióta beállt a hideg. A forró kávé marta a
gyomrát, de nem foglalkozott vele. Minden mozdulat ezerszer ismételt
és unalmas volt. Kézbe vette az újságot, melyet szinte automatikusan
az apróhirdetéseknél nyitott ki. Itt is a szokásos kép fogadta, ügynököt
keresnek meg ügynököt, különböző hangzatos megfogalmazásban. Persze öt év alatt, amióta munkanélküli, már megszokta, és nem dől be nekik. Eleinte persze hívta a megadott mobilszámot, némelyiket személyesen is felkereste, aztán a próbanap után csalódottan vette tudomásul, hogy mások hasába lyukat beszélni – nem ő műfaja. A fásultság lassan felőrölte minden erejét.
Aztán meglátott egy hirdetést, amely mégis felkeltette az érdeklődését. Egy „élelmiszerboltba pénztárost keresnek”. Lassan oszlani kezdett az agyában terjengő vattacsomó. Maga sem tudta, miért lett olyan
izgatott. Hívta a telefonszámot. A vonal végén egy kedves női hanggal
egyeztette az időpontot, és már készült is a vonathoz. Mire megtalálta
boltot, mintha kicserélték volna. Takaros kis üzletet talált a megadott
címen. A megbeszélés rövid volt, de valahogy az egész rabul ejtette,
nem nyomasztotta már az annyiszor átélt csalódás, csak a kisbolt polcain takaros rendben álló flakonok izgatták.
Ahogy kilépett, melegebben sütött az őszi nap. Fel sem tűnt, hogy húsz
percet várt a buszra. Gondolataiban csak a már jól ismert tervek forogtak arról, hogy mit is tenne, ha felvennék. Szinte elrepült a délután.
A máskor oly nyűgös kötelező feladatok most semmi problémát nem je-
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lentettek. Hiszen a hölgy azt mondta, hogy pénteken felhívja, ha alkalmazzák. Már csak azt nem tudta, hogy mihez kezdjen csütörtökön.
Nem kell újságot böngészni, nem kell semmi olyat tennie, amit mostanában szokott. Most még a feje sem fájt. A csütörtök igen nehezen telt,
de aztán csak eljött az este, és ő boldog izgalommal várta a másnapot.
A péntek úgy indult, mint a többi nap, csak a várakozás széppé tette.
Dél körül kezdett kicsit ideges lenni, de valami munkával elterelte a figyelmét.
Aztán este lett, de a telefon nem csörrent meg.

Péter Erika: Hajunk felhőbe ér
Hajunk felhőbe ér.
Lépünk egymás mellett,
árnyunk egymásba hull,
arcunkon félmosoly,
s félszeg remény lapul.
Állunk egymás mellett,
hajunk felhőbe ér,
körbefonnak fények,
s borzong bennünk a vér.

Szállunk egymás mellett,
tincsünk összeakad,
röptünk délibábját
átragyogja a nap.

Szabolcsi Erzsébet: Dal
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Ha lepke lennék,
színes álomszárnyakon
lebegnék feléd.

Ha madár lennék,
szárnyaim hűs árnyával
cirógatnálak.

Ha virág lennék,
tárulkozó szirmaim
nyújtanám eléd.

Ha álom lennék,
minden csöndes éjjelen
megtalálnálak.
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Szabó Gitta: Nem tudom...
Nem tudom, mi történik velem?
Csak fáj – valami - itt bent!
Itt, valami oly hevesen ver, lüktet,
Mitől könny szökik két szemembe.
Barátom, úgy hiányzol!
Hangod búgását rég nem hallom!
Pedig hallgatnám, órákon át,
Nem szólnék, csak figyelnék rád!

Innám minden szavad, boldogan!
Hozzád bújnék, mozdulatlan!
Nem kívánnék szólni, csak éreznélek,
Úgy szeretném, ha ölelnél engem!

Simon Roland: Vágyak titkos szobája
Eltűnt a kék a hegy ormán,
az erdőbe szökött a patak,
ruháitól szabadul a lakosztály,
csak a tiszta vágy marad.

Körülfog a kívánatos combod,
elnyel a mohó szád,
csókot, még több csókot,
fülembe suttog az ágy,

Mint az obszidián tőr,
a szemed sebez, vág,
éhesen, szomjasan jön,
követel, ölelésemre vár.

Mint a merész szerpentin,
piros csókokkal követem,
lábad bársonyos, formás íveit
megrajzolom a buja tested.

Voith Erzsi: Pók
Keresem azt a szálat, mit a gondolat összekuszálhat,
hol a kuszaság egymásra találhat, egyenesen, jobbra, balra,
fölfelé és lefelé, végül gomolyagban együvé.
Miközben gondolatomban kutatok, a sarkot nézem,
hol a pók hálójában kuporog, kavarog, megy jobbra, balra,
fölfelé és lefelé, kavargása így válik hálójában együvé.
Gondolatomnak pont vége, így kerül pont a helyére.
Itt vagyok. Pont vagyok. Pókkal együtt kavargok.
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Fetykó Judit: Wekerle
Eső után ragyogva zöld a pázsit,
minden fűszál égig nőni vágyik,
fenn az égen bárányfelhő úszik,
lentről úgy tűnik: lágyan ringatózik.
A Wekerle. Itt tobzódnak a zöldek,
ritkás pázsit borítja a földet,
gyerekek, sétálgató ifjú párok,
az öregek. Amott meg a kutyások.
Futók talpa alatt az apró kavics
csikorog, mintha sírna valamit,
kúszófenyők ága alatt bújva
ketten tűtől indulnak kába útra.
Körül lüktet a városi forgalom,
itt lépcső épül, amott egy kőhalom,
letört ág látványa vág bele ebbe
a belső, zöldektől buja-szép rendbe.
Itt, hol tobzódnak, versengnek a zöldek,
s a ritkás pázsit benövi a födet,
csalókán messzinek tűnik a város.

R. Vitál Mária: Lélekgyógyító nők
Mi, Nők – a természet tündérei,
a virágos kertek pillangói –
táncot járunk a kék ég alatt,
mikor arany fényben süt a Nap.

Varázslatos szavakkal csábítunk,
mézédes csókkal bódítunk,
vérző, sebzett lelket gyógyítunk,
bátortalan harcost hódítunk.

Mi vagyunk társunknak tiszta tükre,
hű szívüknek féltett drága kincse,
virágok színpompás szépsége,
drága szerelmünk szemefénye.

Női lélekkel táplálunk, ha égnek,
a szerelem lángjai fénylenek
hűséggel, igaz szavakkal zenél
szerelmes dalunk, így is célhoz ér.
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Rácz Katalin: Bolygóközi kutatások
Akkora volt a forgalom zaja, hogy alig hallotta meg a telefon csörgését.
Éppen a Halberd Street-re fordult ki biciklijén, és nyakát nyújtogatva
próbált tájékozódni, amikor meghallotta a Greensleeves egyszerűsített
dallamát; ez volt a csengőhangja.
Peter Fawcett az út szélére húzódott, megállt, és előhalászta a mobilját. A kijelzőre pillantott: ismeretlen szám. Ki lehet az?
- Halló? - szólt bele a készülékbe.
Statikus zörejeket hallott először, sípolást és búgást, semmi mást; nem
szóltak bele a vonal másik végén. Aztán, valami nehezen értelmezhető,
szortyogó zajt követően.
- Orch chwga?
- Tessék? Ki az? ...Halló!
Torokköszörülés.
- Peter Fawcett?
- Igen, igen, én vagyok, de elárulná végre, ki maga, és mit akar? – Peter
úgy érezte, máris elkésett. A főnökéhez igyekezett, és számításba vette a hétvégi közlekedés kihívásokkal teli, ugyanakkor döglassú áramlását.
- Küldjük a csomagot.
A fiatalember - teljes joggal - azt hitte, rosszul hall.
- Miféle csomagot? És egyáltalán, honnan tudja a számomat? Nézze,
bármiről is van szó, nem vagyok otthon. A főnökömhöz vagyok hivatalos;
születésnapi parti, tudja, az ilyet nem illik kihagyni. Szóval bármilyen
csomagról is beszél…
A hívó mellett valaki rémülten, de ugyanazon az idegen nyelven kezdett
el - feltehetően - tiltakozni, amelyen először beleszóltak a telefonba.
Egy csattanás, ami akár pofon is lehetett, majd a már ismert hang folytatta.
- Maga Peter Fawcett. Küldjük a csomagot. A megnyíló ég legyen önnel.
Egy utolsó füttyszó, különös dallamú, távoli és recsegő; aztán a telefon
elhallgatott. Letették.
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Peter, nyúlánk termetével, mindig kócos fejével és ferde orrával folyton feszélyezve érezte magát főnöke társaságában. Robert Madgen, a
kórbonctan vezetője igazi szépfiú volt, a nők csak úgy dongtak körülötte. Ma ünnepelte negyvenedik születésnapját, a partira a fél kórházat
meghívta. Ott volt Rosamund is, az elmeosztály szépséges ápolónője,
akinek Peter már jó ideje csapta a szelet, így az este hamar elröpült.
Reggel találta meg a csomagocskát a postaládájában. Téglatest alakú
doboz volt, díszcsomagolásban, rajta szépen kalligrafált betűkkel a neve és a címe. Hirtelen eszébe jutott az előző napi titokzatos telefonbeszélgetés, és óvatosan kezdte el a bontogatást. Három réteg, gondosan
megragasztott csomagolópapír alatt azután meghökkenve találta meg a
lényeget: egy csészealjra pingált meghívót aznap estére, a Megnyíló Ég
nevű étterembe.
Ismerte ezt az éttermet, a H Street és a Sixteenth Avenue sarkán.
Nevét 1000 négyzetméteres üvegtetejéről kapta, amely szép idő esetén megnyílt a vacsorázók feje felett. Nagyon drága hely volt, francia
mesterszakácsáról és csillagászati árairól híres, Peter kórboncnoki fizetéséből sohasem engedhette volna meg magának. De most, kétség
sem férhet hozzá, meghívták, méghozzá másodmagával. Azt visz, akit
akar. Itt áll, fehéren-feketén: Tisztelettel meghívjuk Önt és partnerét
április 16-án este 8 órára éttermünkbe vacsorára. Alkalmi öltözet kötelező, egyebekben kérjük, érezze magán minden tekintetben cégünk
vendégének. Őszintén reméljük, hogy meghívásunknak eleget tud tenni.
Addig is: A Megnyíló Ég legyen önnel. És alatta valami olvashatatlan
macskakaparás.
Jaki és Juki most éppen eredeti alakjukban ültek a reggeliző asztalnál.
Mindketten kicsik voltak, talán 120 centi magasak, de annál kövérebbek.
Görbe lábuk és nagy hasuk volt, mely fölött szabályos gömb alakú fej
ült, rajta három szem, egy középen, egy-egy pedig kétoldalt, háromszögletű, húsos orr, két oldalán egy-egy szájjal. Fejükből középen spirál
alakú antennaszerűség meredezett. Mindenben egyformák voltak, csak
„antennáik” különböztek. Jakié kék volt és nagyon sűrű, Jukié türkiz és
kicsit egyenesebb.
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Földi mércével mérve egyszerű reggelit ettek: ham and eggs-et, májpástétomot, vesepecsenyét, narancs juice-t és lekváros pirítóst, nekik
azonban mennyei csemegének számított minden falat. Szokás szerint
egyik szájukat evésre, másikat ivásra használták, Jaki rendesen, a
jobboldalival evett, a másikkal ivott, Juki viszont fordítva. Otthon
ezért sokan balszájasnak csúfolták.
Április 12-én érkeztek a három fényévnyire lévő Kjei bolygóról. Nem ők
voltak az elsők, akik a Földön jártak, már 800 évvel ezelőtt is küldtek
ide expedíciót, amelyet az idők során még másik három követett, a legutóbbi egyedüli célja az ő utazásuk előkészítése volt. A terveknek megfelelően hajnali 3:15-kor érkeztek, amikor a vendégek már távoztak az
étteremből, de az üvegtető még nyitva állt: így egyenesen a terem közepén lévő táncparketten landoltak. Még otthon, jóelőre megtanulták a
földi angol nyelvet, ezért egykettőre szót értettek a riadt személyzettel, akikkel azután, miután ismertették jövetelük célját, sikerült megegyezniük abban, hogy az étteremben üssék fel tanyájukat.
Benny és Tom, a két pincér hamar hozzászokott az átváltozáshoz. Eleinte jó mókának tartották, hogy alakot cserélnek Jakival és Jukival máig nem jöttek rá, azok hogyan csinálják, de hamar ment és fájdalommentes volt -, és könnyű volt megszokni azt is, hogy amíg Jakiék kiszolgáltak helyettük az étteremben, addig ők vígan verték a blattot az öltözőben. De ahogy múltak a napok, Bennynek egyre gyakrabban jutott
eszébe, mi történne, ha véletlenül úgy maradna, és Jaki alakjában kellene leélnie az életét. Maga előtt látta felesége és gyerekei arcát, képzeletében egyszer rémültek voltak, másszor csak kinevették. Nem tudta,
melyik a jobb, de egyiket sem akarta. Tekepartnerei reagálásába pedig
már bele sem mert gondolni!
Pierre, a francia szakács, aki nemcsak a francia, hanem minden valamirevaló európai nemzet legkiválóbb ételeit készítette mesterfokon, dagadozott a büszkeségtől. Nem mindenkivel fordul elő, hogy földönkívüliek kíváncsiak a főztjére! Igyekezett a szokásosnál is jobban kitenni
magáért, és meg is volt az eredménye: lám, tegnap este, az addig oly
higgadt Juki arra vetemedett, hogy lekent egy pofont Jakinak, mert az,
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amíg ő telefonált, felfalta mindkét adag Richelieu módra készült angol
bélszínt.
*
Peter Fawcett lázasan készült a vacsorára. Sikerült rávennie
Rosamundot, hogy tartson vele. Nem is volt olyan nehéz, mint várta.
Nem szívesen gondolt arra, hogy ebben nagy szerepet játszott a vacsora színhelye, inkább arról győzködte magát, hogy saját személyének
szól az érdem.
Méltóságteljes pincér vezette őket asztalukhoz, amely egy meghitt sarokban állt a táncparketten túl. Az étlap hosszas tanulmányozása után –
Péterrel életében először fordult elő, hogy több időt szentelt az étlap
bal oldali oszlopának, mint a jobb oldalinak - feladták a rendelést. Már a
desszertet is elfogyasztották, amikor asztaluknál ismét megjelent a
szolgálatkész pincér.
- Kedves kisasszony - mosolygott Benny-Jaki -, megengedi, hogy néhány
percre elraboljam a barátját? Csak a számlarendezésről van szó - tette
hozzá, és már karon is ragadta Petert és vonszolta a szolgálati pihenő
felé. Peter nem értette a dolgot, agya lázasan számolgatta rejtett
pénztartalékait, remélte, hogy nem értette félre a meghívást.
A kis szobába érve Benny-Jaki udvariasan hellyel kínálta, majd elmagyarázta neki, hogy csak némi bekukkantást szeretne az agyába egy
műszer segítségével, és garantálja, hogy a vizsgálat nem fájdalmas és
semmilyen maradandó hatása nem lesz. Peter váratlanul megnyugodott.
Inkább az agya, mint a pénze, mivel ez utóbbiból - úgy vélte - méltánytalanul kevesebbje volt.
Tom-Juki elővette a rendelést, gondosan tanulmányozta, majd felírta a
jegyzetfüzetébe: „Április 16. Kórboncnok Dubarry módon készült borjúbordával.”, majd megkezdődött az adatmásolás. Ez alkalommal Jaki
volt a vevő, az ő agyában még csak egy mosógépszerelő agyának képe
tárolódott, Peter lesz a második. Juki egy huzalt vett elő, egyik végén
három tappanccsal, a tappancsokat Peter fejére helyezte, a huzal másik
végét pedig összekötötte Jaki „antennájával”. A másolás csak néhány
percig tartott. Végezetül Juki lefényképezte Petert, immár elektródák
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nélkül. Búcsúzóul Peter barátságosan megveregette a hálálkodó „pincér”
vállát és elégedetten távozott.
Jaki és Juki a Kjei-i Táplálkozástudományi Intézet munkatársai voltak.
A kutatás, amelyben részt vettek, „A táplálkozás összefüggése a külsővel és a mentalitással” címet viselte. Kiindulópontjuk az volt, hogy bolygójukon, ahol kizárólag egy bizonyos algafajta szolgált táplálékul, minden ember egyformán nyugodt, kiegyensúlyozott. Nem ismerték az
irigységet, a bosszút, a nagyravágyást. Kötelességtudóan és egyhangúan
éltek, külsőre is szinte teljesen egyformák voltak. Viszont a Földön ezt már csaknem 800 éve tudták - az emberek mind-mind különböztek
egymástól. Ez a szokatlan sokoldalúság a táplálkozással van összefüggésben – vélték, és ennek igazolására érkezett Jaki és Juki a Földre.
Nem kellett komoly tudományos munkát végezniük, szerepük csak adathordozásra terjedt ki. A tárolt információkat azután majd otthon, az
igazi tudósok fogják kiértékelni.
A hetedik nap elteltével, szintén hajnali 3:15-kor, fájó szívvel vettek
búcsút az étterem személyzetétől. Fejenként hat-hat agymásolatuk
volt, köztük egy sztriptíztáncosnőé, egy rendszergazdáé és egy Nobeldíjas fizikusé.
Pierre-nek, a szakácsnak és a két pincérnek könnyes volt a szeme, de
Jukinak is szokatlanul remegett az antennája. A szakács még csomagolt
nekik egy-egy tekintélyes adag útravalót, amit hálás szívvel fogadtak.
- A Megnyíló Ég legyen veletek! - kiáltották a földiek zsebkendőlobogtatás mellett.
Az űrhajó motorja beindult, a Föld rohamosan távolodni kezdett. Jaki
nagyot sóhajtott, s ettől mellényzsebéből egy borjúbécsi landolt a műszerfalon.
- Hát te is? - kérdezte Juki, akinek az antennája eddigre már vitustáncot járt a korábban sohasem tapasztalt érzelmektől, és előhúzott nadrágja farzsebéből egy tiroli rétest.
***

A Barátok Verslista várja tagjai közé az amatőr írókat!
Jelentkezési cím: subscribe@verslista.hu. 2009 évi tagdíj: 3500 Ft.
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Kenyeres Mária: Bántani jöttél
Bántani jöttél,
nem szeretni.
Fejemre olvasott
miatyánk
kísérti minden
tűnődésem,
emészt, ha
hinni bírnám:
lesz még zöld ág
a tenger túloldalán.
Azt hiszed, szeretsz?
Csak te hiszed.
Én másképp
érzem a tavaszt.
Látom az idős
nénikét elmosolyodni
délután, míg unokája
virág után kutat
a Vérke-parti
fák alatt.
Bántani jöttél,
nem szeretni.
Nem is jöttél,
csak én vártam
rád.
Szép lett a csokor.
A néni és a gyermek
lassan elsétált előttem,
mint elmúlt a vágy,
s olvadt estébe
a délután.
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Elek Katalin:
Végtelen hajsza
Űztem és hajszoltam a vadat,
Áttörtem erdőn és réteken.
Elhagytam emberi alakomat,
És állatként éltem az életem.
Voltam tigris és voltam sakál.
A dög ízét sosem felejtem el.
Voltam vipera és voltam madár,
Csúszómászóként élő sejtelem.
Kerestem a vadat és követtem.
Azzá váltam, amivé ő is vált.
Ám a végső csapásnál,
Valami mindig elrejtette a nyomát.
Visszaváltoztam emberré.
Követtem minden moccanást.
De a hüllővé vált két karom
Elnyelte a susogást.
A szemem is csak a vészt látta,
A lábaim rejtett utakat követtek.
S hallottam az est moraját,
A neszeket és a félelmet.
Az utolsó, nagy útra indultam.
Ledőltem az áhított vad mellé.
Ő rám nézett a csillogó sötétben
És ott hagyott a sűrű mélyén.
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Szabó Edit Irma: Ékszerteknőc-medál
Férc-köténybe bújt bolyongó évek,
terelnek minket vétkes égiek.
Felsőbb szabályok földi korszaka,
láthatatlan póz, kötelék-karma.
Mögöttünk kúszó, teremtett ösvény,
előttünk homály, úttalan zárt tér.
Forrong és csahol eszeveszett vágy,
segítők által vezényelt világ.
A feltáruló, érzék-parázsló,
kék-vörös jelmez-kombináció.
Nyakamban ékszer, kisteknőc-medál,
hisszük, hogy ez majd vigyázhat reánk.

Fazekas Margit (Szomorúfűz): Apukám emlékére
Nyomasztó komor e januári este
Csendesen ülök a gyertyafénybe’
Ma ismét születésnapod lenne
S Te sem vagy velem - immár tíz éve
Könnyek gurulnak bús arcomon
A láng látja csak feltörő bánatom
Emlékek sora árva szívemben
A végtelent kutatom a sötétben
Kegyelmet nem nyújt az elmúlt évtized
Elillantak az évek, suhantak fölöttem
Minden belevész a távoli ködbe
Lassan elhagynak szeretteim rendre
Kérdések s válaszok elszálltak messze
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Keszy-Harmath Dániel: *Találkozás egy fiatalemberrel*
*Fiaim s lányaim szolgálatába hívtam,*
*Különleges csapdát neki állítottam,*
*Vidéki házamba őt elcsalogattam,*
*Megnevettettem, elgondolkodtattam,*
*Befogadtam, szemébe könnyet csaltam,*
*Örömet s katarzist generáltam,*
*Bánatomról neki beszámoltam,*
*Zenémet, versemet vele megosztottam,*
*Mikor nem szólt, furcsán bámultam,*
*Mikor szólt, csillogva hallgattam,*
*Mikor kérte, meséltem, daloltam,*
*Segítettem is, autóval hurcoltam,*
*Bendőjét minden jóval megrakodtam,*
*Torkán édes pezsgőt locsolgattam,*
*Agyát játékokkal megmozgattam,*
*Testét gitárommal megtáncoltattam,*
*Szarvasokkal is a farmon járattam,*
*Erdei sétában megdolgoztattam,*
*Hazafele véle együtt vonatoztam,*
*Bölcselkedéseket vele megosztottam,*
*Jó érzéseit megszaporítottam,*
*Versírásra őt folyton folyvást biztattam,*
*Tagjaim közé bizony őt meghívtam,*
*Barátságom neki fölajánlottam,*
*Ha lehet, egy életre a szívembe zártam.*
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