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Szia!
A Barátok Verslista Képzeld el… című irodalmi folyóiratának ez
évi harmadik számát tartod a kezedben.
Ez a számunk is tematikus kiadvány: a folyóirat az ez évi pályázatainkra – főleg a költészet napi pályázatunkra - beérkezett
írások válogatását tartalmazza. Borítóján Baranyai Attilának az
Egyesült Királyságban készített fotóit láthatod.
A folyóirat elektronikus változatát továbbra is megtalálod a
http://www.kepzeldel.hu oldalon.
Írásainkat fogadjátok szeretettel! Folyóiratunk olvasásához kellemes időtöltést kívánok!
Várhelyi Klára (cherno)
***
Böröczki Mihály: Ujjszonáta
Ahogy mutató s hüvelykujjad
az enyéimmel összeér,
finom selymükkel összebújnak,
begyükbe föltolul a vér.
Szétszabadultunk. Visszaszöktem.
A négy ujj titka izgatott,
és hallottam az árva csöndben
két dobbanásnyi dallamot.
A mester intett. Mosolyogtál.
És zúgott, zengett a zene –
semmit se szóltam, te sem szóltál,
csak szálltunk fölfelé vele.
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Molnár Szilvia (Aphrodite): Anna örök 1-2.
1. (Anisse második keresztapaságára)
Amikor érkeztél
Nap ragyogott a csillagokban
Nap ragyogott a pillanatban
Amikor megjöttél

Örömhozó áradással
Rácsókoló mosolygással
Örök-néző kutatással
Kezed kezünkbe öltöd

2. (Örömdal az újszülöttnek)
Aranyos áramban
Napkedvű nyugalommal
Néma mély úszásodban
Angyal mosolygott

Ösztönköpeny alól
Ránk nyílt kis szemed
Örömbe öltözött
Könnykereszteden.

Ábrahámné Ágnes: Levél
Kint szél tépi a fákat
A fényre éj zuhan
Álmokat szaggat-rángat
Az esti szélroham
A szobában csupán tollam sercen néha
A tiszta fehér papíron
E vigyázatlan nesz végigfut a néma
Titokőrző falakon

Gondolatfoszlány agyamban
Mint szélütött bénult nyelve
Riadtan visszatorpan
Béklyóktól megkötözve

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

Torkom bilincséből a hang
Zihálva menekülne
Fejemben félrevert harang
Kisiklott mondatok terhe
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Bognár Barnabás: Mi végre
Mi végre kel az új nap fénye –
Húnyt szemmel, céltalan szökésben
Nincs birtokod,… s ha van, mi végre.
Csak néhány szerelmes szó maradt,
S számtalan könyv kihűlt kötésben –
Minden más nyomtalan elveszett.

S csak kívüled való a világ,
Nincs szereped a történésben –
Évszak nélküli a moccanás.

Itt hallani halkuló neszed,
Mégis, mintha száműzetésben
Lépdelnél száraz ágak között.

Nem lennél máshol valaki más,
Minden mindegy: hogy vagy, vagy
mégsem –
A sok csüggedés is elfogyott.

S a szertelen vágy is elszökött,
Kispárna üldögél a széken –
Idegen a húszéves takaró.

Mi végre ront bármi ellened:
Földön is, mennyben is van helyed –
Mégis köztük száll tekinteted.

Visszavenni mindent volna jó,
Nagy-nagy kockába zárva érzem:
Csak néhány szerelmes szó maradt.

Jó ebéd, jó család az otthon,
De üres a szoba odabenn –
Csak egy ágyat álmodsz, épp elég.

Mi végre hát a sok jó barát,
Láng és szerelem is mi végre,
Ha nem élsz, s nem halhatsz meg érte.

Kik szeretnek, szíved szeretnék,
Dombot dobnának rád, akik nem –
De szörnyű hegyeket is tart a föld.

A sok csüggedés is elfogyott,
Nem rángat kétségbeesés sem –
Elaludt a víz, meghalt a tó.

Nincs egymaga, ki verseket költ,
Csak életre keltett szó legyen –
Egyszerű varázslat minden szép.

Nincs, ki istenednek mondható,
Nem próbálsz átbújni a résen –
Megmeredt a szél, sírnak a fák.

Nincs holnap, ha kérded: mennyi még,
Átutazó vagy menhelyeken –
Jó ebéd, jó család az otthon.
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Böröczki Mihály: Jelenvaló
Te vagy a nyáridőn a hó,
a nincsbe bújt jelenvaló,
te vagy a sikló vízfodor,
a szomjas hordónak a bor,
a vég a minden kezdetén,
a harangszó a nap delén,
az égbolt hajlatán a fény,
a kék, irdatlan tetején,
olyan vagy, mint a szín, a szó,
nem fösthető, nem írható,
s az ember almaként terem
szerelmes lélegzeteden,
a minden meg a semmi vagy,
a lélek, értelem – az agy,
ott kezdődsz, ahol verssorom
túlér a papírlapomon,
s amikor lelkembe lopod
a kölcsönadott mondatot,
az égig érő húrokon
a te csöndedet dúdolom,

te vagy az idő meg a tér,
ahova minden visszatér
te vagy a gyönge, az erő,
mi élttel, holttal mérhető,
ki úgy etet, hogy enni kér,
keringsz, mint testemben a vér,
te vagy a csönd a dallamon,
a vésőnyom a szobrokon,
s mint sorok végein a rím,
ott lógsz a felhők szélein,
s mint aki élni, halni hagy,
iszonyú óriási vagy,
s mint csillagok között a nyom,
itt araszolsz az ujjamon,
te vagy az óceán nekem,
meg belélegzett porszemem,
te ültetsz fákat földemen,
hol minden nyelven megterem
a két szóba gyűrt végtelen,
jaj, Istenem, jaj, Istenem!

Deák Péter: Szeretek éjjel ébren lenni
Az Isten tudja miért, van egy efféle furcsa szeszélyem, immáron
évek óta. Van valami megfoghatatlan atmoszférája az éjjeli csöndnek,
mikor már mindenki nyugovóra tért, és üres a hatalmas ház, amelyben
gyerekkorom óta élek. Nem mindig laktam itt, volt, mikor falun éltünk, s
az is megesett, hogy édesanyámékhoz kellett költöznöm. De ez már régen volt, nem is fontos, miért nem maradtam velük. Nemsokára úgyis
végleg elhagyom ezt a házat is, új környezetbe kerülök, és talán az éjjeli ébrenlét sem lesz már olyan, mint addig.
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De addig minden valószínűséggel sokszor fogok még a sötétben elmélkedni, és olykor elszívni egy szál cigarettát, amely ilyenkor olyan különlegességgel ruházza fel a pillanatot, hogy valóban úgy érzem, ezekért a percekért érdemes élni. Na nem a cigaretta, hanem a pillanat
megismételhetetlensége miatt. Egy ilyen alkalommal ugyanis olyan gondolatok armadája tör rám, hogy azokat megpróbálni nyomon követni
meglehetősen botor vállalkozásnak bizonyulna. Ilyenkor azonban úgy érzem, szinte szárnyalok. Az igazság meglepően közelít ehhez az állásponthoz, annyi korrekcióval, hogy a gondolataim szárnyalnak.
Nincs is ezen mit csodálkozni. Hiszen éjjel minden annyira más. Az
árnyak megnyúlnak a lámpafényben, és a megszokott tárgyak valami kísérteties misztikummal töltődnek fel, amitől hirtelen bizsergető érzés
hatalmasodik el rajtam. A néma csöndben felerősödnek a hangok, s a
parketta egyetlen reccsenése is olyannak hat, mintha kísértetek bolyonganának föl-alá az üres házban. Ilyenkor minden zörej, minden pattanás, koppanás külön figyelmet érdemel, olyan bánásmódot, amivel aligha találkozhat az ember napközben, mikor autók zöreje, tányérok csörömpölése és hangos veszekedés nyomja el őket. Ilyenkor azonban minden apró rezdülés önálló életre kel.
Ma azonban valamilyen, számomra is érthetetlen okból nem élvezem
az éjjelt. Miközben ezeket a sorokat írom, folyton olyan érzés markolja a
torkom, mintha valaki engem bámulna. Egyedül vagyok. Már többször
meggyőződtem róla. Mindenki más alszik régen, csupán én ülök itt, egyedül a szobában, a tekintettel saját tulajdon hátamon. Ez a tekintet komoly, ugyanakkor gyermeteg módon kíváncsi: minden érdekli, amit éppen
teszek vagy tenni kívánok. Úgy gondolom, azt is látja, hogy éppen mire
gondolok. Nem tudom, kié ez a tekintet, de olyasvalakié, akinek fontos a
sorsom, s talán abban is segíteni próbál, hogy ezt jól alakítsam.
A hideg borzongás játszik a gerincemen föl-alá, kezemet pedig olyan
forróság öntötte el, hogy teljesen ellenkezik azzal, amit egész testemben érzek. Ez ugyanis olyasfajta jéghideg érzés, mint amilyet télen érez-
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tem, mikor ugyancsak ébren maradtam éjjelente. Úgy vélem, ez a tekintet tartozik valakihez, aki meglehetősen fontos információt szeretne velem közölni, épp csak nem ereszti valamilyen, tőlünk független erő.
- A vonat hírtelen belekürtöl az éjszakába. Nem tudom, mit akar tőlem, de a borzongás egyre erőteljesebbé válik. Mintha közeledne felém a tekintet. Már olyan közel van, hogy szinte
itt ül mellettem, mégsem tudom megérinteni a gazdáját. Nagyon rossz
előérzetek fognak el, szinte már remegek. Akkor szoktam ilyen izgatott
lenni, mikor régi ismerősökkel találkozom, azonban az izgatottságtól
nem tudok megszólalni. Úgy gondolom, a tekintet gazdája is valami
ilyesmit érezhet most. Azonban ő valami más okból nem szól hozzám. Mi
lehet ez az ok?
Ismét közelebb hajolt, már-már azt is érzem, ahogy mély levegőt
vesz, aztán néhány másodperc múlva kifújja. Egyenesen a nyakamba. Ettől újra jeges borzongás uralkodik el rajtam, mely valósággal a csontomig hatol. Megremegek. A tekintet árgus szemekkel figyeli, amint ezeket a sorokat írom.
- Valami koppan a folyosón. Nem tudom, mi lehet az, amit közölnie kell velem, de bizonyára fontos lehet. Érzem, ahogy küszködik a szavakkal, azonban hangja nem jut
el a fülemig. Minden bizonnyal már rég elmondta volna, biztosan figyelmeztetett volna, ha képességeiből vagy erejéből futná erre, azonban
csak ül a néma csöndben, és várja, hogy talán én megsejtem azt a titkot, melyet egyelőre még csupán ő tud. Nem vagyok biztos benne, hogy
szeretném tudni, mindenesetre biztosan jobb lenne, mint ez az érzés,
amely most a hatalmába kerített.
Mintha megfogná valaki hátulról a nyakamat. Olyan fogást érzek,
mint mikor valaki bizalmasan a tarkómra teszi a tenyerét, mielőtt olyan
titkot súgna, melyet nem tudhat mindenki, nekem is csak őszinte barát-
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ságból mond el. A tekintet gazdája azonban egyetlen szót sem szól,
csupán keze melegíti nyakamat. Ugyanakkor a borzongás egyre erőteljesebbé kezd válni. Úgy érzem, a szoba, amelyben ülök, egyre hidegebb,
már a szikráját sem érzem annak a meghitt melegségnek, amely mindig
is jellemezte ezt a házat. Most egycsapásra olyanná vált, mint valami
jégbarlang.
Lebegő érzés kerít hatalmába. A tekintet gazdája már oly közel került, hogy légiességéből egy keveset talán nekem is kölcsönzött. Azt hiszem, most kell elszívnom egy cigarettát, különben a félelem az őrületbe fog kergetni. Remegő kézzel nyúlok a színes cigarettásdobozért, és
lassan, bizonytalan lépésekkel elindulok a teraszra. Talán valamelyest
megnyugszom.
Az ajtón kilépve hirtelen megszűnik a szorongató érzés. Ide nem követ. Hatalmasat sóhajtva kuporodom le a legfelső lépcsőre, s néhány pillanatig a zsebemben matatok - keresve az öngyújtómat. A következő
percben már a cigaretta kékes füstje száll fölfelé, én pedig lassan,
meggondoltan szívok belé egy párat.
A meghitt csendet hírtelen valami halk motoszkálás töri meg. Végigfut a hátamon az ismerős érzés, azonban oldalra pillantva megnyugvással konstatálom, hogy csupán hangyák apró serege furakodik kifelé a
fehér falból, mindjárt mellettem. Az érzés azon nyomban el is múlik, én
pedig egy gyermek kíváncsiságával fürkészem az apró rovarokat, amint
hullámzó sorban masíroznak kifelé a kicsiny repedésen át.
Cigarettámmal végezve ismét belépek a házba, azonban rejtélyes
módon már nem érzem a tekintetet. Nyugodtan ülök le kedvenc székemre, s folytatom az írást, amit így be is fejezhetek, hiszen már nem volna elég tartalmas, és időpocsékolásnak tűnhet az olvasó szemében
azokról az eseményekről olvasnia, amik ezután történtek vagy fognak
történni. Valószínűleg már úgyis bekövetkezett, amire a tekintet gazdája figyelmeztetni akart.
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Drgács Gabriella: Holdfényben
Örök ellentétem és mégis örök párom ő,
Kit igazán senki sem láthat: Ezüsthercegnő.
Mindenki úgy hiszi, hogy ő, igen, ő ismeri,
Pedig lényét ezernyi csodás titok rejteti.
Megfejtésükhöz nem egy, de több élet sem elég,
Mert nem tudod, hogy honnan tedd meg a kezdő lépést.
Rejtélyes és veszélyes ő, mint minden éjszaka,
Mindig, újra és újra más, változó az arca.
Mégis, ha egyszer láttad őt, újra felismered,
Csillagfényű mosolyát többé nem téveszted.
Ugye, sejted, talán tudod is már, hogy ki ő?
Kit már minden ember látott: Ezüsthercegnő…

Drgács Gabriella: A sor
Már csak nyolcan vannak előttem. Haladunk! Remélem, nem ürül ki a
tartály úgy, mint a múlt héten. Azt mondták, megjavították, egy darabig nem fog kilyukadni. Még szerencse, hogy nem nagyok az igényeink,
tudunk takarékoskodni… Nem úgy, mint a szomszédunk. Orvost kellett
hozzájuk hívni, most meg persze el vannak adósodva, hiszen maguknak
csinálták a bajt.
Még hét… Ó, ez a szél! Szinte állandóan fúj! És ez a homok! Mindenhová bejut… Még a házakba is, pedig minden ablak a belső udvarra néz…
Milyen praktikus is ez a porköpeny! Szorosabbra húzom magam körül…
az arcomnál is… így ni! - nem lesz poros se hajam, se a ruhám…
Emlékszem, nagyanyám mesélte, hogy gyerekkorában még a fejkendő
viselését is tiltották. Vicces… Most minden nő ilyen földig érő köpenyt
hord. Sőt! Lenn, délen állítólag az arcukat is eltakarják. Meg is értem.
Nem csak a por, hanem a sós pára ellen is védekezniük kell; hogy a rovarokról ne is beszéljünk…

8

A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA

PÁLYÁZATI ÍRÁSOKBÓL…

Na, még hat… aztán én jövök. Nicsak! Itt áll előttem az öreg… Hamar
fog végezni, a múlt héten meghalt a felesége… Valahogy meg kell majd
hálálnunk, hogy átengedte az ő adagját. Talán befogadhatnánk, akkor
nem kell otthonba mennie, mert új feleséget nem hiszem, hogy talál
magának… az ő korában…
Ha hazaérek Pierre előtt, felveszem a piros ruhámat… abban fogom
várni!… Ennyit igazán megérdemel… Egész nap gürcöl az erőműben, tisztogatja a napelemtáblákat… De meg is becsülik érte… Az aksikkal, amiket minden hónapban feltölthet, nem kettő, hanem három-négy órán át
használhatjuk a monitort. A nővérem! Na, az bezzeg hűtőt vett!... Nem
jó neki a két agyagkorsó a nedves homokkal. Nem gondol a gyerekeikre,
csak a maga kényelmére. Szerintem mi csináltuk jobban. Pierre meg én
tévézünk, a két fiú netezhet, meg cseveghet a többiekkel… Meg is látszik rajtuk: okosak, mint a nap. Bár… hogy miért épp a nap, amikor csak
gyilkol és éget…
Már csak öt… De a srácok tényleg vihetik valamire… Talán még a Városba is bejuthatnak. - Azt mondják, a közepén van egy acéltorony, legalább kétszáz éves… vagy még régebbi, valami kiállításra épült… - Mert
a kupola alá csak az Okosak és Tökéletesek kerülhetnek be! Én például
hiába voltam szép… - a legszebb a faluban -, azt mondták, nagyon roszszak a fogaim: „… rossz géneket örökítenék…” Azért is választottam Pierre-t, nem a legszebb férfi, de erős, egészséges a fogsora… és még
most is izmos - hajaj! - pedig már elmúlt negyven… És én is jól tartom
magam… Hála a sterilizáló programnak, nem kellett több gyereket szülnöm. A múltkor jöttek a faluba valami pasasok, azt mondták, a kormány
megnyomorított, elvették az önrendelkezési jogom, - nem is tudtam,
hogy van olyanom -, de szüljenek ők hat gyereket, mint anyám… Én láttam, mit szenvedett szegény… Hát nem sajnáltam azokat az alakokat,
amikor a boltos kihívta a rendőröket…
Még négyen vannak! Nicsak! A bolond lány! Már megint kiugrál a sorból. Szegény anyja, már ezt sem bízhatja rá!… Hogyha feltűnik egy kocsi a város felől - mint most is -, azt hiszi, hogy hozzá jöttek… Várja,
hogy visszajöjjön az a városbeli fiú, akitől tavaly teherbe esett. Per-
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sze… ahogy megszületett a gyerek, jött a Fajfelügyelet, és elvitte a
babát… Nem is csodálom, hogy valami elpattant benne…
Bár… az egyik overallos hasonlít arra a fiúra… egy kicsit… Nézd
csak!... Kendőt és cipőt adnak szegény kis Babette-nek… Bele is bújik,
amúgy mezítláb, és bukdácsol benne… A többiek mosolyognak meg nevetnek rajta. Ez igazán nem szép dolog…
Hoppá! Ezek ketten új töltőcsapot tesznek a másik kútra! Épp itt az
ideje, hónapok óta hiányzik. Na… most kell nagyon figyelni… Ha a kút
működni fog… Aha! Már mások is észrevették… Nem, nem várok… nem
várhatok!…
Így ni! Itt most én vagyok az első! Tudom, rizikós, ha nem jön össze,
mehetek vissza a sor végére, és akkor…
De a fiúk már végeztek is a szereléssel. Összenéznek, a kapcsolótáblánál álló megvonja a vállát, és megnyomja a gombokat. A kút hörögve,
remegve, zakatolva életre kel. Az, amelyik a töltőt fogja, várakozásteljesen rám néz.
Bólintok, és már tekerem is le a tetőt a kis kocsin levő négy darab
húszliteres kanna egyikéről. A fiú beledugja a csapot, én pedig, szinte
megbűvölten, figyelem, ahogy a tömlő megduzzad, és először csöpögve,
majd lassan… egyre erősödő sugárban… folyni kezd… a VÍZ!

Geisz László: Fürdik a Hold
Ballag az este és hallgat a fény,
csobban a halk szavú bárka.
Libben a fénye a víz tetején,
fürdik a Hold a Tiszába’.
Barna uszály mondja: mára elég,
loccsan a horgonynak ága.
Folyónak partja már a menedék,
reggelig tarthat az álma.
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Lebben a szellő a part fövenyén,
halk zene csendül a bárban.
Pirkad a hajnal az ég peremén,
surran a szürke homályban.
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Fazekas Margit (Szomorúfűz): Szállnék a végtelenbe
Szállnék a végtelenbe
a daloló madarakkal,
a játékos napsugarak csillogásával,
a lágyan simogató szelekkel.

Szállnék a végtelenbe
a leszálló alkonyi pírral,
a csillagok sziporkázó fényeivel,
a ragyogó Hold ezüstjével.

Szállnék a végtelenbe
a pillangókkal, a bogarakkal,
a tó vizének ringató hullámaival,
a felhők szárnyalásával.

Szállnék a végtelenbe
a gyertyák lobogó lángjával,
a lelkem csendes szárnyalásával,
a rólad szóló álmaimmal.

Fazekas Margit (Szomorúfűz): ...a szívem kézen fogott...
Ahogy álltam kint a parkban, egyszer csak távoli, kedves kis harang
hangja szállt az őszi szélben.
Szárnyaltam én is vele, lelkem húrjain a gondolataimmal.
Azután elindultam megtenni a feladatomat, amiért ide jöttem.
Bütykös kis ujjaim a fájdalomtól, az ízületi gyulladástól alig mozdultak,
alig tudták a horgolótűt megfogni, hogy valami csodát hozzak ki magamból. De „a mór megtette kötelességét”.
Ezen az estén a szívem kézen fogott.
Úgy éreztem, angyalkák szállnak a horizonton felettem, a csillagok a sötétkék égbolton pislákoló gyertyaként világítottak. A Hold nem látszott
– talán elbujdokolt vagy éppen a pihenőjét tartotta. Becézgettem a csillagokat, néztem, amint ringanak ebben a nagyon hideg, őszi éjszakában.
Amikor elindultam lefeküdni, a sok apró kis mécses kezdett kihunyni,
hisz a láthatáron már a hajnal derengett. Harmatos volt minden. A füvön, a faleveleken, az avaron, de még a szobrokon is gyöngyként gurultak a dermedt harmatcseppek. Amikor felértem a szobába, már kezdte
fénysugár-szálait gombolyítani a Nap.
Csodaszép volt ez az októberi hajnal. Minden pillanata itt él a szívemben,
mint ahogy az érzés is, hogy Rád gondolhatok, és nagyon szeretlek!
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Gábos Attila: Isten után szabadon
Egyszer, egy különös éjjel
- kint suhogtak a fellegek –
megláttam Istent, ahogy lépdel
magasan a horizont felett.
Hosszú haja úszott az égen,
ahogy lassan ballagott tova,
villámot hasított, ahova lépett
felhőtaposó bocskora.
Megállt, és a földre nézett
- tekintete méla, lomha –
záporeső könnye csordult
e hatalmas sírhalomra.
Eme nyüzsgő temetőre,
honnan annyi átok és gyalázat
száll reá, a Teremtőre,
ha már nincs más magyarázat.
Ahogy ott állt pár súlyos percig
- néhány óra is volt talán –
tudta jól, nem segíthet senki
az ő hatalmas bánatán.
Lehajtott fejjel indult tovább,
a holdfény újra szétterült az ablakon,
s arcomat elfordítottam
Isten után szabadon.
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Györke Seres Klára: A költészet napjára
Mily egyszerű szó, mégis
Összetett, gondolkodtató.
Láncszem, mit összefűz a rím.
Leírva szikrázó ezernyi szín.
Dallam mi elandalít.
Szívedre érzelmeket.
Szemedre könnyet hint.
Vágy, hogy karoddal
Átöleld világod.
Szerelmes sóhaj, mi
Lelkedből fakad.
Ajkadra tódulnak
Becéző szavak.
Madarak éneke,
Mely magasra száll.
Szelíd nyugalom,
Mintha válladon
Pihenne kismadár.
Öröm és bánat.
Lelkedből árad…
Átéled, s ámulva
Nézed a csodákat.
A vers maga az élet.
Soha nem téved.
Eléd varázsolja
A mindenséget.
A vers – álom.
S míg álmodsz,
Lehunyt pilládon
Pillangó táncol.
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Ébredve eltűnt álmod,
Verset olvasva újra
Megtalálod.
Mert kell a vers!
Az összefűzött szép szavak.
Bánat tör reád, ha
Gyöngyöd elszakad.
Mert kell a vers!
Hogy szépen élj.
Ne hagyjon el a
Remény.
Ébren is álmodj tovább.
Lásd, mily gyönyörű a világ.
Fogadd örökbe a verset.
Oszd szét a szeretetet.
Öleld magadhoz lágyan.
Csillagként ragyogjon
Az éjszakában.

Bősze Éva: Talán
Talán nem is a férfit szerettem,
csak azt a tiszta friss erőt,
mellyel mindig ott volt mellettem,
az új erőre érlelőt!
Talán nem is a szerelmet szerettem.
Csak azt az édes pillanatot,
míg az időtlen időt kerestem,
mit az édeni vágy adhatott…
Talán magát a vágyat szerettem,
villámhasított ösztönöm,
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vad csikót karámba terelten,
s csodáltam úszó örömöm…
Lehet, hogy csak az álmot szerettem,
a megfejthetetlen fénytüzet,
melynek lángjánál pihegtem,
mely minden bánatot elűzet.
Mégis, az érzés, ha visszajő
belső magányom szűnni vágy’,
hallik, hogy szívemről hull a kő,
s átölelem az éjszakát…
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Geisz László: Szüzességedért
Feltöretlen szűzföld,
Lakatlan sziget,
Ember sosem járta
Virágzó liget,
Éledő tűzhányó
Ismeretlen hegyen,
Vágyaktól táguló
Világegyetem,
Fa első gyümölcse,
Mit még le sem szedtek,
Égből hullott manna,
Miből még nem ettek,
Titokzatos mélység,
Marianna-árok,
Testednek temploma,
Hová alászállok,
Nászt még át sosem élt
Szeplőtelen matrac,
Nekem adtad azt, mit
Másnak már nem adhatsz.

Györke Seres Klára: Magyar hazám
Bércek, ormok, lankák, hegyek.
Szellő dalol csúcsok felett.
Tarka rétek megigéznek.
Csörgő patak, szelíd tavak
Apró falvak gólyafészek.
Tisztásokon őzek laknak.
Pacsirtadal száll az égnek.
Nincs a Földön szebb e tájnál!
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Itt születtem, ez a Hazám!
Régmúlt idők, dicső korok
Múltidéző, ős rokonok.
Kopár mezőn új fű sarjad.
Büszkeségünk egyre lankad.
Sors kereke lassan forgott.
Öntudatunk egyre kopott.
Hajbókolás idegennek.
Büszkeségünk már odalett?!
Gyermekeink, unokáink szíve
Messze földre vágyik.
Nem ismerve történelmet,
Elfeledik őseinket.
Nagyvilágban járva-kelve
Nem találsz olyan emberre,
Ki ne lenne büszke arra,
Mily nyelven altatta Anyja.
Csak a magyar olyan fajta,
Ki – hazáját ha elhagyta –
Elfeledi anyanyelvét
Ördögöknek adva lelkét.
Ahány nyelv van, annyi ember!
Példa is van rá ezerrel.
Ne szégyelld hát anyanyelved,
Lelked mélyén őrizgessed.
Adjad át e hitet másnak:
Gyermekednek, unokádnak.
Büszkén hirdessék Világban:
Születtek: Magyar Hazában!
Édes Hazám! Meddig élsz még?
Hű szívünkben emlékeid
Megmaradnak, amíg élünk.
Holtomiglan őrzünk, védünk!
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Komjáti Ildikó: Skóciai mese
Van Elgin közelében egy fennsík, s itt egy kövekkel körberakott, rendszeresen kitisztított forrás. Az idevezető sétaút, át az erdőn, népszerű kirándulóhelye az ittenieknek. De azt mindenki tudja, hogy tavasztól
őszig holdtöltekor tilos mezei halandónak erre tévednie. Hallgatólagos
megegyezés van a városka lakossága és a helyi, nagyon is népszerű főboszi között, s ebben az foglaltatik, hogy dr. Girondfall és banyusai
rendben tartják a sétautat, a forrást és a fennsíkot. Cserébe a többiek
- nem zavarnak.
Szeptember huszonhatodika van. Finom, langyos nyárt idéző éjjel.
Holdasszony úgy kereklik odafenn, mint ha tudná, ő ma itt főszereplő.
Pászmáival ezüstözi a fehér zúzalékkővel szórt utat s minket, tizenhármakat, kik felfelé igyekezünk. Elöl hárman a segítők. Szép, nagy fehér gyolcsot és kancsókat cipelnek. Mögöttük a főszereplő, Muana.
Kambodzsában dolgozó, kedves arcú, félvér, harminc körüli tanítónő.
A főboszi nagyjából két hete foglalkozik vele.
Kozmetikus, fodrász, stylist és tibeti asztrológusa segítségével szembesítette Muanát önmagával. Azt kell mondjam, hogy a jobbik énjével.
Mert Muana - kit áldozatos munkája huszonnégy éves kora óta folyamatosan külföldre szólított, ahol a Vöröskeresztnek, a Béke Hadtestnek s
az Üdvhadseregnek különböző oktatási programjaiban vállalt munkát ezt bizony nem látta meg. Csak azt, hogy ő nem kell senkinek. Hja, akinek a munka a lételeme, az élete célja, azt ritkán látogatja meg csípőből a szerelem. De itt abba is hagyom az okfejtést. A főboszi nem volt
velünk – lévén a történet nem koedukált. De kelta kék szemű, vöröses
hajú boszikái igen. S bennük is ott égett ugyanaz a láng.
A boszorkányok ismerik és tisztelik a világ ISTENSÉG arcainak sok-sok
fazettáját. Nem neveket és dogmákat keresnek. Mosolyognak. Segíteni
akarnak. És ez nagyon jó és nagyon sok. Talán a legtöbb,… mi megadható. Persze ez szigorún az én véleményem.
A szertartás mindig az aktuális hősnő hite és kívánságai szerint zajlik.
Muana az Anyaistennő középső aspektusát, az érett, kiteljesedett asz-
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szonyt, az anyát hívta segítségül. Az Anyaistennő középső aspektusának
száma 13. Ezért vagyunk mi is tizenhárman. A külső kilencek, a támogatók virágot s különböző zeneszerszámokat viszünk. A fennsíkra érve a
forrás a középpont. A segítők megvárják, míg a telihold fénye épp a
forrásra esik. Akkor kezdődik a szertartás. Mi, külsősök egy köböl kirakott, szív alakú sétaút mentén menetelünk, időnként le-lehajolva…
egy- egy szál virágot téve a kövekre… verjük a dobokat, rázzuk a csörgőket, a fuvolák még hallgatnak. A belső hármak, a forráshoz terelik
Muanát.
A dobokat kör alakban simogatják, az ütők, a csörgők belesimulnak ebbe a csendes ütembe. Nőiség. A fuvolák felsírnak, ének zendül:
Ősök, Ősök, Ősök,
Ősök, Ősök, Ősök,
Istenanya, jöjj!.
Ősi pentaton.
Muanát vetkőzteti a három. Meztelenül a forrásba áll. Kancsókkal öntözik reá a forrás vizét.
Tisztulj, és érezz!
Tisztulj, és érezz!
Ötször, tízszer. Százszor… kántálnak a hármak halkan, miközben
Muanát a gyolcsokba tekerik. Alakját eléri a telehold fénye. Muana
térdre esik. A fennsík felett erő-örvény kavarog. A hármak és a külső
kör is megáll. Befelé fordul mindenki, s emeli Muana felé a tenyereit.
Hogy erősítse az érzést. A rezgést. Amely Muanának információ a kedvesről, ezt Muanának magába kell fogadnia, égetnie, hogy emlékezni legyen képes, hogy majd erről felismerhesse ŐT, ha találkozik vele.
Muana sír.
Az egyik kelta kék szemű még a fülébe súgja, hogy nem csak egy igazi
van. Az élet során több férfi is hordozhatja a képességet, hogy igazi
társsá váljon. Muana dolga csak az, hogy figyeljen. S szeressen majd
őszintén, örömmel és nagyon, ha itt az ideje. Muana egyébként a tibeti
asztrológustól tudja, hogy nagyjából másfél év múlva, az otthona közelében találkozhat a kedvessel. S tudja azt is, hogy a kedvestől kislánya
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születhet. A többit bízzuk reá. Így lesz a legjobb. Hajnalodik, mire leérünk a hegyről. Muana elvarázsoltan lépeget. Segítői belekarolnak, ha
kell… Ő olyan, mint egy újszülött. A magány világa mostantól számára
véget ért. Tudja, hogy van, tudja, hogy eljön, s ha figyel, számára is kinyílik majd a szerelem.
És ez, nyilván, egy új időszámítás.

Jószay Magdolna: Fagyott gondolat
Téli hajnal csikorog,
már a gondolat is fagyott
tárgyként zörög a fejemben.
Eddig dolgoztam.
Nem nekem, ám másnak sürgős nekem csak megélhetés -,
másnak lesz érdem.
Ám a betűk már összemosódnak
szemüvegemen,
valamit aludnom is kell.
Úgy tűnik, öregszem...

Hollósy Tóth Klára: József Attila
Bársonygallérú nagykabátban,
lassú léptekkel megy az utcán,
bajsza alatt alig-mosoly,
s valami langy fény ragyog arcán.
Látszólag átlagember-mozgás,
hely és állapot változása,
de a pattanásig feszülő ereken
a létgondok megnyilatkozása.

19

KÉPZELD EL… – IRODALMI FOLYÓIRAT 2009/3. SZÁM
Ő jár itt, „a magyar Krisztus”,
csak itt még senki fel nem ismeri,
ugyanolyan ő is, mint mi,
egyszerű és hétköznapi.
Az utca és a föld fia,
folyton olvas, nem beszélget,
dohánya Hercegovina,
szinte gyermek, s ezeréves.
Sorsa az örökös éhezés,
a városszéli, bús kesergés,
de lelkében a meleg áram
fagyot olvaszt most, böjt havában.
Szenvedélye s érzése mély,
az egész ember lendület, pezsgés,
mégis maga az érzékenység,
léleksúllyal terhelt időkerék.
Szemeiben szíve remeg,
gyengédség, szeretetre vágyás,
lelkében a bánat ered,
a szegénység, csönd-lomha fájás.
Kurta léte kihull térből, majd időből,
ha karma közé kapja majd a föld.
Korán jöttél vándor! – így köszönt,
s halk hangját végleg ellepi a csönd…
…de megóvja, mint minden tűnt nyarát
értékké nemesítve az idő,
lelkeket töltő gondolatát
átkarolva őrzi, óvja a jövő.
Megtelepül az emberszíveken,
mint tengeralga vagy moszat,
utazik véget nem érő síneken,
vigyázza az áldozatokat.
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…de itt még, itt még járja útját,
nem akar feltűnni semmiképp,
füzérré fűzi gondolatát:
ő s a mit sem sejtő mindenség…
….most gondolja ki verseit,
öröklétbe néz, magába mered,
s a század tűzfalára írja
a legszigorúbb ítéletet.

Nagy Mihály: Paradicsomi eszmélet
Valamikor
Egy csillag volt az égen,
S fényében hordozta
Arcod mosolyát…
S mondá az Úr:
„Legyen világosság!”
És felragyogott a te két szemed,
Mondá az Úr:
„Akarok éjszakát!”
S éj illata hajad sötétje lett.
Mondá az Úr:
„Legyenek folyók!”
És megindult a könnycsepp arcodon,
És voltál virág, és te mondtad a szót,
Mely a madarak áriája volt,
A képzelethez te adtál valót,
Hogy megszülessen bánat és öröm;
Úgy érzem, te régebben is éltél,
A gondolatok ihletője lettél
S formát jelöltél
Az ősködön.
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Nem hiszem el, hogy sokmillió éve
Földünk arcán egy tétova ecset
Az Élet színét meghúzhatta volna,
Nem hiszem el, hogy a sejteket
Az életerő osztódásra bírja,
Ha nincs a cél,
Hogy te leszel…
Sokáig éltem nélküled,
Évek ketyegtek füleimbe,
De elképzeltem a testedet
Húsból és vérből, hogy ma szinte
– Ha jársz – a lépteidben élek,
S a mozdulatod érzem tagjaimban,
Ha nézel, én látok tevéled,
Ha szomjazol, én szomjazlak téged,
Belesimultál az atomjaimba,
Nem tudok élni külön életet,
Úgy foglak végtelen erővel,
Mint rögeszmét az őrült képzelet!
És látok,
Újra látom azt a fát,
Az Éden képe emlékembe jön,
Testünkre ráborul az ág
S kígyó táncolja tiltott himnuszát
Csodásan ívelt szemöldöködön…
Valamikor
Egy csillag volt az égen
S fényében hordozta
Arcod mosolyát…
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Krausz István: Horatiushoz
Nem érjük el már azt az olajágat!
Kezünket kínzó görcs bénítja meg.
A mélyre égett, lüktető sebek
Bennünk vajúdnak, mint e gyötrő század.
Hiába szándék vagy olcsó alázat,
Elsuhantak a nagy ígéretek.
Nincs már erő, pillérek sincsenek,
Mi tartaná az összetákolt vázat?
Ó, hány századot végigélt a műved,
Csodált a múlt, de elvet a jelen,
S ma nincs Mecénás, nincs, szegény Horác!
Ő is letűnt már, sírig tartó híved.
Akad-e majd, ki biztatónk legyen,
S téged idézve – a jövőbe lát?

Medárd: Az életmentő
A lakásban mindenki aludt: Apa, Anya, Kislány, a kabátok a fogason, a
tévé, a nyitott könyv az asztalon, a maradék süti a tányéron, a bögrék a
polcon, az evőeszközök a fiókban…
Egyedül Hatosvilla nem aludt, ő ugyanis fázott erősen, a fürdőszoba
küszöbén remegett, ahová Kislány leejtette, mikor a többi evőeszközzel
vitte őt is a táskába.
Nagy csörömpöléssel zuhant le, de Kislány otthagyta, tele volt a keze kanalakkal, villákkal, késekkel, szedőkanalakkal, meg egyébként sem
olyan, hogyha bármit leejt, azonnal fel is veszi, mondja is neki Anya
eleget…
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Először Hatosvilla még próbált helyezkedni, hátha felveszi valaki. Apa
pizsamanadrágjába már majdnem sikerült belecsimpaszkodnia, de megcsúszott és visszaesett. Apa általában utolsóként fekszik le, gondosan
kulcsra zárja az ajtót, beakasztja a láncot, benéz a konyhába, nem maradt-e égve a gáz, benyit Kislányhoz, nem rúgta-e le a takarót, becsukja
a fürdőszoba ajtaját, hogy a bojler kéményén minél kevesebb meleg
szökhessen ki és csak ezek után tér aludni.
Ma este is így járt el, de olyannyira fáradt volt, hogy nem vette észre: a fürdőszoba ajtaját nem sikerült kilincsre csuknia. Álmos próbálkozása közben azonban alaposan megnyomta Hatosvilla derekát - előzőleg
még jól fejbe is rúgta -, így a villa szemei előtt percekig színes karikák
forogtak, tudata elhomályosult, és biztos volt benne, hogy a fájdalomtól
reggelre meghal, és Anya a kukába fogja dobni…
Néhány perc múlva azonban – elsősorban a hidegtől – teljesen magához tért…
December eleje volt, Apa 73. születésnapját ünnepelték. Miután elmentek a vendégek, a szülők – Kislány néminemű segítségével – elmosogattak, elpakoltak. Kislány rakta el a tányérokat és az evőeszközöket,
így került Hatosvilla a földre. A bejárati ajtó alatti keskeny résen erősen húzott be a hideg a nyitott ablakú lépcsőházból, a gázbojler kéménye az előszoba maradék langyosságát is kiszívta, ebben a hidegben alvásról szó nem lehetett, tehát gondolkodott…
… bezzeg a többiek a meleg, zárt fiókban, a konyhában, az „urak” a diplomatatáskában, a fűtött nappali szekrényének alsó polcán, de még azok
is, akik a lecsorgatóban maradtak a mosogatás után, ők sincsenek a hidegben, huzatban…
Legszívesebben zokogott volna, és átkozta nagyravágyását, amiért be
akart kerülni az „urak” közé, mert ennek lett a következménye a hideg
küszöb – a kellemes fiók vagy a kényelmes táska helyett…
… már több mint huszonöt éve lakom itt, akkor költözött ide Apa és
Kisebbfiú, nem sokkal utánuk kerültünk mi is ide a konyhaszekrény fiókjába, hatan jöttünk villák, hat kés és hat kanál, meg kiskanalak is, néhány nagyobb kés, fakanalak, szedőkanalak. Persze én lettem a Hatos,
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nem tudtam már akkor sem elég jól helyezkedni, tülekedni, mikor dobozba raktak még a Szovjetunióban - ilyen ország nincs is, adta a tájékozottat Anya mobiltelefonja még nyáron, mikor egy éjszaka a konyhaasztalon egymás mellé keveredtünk -, ahol gyártottak minket. Pedig így
mondta az eladó a boltban, mikor átadta Apának a papírlakhelyünket,
amiben az előző heteket, hónapokat töltöttük…
… Apa bepakolt minket a konyhaszekrény fiókjába egy kék műanyag tartóba, és mi becsülettel szolgáltuk őt, Kisebbfiút és az olykor előforduló
vendégeket. Nem volt számottevő rivalizálás, mindenki tette a dolgát…
Egyszer azonban Kisebbfiú elköltözött, csak Apa maradt, legtöbbször
egyedül evett, vendégek nem sűrűn jöttek, így Hatosvillára is egyre ritkábban volt szükség… Apa szomorú volt sokszor az egyedüllét miatt, látták-érezték ezt a fiók lakói is, persze tenni semmit sem tudtak ellene…
Egy szép tavaszi napon Anya jött vendégségbe, igaz, akkor még nem volt
anya, csak egy nő, egy asszony, ilyenek korábban is előfordultak, volt közöttük olyan, akit Hatosvilla is szívesen látott, míg másoknál örült, hogy
nem jöttek többet… Anya előtt már hosszabb ideje nem volt Apának más
vendége csak Kisebbfiú és Nagyobbfiú a családjaikkal meg a többi rokon…
Hatosvilla kitüntetettnek érezte magát, mert Anya vele evett először, persze ez a megkülönböztetett helyzet csak hónapokkal később
tudatosult benne.
… Apa első alkalommal túrós tésztát készített Anyának, hű, de finoman tudta már akkor is elkészíteni, azt az ízt sohasem fogom elfelejteni – remegett meg a hűs levegőben a villa.
Később Anya odaköltözött Apához, majd megszületett Kislány.
Hatosvilla – de még a fiókban lakó többi társa sem – még sohasem látott kisbabát. Érdeklődve leste tehát Anyát, majd később Apát, hogyan
etetik Kislányt, aki teljesen másképp szólalt meg, mint eddig bárki más,
Anya, Apa mégis tudott beszélgetni vele. Aránytalanul kicsinek is találta, és hogy egy ember ne tudjon járni, ez pláne felfoghatatlan volt
számára. Mindezek ellenére nagyon megszerette Kislányt, hatalmas
barna szemei fogták meg különösen, amelyekkel kíváncsian szemlélte a
világot.
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A villák életében az idő folyásának nincs különösebb szerepe, nekik
egy óra vagy egy év ugyanaz, a jelentős eseményekhez kötik csak életük
folyamatát, így Hatosvillának – és persze a többieknek – feltűnt, hogy
Kislány milyen gyorsan növekszik, változik, Apa és Anya változását, korosodását a saját kopásukkal tették egyenrangúvá, de a csecsemő növekedése mindnyájukat lenyűgözte…
Kislányt egyre többször etette Anya egy kis porcelántálkából és egyre kevesebbet közvetlenül. Ez a közvetlen etetés – meg egyáltalán az
étkezés – örök rejtély maradt Hatosvilla számára, neki és társainak
nem kellett semmilyen élelem, ők csak szolgáltak és pihentek. Kérdezősködni nem nagyon mert, igaz, nem is lett volna sok értelme: a készlet
többi tagja vele egykorú és hasonlóan tudatlan volt, hiába tartotta
olyan okosnak magát Egyesvilla meg Kettesvilla, nekik sem volt sokkal
több ismeretük az emberekről, mint neki. Egyedül Csontnyelűkés, ő öreg
volt, tapasztalt és okos, de keveset beszélt, Hatosvilla a többiek előtt
nem merte kérdezni, kettesben beszélgetni meg egy evőeszközökkel
zsúfolt fiókban… Előfordult persze, hogy egymás mellé kerültek az asztalon vagy a lecsorgatóban, olyankor Hatosvilla kérdezett arról, ami éppen eszébe jutott. Így tudta meg, hogy Kislány nem gyárban készült és
nem boltban vették. Anya készítette – lehet, hogy Apa is segített, de
ebben Csontnyelűkés sem volt biztos –, és amikor még túl kicsi volt ahhoz, hogy egyedül egyen, Anyában is lakott. Az embergyerek azonban
folyamatosan nő. – Látod, már feléri a kilincset; mikor Nagyobbfiú itt
volt, még meg sem tudta érinteni – erősítette meg az öreg azt, amit
Hatosvilla maga is látott, és egy idő után ott már nem fér el. Azt is
megtudta, hogyha Kislány úgy pottyanna le az asztalról, ahogyan ő tegnap este a vacsoránál leesett Apa tányérja széléről, meghalna. Na, ez a
„meghalás” sem volt számára sokáig érthető…
– Végleg eltűnik, nem látjuk többet, valamilyen távoli helyre kerül –
magyarázta Csontnyelűkés. Ő hosszú léte alatt már több ember halálát
megérte, és akiről azt mondták az emberek, hogy meghalt, azt ő sem
látta többet….
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– … az jó, hogy én nem halhatok meg – reszketett tovább Hatosvilla a
küszöbön –, de vajon megfagyhatok-e? Meg is kérdezem Csontnyelűt, ha
egyszer visszajutok a fiókba! De vajon visszatesznek-e, ha sérült leszek? Végtelenül szomorú lennék, ha Kislányt nem látnám többé, annyi
emlékem van már róla. És egyébként is én egy kitüntetett evőeszköz
vagyok – büszkélkedett legalább önmaga előtt, és megpróbált kicsit
odébb csúszni, hogy kevésbé érje a hideg.
Szó, ami szó, Hatosvilla tényleg érdekes életet élt. Azt már mondtuk,
hogy Anya vele evett először, de Kislány is!
Kislány már elmúlt tízhónapos, és sokfélét evett, de Anya mindent teáskanállal adott neki. Egy alkalommal Anya nem volt otthon, és Kislány
éhes lett, de nagyon. Apa éppen elkészült – minő véletlen! – a túrós
tésztával, nem sokat gondolkodott, kikapta a fiókból Hatosvillát, ölébe
ültette Kislányt, és etetni kezdte. Közben Anya hazaérkezett, és kétségbeesve nézte, hogy mit csinál Apa, félt, hogy megsérül a gyerek, de
Apa is vigyázott, a villa is vigyázott, így nem történt baleset, és Kislány
telepakolta pici pociját a finom étellel.
Teltek-múltak az évek, nem történt semmi említésre méltó. Apának
unokái születtek, akik megnőttek, már egyedül étkeztek, így – ha vendégségbe jöttek – már kevés volt a 6 darabos evőeszközkészlet.
Megvásárolta tehát Anya és Apa az „urakat”. Ezt az elnevezést a fiók
lakóitól kapták, ugyanis egy finom tapintású – igazi műbőr – diplomatatáskában érkeztek a villák, kanalak, kések tizenketten – kiskanalak, süteményes villák és mindenféle szedők kíséretében. A táska nem is a
konyhában lakott, hanem a nappali szekrényének aljában kapott helyet.
De nemcsak a lakóhelyük miatt voltak urak ezek az evőeszközök, hanem
azért is, mert nem szolgáltak mindennap, csak ünnepekkor evett velük a
család, vagy ha vendégek érkeztek. Túlságosan is büszkélkedtek kiváltságos helyzetükkel, a mosogatóban vagy a lecsorgatóban alig akartak
szóba elegyedni az evőeszközök köznépével. Legkevésbé a kiskanalak és
a süteményes villák voltak elutasítóak, tőlük tudtak meg sok mindent a
táskalakókról, például azt, hogy a messzi Spanyolországból érkeztek –
ilyen ország van, erősítette meg egy későbbi alkalommal Anya mobiltele-
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fonja –, kétszintes lakásuk van a táskában, mindenkinek külön ággyal.
A fiók evőeszköztartójában egyetlen rekeszen osztozott az összes villa…
Nem csodálható tehát, hogy a fióklakók boldogan elcserélték volna helyüket a táskalakókkal, ez persze nem volt lehetséges, egyszer azonban
előfordult, hogy Hármasvilla majdnem egy teljes napot töltött a táskában, Apa véletlenül őt is felnyalábolta, mikor vitte a helyére a szárazra
törölt evőeszközöket egy születésnapi vacsora után. Őt is elhelyezte az
egyik rekeszben, nem vette észre, hogy mintázata elüt a többiétől.
Másnap persze kiderült a dolog, Anya megtalálta a lecsorgatóban a
kinnrekedt urat, Hármasvillát kiemelte a rekeszből, és mindkettőjüket
az őket megillető helyre tette.
Ezzel a sztorival elhomályosult Hatosvilla két régi dicső tette, hogy
vele evett először Anya is, Kislány is…
– …mert hát a táskában tölteni akár egyetlen napot is, minden élménynél
különlegesebb – reszketett Hatosvilla a sötétben –, én meg a puha rekesz helyett itt fagyoskodom a hideg kövön… –
Bezzeg, ha tudta volna, hogy Hármasvilla mit szenvedett az urak között, bizony nem irigyelte volna ilyen fájón!
Hármasvilla táskában töltött napja merő egy lenézés volt: konyhai,
mindennap-szolgáló, ócska, így nevezték csak egymás között. Udvarias
köszönését csak néhányan fogadták, azok is csak foghegyről, beszélgetni meg pláne nem akartak vele: egy-két szóval válaszoltak csak bátortalan kérdéseire, éreztetve, hogy nem közülük való.
Hármasvilla nem volt egy beképzelt evőeszköz, nem akart mindenáron
törleszkedni az urakhoz, de jólesett volna, ha vendégként fogadják arra a rövid időre, amire a véletlen közéjük vetette. Az éjszaka csendjében hosszan gondolkodott arról, hogy mennyivel jobb az övéi között a
konyhaszekrényben, egymáshoz szorulva, mint itt a kényelmes rekeszben a hideg idegenek között. Egyesvilla fennhéjázó, gőgös szavai jutottak eszébe: én egyenrangú vagyok az urakkal, ha a táskából elveszne valaki, engem tennének a helyére, azonnal be is fogadnának, sőt irigyelnének is, mert nekem más a mintázatom…
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Hármasvilla pici szívecskéje összeszorult, ha tudott volna, könnyezett
is volna, remegve várta a másnapot, hogy valamelyik családtag felfedezze a tévedést, és elkerülhessen a táskából…
Másnap délután Anya végre visszavitte a konyhai fiókba. A többiek
nagy izgalommal kérdezgették, ő pedig büszkén válaszolt: igen, nagyon
kényelmesek az egyedi fekhelyek, puha műanyaghabból vannak; igen,
kedvesen és érdeklődéssel fogadták, kérdezgették, beszélgettek vele,
csak hát ők is fáradtak voltak, így hamar elaludtak, és későn ébredtek;
igen, ott állandóan sötét van, ez őt zavarta egy kicsit, mert megszokta,
hogy a fiókba állandóan szűrődik be fény; igen, jó kirándulás volt, de
örül, hogy visszaérkezett, meg hasonlók…
Így hát Hatosvillában tovább nőtt a vágy, hogy legalább egyetlen éjszakára bejuthasson az urakhoz. Ma Apa születésnapi vendégsége után
végre megnyílt számára a lehetőség, addig ügyeskedett a lecsorgatóban, míg Kislány őt is beemelte az edénytörlőbe az urak közé. Ő nagyon
örült, azok kevésbé, hogy egy konyhaival együtt törlik fényesre őket,
azután Kislány elindult velük a nappali felé.
Nem tudni, hogy Hatosvilla nem kapaszkodott eléggé vagy az urak lökték meg, a lényeg az, hogy kicsúszott Kislány kezéből, és most itt reszket a fürdőszoba küszöbén.
– … nem elég, hogy fázom, még büdös is van – bosszankodott -, csak
végre reggel lenne már, hogy valamelyik családtag észrevegyen, és viszszavigyen a konyhába… –
A percek lassan vándoroltak, a konyhai óra ütései versengtek a hálószoba órájának ütéseivel. A hálószoba ajtaja télen is résnyire nyitva
volt, hogy Anya könnyebben meghallja, ha Kislány sír vagy kiált. Ilyet
ugyan már évek óta nem tett, hiszen már 15 éves is elmúlt, de a nyitott
ajtó szokása megmaradt, és Anya továbbra is éberen aludt.
Két óra elmúlt… Anya csak félig alvó orrát valami ismerős, kellemetlen
szagfoszlány ütötte meg… Anya falusi lány volt, náluk és a szomszédoknál is szénnel, fával fűtöttek, máig orrában maradt a füstjük szaga, de
ez a másik bűz is… Közvetlen szomszédjukban egy félbolond öregaszszony lakott, aki időnként egészen fura tüzelőket is használt, nedves
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füvet, ilyen-olyan ételmaradékot. Az égő, nyirkos gyom szaga már kifújódott az évek által Anya emlékezetéből, de a tésztás ételmaradék izzásának bűze máig benne maradt… Igen, máig, mert Anya ilyesféle szagokat érzett beáramlani a hálóba!
Felkelt, kióvakodott a sötét előszobába, és szimatolt tovább, a szag
erősödött!
A nappaliban minden rendben volt. Óvatosan benyitott Kislány szobájába, csak a kellemes meleg és a nyugodt szuszogás. Továbbment a
konyhába, semmi gyanús.
Végül kitárta a fürdőszoba ajtaját.
–… hurrá, végre meleg helyre kerülök – ujjongott Hatosvilla, de Anya
nem vette észre.
- Apa nem csukta kilincsre a fürdőszoba ajtaját. Vajon miért? – futott
át a gondolat Anya agyán és belépett. A szag felerősödött!
Az épület fürdőszobáinak szellőzőit az építők annak idején közös kéménybe kötötték, így biztosítva a levegő – és a szagok! – szabad mozgását.
- Valamelyik szomszédunk már megint odaégette a kajáját! – mérgelődött Anya. – De éjjel fél háromkor ki főzne? – riadt meg a következő
gondolatban.
Kiment a bejárati ajtóhoz, kiszimatolt a levélbedobón, a szag még
erősebben érződött. Kinyitotta az ajtót, és felgyújtva a lépcsőházi
lámpát látta, hogy Részegesszomszéd levélbedobójából kövér füstpászmák úsznak kifelé. Visszament felébreszteni Apát - ez beletelt pár
percbe -, így mire kiértek a lépcsőházba, az már teljesen megtelt füsttel. Apa zörgette Részegesszomszéd ajtaját, de az nem nyílt ki. Apa
telefonált a tűzoltóknak.
A tűzoltók dörömbölésére azonnal ajtót nyitott a férfi, a konyhában
már nem égett a vacsora maradéka, a nyitott ablakokon már kimenekült
a füst is a decemberi éjszakába. A tűzoltók eltávoztak, Részeges szomszéd tovább szellőztette lakását a füsttől, fejét a kocsmai bor gőzétől,
Anya és Apa visszafeküdtek aludni…
A reggelinél elbeszélgettek az éjszaka eseményeiről, Kislány érdeklődve figyelt, ő nyugodtan végigaludta az egészet.
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– Részegesszomszéd megfulladt volna abban a szörnyű füstben, ha fel
nem ébredsz – állapította meg Apa.
– Ő megfullad, amit éget az belobbantja a gázt, a ház meg ránk dől –
válaszolta kicsit felhős mosollyal Anya.
Kislány mellett még valami (valaki!) kísérte különös figyelemmel a beszélgetést: Hatosvilla, aki már a mosogatóban melegedett.
– A fürdőszobaajtóban feküdt, akkor vettem fel, amikor borotválkozni mentem – mutatott Apa a mosogatóba –, biztos Kislány ejtette el, mikor az evőeszközöket vitte be a táskába, pedig nem is azok közül való.
– Leöblítem és elteszem – így Anya. – Tényleg: éjjel – folytatta -, mikor kimentem, nem volt kilincsre csukva a fürdőszoba ajtaja, lehet,
hogy ez a villa szorult be az ajtónyílásba.
– Így érezhetted meg időben a füstszagot, megmenthetted a szomszédunk életét, no meg a miénket is! – puszilta meg Apa Anyát.
Közben Anya eltörölgette Hatosvillát, és bedobta a fiókba a többiek
közé, Hatosvilla körülnézett övéi között, és halkan csak ennyit kérdezett a többiektől: – Hallottátok?

Petneházy Kiss Bence: Álom-e avagy legfőbb kincsünk a kert
Úgy csodállak akár
Az égre tekintőt aki
Szemével keres egy
Eltévedt bárányfelleget
Nézlek csodállak Mint egy tárlat
Úgy lobogsz fel itt előttem
hogy legszívesebben táncra kerekednék
ahogy ismét kinyíl’ a rózsa újra
s a margarét átöleli a szarkalábat
Csupa élet a táj
most neked dalol az aranyeső
Pontosan tizenhét fenyő áll itt
S trombitáit meg-megfújja a trombitafa és
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Reggelenként kurjant a piros kürtvirág is
Most mondja miséit a két mályvafa is
És harangvirágok csilingelnek
Hogy szépítsük tovább e kertet
És muskátli mosolyogjon
A csöppnyi ablakban
Ahol csak ők látták meg hamvas arcodon
a csókom
Árnyliliom rajongjon mikor
A jázmin levirágzik és
Halld meg a dallamot mit
A négy jegenye dúdol a hegygerincen
Nincs más kincsem mint ez a kert
Hol szertehintik sokszínű
Rózsalevéllel a pázsitokat a szelek
És borostyán lebeg a kerítésen
És legyünk résen mert
Megrabolják a vén almafát az éjek
És a kecskerágó bokrokon
Ahol áttör a fény én őrzöm a lángot
A lelkesedést – bár sír a nyír –
de rajongásom az égig érhet
Micsoda birodalom ahogy
Felgyürkőznek a spiriabokrok
Mint boldog istenek
És Veled járom e szép kert pompás útjait
Veled és önmagammal
S bár fogy a lét de itt marasztanak
A rigók hajnali énekei – lásd –
Ezt a szépséget illatot is
Mind Neked adom Királynőm őrizd az
Üzenetet hogy véled örüljek
Íme – Tiéd ez a vers is
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Pankovics Gergő: Hidegvérrel
Csütörtök este érkezett hozzám. Igazság szerint csodálkoztam az eljövetelén, mert már jóval elmúlt kilenc óra. Emlékszem, éppen teát töltöttem egy bögrébe vagy csészébe… Pöttyös volt, azt hiszem… Mármint
a bögre… Vagy csésze. Először melléöntöttem. A törlőrongy az asztalon
hevert. Nem láttam, mert az asztal a hátam mögött volt. De tudtam.
Emlékeztem rá, hogy ott hagytam. Megfordultam, hogy felvegyem, és
elintézzem vele a szerencsétlenül létrehozott miniatűr mocsarat.
Ő már ott állt az ablak mellett.
– Jó estét! – mondtam ösztönösen.
Nem felelt. Magas, fehér bőrű nő volt, vörös hajjal, feltűnő színű ruhába öltözve, fején nagy, piros kalap. Még azt is megfigyeltem, hogy a cipője orra kissé sáros. Nem csodálkoztam rajta, elvégre az ablakon jött
be. Talán fel is döntötte azt a nagy, fehér virágokkal tarkított fekete
vázát, amely az ablak melletti állványon foglalt helyet. Nem baj, most
már mindegy.
– Jó estét – köszönt végül ő is. Látszott rajta, hogy zavarban van. Megpróbáltam elképzelni magam az ő helyzetében. Én is zavarban lettem
volna. Szó, ami szó, kissé most is kalapált a szívem.
– Teát? – kérdeztem csodálkozásom leplezéseképpen.
A hölgy tekintete a mögöttem álló kisasztalra futott. Erről azonnal
eszembe jutott a tócsa. Nagyon szégyelltem, hogy kiment a fejemből.
– Kérem, megbocsátana egy pillanatra?
–Természetesen. – mondta. Hangja nyugodtan csengett. Ezen magam is
elcsodálkoztam. A szeméből úgy vettem ki, nagyon is kellemetlenül érinti ez a szituáció. Hiába, a szem a lélek tükre. Nyugtáztam magamban,
hogy a nő egészen jó színész, majd feltöröltem a teát, felvettem a bögrét… vagy csészét, és megfordultam. Elcsodálkoztam. A hölgy szeméből
eltűnt a kezdeti félsz, mintha kissé kellemesebben érezné magát ennek
az otthonos környezetnek és a barátságos fényviszonyoknak köszönhetően, amit a kisasztalon elhelyezett nagy, fehér gyertya biztosított.
– Parancsol egy kis teát? – kérdeztem.
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– Nem, köszönöm – mondta ő. – Én este hét után már nem szoktam teázni.
Nehezen alszom el tőle. Bár egy csésze talán még nem árt meg – szólt aggódó, sőt gyanakvó pillantásokat vetve a kezemben látható ivóalkalmatosságra.
Őszintén reméltem, hogy nem fogja elvinni az álmát.
– Őszintén remélem, hogy nem fogja elvinni az álmát – mondtam.
Megint megfordultam. Nagy szerencse, hogy a kisasztalon állt egy másik
bögre – vagy csésze. Bár az már egészen biztosan csésze volt, mert kicsi
volt és virágmintákkal tarkított. Az volt a vendégcsészém. Teletöltöttem,
és már indultam volna, hogy odaadjam neki, amikor megállított.
– Kérem, tegye csak le, ide az asztalra. Innen már jómagam veszem
kézbe. Fordított helyzetben, úgy hiszem, ön is ugyanígy cselekedne. –
Fordított helyzetben, azt hiszem, én is ugyanígy cselekedtem volna.
– Igen. Fordított helyzetben, azt hiszem, én is ugyanígy cselekednék –
válaszoltam a szokatlan kérésre, majd letettem gőzölgő italát a nagyasztalra, ahonnan aztán már ő vette kézbe.
Igencsak különös volt. Álltunk egymással szemben, mindkettőnk kezében egy-egy teáscsésze (ha ugyan az enyém nem bögre volt).
– Óhajt esetleg leülni? – kérdeztem, hogy megtörjem a csendet.
– Ó, nem, köszönöm – mondta. – Tisztában vagyok vele, milyen különös,
de azt hiszem, az én helyzetemben, uram, ön sem ülne le. –
Ebben tökéletesen igaza volt… Az ő helyzetében bizony én sem ültem
volna le.
– Tökéletesen igaza van. A kegyed helyzetében én sem ülnék le. –
Nem is ültünk. Mindketten szótlanul szürcsöltünk… állva. A csészét a bal
kezében tartotta, eltűnődtem rajta, vajon bal- vagy jobbkezes, végül megállapítottam, hogy jobb… természetesen. Gondolkoztam… Vajon honnan ismerős ez a hölgy? Ő bizonyára ismert engem, ehhez kétség sem férhet.
– Kaphatnék esetleg egy kis cukrot? – kérdezte némi habozás után.
– Sajnos elfogyott – mondtam. – Én tejjel iszom, úgyhogy nem is tartom
nagyon számon, mikor fogy el a cukor.
– Azért köszönöm.
Szótlanul kortyoltuk a teát. Néha már azt kívántam, bárcsak sietne egy
kicsit jobban, hogy megkíméljen ettől a kínos szituációtól.
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– Nincs valami kellemes időnk… – jegyeztem meg, miután üres… csészémet (?) letettem. Láttam, hogy ő még bíbelődik a maga adagjával.
– Csakugyan nincs… – válaszolta.
– Nagy a köd. Igencsak nehéz ilyen időben vezetni – fűztem tovább a
beszélgetés fonalát.
– Bizony, szörnyű – helyeselt.
– Reggel is alig tudtam kiállni. És az a forgalom, ami az utakon van… Tiszta
őrültekháza a város. Ráadásul még csak nem is lassítanak a piros lámpánál.
– Szigorúbban kellene a törvényeknek büntetni az ilyesmit – csóválta a
fejét, – idefelé jövet is csaknem elgázoltak.
– Csak nem? Merthogy kegyed gyalog jött? – érdeklődtem udvariasan.
Helyeslően bólintott.
– Na persze ha autóval jöttem volna, azt nyilvánvalóan meghallja.
Mosolyogni kezdett.
– Megeshet. Habár a vázát sem hallottam meg.
Arca elpirult, keze s karjai remegni kezdtek, a szeme szikrákat szórt.
Letette a teáscsészét.
– Csak a munkámat végeztem!
Felkaptam a fejem. Azt hiszem, szavaim nem kívánt hatást váltottak ki
különös vendégemből. Elsápadtam.
– Elnézést – mondta az után a néhány haragos másodperc után. Úgy tűnik, az a fajta ember volt, aki nem szereti, ha beleszólnak a dolgába.
– Egyébként honnan tudta? – kérdezte már nyugodtabb hangon.
– Meghallottam, persze – válaszoltam én.
– Csakugyan? – kuncogta. Már mindketten nevettünk. Természetesen
nem ízléstelenül vihogva, csak úgy finoman kacarászva.
– De komolyan. Tényleg meghallotta? – vallatott, miután befejeztük a
nevetgélést.
– A cipője sáros.
Ismét elpirult.
– Ó, elnézést. Restellem, hogy ilyen állapotban kell látnia.
–Tudom, udvariatlannak tűnik a kérés, de ha majd távozik, feltakarítaná
a szőnyegről a sarat?
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Nagyon szégyelltem magam a kérdésemért. De hát, istenem… inkább
maradjon olyan?! Ő azonban barátságosan rám mosolygott.
– Egyáltalán nem udvariatlan. Fordított helyzetben én is pontosan erre
kérném meg. Önnek már nem lesz alkalma.
A faliórára nézett, és menten elkomorodott.
– Tíz óra. Ideje indulnom – szólt.
Hangja búsan csengett. Olyan búsan, hogy megszántam. Elvégre csak
most érkezett, alig egy órája. És olyan jól elbeszélgettünk.
– Ha nem olyan sürgős, esetleg megihatna még egy csésze teát –
ajánlottam fel.
Szomorúan kellett tapasztalnom, hogy az én hangom is meglehetősen
csalódottan cseng. Megrázta a fejét.
– Nem, köszönöm. Nagyon finom volt, de már így is túl sokáig időztem.
És még Mrs. Malkinhoz is be kell ugranom. Talán ismeri…
– Ismerem.
– Szívesen maradtam volna még. Ön olyan udvarias. Pedig a vázáját is
összetörtem. Meg a teáját is megittam. Ráadásul…
Úgy éreztem, nem tudnék neki többet mondani. Tudtam, soha többé
nem lesz alkalmam beszélni vele, és ez fájt. Egy ideig búsan néztük
egymást. Ez alatt a rövid idő alatt igen megkedveltem.
– Hát akkor… isten áldja. – mondtam.
– Isten áldja. – szólt elcsukló hangon, majd rövid, precíz mozdulttal
meghúzta a ravaszt.

Olgyay Dávid: Passió
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Szentség

Kivégzésemet
Kezdik

Madárként ülök
Az ágon

Szárnytalan földi
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Patik Irén: Az elnéptelenedett tanyavilág fáj nekem
Ezen a kényszer alkotta pusztaságon
Még az őszi szélnek sem maradt semmi dolga.
Nincs egy széna-, se szalmakazal, amit
szétkuszálhatna.
Nincs szárkúp, ahová bebújhatna,
Nincs még egy kicsi tanyácska sem,
Amelynek ablakain keresztül
bekukucskálhatna
A pislákoló petróleumlámpa fényében
Bóbiskoló népre.
Pedig hogy kedvelte huncutul
megkocogtatni
Az ablak üvegét,
S utána a kémény akácillatú füstjébe
Beleölelkezett;
És szippantott belőle.
Süvítve röpítette magával tova
A végtelen alföldi rónán keresztül,
Mint valami kincset
Mindaddig, amíg hegynek nem
ütközött.
Ott s akkor megtorpant.
Szusszantott egy nagyot,
Elfáradt, s dühével felhagyott.

Nagy Ilona: Halott édesanyámhoz
Szegény jó anyám mennyit imádkozott
Az Istenhez, hogy segítse életét.
Ő, aki annyi áldozatot hozott,
Bízott Istenben, s várta ítéletét.
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Bizony, nagyon nehéz volt az élete,
Én alig láttam igazán örülni.
Fáradt, bánatos volt a tekintete –
Hogy tudott folyton dolgozni és tűrni?
Volt, hogy apám mellett fogta az ekét,
Földjüket művelték, hogy megéljenek.
Egymás után szülte sok gyermekét.
Ilyen anyák mostanában nincsenek.
Gondja, tennivalója volt rengeteg,
Elvégzéséhez Isten erőt adott.
Mindig dolgozott, s csak ritkán volt beteg,
Minket is imádkozásra biztatott.
Erős volt akarata és a hite,
Tán úgy érezte, Isten fogja kezét –
Gondolatom gyakran elhozza ide,
Szeretetem’ a halál nem tépte szét.
Rá gondolok, összekulcsolt kezére,
A halál jöttekor is imádkozott.
Isten örök álmot küldött szemére,
Ki ágya szélén ült és várakozott.
Majd anyám lelkével felment az égbe,
Szegény teste befejezte életét.
Ő eljutott az örök menedékbe,
S tovább hirdeti Isten dicséretét.
***
A Barátok Verslistára (http://www.verslista.hu) feliratkozni a
következő címen lehet: subscribe@verslista.hu!
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Fazekas Margit (Szomorúfűz): Az emlékezés lángja
Sötét árnyakat rajzoló este érkezett. A kert virágai még őrzik a
nyarat, de hamarosan tarka szőnyegként borítja a füvet a lehulló levéltakaró. Hallgatok egy régi melódiát – teljesen átadva magamat a zenének: http://www.youtube.com/watch?v=uOXzGtlLGgw
Az asztalomon gyertya világít. A lobogó fény arany csillagokat szór
az ablaküvegben. Ahogy figyelem a gyertyalángot, emlékeimben, szemem előtt megjelenik az a csodálatos nyári este. Mintha csak tegnap
történt volna. Szinte érzem a folyó felől fújdogáló szellőt, amely a víz
illatát hozta felénk.
A dunai holtágon baráti társasággal sátoroztunk. Nem első alkalommal nyaraltunk közösen, mégis ez egy időszak lezárása volt: ez volt az
utolsó, közös együtt töltött nyarunk. Az egyhetes táborozás alatt volt
csónakázás, evezés, úszás, különféle labdajátékok, közös főzések, nagy
beszélgetések. Szerelmek szövődtek és igaz, őszinte barátságok. Utolsó este egymástól és a közös nyarunktól tábortűzzel búcsúztunk. Még
most is látom magam előtt a tábortűz fényét, a körülötte ülő barátaimat.
A láng magasan lobogott, ragyogóvá világítva a víztükröt és arcunkat.
A kis kazettás magnóban Edith Piaf gyönyörű hangja szólt: Párizsról
énekelt, a mi kedves Párizsunkról. Sok mindenben különböztünk egymástól, de egy valamiben nagyon is egyek voltunk: Párizs iránti rajongásunkban, szerelmünkben. Amiről mindig álmodoztunk: a mi Párizsunkról,
a Szajna-partról. Párizsról, a szerelem városáról, ahová annyira vágytunk, ahová közös álom utunkat terveztük. Míg a sanzont hallgattuk, sokunk szemében könny csillogott a tűz fényében.
Az élet messze sodort bennünket egymástól. A közös utazásunkat is
elfújta a szél, de ilyen hosszú idő távlatából is megmaradt bennem ennek a nyárnak az emléke, s megmaradt bennem Párizs és a francia zene
iránti rajongásom.
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Gábos Attila: Az Időhöz
Tizenhét év és néhány hónap
eleddig ballagott békésen velem.
Lopva követett, észrevétlen,
s most álnokul rám rontott hirtelen.
Tempót diktált botor lépteimnek,
biztosan tartott kemény vasmarkában
végtelensége tudatában,
s most társa lettem egy őrült vágtában.
Akkor még a Nagy Rend szerint múltak
a napok, a hetek, a hónapok,
s ti, évek, egyforma hosszúak voltatok…
de hirtelen megbomlott minden,
s most veletek együtt rohanok.
Idáig észre sem vettem az egyetlen biztosat:
kérlelhetetlenségedet, konokságodat,
könyörtelen, örök múlásodat,
s hogy nyomodban minden múlttá rohad.
Sok minden elveszett végleg,
érzem, vissza nem hozhatom
megannyi elmúlt szép emlékem,
megannyi bajom, bánatom,
sok barát arcát úgy már sohasem láthatom.
Ez már egy súlyosabb lét,
annyira más lett az életem,
kóválygok sorsom kusza útjain,
s nem tudom, mi vár a végeken.
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Visszaút nem vezet semerre,
nem léphetek, csak nézhetek hátra,
tekintetem tépi a ködöt:
hol húzódik a gyermekkor határa?
Messze szálltak, s belátom,
vissza sose térnek;
féktelen, őrült,
könnyed kölyökévek.

Bodó Csiba Gizella: Elmaradt ígéret
Hogy megmutasd a
Legszebb naplementét,
Még mindig erre vágyom,
Naplementébe hajlom
Magam is, hív az álom.
Még húzom az időt,
Tartom szememmel
Tűnő napkorongját,
Szőlőtőre akasztott
Vérszínű kalapját,
Felhőcsíkok mögé
Bújik elpirultan,
fáj a homlok mögött
látni, ahogy zuhan,
elmúlt egy nap
bizonytalan
magányban – e nap
is hiába vártam!
Vágyam kuporog zártan
(talán fél?), nehogy újra kérjem:
a legszebb naplementét
szemünkkel kísérjem.
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Drgács Gabriella: Merlin búcsúja
Ha eltűnnek a titkok, s meghal a varázslat,
Nem lesz többé semmi, ami visszatarthat.
Mindenki magának hisz, és nem a csodáknak,
Vén Merlin búcsúzik, már nem kell a világnak
Jövőjét megjósoltam Artúr királynak,
Kígyót fogadtam mégis tanítványomnak…
Legyőztek így engem is, csúful elárultak,
Saját igéimmel kristálygömbbe zártak.
Most már csak a régi legendákban élek,
Igazat tetteimről nem nagyon mesélnek.
Senki sem hinné el: olykor én is félek,
És úgy hiszem, azt sem, hogy még remélek.
Mert az, ki szívében megmaradt gyermeknek,
Nyomára lelhet a kristály-rejteknek.
Akkor – tudásom átadva – még egy csodát teszek,
És utána jó szívvel nyugovóra térek…

Szemán Erzsébet: Hernád folyónál
Nem tobzódik már a szeptember
zöldnek vad színeiben, de uralkodik
még a tájon, bosszút áll néhány színes
virágon, nézem a folyót, egy fiatal nyárfa
óvatosan a lábát áztatja, hogy sárguló
leveleit elrejtse, társaival összesúgnak,
s a vízen, pille szárnyon tovaúsznak,
viszik a múltat, de árnyaik még sokáig
köztünk járnak.
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A folyóparton ül a halász némán,
finoman rándul a zsinór, mint a
hangszeren a húr, feszültség az
arcán, vajon mekkora a zsákmány,
felém fordul feje, csak a szeme
beszél, a hal ismét túljárt az eszén,
tekintetem Őt keresi, sötét hajába
ezüst szálakat sző a szeptemberi
alkony.

Molnár Szilvia (Aphrodite): Homokvihar
„Bár a homokban lábnyomunk lehetnék…”
(Weöres Sándor)
porban lábnyomságra
vágyó talpél játszik
homokszembe rúg
visszalátszik
a kaján rajzás
s felhővé nehezül

Bősze Éva: Téli kép
A téli erdő kongó üressége
szinte nyeli a békés hópihét,
végtelen szelíd csendessége
becézi lágyan a föld szívét.
Zúzmara hull némelyik ágról,
zizzenő finom dallamán
tavaszt remélő boldogságról
beszél egy rebbenő madár…
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P. Bálint Zsuzsanna: Harmatos rózsa
Csinos, szép várandós anya a lányom.
Szívénél ismét gyermek érik aranyszálon…
Vajúdása csúcsán, mikor eljön a pillanat,
Kelyhe kinyílik, világra virít hajnal-alkonyat.
S lám, az áldott állapotú anya boldog öle
Szivárványán megszületik örömkönnyben,
Véraranyban a leggyönyörűbb, harmatos
májusi rózsa,
Kinek nevét méltán zengi majd örömóda.

Nagy Erzsébet (Pendzsi): Rabságban
A platán rácsai
foglyul ejtették a napot.
Vércseppek fröccsennek az égre,
szűkölnek a holnapok.
Kétségek ülnek bíborban
reszkető faleveleken,
fenn komor felhők
gyűlnek, s rekedten
üvölt a szél.
Valahol vércse vijjog,
s erőlködik a korongnyi lét.
Vörösbe borulnak a folyók,
gátat szaggatva őrült
rohanásban törik át a zubogót,
s nincs, ami véd.
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A platán rácsai
foglyul ejtették a napot.
Lángba borult az ég.
Szűkölnek a holnapok.

Gősi Vali: Villanások

Tóth Tímea: Falevél-sziluett

árván

Elmúlok
lassan
én is,
mint
a
fák
pergő
sárga-máza.
Feslett,
száraz
avar
leszek,
rideg talajon.
Majd
kezébe
int
a
hideg
pára,
kihűlt
testem
a
hó takargatja…
Zizzenő
hanggal,
dér
leszek holtamban.

(apámhoz)
álomba bújva
könnyű ütemű dalra
szállok a fénybe
égi világod járom
halk mosolyodra vágyom

vágyódó
(fiamhoz - a hóvirág elé)
H allgatom a csendet
Ó rák napok telnek
V ágyódó
I mámmal
R eszkető könnyű némaságban
Á tvirrasztott éjek
G ond-szőtte magánya suttogja emléked

mosolyod
(Mirának)
létedért sírok
fagyott lelket lehelő
fényvillanásként
dermesztő lázálmomból
mosolyod élni ébreszt
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Golán Angéla Gabriella: Éberálom (Első szerelem)
Fejem vánkosomra hajlik, egy éberálom felmerül,
ajkam szellő becézi, testem lágyan elnehezül.
Emlékeim osonnak elő elmém rejtett zugából,
álom ez, vagy tán a múlt varázsa tör fel a homályból.
Kinyitva szememet csak ködöt látok,
tán tejszínű felhők takarják el a holdvilágot.
Érintésem a semmibe vész, üres mellettem a lég,
csillag nem ragyog, kihaltan lóg felettem az ég.
Hangom sötétbe torkoll’, szavam hangtalan,
körülöttem némaság honol, minden eltűnt nyomtalan.
Érzéseim megcsalatnak, érzékem zsibbadtan szétterül,
lélegzetem ittasan az üvöltő csendben elmerül.
Szívemen átfut, gyengéden simogat a gyötrelem,
fájdalmasan pusztít, felborít mindent az értelem.
Emlékszem a régi napra, melyen karodba hulltam,
a bársonyos napsugarakra, melyeken át rád borultam.
És a kín, melyről azt hittem, én sose bánom,
a gyümölcs, mely nem látja soha világom,
mindig újra és újra befészkeli magát kertembe,
ismeretlenül is itt van velem, helyet kap lelkemben.
S mikor már azt hittem, feledhetem a régit,
itt vagy megint velem, és ez a tudat békít.
Nem fáj, nem lüktet, nem sajog a seb,
jó érzés, hogy – legalább így – veled lehetek.
.*****

A Barátok Verslista nyílt pályázataira beérkező írások a
Poéta Portálon is olvashatók a http://www.poeta.hu címen.
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PÁLYÁZATI ÍRÁSOKBÓL…

VÁRHELYI KLÁRA: ALKOTÓI KÖZELKÉP - NAGY ERZSÉBET KÖLTŐ
- Mikor kezdtél el írni?

Már tizennégy évesen írtam verseket, talán ötven-hatvan gyűlt össze
mintegy három év alatt, de idővel ezek elvesztek, éppúgy, mint később
írt – főleg szerelmes – verseim. Intenzívebben hat-hét éve írok, lényegében azóta, amióta a Verslista tagja vagyok.

- Hogy találkoztál a Barátok Verslistával? Mit jelent számodra írni?

A Verslistával való találkozásomnak előzménye van. 2001-ben „Boldogságkeresés” címen megjelent egy írásom a Nők Lapjában. A közlés ténye adott
bátorságot arra, hogy az interneten felfedezett Verslistának a tagja legyek, s verseimet megismertessem másokkal is. Lényegében először csak
olvasója és támogatója voltam a Verslistának, később kapcsolódtam be az
alkotók munkájába. Hét éve vagyok tag, 2005-től jelennek meg verseim a
Lista antológiáiban, irodalmi folyóirataiban, különböző pályázataiban. Ezek
közül a legeredményesebb a „Négy Elem” című nyílt pályázat volt, ahol a
közönségszavazat második helyezettje volt az egyik művem. Verseim jelentek meg a „Rímbe szedett múló idő” című verses gyűjteményben is, ami
szűkebb pátriám, a keleti régió amatőr költőinek verseit közölte.
Az írás számomra lételem. Először csak kérdéseim voltak, kerestem a
válaszokat a körülöttem lévő lüktető világ dolgaira, s egy idő után szinte
lelki kényszert éreztem, hogy kiírjam magamból mindazt, ami belülről
szinte szétfeszített, és kikívánkozott belőlem. A versírás ugyanakkor
egyfajta örömforrás. Nemcsak a lelki nyugtalanságomat – az örömömet
is meg akarom osztani másokkal. Kifejezni, képekbe rendezni, lefesteni
azt a sok gyönyörűséget, amit szemem és lelkem befogad.

- Az írod, számodra elválaszthatatlan egymástól a zene és a költészet.

A zene és a költészet számomra elválaszthatatlan, hisz verseket írok, ritmusuk, dallamuk zeneként cseng a fülemben. Úgy vagyok a versekkel is,
mint a zenével, énekkel, és ami mindegyikre jellemző: „AJÁNDÉK” legmélyebb érzéseink megmutatására. Kodály Zoltán a következőket vallotta az
énekről: „Az ének felszabadít, bátorít, gátlásokból, félénkségből kigyógyít.
Koncentrál, testi-lelki diszpozíciót javít, figyelemre-fegyelemre szoktat.”
Ezt magamon is tapasztalom, hisz énekelek a városunkban működő
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Városi és Pedagógus Kórusban, s ez életem másik lételeme. Ugyanezt
élem meg a versírás során is, ha kiírhatom magamból a mondanivalóm.
Szinte felszabadulok, könnyebbnek érzem magam.

- Megjelent egy köteted is... Mesélj róla, kérlek!

Ez év február 20-án vehettem kezembe első verseskötetemet „Fénytérben” címmel. Ez volt életem legszebb napja. Ezzel a kötettel az
utóbbi két év gyümölcse érett be. Főleg a 2008-ban írt verseim kerültek bele, a korábbiak közül voltak, amelyek csiszolgatásra szorultak.
Ebben volt segítségemre jelenlegi párom, Varga Tibor, aki a szerkesztésben is részt vett. És persze, nem lehet kihagynom, hogy szponzor
nélkül ez nem valósulhatott volna meg. Végtelen öröm számomra, hogy
adhatok valami pluszt magamból az olvasóimnak: valamit, ami csak én
vagyok; az én szememen keresztül látják, érzékelik a világot, a szeretetet, a szépséget, az örömöt és bánatot. Szóval – boldog vagyok.

- A kötetben élesen szétválnak a mély filozófiai versek és a gyermekverseid. Hogy fér meg benned két ennyire különböző stílus?

A felnőtt embert először gyermekei, később unokái teszik ismét gyermekké. Nekem minden versem szeretetben gyökerezik, s a szeretet valahol nemcsak pszichológiai, hanem filozófiai fogalom is. A kétféle versek közötti híd éppen ez a szeretet, hiszen én gyakorló anya voltam, ma
pedig gyakorló nagymama vagyok. Ez persze csupán személyes körülmény, de mind a felnőtt, mind a gyermekversek értéktelenek lennének,
ha pusztán személyes céllal íródnának. A szeretet – mint pszichológiai
és filozófiai fogalom – minden ember és minden gyermek sajátja.
Ez biztosítja általában az irodalmi művek általános érvényességét.
***
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