Bodó Csiba Gizella szíriai fotója
A Barátok Verslista kiadványa – 2009/4-5. szám

Bodó Csiba Gizella szíriai fotói

A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA

SZÜLETÉSNAPI SZÁM

Szia!
A Barátok Verslista Képzeld el… című irodalmi folyóiratának ez évi negyedik-ötödik dupla számát a Verslista 9. születésnapja alkalmából adtuk ki. Ebben a számban a Barátok Verslista tagjainak legújabb írásait
olvashatod. Borítóját Bodó Csiba Gizella fotói díszítik. A folyóirat elektronikus változatát továbbra is megtalálod a http://kepzeldel.hu oldalon.
Írásainkat fogadjátok szeretettel! Folyóiratunk olvasásához kellemes
időtöltést kívánok!
Várhelyi Klára (cherno)
***

A Barátok Verslista friss hírei
Áprilisi számunk óta sok minden történt a Verslistán. Tovább folytattuk
a belső és a nyílt pályázatok kiírását. A dupla, költészet napi szám után
megjelent idei harmadik számunk is, amibe a különböző nyílt pályázatainkra beérkezett írások legjobbjai kerültek bele. Most a születésnapi
dupla számunkat vehetitek kezetekbe.
Ennek ellenére a Tízek c. kötetünk áprilisi megjelenése után idén is kiadtuk „szokásos” Sodrásban című 200 oldalas antológiánkat is.
A költészetnapi pályázatunkra közel 400 írás érkezett be, ezért a
szakmai zsűri értékelésének megfelelően megszületett ezekből az írásokból a Képzeletünk szárnyán… c. új tartalmas antológia is.
Bodó Csiba Gizella után Gere Irén is kedvet kapott arra, hogy verseit
megjelentesse az Irodalom Feketén-Fehéren c. új folyóiratunkban.
Remélem, őket még sokan követni fogják!
Idén áprilisban volt egy nagy sikerű és nagyon szép látogatottságú találkozónk is Sopronban. A jelenlevők szinte folyamatosan olvasták fel saját
és társaik írásait mintegy két és fél napon át – nagyon jó hangulatban.
E találkozónkat egy budapesti Kék Rózsa Étterem-beli találkozó is követte.
Most – e lapszám megjelenésével egyidőben – Zalakaroson tartjuk 9.
születésnapunkat és 4. irodalmi estünket, amit majd az Amatőr Irodalomért Verslista Díj átadásával zárunk.
Közben – hosszú évek után végre - megújult és teljesen átalakult a honlapunk is. Egy korszerű és átláthatóbb honlap lett az eredmény, amelyet reméljük ti is megnéztek a http://portal.verslista.hu címen! Anisse
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VÉGH SÁNDOR: ALKOTÓI KÖZELKÉP…
MOLNÁR SZILVIA KÖLTŐ
– Hogyan kerültél kapcsolatba az irodalommal? Mikor kezdtél el írni?

– Amire emlékszem, általános iskola hatodik-hetedik osztályába jártam,
amikor az első gondolataimat papírra vetettem. Alapvetően egy fiúhoz
való vonzódás indította el a lavinát. Ezt az írást megmutattam Apunak,
aki már akkor bátorított és ösztönzött: írjak csak, mindent vessek papírra, amiről úgy érzem, ki kell jönnie. Alapvetően rossz olvasó voltam
általános iskolában, a kötelező művek eléggé elvették a kedvemet a
könyvek lapozgatásától. Azután a középiskolában a magyartanárnőm elhivatottsága és szuggesztivitása hatására bújni kezdtem a könyveket,
és mind jobban kinyíltam a kötészet felé is. Végül az egyetemen magyar
szakra felvételiztem, de a sors nem ezt az utat szánta nekem.

- Mikortól vált fontossá számodra a közönség is? Hogyan találkoztál a
Barátok Verslistával? Mit jelent számodra írni?

– Mint említettem, Apukámtól rengeteg bátorítást kaptam. Ő volt az,
aki elküldte az egyik barátjának Székesfehérvárra első, kezdetleges
haikumat. A bácsi fia a helyi lap irodalmi rovatának szerkesztőjeként
beszerkesztette az egyik lapszámba a verset, és postán küldött nekünk
is abból a számból ajándékba. Természetesen hatalmas élmény volt, ha
jól emlékszem, ez 1995-ben történt. Akkor éreztem rá először, hogy
érdemes írni, mert csak van valami bennem, ami értékelhető. Mindezt
azért meséltem el, mert a Verslistával való találkozást is Apunak köszönhetem – sajnos. Amikor őt elveszítette a család 2001-ben, akkor
fogadtam meg, hogy igen, írni fogok és mindent megteszek a fejlődésért, az érésért. Bújni kezdtem az internetet, és megindult az intenzív
írás, az oldalakon való publikálás. Épp az irodalmi oldalakkal való ismerkedés során találtam rá a Barátok Verslistára is. Azt hiszem, 2002-ben
csatlakoztam a csapathoz. A közösség azért fontos, mert visszajelzést
kaphatok aktuális írásaimmal kapcsolatban. Legalábbis jónak tartom a
véleményezést, mert rengeteget lehet tanulni a leírtakból, ha valaki túllép a megbántódáson, és építő jellegűnek fogja fel a neki szánt sorokat.
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Ezen kívül azért is fontos számomra a közösség, mert rengeteg inspirációt kaphatok mások gondolataiból.
Írni számomra azt jelenti: „felszúrom” magamban azt a gyülemlő „duzzanatot”, mely szavakból álló gondolatok fekélyeként megül rajtam akár
napokig is, és nem hagy nyugodni. Legtöbbször ilyen „fekélyesedés” mások verse vagy prózája kapcsán indul el bennem, de ugyanígy katartikus
tud lenni egy lélekmélyre kerülő film, zenemű vagy képzőművészeti alkotás is.

- Mi ihlet meg leginkább? A költészeten túl milyen művészetek érdekelnek?
– Visszakanyarodva egy perc erejéig az általános iskolára, az ottani
rajz- és technika órák hatására próbáltam ügyeskedni: rajzolgattam,
kézműveskedtem otthon. Például jeles alkalmakra újságokból lestem el
az apróbb ajándékokat, rajzolgattam, festegettem, egyedi karácsonyfadíszeket gyártottam sógyurmából, kemény színes papírból. A kötést
és a hímzés alapjait megtanultam anyutól, lelkesen készítgettem ilyen
ajándékokat is. Az idő múlásával aztán a munkába állás és munka melletti tanulás időigényessége mindezt visszaszorította. E foglalatosságokat
azonban mind a mai napig szeretem. Vonzódom a képzőművészetekhez:
a szobrászathoz, festészethez, a textiltechnikákhoz, a különféle kézműves eljárásokhoz (üvegfestés, selyemfestés, origami). A szimbólumok
közül a mandalák és a jin-jang ábrázolások fogtak meg. Mindemellett a
zene és a filmek is óriási hatással tudnak lenni rám. A filmek közül a
művészfilmek és a régi magyar filmek; a zenét illetően – az operetten, a
countryn, a komoly dzsesszen és a lakodalmas stíluson kívül – minden
meg tud fogni.

- Van-e ars poeticád, és ha igen, mi az?

– Igen, Weöres Sándor egyik versrészlete itatott át leginkább „A teljesség felé” című kötetéből, mivel a keleti gondolkodásmód és művészet
közel áll hozzám: „Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra…”
Talán nem kell magyaráznom. Az erőt, a bölcsességet, a felismerni tudást és a talpon maradást szimbolizálja ez a néhány szó. Az erő és a
bölcsesség ahhoz kell, hogy fel tudjuk ismerni, hogy minden történés-
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nek két oldala van. A jó és a rossz szervesen összetartozik, tehát nem
feltétlenül történik rossz, amikor tragikusnak éljük meg életünk egyegy pillanatát. Sokszor bebizonyosodik: mennyire éppen az a pillanat
kellett, hogy másfelé indulhassunk, és éppen arra, amerre a valódi utunk
van. Tehát mindig rajtunk áll, hogy a létrán lefelé vagy felfelé rakjuk a
lábunkat a fokokon. Megadjuk magunknak a lehetőséget az Ég felé, a világosra (itt a bölcsebbé válás útjára, az emelkedésre gondolok; akár kinyílásra, szeretettel telítődésre: felsőbb hatalmakkal való kapcsolatra),
vagy pedig a sarat, a sötétet, a mélyet, a visszahúzót „engedjük magunknak”. Érdekes ez a kettősség. Pedig milyen sokan képesek lecövekelni egy adott létrafokon…

- Kiket tartasz példaképeidnek?

– A keleti kultúra, gondolkodásmód és művészet iránti vonzódásom hatására Japán-mániás lettem. A haiku versforma lenyűgöz, próbálgatom
folyamatosan. Magyar művelői közül Fodor Ákos etalon számomra. Sokakat olvastam és sokak írásai tetszenek, de akik bármikor lenyűgöznek: Weöres Sándor, Ladányi Mihály, Beney Zsuzsa, Kányádi Sándor,
Reményik Sándor, Sík Sándor, Baka István, József Attila, Nagy László,
Képes Géza. Az írók közül is sok van, leginkább Szepes Mária és Müller
Péter ezoterikus gondolkodásúak és Szabó Magda írónő voltak nagy hatással rám. Emellett több kedvenc íróm van, de nem mind példakép.

- Milyen terveid vannak a jövőre nézve? - Hol olvashatjuk írásaidat?

– Szeretnék egyre jobb és jobb lenni: nem egoizmusból, csupán egyre
inkább érzem a kicsinységem. Néhány hete kapcsolódtam egy számomra
új internetes fórumhoz, Héttorony a neve. Úgy érzem, itt igazi közösség, igazi inspiráció ér, érzem, hogy nyílnak szárnyaim, jönnek a formát
kívánó gondolatok. Csak megfelelő rámát kell köréjük találni. Rengeteg
korábbi írásom veszem elő és értékelem újra, soknál érzem úgy, hogy
teljesen másképp kellene, teljesen át kell formálni. Remélem, kapok is
fentről annyi szabadidőt, hogy módszeresen végigmenjek mindegyiken.
Néhány irodalmi oldalt folyamatosan használok publikálásra, ilyen az
Amatőr Művészek Fóruma, a Fullextra, legújabban a Héttorony.
Néhány irodalmi lap – a Kaláka és a Hetedhéthatár – internetes felüle-
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tén pedig időnként olvasható vagyok.
Az irodalmi pályázatokra folyamatosan jelentkezem. A tavalyi évben a
Cédrus Alapítvány haiku-pályázatán publikálási lehetőséget is kaptam
egy haikummal. Szeretnék még más megmérettetéseken is rész venni.

- Tudom, hogy imádod a magyar nyelvet, szeretsz játszani a szavakkal,
jellemző rád a rövid, tömör megfogalmazás, akár meghökkentő szókapcsolatokkal is. Kifejtenéd bővebben, ha így van egyáltalán?

– Igen, szeretem a zenélő verseket. Sokat adott Weöres Sándor ebből
a szempontból is, ő mestere volt a szavakkal való „zenésítésnek”. De
Szabó Lőrinc és Képes Géza is hihetetlenül nagy hatással tudott lenni
rám. Visszaköszönnek tehát ezek az élmények, amikor kibuggyan belőlem egy mondat és hozzácseng a következő. Inspirálnak a Verslista játékai, mert ott kötött szóhoz kell verset szerkeszteni. Ilyenek az akrosztichon-típusú feladványok, amiket nagyon kedvelek, illetve ilyenek
voltak azok a játékok, amelyekben a játékvezető által megadott nyolc
tetszőleges szót felhasználva kellett írást szerkeszteni. Nagyon jó ötletnek találtam, és hiányolom.
.
***
Molnár Szilvia honlapjának elérhetősége:
http://verslista.hu/irasok/index.php?nev=mszilvi

A BARÁTOK VERSLISTA 2009 ÉVI DÍJAZOTTAI
A Barátok Verslista vezetősége 2006 júliusában díjat alapított.
A díj neve: Amatőr Irodalomért Verslista Díj
A 2009. évi díjazottjaink a következők:
Publikációért kategóriában idén két díjat adtunk ki. A díjazottak:
– Szakáli Anna és Schlemmerné Szabó Gitta.
Közösségért kategóriában idén egy díjat adtunk ki. A díjazott:
– Kamarás Klára (Sida).
Ez évben Különdíjat is kiadtunk. A díjazott:
– Kovács Károly (koka).

Gratulálunk valamennyi díjazottnak!
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SZABÓ GITTA: KÖNYVAJÁNLÓ
M. Simon Katalin: Tavasztól télig c. gyermekkötetéhez
M. Simon Katalin: Tavasztól télig című – gyermekverseket tartalmazó –
könyve gyönyörű, elbűvölő könyv. Igazi, gyermekeknek való illusztrációk
díszítik – nem túl aprólékos, nagy ívű vonalvezetéssel, kacskaringókkal,
melyek hűen tükrözik a természet változásait.
Ha belenézünk a könyvbe, azonnal szembetűnik a betűk nagy mérete. Ez
remek elgondolás. Nagy segítség az olvasni még alig tudó kisiskolásoknak, a szemüveges felnőtteknek, a nagyiknak és a látássérült (gyengén
látó) embereknek is.
A könyv vezérfonala a címnek megfelelően halad. A költőnő kezdő verse, az ÉDES ANYANYELV szeretetét, a hozzá való ragaszkodást és
tiszteletét, megőrzését tanítja az olvasónak. A versek: igazi versek –
természet-ábrázolásokkal, hihetetlen szép képekkel:
Május: „Fény csorog a Föld ölébe”.
Esztendő: „December fáradt kezével
Békét hint az alvó földre.”
A versek között vannak játékos mondókák, vidám történések, melyek
végigfutnak az egész versen, választékos szép szavakkal. A versek úgy
tanítják a gyermekeket, hogy azt észre sem veszik. A szúrós, fájdalmat
okozó dongó és méh kedves, szeretni való, muzsikáló lénnyé változik.
A versek hangulatához eszközként használja a ragrímeket, szóismétléseket, ikerszavakat. Ebben a könyvben az évszakok, az emberek-állatok
és a növények tökéletes egységet alkotnak.
A könyv hátsó borítóját – kivételesen – utoljára néztem meg, s olvastam
el az ajánlóját. Ebből megtudtam, hogy amit tapasztaltam, nem véletlen.
Katalin Erdélyben, Sepsiszentgyörgyön él, tanítónő volt, és szemüveges
nagymama.
Ezt a könyvet jó szívvel tudom ajánlani mindenkinek. Aki elolvassa, nem
bánja meg.

***
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VARGA TIBOR: KÖNYVAJÁNLÓ
Kenyeres Mária: Színdobbanások c. kötetéhez
Kenyeres Máriáról már a Képzeld el... folyóirat egy korábbi számából
tudjuk, hogy Kárpátalján él, Beregszászon oktatja a magyar nyelvet és
irodalmat, hogy ifjú költőket, írókat, képzőművészeket gyűjt maga köré, és vezeti őket az alkotás göröngyös útján.
Színdobbanások című kötete harmincnégy verset és három prózai művet
tartalmaz, egy részüket olvashattuk már a levelezőlistán. A versek
mennyisége meglepő annak az információnak a tükrében, miszerint szűkebb pátriájában először prózai írásokkal jelentkezett, első verseit viszont alig egy éve publikálta.
Alkotásai bevallottan a magyar költészet múltjában és közelmúltjában
gyökereznek; tehetsége mindenképpen remek folytatást ígér. A könyv
címe voltaképpen egy betűcserés szójáték, mégis önálló, mély értelmet
rejtő kép; a művek mindegyike egy-egy szívdobbanás is egyben, az alkotások szerkesztett sora pedig egy széles színskálát ad ki a csendes lírai elmélkedéstől a balladák drámaiságáig. Rövid, világos értelmű versmondatai, ebből fakadó erőteljes hangsúlyai, a versek ereszkedő dallama jellemző sajátosság. A könyvet díszítő belső grafikák szépsége is
meglepetés; alkotójuk, Imre Ádám mindössze tizenhét éves...

Kovács Daniela: Szóölelések c. kötetéhez
Mindenekelőtt pontosítanom kell: „Kovács Popa Daniela válogatott versei
és prózái” olvasható a könyvecske szép borítóján. Belül aztán a figyelmes olvasó a „prózákat” is inkább verseknek: prózaverseknek érzi. Történetük nincs, de annál több bennük a költői kép, a képi kompozíció,
akár verssorokba is szedhette volna őket.
Költő társunk első verseskötetét, amelyet még Vörös Liliom szerzői néven, Néma sikoly címmel adott ki, nem volt módom ismerni. A Szóölelé-
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sek előszavának írója, Komlósi Lajos szerint „röpke egy év alatt” nagyot
fejlődött a szerző, s talán így érthető, hogy immár igazi nevével is vállalja műveit.
Közel száznegyven verset tartalmaz a szép kivitelű könyvecske. Nem
tagolja ciklusokra, csupán Mariana Pop nyolc, találóan szép, a művek
hangulatához és mondani valójához simuló grafikája szakíja meg a versfolyamot. Egyetlen szimfonikus tétel ez a könyv, egy édesanya-vers két
férfialakja sejlik fel benne: egy létező, szerelmes társ és a már nem létező, aránylag fiatalon, valószínűleg váratlanul elhunyt édesapa képe.
A veszteség feletti fájdalom kifejezése szinte már mozarti léptékű,
csakúgy, mint a bölcs rezignáció, a belenyugvás a megváltoztathatatlanba. A könyv egészének kompozíciója zenei: klasszikus hármas tagolású.
A társ, aki a költő társa volt a gyász legnehezebb napjaiban, ez az első
egység. A középső rész a fájdalom elsikoltása erőteljes hangsúlyokkal,
harmonikusan egymáshoz simuló képekkel, megannyi variációban, hogy kimondva, elkiáltva meg is szabaduljon tőle, végül az élet szerelemszeretet-harmóniájának újbóli meglelése sugárzik a záró versekből.
Eszközeiben mindinkább gazdagodik. Ez lesz számára a már belátható
út, amelyen továbbhaladhat.
***

NAGY JÁNOS: KÖNYVAJÁNLÓ
Maszong József: Lélek Hangjai c. kötetéhez
Egy költő elindult „a lélek hárfáján felcsendülő hangok” között. Régen várt
verseket olvashat az olvasó a Lélek Hangjai című verseskötetben. Egy költő
viszontagságait, vívódásait, álmait, szerelmeit, belső monológjait, szülővárosához kötődő ezer emlékét, az örök vágyódás dallamát s fájó hiányérzetét. Kerengő hangok ezek a csendes, üres, megvalósulás felé vezető rögös úton. Maszong József első megjelent kötete nem „elsőkötetes”. Versei
kiforrott, szépen csiszolt gyémántok. Mindig célba érnek, megszólítanak,
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tovább gondolkodásra késztetnek. A Lélek Hangjai: rezdülések, pillanatképek az időből, egy költői út mérföldkövei.
„Tegnap még a véletlenek irányították lépteimet e földön, s ezer meg ezer
út futott a lábam alatt, most már csak egy út van, s ki tudja, hová vezet:
de ez az én utam.” – írja Jean Paul Sartre. A kötet elolvasása után semmi
kétség nem marad az olvasóban: a költő is megtalálta az útját.

Csontos Márta: A kék lovagtorony c. kötetéhez
„Nekem több ponton van otthon-érzetem…” írja új könyve előszavában
Csontos Márta. Könyve olvasása közben úgy éreztem, otthon vagyok én
is a kötet sorai között. Ő, mint gondos író, ugyanis nem az öröklétnek, a
halhatatlanságnak ír, hanem az Olvasónak. Nem enged szabadon csapongani a mélység és magasság között, ő hozzám ér, megszólít, odaláncol.
Mert mit érne ez a szó, mondat, gondolat, ha nem jutna el ahhoz, ahová
az író szánta. A kék lovagtorony versei villanások, impressziók halmaza,
tükröződik bennük a költői szárnyalás, a lélek halk rezdülése, az alkotói
csendekből kibukkanó tömör, szinte csak odavetett sorok. A sorok megfognak, bennem is kerengő hangokká válnak, hogy lassan leülepedve a
helyükre kerüljenek. Írásainak többsége megnyugtató, meditációs hangulatot árasztó, a keleti klasszikusokat idéző bölcsességekkel, belső
monológokkal teli vers. A kötet formai megoldásai, dramatizálása dr.
Balázs Tibor munkáját dicséri, aki a megszemélyesített gondolatokkal
szinte még időtlenebbé tette a kötetet. A kék lovagtorony méltó folytatása Csontos Márta eddig megjelent műveinek.
***
Tagjaink fenti kötetei megrendelhetők a Barátok Verslista
címén (8263. Badacsonytördemic, Római út 84.), valamint a
megrendeles@verslista.hu e-mailcímen is.
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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 verset, mesét vagy egyéb prózát írjanak, 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 fél év legjobb alkotásai:

2009. február
P. Borbély Katalin: Könnyek
Fázósan, hirtelen ébredt, valami szokatlan zajra. Napok óta
nyugtalan volt, nem tudta, miért, csak azt érezte, hogy most valahogy
minden más, mint amilyennek lennie kellene. Az ég szürke, nem érezni a
nap éltető melegét. Az eső hol eláll, hol elered. Néhány napja nehezen
talál ennivalót, mert a tisztás, ahova eddig legelni járt, eltűnt,
helyét koszos, hideg víz vette át. Mindez félelemmel töltötte el.
Tegnap a másik irányba indult, talált egy magasabban fekvő részt, ahol
széna volt elszórva, egy pillanatra feledte hát minden nyugtalanságát,
és jóízűen evett.
Ma is erre indult, hátha megtalálja azt a magaslatot. Félénken
bóklászott fától fáig, még mindig a neszeket figyelte. Az eső újra
esett, egészen átáztatta a bundáját. Megállt, fejét egy fa törzsének
dörzsölte, hogy letisztítsa nemrég kinőtt agancsát. Zavarta az eső, az
állandó suhogás, kifinomult hallása nem segíthette, mindent elnyomott
a monoton hang.
Lába megsüllyedt, mintha ingoványba lépett volna. Meglepődött,
tegnap biztos, hogy erre ment: megismerte a göcsörtös fát, a jelzés
szagát, mégis bizonytalanság töltötte el. Tanácstalan volt. Megtalálta
a régi ösvényt a tisztás felé. Itt is vízben járt, mégis elindult,
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hátha véget ér a víz, de a hideg, szennyes lé csak emelkedett, néha
térdig, majd szügyig ért. Néhányszáz méterrel arrébb összetalálkozott
az erdő másik oldalán élő állatokkal, akik szintén a víz elől
menekültek. Elmondták, hogy arra már hiába megy: a tisztás helyén
csak víz van mindenfelé.
Egy óvatlan lépés, és hirtelen nem érezte a talajt a lába alatt.
Hevesen kapálódzott, úszni próbált, de az ár mind beljebb sodorta.
A kétségbeesés jeges marokkal szorította a szívét. Elfáradt és fázott,
egyre keservesebben próbált talajt találni. Nem sikerült. Végképp
kimerült. A hidegtől teljesen elgémberedett, már nem tudott
tájékozódni, egyre rémültebb lett, amikor megakadt valamiben, nem
tudta, mi az, de nem engedte tovább. Visszafordulni nem tudott az ár
miatt…
Lassan feladta, keserves sóhaja az égig szállt.
Az ember türelmetlenül ült a csónakban. Napok óta csak így tudott
eljutni az erdő elöntött részeire. Véget nem érő harc volt, nem engedte, hogy fáradt legyen, figyelnie kellett, csak így menthette meg a víz
csapdájába esett állatokat. Most az őzeket várta, igyekeztek a
menekülőket a magaslatok felé terelni, ahol biztonságban vannak a
víztől, és bőséges ennivaló várja őket.
„Nem jönnek.” A gondolat kétségbe ejtette, evezni kezdett a fák felé,
hirtelen nagyon rossz érzése támadt, mintha minden erőfeszítése,
küzdelme hiábavaló lenne.
Aztán meglátta az őzet és a kerítést. „Mit keres ez itt?!” Az
állatban már nem volt élet, mire a csónakba húzta. Az eső lemosta a
könnyeit. Az égre nézve csak ennyit mondott:
– Jaj, Uram, vigyázni kellett volna rá, nem elsiratni!
***
A Barátok Verslista havi irodalmi pályázataira beérkezett írások
elolvashatók a http://www.verslista.hu/palyazat/index.php oldalon.
Kérjük látogassa meg a nemrég elkészült megújult portálunkat a
http://portal.verslista.hu címen!
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2009. március
Geisz László: Állati bál
Nyári esten
szellő lebben,
erdő szélén
áll a bál,
táncot jár az
erdő népe,
kezdődik a
karnevál.
Szúnyog Szilvi
keringőzik,
Tücsök Tóni
hegedül,
Lajhár Lali
lustálkodik,
aztán táncra
penderül.
Béka Balázs,
Mókus Márton,
imádja, ha
zenélnek,
Gólya Gábor
nem szereti,
ha lábára
rálépnek.
Dongó Dani
vezényli a
zenekari csapatot,
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Maci Laci
mézet eszik,
de csak egy pár
falatot.
Zongoránál
ül Pók Petra,
ha rá bízzák,
ő sem rest,
egész éjjel
zongorázik,
és egyedül
nyolckezest.
Ökör Ödön
a pult mellett
támaszkodik
javában,
megivott egy
vödör bort,mert
ökör iszik
magában,
Szúnyog Szilvi
Ökör Ödönt
egy jó párszor
megcsípte,
úgy érezte,
hogy megszédült.
Bor hatását
megtette.

Ponty Péternek
nincsen lába,
de nagy volt a
boldogság,
amikor az
erdőszélre
egy dézsában
elhozták.
Álarc mögött
ki rejtőzik?
Itt mindenki
őrködött,
Kati kecske
nagy ravaszul
oroszlánnak
öltözött.
Farkas Feri
felkérte az
állatoknak
királyát,
attól félt, hogy
megrúgja a
királynak a
bokáját.
Sajnos ezt a
tragédiát
megúszni nem
lehetett,

bokán rúgta
az oroszlánt,
az meg nagyot
mekegett.
Feri Farkas
különösen
röstellte az
esetet,
hogy megijedt
a kecskétől,
a nyúl ezen
nevetett.
Állati bál
végére jár,
elfáradt a
sok állat,
haza kéne
lassan menni,
de azt mondják:
az várhat.
Hogyha nem jön
közbe semmi,
páran most is
nótáznak,
hirtelen jött
nyári zápor
vetett véget
a bálnak.
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2009. április
Kenyeres Mária: Végzetem
Magamat buzdítva
József Attila
végzete sorsom,
lélekórámon
könny ketyeg,
csüggeszt éjszaka
rideg vánkoson,
hol hálótársam
gyötrelem.
Dankó-szívemet
bankókra váltva
zúzom szét buta
köveken
mindennap, mikor
hitemet hágja
sebekből ömlő
sejtelem.
Ítélet dördül:
mellemen lábnyom,
rongykacat élet
jár nekem –
S hogy ez se legyen
társam, barátom:
hátba szúr orvul
végzetem
.
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Áll, vár valaki
magamtól távol,
túl a megdermedt
síneken.
Ő is én vagyok:
hontalan vándor,
egy tiszta szívű
idegen.
Beteljesedik
végzetem
– Attila fogja
a kezem.

2009. május
Varga Tibor: Elvégeztetett
Lába mellett, az őszülő avaron egy narancssárga színű, házatlan csiga araszolt. Rácsodálkozott, s míg hosszasan szemlélte a még sosem látott, különös lényt, az időt is annak haladásában fogta fel, igen, ebben a
kútbeli állapotban a pillanatok is ugyanúgy vánszorognak. Ide kellett hát
jönnie, ide kellett vesse a sorsa, hogy megint tanuljon valamit; narancssárga a csiga színe. Most csak erről meditálhat, a mai nap már nem hoz
újat, de holnap új nap virrad, új esélyekkel, új reményekkel. Ha holnap
sem, akkor holnapután, vagy azután, vagy azután... Ebben a pillanatban
még nem tudta, hogy mikor, csak azt, hogy egyszer, valamikor, ha majd
maga is képes lesz tenni érte valamit, akkor meg fog történni, kikapaszkodik ebből a kútból, és akkor megint elmehet a mamához. Vulkánként törne fel torkán a zokogás, ha nem lenne rajta a kemény fojtás, a
remény és a biztos tudat, hogy egyszer majd meg fog történni, amit
maga is akar, mert igen keményen akarja.
Feje felett az egyik cserfa koronája éles koppanással tudatta vele,
hogy felül is van élet. Felkapta a tekintetét, s látta: mint egy parányi,
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szuperszónikus repülőgép, egy karvaly húz el a törzsek között, karmai
közül pedig a zsákmánya, egy feketerigó iszonytató vészsikolyát hozták
vissza füléhez a légmolekulák.
Este közeledett. Amikor ide beóvakodott, előbb körülnézett, nem
látta senki. Úgy döntött, nem is hagyja már el a rejtekhelyét, amíg meg
nem virrad. És addig nem megy el a testvéréhez, a mama ott van, mit is
mondhatna neki, ha mint mindannyiszor, megkérdezné:
– Hát jól vagy-e, fiam?
– Jól vagyok, édesanyám, nézzen rám, majd kicsattanok az egészségtől!
A mosolya mögül kibuggyanó könnyek úgy is elárulnák, aztán látnia
kellene a húga égő könnyeit is, mert nincs még egy ágy a lakásban, amit
a bátyja számára megvethetne. Úgysem tudna hazudni. A mama meg, ha
az igazságot megtudná, azonnal belepusztulna. Mikor legutóbb találkoztak, már látta szemében a megtört fényt, tudta; közeledik a végső óra.
– De addig ne, lelkem édes istenasszonya, várj meg! Jövök majd, jó
hírt is hozhatok még. De ne tudd meg, hogy fiad feje felett a fedél a
csillagos ég, a Margitsziget bozótjának egyre ritkuló lombja a takaró,
ágya egy bordás pad, egyik bordája kitörve, párnája egy aktatáska, rablógyilkosok prédája lehet akár!
Az imádság nyomán táncba kezdett a rekeszizma, de a hangot elfojtotta. Könnyet is csak annyit engedett kicsordulni, amennyi már nem
fért el a pohárban.
Ez volt a nyolcadik nap. Mint mindig, most is sokáig késett az álom.
A kísérteties hangok, az egyre sűrűbben hulló levelek surrogása nem
zavarta, de nem tudta, mi történik felette. Elszunnyadt végre, aztán
valami hideg szúrást érzett a homlokán. Felriadván tudta, hogy záporeső verte arcul, menekülnie kell. Hajnali két óra volt. Szél kerekedett,
átázó ruháját fújta, míg egy védettebb aluljárót nem talált. Ott egy
igazoltató rendőrjárőr hangos kurjantása riasztotta fel. Hajnalban átgyalogolt a pesti oldalra, a metróállomáson újra elbóbiskolt, most meg
egy „szekuriti” ragadta vállon, és durván belökte az éppen érkező, ajtaját nyitó szerelvénybe, feje a szemközti ajtóhoz koppant.
– Ez itt a kút feneke, ennél mélyebbre már nem zuhanhatsz – mondta csak úgy magának. Aztán hirtelen tudatába döbbent valami. Egy kulcs
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a zsebében, egy ismerősök lakta ház kulcsa. Ott, a földszinten, meleg
van...
Két és fél hónap telt így el. November vége fél méteres havat, dermesztő hideget hozott. Egy műanyag kerti széken aludt késő éjszakától
hajnalig, közben feje a vállára, a mellére csuklott. Mikulás ajándéka volt
a szállás egy hajléktalanszállón.
Most már el lehet menni a mamához.
– Jól vagyok, édesanyám, elköltöztem, itt lakom közel, gyakrabban
jövök majd – fogja mondani, így tervezte, de a mama már nem kérdezte
meg, hogy jól vagy-e, fiam. Állapota rohamosan romlott, szellemileg leépült, elfelejtette, hogy lányának valaha lakodalmat rendezett, már nem
értette, miért fekszik este a férje – „egy férfi!” – ágyába, s reggel miért mellőle kel fel. Unokája is párban él: a két szép kisfiút – a dédunokákat – nevelik ugyanott. Csak fekszik, alig eszik, szinte szava szakadt.
Szemében egyre törtebb a fény.
Miközben visszatér a szállására, mély és nehéz lélegzeteket vesz, a
könnyeit nyeli, és emlékeket idéz, egy elmúló, küzdelmes élet felémelyedő, mégis csodás momentumait.
– Emlékszel, mama? – szinte megszólítja a távol levőt, beszélget vele. – Amikor apánkat Rákosi börtönébe zárták.
– Nem volt az börtön. Apátok sohasem tudta magában tartani az
igazságot, közben nem gondolt arra, hogy a baracskai földek nélküle
megműveletlenek maradnának.
– Négyünkkel maradtál akkor egyedül, legkisebb fiadat pedig a szíved alatt hordtad. Mégsem éheztünk soha. Hogyan csináltad ezt, mama?
Felsejlik benne a mosolygó arc, mintha cinkosan rákacsintana.
– Ügyesen.
– Meg amikor Kádár a mi édesapánkat is begyűjtötte Kistarcsára.
– Hát az más volt. Fegyveresen törtek ránk a nyomozók, s úgy beszéltek vele, mint a kapcaronggyal. Sokáig azt sem tudtuk, él-e, vagy
már kivégezték. Ő sem tudta, mi volt a „bűne”.
– Aztán váratlanul, éjjel, szerenáddal érkezett haza. Egy a rabtársaival együtt szerzett dalt énekelt az ablak alatt.
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- Igen, az gyönyörű volt.
- Előttem van a jelenet, ahogy belép a szobába, megölelitek, megcsókoljátok egymást...
Tavasz közepén érkezett a telefonüzenet: kórházba vitték.
- Kezdődő, felfekvéses tüdőgyulladás - mondta a doktornő. - Megpróbálok kezdeni vele valamit.
Öccsével együtt érkezik a szombati látogatásra. A kórterem ajtaján
belépve látják, édesanya szeme csukva, minden lélegzetvételét hörgő
hangok kísérik. Nem tudni, hogy alszik-e, vagy ébren van.
- Itt vagyunk, mama! Mind a ketten.
Megcsókolja a homlokát. Hideg verejtékben úszik, zsebkendőjével
letörli, de a hűvös cseppek minduntalan kiütköznek rajta. Magas láza
van. Szomjas, szívószálat tesz hát a szájába, gyümölcslével megitatja.
Az elgyötört fej visszahanyatlik a párnára, és a csend most súlyos gránittömbként nehezedik rájuk, az ember úgy érzi, megfulladna, ha szét
nem törné az ormótlan sziklát szavainak pörölycsapásaival. Mesélni
kezd, mindent mindenkiről, a többi, itt nem lévő testvérről, egyenként
az unokákról, dédunokákról, igen, a kicsi már beszélni kezd, egyre szebben formálja a szavakat. Beszélni, igen beszélni, beszélni, amíg el nem
fogy a szó, amíg mindent el nem mond a távozóban lévő édesanyának,
ami őt érdekelheti, akkor is, ha tán semmit sem hall belőle.
A súlyos csend mégis ott marad, mígnem az édesanya maga töri szét.
Hirtelen megszűnnek torkának hörgő hangjai, szája szóra nyílik, mint
aki mégiscsak visszafordult a ki nem mondott, kérlelő szóra, ne menj el
még édesanya, maradj velünk. Visszafordult, hogy utolsó tiszta szellemi
pillanatában, egy mély sóhaj kíséretében, két másodpercbe sűrítve elmondja nyolcvannégy esztendő örömökkel, bánatokkal, reményekkel,
csalódásokkal, szenvedésekkel teli történetét.
- Hogy eljárt az idő! Csak most születtetek. Nyolcvannégy év egyetlen pillanat!
Vasárnap is, hétfőn is elmegy hozzá. Szava már nincs, csak fogja az
ernyedt, hideg anyai kezet, arcához érinti; simogass meg. De ő, miköz-
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ben érzi, hogy a kezét fogják, egy mosolygós angyalarcot is lát, az angyal kedvesen meg is szólítja.
- Indulhatunk?
- Igen, jövök már.
Ez utóbbi szavakat a fia is hallja, de oly elcsuklón, oly messziről,
hogy nem érti, már-már visszakérdez, ám látva az annyira megváltozott,
gyötrelem szántotta homlokot, csak közelebb hajol hozzá, még jobban
kinyitja fülét, szemét. A lélegzet oly gyenge, hogy már a hangszálak
sem rezegnek, de a nyelv, az ajkak Krisztusnak a keresztfán kimondott
utolsó szavát formálják.
- ...lv...g...zt...t...tt.
Aztán kisimul az arc, a homlok, eljött a végső gyógyulás.

2009. június
Böröczki Mihály: Csodakaréj
A semmi sem volt fölösleges nálunk,
csak ölbe fogtuk, s körbe-körbe jártunk,
és előjött, ha muszáj volt, hát többször,
egy kanál zsír a kiürült bödönből,
a karéj kenyér ráakadt a nyelvre,
de ma sem tudom miből és ki szelte,
úgy faltam-ettem, mint ki ölni képes,
de kisgyerekként mégse voltam éhes,
hisz kenyerünknek csoda volt a héja,
csak szorongattuk, váltva két marékra,
s az egész világ úgy fürdött a napban,
hogy ropogósabbat még nem haraptam.
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2009. július
Gősi Vali: Halkuló hiány
(változatok)
Hiányod halkul.
Csituló csend bújik,
s békesség suhan
ezüstfény-emlékeden.
Csillag vagy éj-könnyemen.

Halkuló hiány
csituló csendhez simul
osonó emlékeken.
Fakuló fényképeden
aranyló porszem pihen.

***
A Barátok Verslista honlapja a http://portal.verslista.hu oldalon nézhető meg. A feliratkozásokat a subscribe@verslista.hu címre várjuk.

Válogatás tagjaink írásaiból:
Kondra Katalin: Nagyanyó gombja
Nagyanyó gyakran mesél az életéről. A legtöbb történetet már ezerszer hallottam, mégis örömmel kuporodom a kandallója elé, amelyben vidáman pattog a tűz és ezeregyedszerre is, meghallgatom visszaemlékezéseit, mert olyankor megfiatalodik, szinte gyermek lesz. Egy alkalommal kincsekről beszélgettünk, és akkor mesélte a következő történetet:
„Az én nagymamám nagyon igényes asszony volt. Rengeteg szebbnél
szebb ruhát őrzött a cifrán faragott diófaszekrényben. Az egyik ruhája nekem különösen tetszett, mert csillogó aranygombok díszítették.
Nagymama ritkán hordta azt a ruhát, csak nagy ünnepeken. Ha senki
nem látta, odalopództam a szekrényhez, kinyitottam, és sóvárogva érintettem meg az „aranygombokat”. Egyszer aztán támadt egy ötletem.
Az jutott eszembe, hogy nagymama talán nem veszi észre, ha a szép
ruháról esetleg hiányzik egy-két gomb, úgyis nagyon sok van rajta. Még
nem jártam iskolába, de azért tízig el tudtam számolni, és a ruhán tíznél is több gomb volt. Egy alkalommal, amikor egyedül voltam a szobá-

19

KÉPZELD EL… – IRODALMI FOLYÓIRAT 2009/4-5. SZÁM
ban, fogtam egy ollót, és a szép ruháról – kissé ügyetlenül – levágtam
két gombot, majd gyorsan a kötényem zsebébe rejtettem, és fütyörészve kisétáltam a kertbe.
Odakint gyönyörűen sütött a májusi nap, és olyan jókedvem kerekedett,
hogy versenyt daloltam a madarakkal. A jókedvem azonban nem tartott sokáig, mert másnap Anyák napja volt, és nagymama nagyon készülődött.
– Melyik ruháját vegyem elő, anyuka? – kérdezte tőle édesanyám.
– Melyiket, melyiket, hát az aranygombosat. Anyák napja csak egyszer
van egy évben, nem igaz? – kérdezte vissza kedélyesen. Hirtelen már
nem volt annyira jó a kedvem, mint előző nap, de hamarosan megnyugodtam, mert nagymamának egyáltalán nem hiányzott az a két gomb, amit
én a párnám alatt őriztem.
– Mondd csak, Julcsika, te milyen ajándékot adsz nagymamának Anyák
napjára? – suttogta ebéd után fülembe édesanyám, amitől én nagyon
megrémültem.
– Még nem tudom – vallottam be őszintén, és délutáni szundikálás helyett azon törtem a fejem, hogy most mi lesz? Édesanyámnak almamagokból gyöngyöt fűztem, nagymamára pedig nem is gondoltam.
Odaadhatnám a két aranygombot – jutott eszembe, de gyorsan meggondoltam magam, hiszen akkor kiderül, hogy elcsentem.
Nem kell megmondani az igazat – suttogta egy belső hang. – Mondd azt,
hogy találtad, és úgy gondoltad, illeni fog a nagymama ruhájára. Nem is
tudom, miért, de kissé megkönnyebbültem, és azt tettem, amit az a
belső hang tanácsolt.
Délután, amikor megjöttek nagymamához a távolabb élő lányai, édesanyám elővette a nagymamának szánt, selyempapírba csomagolt vállkendőt, édesapám a rétről frissen szedett virágot és mindannyian odaálltunk nagymama elé. Én markomba szorongattam a két aranygombot, és
úgy éreztem, hogy a torkomat erősen szorongatja valami. Legszívesebben elfutottam volna, de már nem lehetett, mert mindenki arra volt kíváncsi, hogy milyen ajándékot kap nagymama a legkisebb unokájától.
– Julcsika, mit szorongatsz a kis kezedben? – fordult felém nagymama.
– Csak ezt a két gyönyörű gombot – léptem eléje megszeppenve. – Talál-
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tam, és arra gondoltam, hogy illik majd nagymama legszebb ruhájához.
A rokonok lelkendeztek, édesanyám kissé elpirult, de nagymama egyáltalán nem tűnt boldognak.
Gyorsan kezébe nyomtam a gombokat és igyekeztem kereket oldani, de
nagymama szavai megállítottak.
– Igazán szép ajándékot adtál nekem, Julcsika. Épp reggel vettem észre,
hogy hiányzik két gomb a ruhámról, most legalább lesz, amivel pótoljam őket.
A nap lassan ért véget, s az én rossz kedvemen nem segített sem a sok
finom sütemény, sem az, hogy nagymama nem hozta szóba később sem a
gombokat.
Hanem úgy fél évvel később, amikor rajta kapott, hogy a szekrénybe
bújva játszom az aranygombokkal, így szólt:
– Látom, nagyon tetszenek. Tudod mit? Rád hagyom örökségül. Ha meghalok, mind a tiéd lesz.
– Mind a tizenkettő? – kérdeztem megvidámodva.
– Honnan tudod, hogy tizenkettő? – lepődött meg nagymama.
– Olyan sokszor megszámoltam már, hogy mindegyiket ismerem – pirultam el.
A következő napokban nagymama szótlan lett. Fel akartam vidítani,
ezért odakuporodtam melléje, és a gombokról beszélgettünk.
– Mikor hal meg nagymama? – kérdeztem egy nap váratlanul.
– Hamarosan, kislányom, hamarosan – válaszolta.
– Hogy kérdezhetsz ilyen butaságot? – szólt rám édesanyám.
– Mert akkor enyém lesz az összes aranygomb – sírtam el magam megszégyenülve.
Néhány nappal később nagymama meghalt. Halála előtt magához hivatott, és kezembe adta a gombokat.
– Mostantól legyen a tiéd, nekem már nincs szükségem rájuk – mondta
szomorúan.
Azt a napot sohasem felejtem el. Akkor értettem meg, hogy mi a halál.
Láttam, hogy fekszik a koporsóban, láttam, hogy leeresztik egy mély
gödörbe, és megértettem, hogy soha többé nem mosolyog rám, nem szól
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hozzám. Sírtam, és azt gondoltam: minden gombot odaadnék, csak hogy
újra velünk legyen.”
Ennek már sok éve, az akkori kislány ma már dédnagymama, de a gombokat még őrzi, s talán egyszer továbbadja egy másik kislánynak –
ahogy nekem – ezt a történetet.

Bodó Csiba Gizella: Új napra...
Halvány a hajnal,
elmaszatolt szürkeségből
kandikál óvatosan,
véres szegélyűvé
foszló égből –
tenyerében hozza a napom.
Ma vajon azt kapom,
ami az én akaratom?
Talán. Ha nem erőszakolom
rándult akarással,
s ráhagyom.
Nem lopom a napom,
akkor talán – s csakis így –
megeshet,
ajándékul hozza elém
búcsúzóul az estet.

Simon Roland: Sötétkamra
Sűrű hálóba szédült,
halként vergődő terek
elől elszökött
az exponált jelen.
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Elek Katalin: A csend
A csendnek hangja van és ereje,
elragadó deleje.
Véghetetlen hatalom.
Bennem él, és átkarol.

Kenyeres Mária: Dráma
Hóhérom kér fel a táncra,
sajgás bénítja két kezem.
Hiénák húzzák a nótám,
mert azt hiszik, hogy élvezem.
Félelem dönt nászi ágyba,
megfogan hamis gyermekem.
– Akarom! – mondom. – Kívánlak!
Majd hallgatok, és megteszem.

Koporsóm faragják másnap,
velem hal fattyú kisdedem.
Síromat hóhérom ássa,
nefelejcs nő a szívemen.

Kovács Daniela: Nem haltál meg
Már rég nem rágódom kóró reményeken,
s már nem fed be a sors szomorúsága,
a kongó iszonyat sem csap már át felettem,
s a sírkő-sűrűjében sem kereslek hiába…
Nem haltál meg, Apu, a liget hűvösében
levél-nyelven suttogod régi álmaid,
s a váradi utcák konduló kövében
nevem mellé vésed ifjú vágyaid.
Nem haltál meg, Apu, a völgyek kanyarjában
s a liget árnyain is lényed imbolyog,
lángodat keresem az alkony aranyában,
szemem íriszében szemed tüze lobog.
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Itt élsz bennem már, örök idők óta,
meleged olvasztja szóra ajkamat,
míves szavaidat szórom tékozolva,
hisz mindegyik hordoz Krisztus-igazat.
Ezért nem kereslek a sírkő sűrűjében,
s a kongó iszonyat azért nem gyötör,
mert nem rágódom többé kóró reményeken,
hisz nem haltál meg, itt élsz örökkön.

Varga Katalin: Barlangvarázs a hegyen
Egy város ódon varázsa nyughely,
Vagy tán történelem, hegyek közt nem ugar,
Az én szívem szépségedtől gazdagszik
Hegykoszorúk messze tűnő smaragdjaival.
Óriási hegyek törékeny szépséged vigyázzák,
Égig érő fák nőttek fel, ágas gyökérlábakon,
Ősi üzenetek zord kövekbe halódnak,
Város lettél, csoda, varázsos Hámoron.
A zöld lombú fák panorámát strázsálnak
Ott, hol esténként száz csillag hunyja le szemeit,
Barlang köve hajnalban hűvösen simul tenyerünkben,
Karsztvizeknek táplálod szomjazó ereit.
Hol kéklőn fürge patak sebesen kanyarog,
József Attila szobra az Anna-barlang alatt,
Lillafüred vigyáz rád bújócskázva,
Fákkal sűrűn szegélyezett kis patak.
Alig találok szavakat az ámulattól,
Már tudom, turisták csodálatát kapod,
Szilárdan áll előttem a zord hegyfutam,
Lant pengő hangja így idézi korod
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Nagy János: A vigaszra várva
(tisztelgés a Mesterek előtt)

holnapra simára koptatom az imáim sorozatát,
maradok pedig itt ebben az éjben,
ahol tisztázatlan minden szó,
mozdulat és érintés –
egyre vastagabb ez a csend,
bennem beszélő jelen van,
ajtót nyitok rád ebben a világban –
egyszer már harminc ezüstért eladtalak,
csupa csodálkozás volt szemedben,
s nincsen határ, hogy megtaláljalak,
mikor keresnélek –
hosszú napok és tárgyak osonnak közénk,
a meztelen égre,
magammal cipellek, Mester,
ha nem is tudom,
s a nyugtalan szavak helyén,
csak a szél süvít,
míg én elnémulok –
évek jöttek,
éjszakák és nappalok,
ahogy kerestem benned a vigaszt,
azt idézhetetlent,
én ablak leszek feléd,
hogy újra lássalak
a megtalált úton –
már semmi sem bánt,
a te szökevényed vagyok,
átölel a fény,
majd holnap rád borulok,
s székem egyszer majd üresen tátong –
egy cédrus öleli át, ezt a csillagot.
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Fazekas Margit (Szomorúfűz): Lépcsők
A posta műemlék-épülete nagy, magas ház. Világos ablakai ragyognak.
Lépcsők sokasága vezet fel, mintha a végtelenbe, az égbe menne. Nagyon magasra.
Állok a lépcső alján (inkább úgy írom: ülök), szemeim a végtelenben járnak.
Ülök szemben, és nézek felfelé. Városunk központi postahivatala. Az
utóbbi időben sokszor megfordulok itt! Csak valahogy fel kellene jutni.
Valahogy fel kellene jutni. De hogyan?
Ki hitte valamikor, hogy egyszer az életemben még egy lépcső is akadályt jelent. Magam sem igazán értem. Valamikor vígan futkároztam fel
s le. Emlékeimben járom a lépcsőket. A munkahelyemre, a lakásomra és
mindenhová, ahová csak lépcsőn kell feljutni.
Ismered a lépcsőket! Vannak, amelyek a mélybe tartanak, és vannak,
amelyek magasra - nagyon magasra emelkednek. Vannak lépcsők, melyek
palotákba – a gazdagságot szimbolizáló, díszes épületekbe – visznek, de
vannak, melyeknek ódon emeletekre vezet az útjuk.
Vannak márványból, kőből, fémből, vasból, fából vagy akár kötélhágcsóból készült lépcsők.
De nem csak anyaguk szerint mások. Hiszen vannak ragyogóan díszesek
és márványosak, melyekre szőnyegen járva lépdelhetsz fel - vidáman,
gőgösen vagy szomorúan, szendén.
Vannak lépcsők, melyek hosszú életregényeket mesélhetnének, melyek
tehertől, fájdalomtól görnyedt lépteket vezettek és vezetnek. Van íves
és szögletes lépcsőfokos; vannak, melyek meredeken és vannak, melyek
laposan viszik lépteinket. Kanyargók és falhoz simulók, csiga, spirál alakúak, vagy éppen lengenek a levegőben. Fények ragyognak, vagy sikátorként védik a falak. Megnyúlnak, árnyékokat adnak, húznak, süllyednek,
gördülnek, peregnek.
Valamikor sokat lépegettem le s fel az emeletekről, sietve, vidáman
vagy bánatosan.
Sajnos, ma már csak álom, hogy a lépcsőt járom.
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Lentről – a lépcsők tövéből, kis kocsimban ülve – szememmel kísérve
gondolatban lépdelek a kanyargó, magasba meredő lépcsőfokokon.
Robogunk vagy cammogunk – húzzuk életünk terhét fájdalmasan, vagy
ritmusosan kopogunk.
Mélyet lélegzem – ülve a posta lépcsője előtt – a lépcső alatt. Sóhajom
messze száll. Szememet könnyfátyol borítja.
Belső küzdelmeim – magammal és az emberek nemtörődömségével,
érdektelenségével, az őszinte érzéseimmel.
Vajon tehetek-e róla, hogy engem mindezek is foglalkoztatnak? Hogy
kell foglalkoztassanak, hiszen az életem akadályai?

Viemann László: Istenem
Köszönöm, ami a világegyetem,
Föld és víz, tűz meg a friss levegő,
A napsütést, az est-éjt telt csillaggal,
Millió szirom-virágot, ami itt van,
És zenét, mi visszaad időt tükrében,
Csendet s sötétet, pihenést és alvó-álmot,
A szelet és esőt, felejtést, vele megbocsátást,
A szeretetet, ami összetart minden létezőt.
Talán akarnék valami mást is, természetes,
de, Istenem, mondd meg, hogy tudnálak megkérni arra.

Márton Zsolt: Évgyűrűk
Az évgyűrűk száma
Adja a fának
Korát
Törzsének vastagságát
Tekintélyt
Az erdőnek mélyén
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Számold!
Te mit látsz,
Ha tükörbe figyelsz,
S Magad arcát tekinted?
Ráncok!
Vagy ősz halánték?
Én mosolyt látok,
Ha rád nézek,
Barátom.
Oly sok kedves emlék,
Mely szívemben él,
Rád emlékeztet.
A gyűrűid száma
Harminckét karika.
Születésnap.
A te napod ragyog ma.
Barátaid kívánsága:
Legyél vastag fa!

Tóth Szilvia (Szivárvány): Édesanya
Friss, üdezöld, ránctalan.
Nő, növekszik, erősödik.
Erőpróbák jönnek-mennek.
Veri eső, fújja szél, csipegetik a madarak.
Csak telik-múlik az idő.
Ő egy kicsit fáradtabb,
színe fakóbb,
bőre egy kicsit ráncosabb.
Erőpróbák jönnek-mennek.
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Veri eső, fújja szél, csipegetik a madarak.
Csak telik-múlik az idő.
Ő már nagyon fáradt,
színe fakó,
bőre ráncos.
A szőlőből így lesz édes, mézes, érett Mazsola.

Szabóné Horváth Anna: Imaoltár
Egy város nem parasztnak való hely,
vagy szórjon magot a gazos ugar.
Az én lelkem portája gazdagszik
hegykoszorúk zöld smaragdjaival.
Óriás sziklaoltárát vigyázzák
égig érő fák merev lábaikon,
ős mondák felejtésbe halódnak,
városszellem hódít már Hámoron.
A zöld vízre Hold úszik strázsának,
ott mossa meg álmos fény-szemeit,
barlangcseppek szűrik tenyerükben
karsztvizeknek futkosó ereit.
Hol virágszőnyeg tarkán kanyarog,
József Attila gyűrt lépte alatt,
Lilla tekintete bújócskázva
fákkal kergetődző mosoly-patak.
Alig ébredsz fel az ámulatból,
már imádért a jutalmad’ kapod:
szilárdan kikerül egy hegyfutam,
lant szakad, s nem kőbe vésett korod.
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Kamarás Klára (Sida): Ő nem papucs
(Részlet a Pepita füzetek című regényből)
Beszélgetés egy kiskocsmában egy pohár sör mellett. Cigányzene.
Aztán séta a belvárosban. A Király utca fényes kirakatai. Egy darabig
ez volt a szombatesti program. A megbeszélnivaló azonban lassan elapadt, és Józsi unatkozott. Csak nagyritkán akadt ismerős az utunkba,
ha mégis, akkor azonnal megváltozott. Újra elmondhatta a régi vicceket
és a háborús élményeit is, amikről én már régen tudtam, hogy csak a
fantázia szüleményei. Ilyen esti sétán akadtunk össze Benczel Pannival,
akivel egy padban ültem annakidején a polgáriban. Alaposan megváltozott. Szőkítette a haját, és elegáns ruhája volt. Lám csak, a szürke kis
polgárista egérből magabiztos nő lett! Olyan jól éreztük magunkat vele,
hogy azonnal meg is hívtam egy vasárnapi ebédre.
Kacsát sütöttem és almáslepényt. Tudtam, hogy a konyhai dolgokkal nem vallok szégyent. Minden jól sikerült. Csak Panni egyik kérdése
ejtett gondolkodóba.
– Gizi, neked egyáltalán nincsenek igényeid?
Végignéztem magamon. Agyonmosott kartonruha és kötény volt
rajtam. Elvörösödtem. Inkább cselédnek néztem ki, mint feleségnek
Józsi mellett, aki szokás szerint fehér ingben és fehér porcelánnadrágban volt. Jól mutatott. A rendszeres napozástól, erdőjárástól olyan
volt a bőre, mintha minden nyáron vitorlázna, télen meg síelne. A fehér
ruha még ki is emelte ezt a sportos megjelenést. Én mostam-vasaltam a
fehér ruháit, büszke is voltam rá.
– Elégedett vagyok, igen – mondtam.
Megbeszéltük Pannival, hogy máskor is eljön. Három hét múlva, akkor úgyis Szent István napja lesz. .
– Meglátod, még finomabbat sütök, csak gyere. Úgy ünnep az ünnep, ha vendég is van. –
Azt hittem Józsi is örülni fog, hogy újra eljön a barátnőm, de
megakadt a fejében Panni kérdése, és napokig csak ezen rágódott,
morgolászott:
– Igények! Miféle igények? Majd adok én neked igényeket!
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Gyorsan telt az idő, és én esténként a receptkönyveket bújtam,
tervezgettem, mit süssek-főzzek Panni következő látogatására. Hadd
lássa, ha nincs is puccos ruhám, a főztömre igényes vagyok.
Már majdnem itt volt a következő látogatás, mikor Juliska állított
be hozzám:
– Ismered a Benczel Pannit? Olyan szőke, föstött.
– Jó barátnőm. Együtt jártunk iskolába.
– Szép kis barátnő! Láttam tegnap a Városházán. A folyósón, az
egyik ablakmélyedésbe húzódva csókolódzott az uraddal. Mit csinál
majd este, ha már délelőtt tízkor csókolódzik? Jó lesz, ha vigyázol!
– Talán rosszul láttad, de majd kiugratom én a nyulat a bokorból…
Apró jelentéktelen dolgok jutottak eszembe. Józsi pulóvere, amiből alig tudtam kikefélni a fenyőtűket. Máskor a mosás előtt a kifordított nadrágzsebből apró száraz virágok hulltak ki…, vagy különleges, fényes kavicsok. Minek az emlékei lehettek?
Először arra gondoltam, hogy nem szólok egy szót se, de annyira
bántott, hogy mégis, legalább annyit megkérdeztem a páromtól, kivel
volt a Városházán. Kinevetett és még neki állt feljebb:
– Gyönyörű osztálytársad van, mondhatom! Egy kerge tyúk! Ezt nevezed te barátnőnek?
Azért mégis elkészítettem az ünnepi ebédet. Háromheti spórolásba került, de kitettem magamért. Ebéd után leküldtem Józsit a pincébe. Oda tettük a dinnyét, hogy hűvös maradjon. Én meg a házasságra
tereltem a szót, aztán így folytattam:
– Nekem jó férjem van, de tudod, milyen fehérmájú nők vannak?
Mindenkit meg akarnak szerezni. Képzeld! Éppen a múlt héten látta a
szomszédasszony a Városházán Józsit egy kurvával csókolódzni. Azt
mondta, rá is ismerne, ha újra látná…
Panninak hirtelen megfájdult a gyomra. Azt mondta, haza kell mennie,
talán zsíros volt a rétes. Mindent köszönt, de a dinnyét már nem várta meg.
Nem próbálkoztam többet a régi lánytársakkal. Ha utcán összefutottunk valamelyikükkel, rövid beszélgetés után kitaláltam valamit, hogy
elkerüljük a további kapcsolatot.
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Ha Józsi megszomjazott, továbbra is vele tartottam, hadd igya
meg a korsó sörét vagy egy fröccsöt, ne mondhassa, hogy papucsot akarok csinálni belőle.
A csárdában, ahova legtöbbször mentünk, eleinte csak távolról köszöntötte a régi cimborákat, később egyre-másra fontos megbeszélnivalói akadtak. Én ebben a környezetben szinte senkit nem ismertem.
Ahogy megérkeztünk, leültetett egy szélső asztalhoz, ő pedig körülnézett:
– Ni csak! Itt a Keresztes Béla! Egy pillanat, azonnal jövök. – és
már ott is volt a baráti asztaltársaságnál, ahol a köszöntés után nem lehetett visszautasítani egy pohár italt.
Sok volt az ismerőse. Odáig fajult a dolog, hogy miután tőlem megszabadult, asztalról asztalra járt, mint egy házigazda, és mindenhol
felhajtotta, amivel kínálták, mint állította, csak azért, nehogy valakit
megsértsen. Nem lehetett beszélni a fejével. Mit tehettem? Megpróbáltam elfoglalni magam, hogy ne üljek ott olyan árván. Így volt azon az
estén is…
Szólt a zene. Valamirevaló, fiatal nő, akivel táncolni lehetett, alig
volt a láthatáron, hát felkértek, kapkodtak kézről kézre. A cigány a
„Schneider Fánit” játszotta végkimerülésig. Én pedig úgy éreztem, a világvégéig bírnám…. A hangulat szinte a falakat feszegette. Egyszer
csak azt vettem észre, hogy már mindenki kidőlt körülöttem. A ritmusra tapsoló kör közepén egyedül roptam a táncot, aztán valaki elkiáltotta
magát a hátsó sorból:
– Az asztalra, hogy jobban lássuk! –
Nem tudom, mi ütött belém. Ott jártam tovább magamban az asztalon, nevettem, és úgy éreztem, kigyúl körülöttem a világ, és én egyedül ragyogok, ragyogok ebben a fényben. Már vizesen tapadt hozzám a
blúzom, csatakos volt a hajam is, mikor hirtelen felébredve ebből a varázslatból, körülnéztem, és a szememmel Józsit kerestem, nem dühöse, hogy ilyen feltűnést keltettem. Megdermedtem: Józsi nem volt sehol.
Az egész este fáradtsága egyszerre tört rám. Segítséggel is alig tudtam lekászálódni az asztalról.
A zakója a fogason lógott. Talán nem ment haza egyedül. Rosszul
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lett? Attól nem féltem, hogy megverték, hiszen mindenki ismerte az
erejét, hárman se bírtak volna vele. Esetleg hátulról leütötte valaki, és
most ott fekszik valahol magatehetetlenül… Magamra terítettem a zakóját, hogy meg ne fázzak, és kimentem az utcára. Nem volt sehol. Bementem a csárda mögötti telekre. Csak egy sárga lámpa világított, alig
láttam. A bokrok alját, a kerítés tövét néztem, nem fekszik-e valahol
egy árokban. Aztán a mellékhelyiséghez mentem.
Nyitva volt az egyik fülke ajtaja. Ott ült. A nadrágját se húzta le.
Csukott szemmel kommandírozott:
– Jobbraaaa át! Puskát váááll-hoz! Tűz! Tűz!
– Józsi, az istenért! Én vagyok, Gizella. Megismersz?
Egyik szemét résnyire nyitotta:
– Bradaj! Bradáj! Tudod mit jelent? Öntsd a lét!
Lé az nem volt sehol, csak a nadrágja szára körül láttam valami tócsát. Nagy nehezen lehúztam róla, még csak nem is tiltakozott. Csak attól féltem, hogy jön valaki, és meglátja ebben a szerencsétlen állapotban. De ki jött volna? A csárda törzsközönsége az első sarokig vagy egy
bokorhoz tántorgott csak el ilyenkor, hogy a dolgát végezze. Büdös volt
az egész környék.
Józsit megszabadítottam a koszos alsónadrágtól és visszahúztam
rá a pantallót. Közben kicsit magához is jött annyira, hogy rám támaszkodva el tudott indulni. Útközben újabb agyszüleményein nevetgélt:
– Te vagy a vezető… Te vagy a vezető, én meg az autó. A vezető
nem ihat, de az autó nem baj, ha részeg… Még a rendőr se szólhat érte.
Én autó vagyok… Jól kibántam velük… Csak téged írhatna fel a rendőr…

Horváthné Nagy Zsanett: Álljak OTT
Mondd, mi legyek, ha nagy leszek?
Mondd, még mindig nem késő?
Minek képzeltél, álmodtál,
Minek teremtettél, Teremtő?
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Virágnak se szép, se illatos,
Fának nyughatatlan vagyok.
Hangyának nem elég apró,
De mondjuk, lehetnék villamos!

Komédiának tragikus,
Drámának szétcsúszott vagyok,
Mondd, hogy tartsak így össze
Megannyi könyvlapot?

A sárga színt én kedvelem,
Mint drága, jó nagyikám.
De ha nem szólnék, csak berregnék,
Ugyan ki figyelne rám?

Inkább egyetlen vers legyek!
Boldog is és szomorú.
De névtelen és kiadatlan,
Nem kell babérkoszorú!

Könyv leszek, már tudom!
Csak legyen, aki megír.
Bár tudománynak, elvnek
Aligha lennék stabil.

De álljak OTT egy síron
Én. Betűről betűre.
Szívekbe ugyanúgy,
Mint kőbe-fába vésve.

Regény leszek inkább,
Azt úgyis szívelem.
De dráma legyek vagy komédia?
Súgd ezt meg nekem!

Mondjam el, mit nem lehet,
Mit más, ki se tud.
Hogy a sír csak temet,
A lélek nyit kaput.

Kovács Károly (koka): Cím nélküliek…
Nincsenek nagy igényeim, csak nézni valamit Veled,
Olyasmiről beszélgetni, miről – mással – nem lehet.
Vagy csak hallgatni a csendet, s nézni egymást végtelen’,
Ki nem mondott szavainkban az eltitkolt szerelem.
***
Az időt visszaforgatni szeretném, hogy
megint olyan legyen az életem, mint
amikor még nem ismertelek. Érthető és színtelen,
amikor még első helyen a ráció foglalt helyet.
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Ódor György: Egyetlen, ami létezik
Nincsen más, csak az az őrület,
mitől rohangálok utánad.
Szoknyalibbenés, hófehér combok,
s mosolyodban a barna nevetés.
Még jó, hogy ez a láthatatlan fonál
megmaradt, követni tudlak.
De félek már mozdulni, el ne szakadjon

Csontos Márta: Fa monológ
Fák oldalán hímez
térképet az idő,
rücskös torzó a világ.
Sima kéreg alatt
szorong a romlás lehelete,
a jövő megszáradt virág.
Mi van a lomb alatt,
hová kúszott az ígéret?
A vigasz csak roncs.
Hiába flörtöl a szél
arcom hideg holdján,
létem kidobott konc.
Sikoltva zihál a gyökér,
nincs már tapadás,
csak a túlélés gyötör.
Szoborba önt az indulat,
s ha lecsap a vihar ostora,
testembe törik az égi tükör.
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Zöld borostyán szoknyába
bújik a nyár forró keze,
hűs semmittevés a délután.
Csak messze néző arcom
méltósága úszik a légben,
s a Nap elpihen a koronán.
Oly könnyű a csend súlya,
létemben táncol a fény,
lassan meghal a szorongás.
A költő tenyere csonkomra simul,
s a percek bűvös ritmusában
szívemből kiszakad az odaadás.

Bank Amanda: Kuporgó eltűn(őd)és
Térde alatt átkulcsolt kézzel kuporog a kanapé sarkában... Az utolsó sugarak besurranó fényei kicsit a szemébe sütnek, de tűri, mert igazából
nem arra a látványra figyel, ami a szemein keresztül érkezik eléje, sokkal
távolabb jár, sokkal messzebb néz, gondol, érez... Így azt sem veszi észre, hogy a levegő hűvösödik és megcsippenti karját a hűvössége...
Enyhe libabőr-képződmények jelzik csak, hogy fázik, de nem veszi észre, mert számára most abban a csöppnyi világban is hideg van, zúzmarás
hideg... Ahhoz képest az angol levegő semmi...
Próbál magának életet álmodni, és megérteni előre megfejthetetlen titkokat. Próbálja megérinteni az ég tükrét, összekócolni a habos felhőket, vagy csak végigszaladni egy tengerparton... Csak teremteni egy
olyan pillanatot, ami nem szürke, nem átlagos és felettébb nem magányos.
Amikor Istennel telve élvezi mindazt, ami körülveszi és ami belül benne
van... Ahelyett, hogy kicsinek érezné magát és utolsónak... Elfelejtett kis
virágnak az ablakban, aminek csak ígérték, hogy meglocsolják... Néha végigfut rajta a jeges aggódás, mi van, ha sosem érnek véget az álmok, mi
van akkor, ha a dolgok olyanok, mint borús perceiben látja? De azt
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mondják, a csüggedőnek mindig rossz napja van, az örvendezőnek mindig
ünnepe. Hát ez az, minden nap próbál örvendezni, és meg is látja a többet, a szépet, a jót, a különlegeset és a drágát... De ha nincs kivel megosztani, egy idő után mindez unalmassá válik... És aztán eljön a perc,
amikor elfárad... Kicsi pillangóként piheg összekuporodva és észrevétlenül... És tényleg tökéletesen eltűnik onnan, ahol épp van...

Varga Tibor: Mi vagyunk
Tükörbe nézek - te nézel vissza rám.
Két csillagodban ott vagyok.
Létem aranyló alkonyán
úgy leltem magamra benned,
mint hangjegyekre a dalok.
Mint mikor harangok énekelnek,
torkomból úgy szólal szavad,
s míg vélem itt e földön élsz,
nélküled nem vagyok egész,
nélkülem nem lehetsz magad.
.

Végh Sándor: A keletkezés
Mi szeretnék lenni?
Az útszélén árnyat adó fa,
alatta fáradt vándor és egy tarisznya.
Vagy lehetnék
ágain a levél – hallgatva,
hogy közöttünk a szél miként zenél.
Még inkább lennék fészeklakó
fióka, ki tátott szájjal
csipogja kérelmét.
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Vagy fáradhatatlanul lebbenő
madárszülő,
ki fészkébe éppen hazatér.
Lennék titok a fa tetején,
mely a világló háttér előtt
karmolja énjét a valóságba.
Vagy lennék gyökér, kitárt
karjaimmal tartva az eget,
imádkozva a fényért,
addig, míg lehet.
Mi szeretnék lenni?
Keréknyom, mely a homokban
hosszú csíkján illan tova.
A vándor maga,
görbe hát meg egy faderék,
nézi: miféle térkép ez, ahogy
csüngő kezekkel simítja kérgét.
Örök kérdező lennék.
A fogva tartott máról faggatnám
öreg barátom’, mielőtt rám dőlne
az idő. Csak egy fa lennék
azért, hogy árnyékában
újraéledjen az ismeretlen jövő.
Mégis, mi szeretnék lenni?
Egy ember, akinek az életben
egy pillanatra ottmaradt a nyoma.
***
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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Gősi Vali: Anyák, ha sírnak
Anyák, ha sírnak
– csak éj-csendben, hangtalan –
könnyeik nyomán
a gyermekük mosolyán
hajnalszín virág fakad.

R. Vitál Mária: Testem palástja
Bőröm bársony leplére
ráomlik a meleg fény,
remegő kezed félve,
testem palástjához ér.

Száraz ajkam csókkal
bőröd cseppjébe mártom,
simogató gyöngykezedet
éj leple alatt várom.

Álomittas testemen
harmatujjad ha táncol,
ébredő vágyat érzek,
mely remegve elárul.

Verejték – apró szemmel –
gyöngysort fest keblemre,
sós harmat testemre ül
puha párnát keresve.

Ujjbegyed ismert tájra
titkos kóddal érkezett,
bizsergő idegszálam
fogadja a jeleket.

Az itatós bőrünkön
elillannak a nedvek,
szőrszálat vigyázzállásba,
vágyparancsok kergetnek

Kezed varázsa megérint
ismert idegszálakat,
bőröm térképe alatt
szimfóniát játszanak.

A bástyánk rózsás színe
ha később elhalványul,
a ráncos árkaiból
az idegen is számol.

Pillanatból szőtt varázst
a boldogság mámora,
illatos kertbe szárnyal
lelkünk virágzó illata.

Cserzett bőrünk csak álarc,
alatta mély barázda,
az élet porát nyeli
testünk védőpalástja.
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Hanyecz István (shf): Tavasz illata
Izzó szerelem
karjaid között gyönyör
meghalni vétek

ragyogj Napsugár
tündökölj csendes éjben
csermely-csobogás

míg itt vagy szeretsz
amikor elmész vágy űz
csókod éhezem

komor-bús felhők
sötét vihar közeleg
vad villám cikáz

Titkok Leánya
mesélj hittel kedvesen
Éden kertjébe

viharok dúlnak
kontinensen tűz pusztít
áradás tarol

Tavasz illata
virágba borultak fák
ajkam csókra vár

hé! Emberiség
hol a józan belátás
a tisztes világ

Szabolcsi Erzsébet: Elpattant
(Cseh Tamás emlékére)
Csak ült és játszott.
Megpendített bennünk is
zsongó húrokat.
Désiré s Irén,
fehér babák felhők közt
vigyázzák álmát.
Húrokon lépdel
füstbe burkolt dallamok
végtelenjébe.
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Móricz Eszter: Kötődés
Itt, Európa szívében
és a világon bárhol:
élünk, dolgozunk, alkotunk,
tesszük, amit tenni kell.
Vagyunk láthatatlanként,
vagyunk, mint bárki más,
a világ másik végén
és itt Európában.
De valami összeköt,
összeköt a név, az
ősök emléke, a
hajdani sors, magyarság,
a nyírségi dombok,
Szatmár híres lankái.
Összeköt bennünket a
Szamos, a Túr, a Tisza,
összeköt bennünket a szó,
még ha nem is értjük egymást...

Nagy Erzsébet (Pendzsi): Míg nem voltál
Míg nem voltál,
nem tudtam, mily
szőkék a mezők,
nem értettem
a madarak énekét,
s a bodros felhők mögött
nem láttam a kéket.
A barackvirág fodros
ruhái sem voltak szépek,
s az alkony bíborban égő
fáiban szunnyadt a vágy.
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Míg nem voltál,
nem tudtam, hogy hozzád
vezetnek ezüstbe font,
napsugaras utak,
hogy minden tavasz
csak feléd mutat,
s a tenger csókos habjaiban
a Te ajkad feszül.
Csak bolyongtam,
árván és esetlenül,
kerestem a hozzád vezető utat.
Míg nem voltál,
bénán csüngött a karom,
s nem pihenhetett
galamb-szelíd válladon.
Szemem íriszén
fényüket vesztették
a boldogság-csillagok,
s nem sarjadtak
mézízű holnapok.
Míg nem voltál.

Geisz László: Napkorong
A napkorong ha felkúszik az égre,
elűzve végre,
az éjszakát,
két szemeddel tekints fel a fényre,
keresd a léted
szép oldalát!
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Lehet, hogy árnyak néha rád találnak,
ha arra járnak,
s ha bármi bánt,
tekints az égre, és örülj a mának
s a vadvirágnak –
domb oldalán.
Örülj, ha simogat a nyári szellő,
susog az erdő,
madár dalol.
Ne várd a véget, hisz' az úgyis eljő,
s nem látszik felhő –
a föld alól.

Mayer Zsó: Szülőföldem
Ha a szülőföldemre gondolok, szívem nagyot dobban. Gyermekkorom tájai, ízei, hangulatai, eseményei villannak fel bennem.
Az egykori táj – dombjaival, rétjeivel, dűlőútjaival, szálfaegyenes nyárfáival, hatalmas koronájú tölgyfáival. Egy vizenyős terület partján sorakozó fűzfák, melyek olyan „szomorúak” voltak.
A szülőház kertjében a már akkor is vén diófák, gyökerükkel mélyen a
földbe kapaszkodtak. A tűző nap sugarai elől a lombja alá menekültünk,
mely hűs árnyat adott. Az elterülő lapulevelek között békák hada ugrált.
A poros út szélére gyakran leültünk játszópajtásaimmal papsajtot szemezgetni. A szemlélődő gyermeki tekintet sohasem látja az egész horizontot. Látásomnak sugarában a körnek mintegy csak egy szelete fért
el. A körülöttem megismert tárgyak képzeletem egész növekvő tartományát bűvöletében tartották.
A föld gazdag volt. Az öregek szavát bizonyította: bő termést adott
évről évre. Igaz, dédelgették, művelték, szent volt nekik.
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Egy maroknyi föld milyen vágyakat hoz fel bennem: ezt csak az tudja
igazán, aki már morzsolt szét tenyerében anyaföldet.
Ez az érzés jót tesz az ember lelki békéjének. Gyermeki fantáziámban
élénken élnek a kaszálók, legelők petrencéi, ahogyan szinte mértani
pontossággal, egy síkban sorakoztak. Orromban érzem a széna illatát,
melyet szekérre rakva hoztak haza és a szénagyűjtő padláson tároltak
télire a jószágnak takarmányul.
Érzékeimben, lélegzetemben is jelen van a hegyek által körülvett kis tó,
amelynek különös a hangulata, azért mert kicsi volt, s aszály esetén vize
néha kiapadt. Esténként a békák brekegése jelezte, hogy él a pici tó.
Az égnek is valami másfajta, áttetszőbb, igézetesebb színe volt, mint
máshol. Bár lehet, hogy elfogult vagyok, sőt biztos...
Volt a tájnak kietlen része is, ilyenkor mindig a tatárokra gondoltam,
akik – az öregek elbeszélése alapján – végigdúlták e vidéket is. Ebből az
időből tárgyi emlékre nem bukkantam.
A táj az évszakok fordulása szerint változtatta arcát.
A falu és környéke a Bakony szívében szénbányászatunknak volt egy fontos forrásvidéke: barnaszenet bányásztak. A bánya feltárása révén munkalehetőség akadt bőven. Sok ember találta meg itt a megélhetését.
Az egykori poros-sáros utak helyén aszfaltutakat találok. Liget, virágágyások, alig ismerek a vidékre. Épületeket bontottak le, ezzel egy sajátos ősi életforma süllyedt el. Az élő múlt megőrzéséért múzeumot hoztak létre. A kinőtt épületekben új élet talált otthonra. Könyvtár, lakónegyed, patika, művelődési ház található itt.
Talán ezért is lesz mindig szebbé, tisztábbá, áttetszőbbé a kép, amelyet gyermekkorom tájairól az emlékezetemben őrzök. Megérett, mint
a gyümölcs, zamatos lett, mint az óbor, zárttá, befejezetté, mint a műalkotás.
A pici katolikus temetőben nyugszanak nagyszüleim, dédszüleim, azok
egyenes- és oldalági rokonai. Szinte minden síremlék egy emlékképet
lobbant fel bennem. A temető mellett futó út zaja el sem jut a fülemig,
ha a sírok mellett emlékezem.
Számot vetek magamban, vajon jól sáfárkodtam-e a rám bízott kin-
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csekkel? Elmélkedem azon, amit e varázslattal, intelemmel gazdag gyerekkori tájtól kaptam.
A korán elkötelező, további sorsomat meghatározó szerelem minden
ízét, színét, a hegyek zöldjét, a rétek pompáját.
A földjét, melynek egy darabját nemcsak a markomban tartom, hanem a
lelkem mélyén őrzöm.
Egy élet kevés ahhoz, hogy ezt az adományt letörlesszem.

M. Simon Katalin: Memento mori
Bűnösök keze ártatlan vért ontott.
– Atyám, miért hagytál e kínban el? –
Szállt az ég felé az utolsó fohász.
S az őrült tömeg kórusban zúgta: Feszítsd meg Őt!
– Élted áldozom a földi bűnökért – szól az Atya. –
Megváltó fényed örökkön ragyogni fog! –
A Fiú vére folyt a keresztfáról,
S a megváltottak kéjjel nézték őt.

Maszong József (Samway): Szerelmed máglyáján
Szerelmed máglyáján vergődöm,
álmaim vágyában fürdöm éjjel,
oltsd szomjam, simulj hozzám,
ölelj, csókolj izzó szenvedéllyel.
Kacagj, szemedben égjen a láng,
vegyél el mindent, mi téged illet,
ne kegyelmezz, könyörgöm, repíts,
vigyél az égő pokol mélyére.
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Érezzem tested, szoríts magadhoz;
felnyögsz, feszülök, könyörülj rajtam,
szeress, simulj ölemre, édes végzet,
vigyél magaddal, ha pokol is a vége.

Hangya Lajosné: Őszi csend
A csend jó dolog,
Nem gondolod?
Meghallod lelked hangját,
Sajátos gondolatid varázsát.
Meghallod, hogy susog a szél,
Hogyan hullik le egy levél.
Meghallod a rovart, ahogy az avarban motoz,
A csodás szeptemberi ősz örömöt hoz.
Meghallod a csízek dalát,
Még reményed van az élethez talán?
Minden rendben, képzeld el...
A léted’ soha ne add fel!

Hajdu Mária: A költő magánya
Ha a költő maga marad,
akkor is csak verset farag.
Szívét ha bánat mardossa,
vagy éppen a sors rugdossa.
Írni kell, ha öröm éri,
szép szavait ingyen méri.
Eső hullik, arról is ír,
verseivel nevet és sír.
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Leírja a boldogságát,
éj sötétjét, nap sugarát,
kerti virágok illatát
vagy az erdő suttogását.
Hű barátja ölelését,
régi idők szép emlékét.
Ritmusosan csengő szavak,
neki csak a verse marad.

Rácz Katalin: Az utolsó írástudó
(Mesék a jövőből)
Egyszer volt, hol nem volt, a Bükkön innen, a Bakonyon túl (talán pont
ott, ahol a kurta farkú malac túr), élt egyszer egy család. A huszonkettedik században jártunk.
Tudom, tudom! Lehet, hogy így kellett volna kezdenem, hogy egyszer
lesz, hol nem lesz? De láttatok már mesét így kezdődni? Ugye, nem?
Mert még én sem!
Hiszen attól mese a mese, hogy valaki elmeséli egy másvalakinek –
mondjuk nagyapó az unokájának –, hogy mi történt valamikor régesrégen. Vagyis a mese valamikor régen volt. Nem egyszer lesz, hol nem
lesz, hiszen akkor nem lehetne elmesélni. Vagyis egyszer volt, hol nem
volt, mondja a huszonegyedik században született nagypapa a huszonkettedik században született unokájának. Értitek, ugye?
No, szóval: egyszer volt, hol nem volt, a Bükkön innen, a Bakonyon túl,
vagyis Magyarországon (remélem, ezt már régen kitaláltátok), élt egyszer egy család.
Apuka, anyuka és három fiúgyerek. Nagycsalád. A legnagyobb gyereket
Jakabnak, a középsőt Józsefnek, a legkisebbet pedig Márknak hívták.
Mindennapi három gyerek volt. Pontosan úgy éltek, mint a többiek,
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semmi különleges nem volt rajtuk. Jakab nyolc éves volt, József hat,
Márk pedig mindössze négy éves.
A két idősebbik fiú már iskolába járt, Márk nagyon irigyelte őket ezért.
Történetünk éppen a bizonyítványosztás napján kezdődik. Jakab és József elment tehát az iskolába az utolsó tanítási napon, Márk pedig óvodába ment édesanyjával. Ugyanabba az óvodába járt, ahol anyukája dolgozott, így nagyon jó sora volt.
A bizonyítványosztás napja különleges nap. A nebulók szépen felöltöznek, néhányan verset mondanak, a többiek énekelnek, az igazgató beszéde után pedig valamennyien táncra perdülnek és eléneklik a Vilmos
király tiszteletére írott himnuszt.
Igen, jól hallottátok, akkorra már királyság volt Magyarországon (majd
az unokáitok meglátják, hogy igazat beszélek, ha tényleg az lesz!). Vilmos király az amerikai Bill királynak volt egyenes ági leszármazottja.
Bill már 2020-ban megalapította az Amerikai Egyesült Királyságot. Digitális uralma volt, számítógépeken és mobiltelefonokon alapult. Utódai
benépesítették a világ országainak trónjait. Magyarországi Vilmos, az ő
ükunokája, már itt született Bakonybélen.
Szóval, miután a gyerekek elénekelték és eltáncolták a digitális himnuszt (nem virtuálisan, hanem valóságosan ám!), valamennyien felmentek
saját osztálytermükbe, ahol az osztályfőnök egy nagy zsák csipsszel és
egy kis tálcán néhány csippel várta őket.
Jakab kicsit megijedt a temérdek csipsz láttán.
Mi lesz, ha valamelyikünk kap egyet? - gondolta aggódva, de azután elhessegette rossz érzéseit, hiszen mindig is jó tanuló volt, ilyen szégyenre igazán nem kellett számítania. Akkoriban ugyanis az a módi járta, hogy a rossz tanulók kaptak egy nagy zacskó csipszet, hogy legyen
min rágódniuk a nyár folyamán, a jó tanulóknak pedig egy számítógépes
csip járt, amelyet el kellett vinniük valamelyik írástudóhoz, aki megmondta nekik, melyik tantárgyból milyen osztályzatot kaptak.
A három fiú szülei nem szerették az írástudókat. Voltaképpen a többi
ember sem szerette őket, még Vilmos királyról is az a hír járta, hogy
már neki is elege van belőlük.
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Az írástudókat csak az írástudók szerették, de nehogy azt higgyétek,
hogy egymást szerették volna olyan nagyon, éppen ellenkezőleg, ők sem
igen szívelték egymást. Csak magukat szerették. Minden írástudó szeretett egy írástudót, aki saját maga volt.
Nem mindegyikük volt rossz ember, mert attól, hogy valaki sokat tanul
vagy nagyon okos, egyszóval írástudó lesz, még nem lesz se jobb, se
rosszabb, mint amilyennek született. De azért tartani lehetett tőlük,
némelyiküknek még az igazmondással is sokszor meggyűlt a baja.
A fiúk édesanyja még aznap délután elvitte a két csipet a szomszéd utcában lakó írástudóhoz. Nagy háza volt, benne egy óriási számítógép,
majdnem akkora, mint egy igazi elefánt. Az írástudó kivette a csipeket
a borítékból, egyenként behelyezte őket a számítógép megfelelő rekeszébe, hosszasan tanulmányozta a képernyőn átfutó, mások számára értelmetlen krix-kraxokat, majd visszaadta a két kis fémdarabkát.
Gratulálok, asszonyom! – mondta. – Mindkét gyerek minden tantárgyból
kiváló eredményt ért el. Legyen nagyon büszke rájuk, ritkán van szülőnek ilyen szerencséje a gyerekeivel. - Mindjárt nagyot is sóhajtott,
mert bizony az ő fia aznap egy nagy zacskó csipsszel tért haza, de ezt
mégsem akarta a boldog édesanya kicsit pisze orrára kötni.
Százezer forintot kért, az édesanya egyhavi fizetésének megfelelő
összeget. Nem volt mit tenni, ki kellett fizetni. Bár az édesanya örült a
jó hírnek, mégis nagyon sajnálta ezt a temérdek pénzt kiadni ilyenkor, a
szünidő előtt, amikor minden fillér számított.
De ez volt a rend. Előírás. Mindenki számára kötelező. Ha valaki nem olvastatta el a csipet három napon belül, akkor annak tartalma automatikusan letörlődött. Volt bizonyítvány, nincs bizonyítvány: a gyerekeknek
osztályt kellett volna ismételniük.
Az édesanya nem akarta, hogy az ő gyerekei is olyan sorsra jussanak,
mint sok szegény család gyereke, akik már tízévesek is elmúltak, és még
mindig az első osztályba jártak, mert szüleiknek nem volt pénzük kifizetni az írástudót.
Nem volt ez mindig így. Nagypapájuk sokat mesélt a gyerekeknek arról
a régmúlt, csodálatos korról, amikor még nem voltak írástudók. Minden-
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ki maga intézte az ügyeit. minden családban volt számítógép, (képzeljétek, volt olyan család, ahol kettő is!), szinte minden embernek volt mobiltelefonja.
– Neked is volt? – kérdezte kíváncsian Márk.
– Igen, persze, bár amikor még olyan kicsi voltam, mint te, akkor még
nem volt. Tízéves koromban kaptam az elsőt, és huszonöt éves koromig
összesen tizenhat mobiltelefont használtam el. –
– Olyan öregen? – csalódott Márk, aki már elképzelte, mit is tenne ő
most egy mobiltelefonnal.
– És azután mi lett velük? – kérdezte Jakab.
– Hamar elavultak, egymás után. Ki kellett dobni őket. Én meg olyan öreg
lettem, hogy már nem lett volna értelme újat venni, úgysem tudtam volna bánni vele.
Ettől kezdve már ő is az írástudókhoz járt, ha telefonon akarta elintézni az ügyeit.
Másnap megkezdődött a nyári szünet. A három fiú már nagyon várta ezt
a napot, még Márk is, mivel édesanyjuk, aki óvónő volt, szinte az egész
nyarat velük tölthette, az alatt a néhány hét alatt pedig, amikor dolgoznia kellett, a nagypapánál laktak. Édesapjuk, aki keményen dolgozott
az erdőben, csak két hetet nyaralhatott a családjával, ilyenkor rendszerint Balatonakarattyára utaztak. A gyerekek a nagypapa ergényi házában érezték legjobban magukat. Sok játszótársra leltek ott az évek
során, esténként pedig szinte elbűvölték őket nagyapjuk meséi az előző
évszázadok eseményeiről. Valósággal itták az öreg szavait, nem győztek
betelni vele.
Az öregapó elmesélte nekik, hogy a huszonegyedik században a technika olyan gyorsan fejlődött, hogy a számítógépek és mobiltelefonok
szinte napról napra bonyolultabbak lettek. A fiatalok hamar megtanulták a használatukat, egyre korábban kezdték el használni őket, a század végén már az óvodásoknak is volt mindkettő. A nyugdíjasok már lemondtak róla, hogy valaha is megtanulják ezeket a bonyolult dolgokat,
hiszen amikor ők iskolába jártak, még egyszerű vezetékes telefonokat
és számológépeket használtak. Később aztán egyre rosszabb lett a
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helyzet. Még a fiatalok sem tudtak lépést tartani a gyors fejlődéssel,
és felnőtt korukra már ők sem tudták követni a bonyolult kezelési utasításokat.
Csak néhány, kivételesen tehetséges ember tudott a gépek közelében
maradni, ezekből lettek az írástudók. Azért nevezték őket így, mert nagyon régen, talán évezredekkel ezelőtt, még nagyon kevés ember tudott
írni-olvasni, és ez a kevés ember intézte a többiek ügyes-bajos dolgait, ők
voltak eredetileg az írástudók. Rájuk emlékezve, és mert ugyanolyan kivételezett helyzetben voltak, lettek a mostaniak is írástudók.
– Én is írástudó leszek! – határozta el Jakab még azon a nyáron.
– Meg én is! – tette hozzá József.
Márk csak hallgatott, neki egészen más dolgok jártak a fejében.
Nagypapa a fejét csóválta, de nem mondott semmit erre a nagy lelkesedésre.
Teltek-múltak az évek, Márk is iskolás lett. Jakab már 18 éves volt, befejezte a középiskolát. Mind a három gyerek kitűnő bizonyítványt hozott, minden évben. A szomszéd utcában lakó írástudót már a gutaütés
kerülgette az irigységtől, amikor édesanyjuk – most már évente három
csippel – az utolsó tanítási napon beállított hozzá.
Jakabnak még mindig feltett szándéka volt, hogy írástudó lesz, de látva
szülei ellenszenvét az írástudókkal szemben, úgy döntött, ezt egyelőre
titokban tartja. Arra kérte szüleit, hadd menjen a királyi udvarba tanulni, ahol az Univerzális Akadémia székelt. Nem trónolt, mert azt Vilmos király tette, hanem csak székelt. Vagyis, ahogy az egyszerű ember
mondaná, ott volt.
Szülei örültek, hogy fiuk ilyen rangos helyen tanul tovább, bár pénztárcájuk eléggé elvékonyodott a sok kiadástól. – De sebaj, majd összehúzzuk magunkat kicsit – gondolták.
Két év múlva József is a testvére után ment az Akadémiára, és – lássatok csodát! - újabb két év múlva Márk is követte őket.
A szülők egyedül maradtak az öreg házban, de nem sokáig, mert egy év
múlva Jakab befejezte tanulmányait, és hazatért.
– No, mire vitted ott az Akadémián? – kérdezte apja a hazatérő Jakabot.
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– Írástudó lettem, édesapám! – újságolta a fiú büszkén.
– Titokban azt reméltem, hogy orvos lesz belőled – sóhajtott az édesapa.
– Vagy tanár – tette hozzá az édesanya.
– De édes szüleim, az írástudónak sokkal okosabbnak kell lennie, mint az
orvosnak vagy a tanárnak! És sokkal többet is tud keresni!
No, erre már a szülők sem tudtak mit mondani. Szép csendben napirendre tértek a dolog felett. Jakab pedig kibérelt egy házat az utca
végén, és ott rendezte be irodáját. Hamarosan a számítógépe és a mobiltelefonja is megérkezett, és büszkén szögelte fel a réztáblát a ház
falára:
Kása Jakab
okleveles írástudó
Félfogadás: naponta 8-16 óráig
szombaton és vasárnap szünnap
Teltek-múltak az évek, nemsokára József is befejezte az Akadémiát.
Kitüntetéssel, mint Jakab, és ő is írástudó lett, mint Jakab. Ő az utca
másik végén lévő házban nyitotta meg irodáját. Ritka szerencse volt ez,
egy családban már a második írástudó, ilyen család az egész városban
nem volt még egy. De a szülők valahogyan mégsem tudtak igazán örülni
neki. Nehezen felejtették el, mennyire megnyomorította életüket az a
rengeteg pénz, amit kényszerűségből a csipek leolvasása és a telefonüzenetek elküldése miatt kellett elkölteniük. Már csak Márkban reménykedtek, de csalódniuk kellett. Ő is írástudó lett. Aznap éjjel, amikor ő is hazajött, az édesanya titkon végigsírta az éjszakát.
Reggelre kelvén, látva édesanyja szomorúságát, Márk így szólt hozzá:
– Cseppet se búsulj, édesanyám, nem úgy van az, ahogy látszik! Fogok én
még mosolyt látni az orcáidon! – És azzal felkerekedett, mondván, hogy
indul vissza a királyi udvarba.
Jakab és József is vele tartott, ugyanis másnap kezdődött az írástudók
bajnoksága. Nagy volt a tét: az első helyezettet kinevezik az írástudókirálynak! Az a hír is járta, hogy Vilmos királynak elege van már az
uralkodásból, és szívesen átadná hatalmát egy arra érdemes fiatalembernek.
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Felsorakoztak hát az írástudók, hogy fogadják az ügyfeleket. Mindenki
igyekezett a legjobb tudása szerint eljárni, egymás után szolgálták ki a
hozzájuk fordulókat, igyekeztek gyorsan dolgozni, azt gondolván, hogy a
legfürgébbek közül kerül majd ki a győztes. Egyesek meg úgy vélték, az
lesz a vezérük, aki a nap folyamán a legtöbb bevételhez jut. De mindnyájuknak csalódnia kellett. A király ugyanis különös próbát eszelt ki
számukra. Mosógépszerelőnek öltözött, lányát eladólány ruhába bújtatta, feleségét pedig özvegyi ruhát viselő parasztasszonnyá változtatta.
Így látogatták végig az aspiránsokat sorra.
A király öregedő vállalkozónak adta ki magát, aki megtakarított pénzecskéjét költené a nyugdíjazására, lánya állásvesztett, munkanélküli segélyért folyamodó árva, felesége pedig gyermektelen özvegyasszony szerepbe bújt, aki kevéske örökségét szeretné rendezni az írástudókkal.
Az eredmény lesújtó volt. A legtöbb írástudó nem is vállalta ilyen kevéske pénzért az ügyüket. Némelyikük – köztük volt Jakab is – hajlandó
volt csekélyebb fizetséget elfogadni, de őket sem a könyörületesség,
inkább a kapzsiság vezette. József elküldte a két öreget, de hajlandó
volt foglalkozni a lánnyal ingyen is, ha randevúzni megy vele, de a lány
inkább tovább próbálkozott a többieknél. Márknak viszont mindhármukon megesett a szíve. Az öreg szerelő nyugdíjazását szimbolikus összegért, mindössze egy forintért intézte el, az özvegyasszonytól nem kért
egy fillért sem, a lánynak pedig – akitől szintén nem kért fizetséget –
titokban a zsebébe csúsztatott tízezer forintot, hogy az elkövetkező
napokban legyen mit ennie.
Mit gondoltok, ki lett hát az írástudókirály?
El is találtátok meg nem is!
Márk is lett meg nem is!
Majd mindjárt, szép sorjában, elmesélem, hogy történt az eset.
A nap végén a versenyzők kíváncsian várták az eredményhirdetést.
A két nagyobb testvér biztosra vette, hogy közülük kerül ki a győztes,
mert Jakab kereste a legtöbb pénzt a nap folyamán, Józsefnek viszont
a legtöbb ügyet sikerült elintéznie. Felváltva vigasztalták Márkot, aki
bizony nem mondhatta ezt el magáról, hiszen a nap jó részét vigaszta-
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lással és csekély pénzért elvállalt munkákkal töltötte.
Kitárult a palota kapuja, és mindannyian bevonultak a trónterembe. Vilmos király a trónon ült, jobbján a felesége, balján egyetlen leánya, de
nem királyi pompában, nem ám! Mindhárman az egész nap viselt álruhájukban fogadták a díszes vendégsereget.
Az írástudók visszahőköltek a megdöbbenéstől. Egymás után próbálták
visszaidézni, mit is mondtak ezeknek az embereknek, hogyan is intézték
(vagy éppen nem intézték) el ügyeiket. Még Márk is meglepődött, bele
is pirult a gondolatba, hogy a királykisasszonynak dugott tízezer forintot a zsebébe!
– Mindnyájan megmérettetek! – mondotta dörgedelmesen a király. –
Egyetlenegy igaz ember találtatott köztetek, és ez nem más, mint Kása
Márk! Őt nevezem ki királyotoknak! Reá bízlak benneteket, mert én már
nem bírok az embertelen, népnyúzó kizsákmányolásotokon változtatni.
Ha elfogadja leányom kezét, akkor végleg visszavonulok a hatalomtól.
– Köszönöm, Felséges Királyom, mindkettőt szívesen elfogadom. Leányod kezét akkor is megkértem volna, ha egyszerű eladólány lenne, és
érzem, hogy ő is hozzám jönne feleségül akkor is, ha nem lennék az
írástudókirály. Minthogy nem is leszek az, mert az imént elfogadott
címmel csak nagyon rövid ideig szeretnék élni. Most azonnal három új
rendeletet hozok:
– Elsőként elrendelem, hogy minden írástudó kapjon egy fűrészt, menjen haza, és fűrészelje háromfelé a számítógépét és a mobiltelefonját.
A felül lévő tizedét adja a kutatóintézeteknek, az alul lévő tizedét oszsza ki az emberek között, a közepével pedig tegyen, amit akar, saját
kedvtelésére. Így a legbonyolultabb részét tovább bonyolíthatják a tudósok, a legegyszerűbb részének használatát pedig minden ember könynyedén megtanulja, és azon intézi majd ügyes-bajos dolgait, saját magának, ingyen, mint száz évvel ezelőtt volt.
– Másodjára elrendelem, hogy ezen túl csak olyan gépeket lehet gyártani, amelyeket az emberek valóban használni tudnak, mert mindenkinek
joga van a személyes ügyeivel kapcsolatos információkhoz saját magának hozzáférni.
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– Harmadszor pedig elrendelem, hogy minden írástudó vagyona felét
ossza ki a szegények között, a másik feléből meg éljen meg szép csendesen, vagy válasszon magának tisztességes foglalkozást. Én magam pedig, mindezek után, mint utolsó írástudó, lemondok tisztségemről.
Mindnyájatok előtt megfogadom, hogy tisztességgel és becsülettel fogom irányítani szeretett hazánkat.
Eddigre már rengeteg ember gyűlt a királyi palota köré, még Márk szülei is odasiettek a híreket hallván. A tömeg hangos éljenzésbe kezdett
Márk szavait hallgatva.
Márk mindenkit meghívott a három nap múlva tartandó esküvőre, és
boldogan ölelte magához szüleit és leendő párját.
Hogy mi történt még ezután?
Azt a következő meséből megtudhatjátok.
Itt a vége, de ne fuss el véle, inkább olvasd el a többi mesét is!

Ábrahám Istvánné: Lelkemnek mélyén
Ott vagy szívem belsejében,
leveleim rejtekében,
mondataim burokjában,
szeretetem mély bugyrában,
szavaimnak sarkalatján.
Minden Gondolatnak alján.

Szabó Edit Irma: Elcsitul bennem
Nélküled perdül, dobban a láb,
Büszke közönnyel szárnyal a láng.
Ébred a mámor, pirkad a láz,
Ringat az ének, reszket a tánc.
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Átszövi dallam, tétova szűz,
Elszökik innen, álmos a tűz,
Keskeny a járat, elfogy az út,
Elcsitul bennem halkan a múlt.

Bodó Csiba Gizella: Útra keltem
Süket csend fészkel ma bennem,
madarait eleresztem,
mégis hallgat minden sejtem
valami újra várva,
békét remélő csodára vagy
megújuló szárnyalásra.
De nyesett a szárnyaim vége,
ezer tolla hullt a mélybe,
mint öreg sasok reménye.
Kitéptem minden megkopottat,
szélnek engedtem a múltat,
sebeimet csontig kivájtam,
fényes szirtre elszántan felálltam,
új szárnnyal új évtizedet nyertem,
az óceán felett útra keltem.

Szakáli Anna: Cím nélkül
Igen, csoda az emberi lét,
Mária palástja terül szét,
És véd, ha fagy, ha mar a kín,
Betakarja meztelen csontjaim,
És boldog a nő, mert anyává lesz,
És boldog a gyermek az ölben,
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Mint búza magja a földben,
Rózsa, ha nyílik, illata száll,
És benne a bűvölet, a báj.
Igen, csoda az emberi lét,
Míg nem csak szavazó gép,
Vagy létszám egy teremben,
Vagy éppen ágyútöltelék,
S hazudnia kell semmi álmot,
Fájdalmas baromságot,
Hallgatni, ha létéről szól a vita,
Hogy már nem kellene
a történelem padját koptatnia.
Igen, csoda az emberi lét,
De fáj és zokog és ég.
Kígyóvá vedlő álarcok,
Retorika támad orvul,
Drog, cigi, ital,
Részegen lepi a hajnal,
Átmossák agyát média-hanggal,
S ha az önpusztítás nem elég,
Föláldozza önnön gyermekét.
Igen, csoda az emberi lét,
S érett kovásza megkeleszti
Kereszttel szentelt kenyerét.
Ha figyelsz az óvó szóra,
Ha nem hiszed, hogy ellened
Apád vagy anyád szólna.
Ha átlátnál a rostán,
Nem csak a lyukán
Csorogna rád a fény...
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Böröczki Mihály: Apám borotválkozása
A szíj, az ajtó szögére akasztva,
úgy lógott, mintha nem is volna haszna,
de bizony feszült, fényült reggelente,
ha apám féltett borotváját fente,
a bal húzott, a jobb kéz ívbe-szögbe
föl-le mozgatta – élre ösztönözve,
s hogy meggyőződjön kés, szíj igazáról,
egy szálat tépett akkor dús hajából,
és megcsippentve, ablak felé tartva,
megelégedve nyeste két darabra,
majd jött a pamacs, s bármiféle szappan,
ha nem is táncolt könnyű léptű habban,
de annyit húzta-vonta, nyűve tőre,
hogy rápuhult a kedvére a bőre,
aztán a kéz, meg ahogyan az ujjak
a tokja-csuklott pengevégre nyúltak,
s a mozdulatok föl-le, jobbra-balra,
majd újra szíj, s a penge kezdett dalba,
s a tálba mosott sörte ott a végén,
majd kézsimítás arca minden élén,
s míg rendet rakott, bevégezve készre,
még látszott rajt’ a tükör nevetése.

Bor Erika: Egy szobor halála
A szobrászmester egy halk klasszikus zene dallamára végezte mindennapi munkáját. Számára különös feladat volt ez, melyen közel egy hónapja dolgozott. Meglepetésnek szánta kedvesének, hogy szobor formájában megörökíti az imádott nőt, szeretete jeléül. A nőt, akinek már
évek óta a szeretője volt.
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Az alkotás másfél hónap után elkészült, mikor is egy vasárnap délután
megpillantotta kedvesét egy öreg kávéház falai előtt, egy fiatal férfi
karjainak ölelésében.
– Hát ezt tette velem? – kérdezte önmagától. – Már nem csak a férjéhez hűtlen? Már engem is megcsal? – Miközben ezek a gondolatok támadták meg szívét, egyre dühösebbé vált. – Összetört ez az asszony.
Pedig egykor ő jött hozzám a gyöngeségével, a tanácstalanságával. Egy
törött lábú őz volt, aki sehogyan sem tudta megértetni magát az emberekkel. S mit tanácsoltam neki egykor? –
„Amikor a tömegbe mégy, mindig rejtsd el az igazi arcod egy képzeletbeli álarc mögé. Légy távolságtartó, s ne engedd, hogy való lényedet
igazán megismerje a tömeg. Ha más vagy, megutálnak. Ne merj másnak
látszani, légy olyan, mint a tömeg, mert hisz’ nekik arcuk sincsen.”
Ő azt felelte, lehet, hogy így van, de... „a szeretet: az egyetlen igaz hatalom.” – Hiába próbáltam meggyőzni, hogy a gyengeséget, törékenységet kihasználják. Aztán rá fél évre megváltozott. Olyanná vált, amilyenné formáltam a gondolataim által. S most itt áll előttem lemeztelenítve,
a kezeim által megformálva. Egy szobor. Megváltozott. Bár ne tettem
volna. S ne kellett volna ma megpillantanom annak a másiknak a karjai
közt. – Miközben elmélkedett, kezei egyre durvábban szedték szét a
szobor testét. A komolyzene erőteljesebb ütemekre váltott, s eközben
egyre dühösebben végezte romboló munkáját.
– Lehet, hogy megőrültem? – gondolta. – Hát aztán? Mi van akkor?
Az őrültekre nem vonatkozik semmilyen szabály. Mint ahogy a szerelemre és a hűségre sem. Véget kell vetnem az életemnek. Nem bírom
tovább ezt a gyötrelmet. Minden nő csalfa! Hitvány! S még ez is, akinek
pedig a keze milyen puhán ölelt. A hangja lágy dallam volt füleimnek.
Forró ölelése perzselt, mint a tűz. S a haja a rét virágainak illatához
volt hasonló. Nincs többé! Ezt tette velem. Egy dühödt vad lettem. –
Megfogta a szobrot, és letörte két kezét.
– Ha engem nem, hát mást se öleljen többé – gondolta. Egy éles szerszámmal feldarabolta alkotása testét, a nőt, akit egykor szeretett.
A szobor elkezdett könnyezni. A festék fáradtan folyt le megkövült
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testén. Egyre durvábban rombolta művét, amibe belegyúrta egykor öszszes szeretetét, adni akarását.
Még utoljára ivott egy pohárka vörösbort, s nem gondolt többé a nőre.
Magába fojtotta bánatát, miközben a szobor maradványait a kiömlő bor
vörös cseppjei vérpirosra színezték.

Molnár Szilvia (Aphrodite): Tömegköz/lekedés/
üleptől meleg
ülőkére dőlök
tolakodó indulattal
a nap halántékon
taszít nem kértem
engem sem senki
nyár/s/-polgárságom
így is beérlelten
üvegfülkébe
dunsztosít

Dukits Dalma: Április
Felhőn úszó, széllel játszó, borzongató április!
Naptündérkék puha csókja
Ráfagy éjjel ablakodra;
Meleged van, s fázol is.
Eldobnám már nagykabátom, napsütéses április!
De a hideg, csípős szélben,
Visszafordulok, és szépen
Felveszem a sálam is.
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Dénes Mónika: Igen
„– Nem kell gally a lombos fára.
– De igen. Mindig így rajzoltam.
Levélkéket."
I.
Másképp rajzolok. Vékony
kontúrral, felnőttesen.
A levegőt is máshogy veszem.
A vállam nem emelkedik.
Papírlapok között elbújik a kezem. Érez.
Tenyeremből jönnek a szavak.
Hallod, ahogy lépked? Nem akar
megijeszteni. Szeret.
Nincs olló a fiókban. Sem
papírvágó kés. Éles.
Szeretnék adni valamit, de
kinevetnek minket a hangok.
(Megtépték a szöveget. Haldoklik.
Engem néznek, ha sajnálom.
Nem fogyott el még semmi, csak
kósza hírek vették el a nevét.)

II.
Nem ijeszteni jöttem.
Virággal jöttem.
Hoztam fényt is;
levelet a fáról.
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Papírba csomagoltam.
Zörgős papírba a rezdülést.
Talán így
kimondhatom.
III.
Sokáig készültem
sok levegővel
sok színes virággal
albumba tenném
a kezed.
IV.
Ha ringatom magam
a székkel, majdnem
olyan, mintha ujjad
pörgetne az égen.
Fogaid a kis házak,
hova bekopogtatok.
V.
Élettelenné tennék az avart,
lüktetését fedéllel lezárnák.
Tűpáncélba bújtassam a fákat?
Hullanának a meg nem értett szavak.
VI.
Mindig csak a sorok.
Kopogás nélkül
bejönnek, néznek.
Mozognak és integetnek.
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Mindig csak ugyanaz
az arc. Nem tudom
az enyém vagy a tiéd.
Összetévesztem magam
veled.
VII.
Valami mindig
motoszkál a padló
alatt, a föld
felett.
Eltűnni nem.
Felszívódni más
anyagban: szövetben,
folyékony lelkiségben?
Repedéseken keresztül
látom már a végét.
Akkor van hova
menni. Irány,
az van.
VIII.
Keresni újra és újra
a táskában
a szekrényben
a zsákban
az erszényben
a hasüregben
a mellüregben
a koponyában
a szürkeállományban
szememben
a szemedben
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a szemekben
a szavakban
a sorokban
a sorok között
a falak között
a falban, ami
elválaszt egyet és
kettőt és összeköt kettőt és
Nem ismerek semmit
úgy, mint azt,
amit nem lehet.
IX.
Miket hazudhattak,
hogy erre járok,
hogy nem jut eszembe
a legősibb szó?
Kopogtak már?
Az ajtó is üres.
Nem jött. Nem vártunk jól.

Vörös Bernadett (Angel): A tenger
Mélykék, morajló szépség!
Hívogat a mélység,
csábít a kékség.
Habjai ölelése,
szíved remegése.
Síkjának feszessége,
láthatatlan keménysége.

64

A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA

SZÜLETÉSNAPI SZÁM

S mégis csábít,
felemel bárkit.
Hátán a bárkák
merednek árván.
S TE, ott a parton,
ki először láthatod,
órákon át bámulod.
Mindened ledobod,
feszültséged kiadod,
emlékét elrakod.

Gere Irén: Új Tavasz
Nem, nem a Sátán!
én settenkedek
ablakod alatt, és
összehordok
hetet-havat,
hogy jókedvre
derülj!
A lelked már
ünneplőbe öltözött,
mégsem hiszed el,
hogy a Télnek
új Tavasz felel!
Ujjam köré
csavarom a
szürkületet,
lásd, itt állok
csupasz szívvel
a kiszűrődő fényben,
és letagadom,
hogy féltem!
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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,
össze-vissza,
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.

Fetykó Judit: A kapun túl
A kapun túl – az mindig hajnal?
Vagy este, vagy éjszaka?
Izzó nap szikrázó fénye,
vagy képzeletem az maga?
A kapun túl, ha nyílik, tárul,
beenged ez a más világ,
mi képzelettel, vággyal társul,
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teret, időt egyszerre lépve át.
A kapun túl, ha oda bemegyek,
tér nyílik, egyszerre közel-távol,
előre-hátra bármit nézhetek,
minden kitárul, minden kitárul

Golán Angéla Gabriella (Gambia): Szentendre
Kis városom sikátorain át
barangolom be a holdas éjszakát.
Gyermek lépteim elhaló nyomán,
lelem fel újra elveszett hazám.
Macskaköves útjaid bejárom.
Kilenc templom tornyait csodálom.
Letekintek a kék Duna-partra,
mögöttem Kő-hegyet köd takarja.
Lépcsősorok futnak le a térre,
Feltűnik a pestiskereszt képe.
Megérintem öreg akácfáid,
Bükkös mellett gesztenyefa áll itt.
Felmegyek a Kálvária-dombra,
onnan látlak kis völgybe szorulva.
Tabakosok keresztjéhez érve
átnézek a Dunán túli térbe.
Szentendre, én örökké szertelek.
Bárhol élek, téged nem feledlek.
Betáplállak szívem kis zugába,
Itt vagy, itt – emlékeimbe zárva.
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Molnár Lajos: Én voltam
Már megtettem én mindent,
hazudtam, loptam, csaltam.
Hazudtam magamnak, és
majdnem el is hittem.
Loptam érzést, gondolatot,
én voltam az elhagyott.
Csaltam, játszottam a szavakkal,
s tényleg magamra maradtam.

Bodó Csiba Gizella: Fák között besüt a nap
Kígyónyelv hegyén sziszeg a harag,
nyakad köré tekeredik és fojtogat
e roppant erejű hüllő, hatalmát féltő
tekergő. Bekúszik elmédbe,
média polip-zöld mételye,
befonja csápjával védtelen agyad,
ha elkábulsz, s hagyod magad.
Látod? Fák között besüt a nap,
felrebben épp egy madárcsapat,
olyan béke van itt, nincs rá szavad –
érzed, a lelked milyen szabad?
Szivárvány-szövetség ég és föld között,
a káosz mára közéjük költözött,
csak addig terpeszkedik, amíg hagyod,
hogy mérgezze, mi időre – vagy azon túl –
birtokod!
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Szabó Gitta: A likas bögre esete
Történt egyszer, mikor az ember elment otthonrúl, és az asszony
maga maradt, és épp az ebéd utáni szundikálását töltötte, éppen akkor,
éktelen nagy ricsaj, csörgés, csörömpölés támadt. Erre riadt szegény
mély álmából. Ijedtében azt sem tudta, hol van! Csak dörgölte álmos
szemeit, majd bizonyossá vált, hogy a zaj a konyhából jön. Nagyon megrémült. Azt hitte, tán tolvaj betyárok, lepték meg a házat. Ha nem félt
vóna annyira, tán még kiabál is, de igencsak félt az istenadta. Reszketett egész testében, mint a nyárfalevél.
Mikor első riadalmából egy kissé magához tért, némi erőt gyűjtött,
csendben a kályhához osont, kapta a piszkavasat, és azzal felfegyverkezve, kirontott a konyhába. Nagy meglepetésére a konyha üres volt.
Sehol egy szál tolvaj betyár. A csörömpölés is megszűnt egy pillanatra,
ám fel sem ocsúdhatott, ismét nagy lárma kerekedett. Fülelni kezdett.
Egyre kivehetőbbé vált, hogy bizony a lárma nem jön máshonnét, mint a
konyhaszekrényből. – No! Tán csak nem egér fészkelte be magát az
edények közé? – morfondírozott. Közben fogta a hokedlit, odavitte a
szekrény elé, gondolván, ha kinyitja a szekrény ajtaját, és kiugrik az
egér, ő biza felmászik a tetejére, és fejbe kólintja a piszkavassal! Ettől
még elszántabbá vált, és nagy bőszen kinyitotta az ajtót. Már készült,
hogy felpattanjon a hokedlira, de egy fia egér sem jött elő onnét.
Telt, múlt az idő. Már rég megfeledkezett a dologról, mikor aztán
megint hallani vélte azt a furcsa ricsajozást.
– Mit szücc, kis szűcs? Szósz huszt szücc, kisz szűcs?
– Még, még!!!
– Jaj, már fáj a hasam!
– Cak nevesszetek! Fogtok még ti isz szejpiteni!
- Jaj mááár! Nem bírom tovább!
Az öreg, likas bögre szeme is könnybe lábadt a nevetéstől. Nem bírta ő sem megállni, hogy ne nevessen a saját hiányosságán. Féktelen jókedvükben a lábasok, bögrék, kanalak, és minden nemű fém edény, észre
sem vették, hogy egymásnak verődnek, és kihallatszik a szekrényből a
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zaj, amit csapnak. A bádog teáskanna még a fedelét is csapdosta cudar
jókedvében.
Az öreg bögre ugyan likas volt, és pöszén beszélt, de a füle még jó
volt. Meg is hallotta, amint közeledett az asszonyság.
– Piszt! Piszt! Cend legyen máj! – csitítgatta társait, de ettől az ifjabbak sikítva nevettek tovább, és amikor kinyílt az ajtó, a fetrengéstől kipottyantak az asszonyság lába elé.
– No fene! – lepődött az meg. – Hát itt meg mi történhetett? Hiszen
én mindent rendben hagytam itt! Felvette a kigurult kisbögrét, kanalat,
és beletette a mosogató dézsába.
Miután elköltötte az ebédjét, a tányért, az eszcájgot, a vizespoharat is mind betette a vízbe, hadd ázzanak, amíg ő ejtőzik egy kicsit. De
ha már áztatja őket, a szekrényben maradt, rég használt, öregebb serpenyőt, fazekat, és a likas bögrét is beletette a habos vízbe. Gondolta,
pár nap, és vége az aratásnak, aztán hazagyün az ura. Hadd fogadja
szép, tiszta, takaros házzal. Ezzel pihenni tért.
Az öreg bögre egyszer csak tüsszögni kezdett, meg még bugyborékolt is.
– Azt hiszem, szénanáthász jettem! És azt hiszem, szüjjedek! És
szegítszen mán vajaki! Nem tudok úszni! – fröcsögött kétségbeesetten,
míg a többiek hahotázni kezdtek megint. Mint a pancsoló gyerekek a faluvégi patakban, úgy lubickoltak a vízben. No persze, az öreg bögre rájátszott esetlenségére, mert nagyon tetszett neki, hogy ő a lelke a társaságnak. Ki is pacsálták alaposan a vizet a konyhakőre.
Jött az asszony, és csak ámult-bámult! Nem értette, mi történt már
megint. Mikor meglátta az elmerült likas bögrét, azt gondolta:
– Egész biztos, hogy ő pacsálta ki a vizet. Ki kellene már dobni ezt az
ócskaságot a szemétdombra. Nem jó ez mán semmire! – Azért elmosta
kívül-belül. Szépen megtörölgette. Megtörölgette a többieket is. Kimosta a konyhaszekrényt, még az ajtót is letörölte! Visszapakolászta
szép sorjában az edényeket. Mire végzett, éppen este lett. Majd jött a
reggel, aztán megint az este. Mikor végre aztán, egy délelőttön, hallja
ám, hogy nyikorog a kiskapu. Hát! Az ura gyütt meg! Vastagon fődes
csizmáját az ajtón kívül levette, úgy lépett be a házba.
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– Aggyon Isten! – köszönt az asszonynak, aki köténye sarkával épp
könnyező szemeit törölgette.
– Aggyon! Hát meggyütt kend?
– Meg!
– Üjjön mán le! Biztosan fáradt. Hozok egy kis tejet – sürgött az
asszony boldogan. Még a térgye sem fájt annyira.
Az ember leült. Kopottas, napszítta kalpagját az asztalra dobta.
– Oszt, mesélj! Mi történt, míg odavótam?
Az asszony visszatért a tejjel, ura elé tette. Az élvezettel kortyolgatta a még langyos, frissen fejt tejet. Az asszony nézte, ahogy iszik,
és közben megeredt a nyelve:
– A szomszédban megellett a tehén. Húú, micsoda borja született
nekije! El sem hinné az ember! Három lába van szerencsétlennek! A Julist
rajtakapta az ura. Vót nagy sírás-rívás, mikon az el akarta űzni otthonrúl!
– Más..!? Nem történt?
– Ugyan mi?
– Ember! Ember nem jár erre?
– Ember? Minek gyütt vóna?
– Hohó! A menyecske egyedül egy ekkora házban!... – csillant huncutul
a férfi szeme.
– Eriggyen mán, kend! – nevetett az asszony. – Kinek kellenék?
– Nem úgy van az! A vén kecske is megnyalja a sót! Más, egyéb?
– Vóna még valami. Az öreg bögre kilukadt. Tán ki kéne dobni.
– Az öreg bögre!? Kár!
Egy percnyi hallgatás után azt mondja az ember:
– Eriggy, hozd ide, hadd nézem!
Az asszony szinte megtáltosodott. Oly fürgén pattant, mint fiatal
lyány korában. Tetszett neki, hogy az ura, még mindég huncutkodik,
évődik vele. Ennyi év után is udvarol néki. Ringatta is a csípejét, csak
úgy lengett a szoknyája utána!
Egyenes derékkal hajolt a szekrénybe a bögréért! Az ember nézte,
megpödörte bajuszát a büszkeségtől, hogy ilyen takaros, jó fogós menyecskéje van néki.
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– Hadd, lám! – nyúlt a bögréért az ember. A másik kezével meg rácsapott az asszony tomporára.
– Juj! Maga zsivány! – húzta arrébb magát a nő.
– Hm! Nem is olyan vészes ez a lik. Megyek, megfoldozom – mondta
az ember. Ezzel fogta magát, kiment a szerszámos kamrába és fütyörészve munkához látott.
Nemsokára visszatért a megújult bögrével. Az asszony megint elmosta – aznap már másodszor – a bögrét, és betette a helyére a szekrénybe.
– Mit sütsz kis szűcs? Sós húst sütsz kis szűcs? No! Mit szóltok,
pajtikáim? Ugye milyen remekül megy nekem ez a nyelvtörő? Ki akarja
utánam mondani? – dicsekedett az öreg, de már nem likas bögre. Ám a
szekrényben síri csend volt. Majd:
– Ááá! – legyintett az egyik legifjabb, aki eddig még sosem szólalt meg.
– Ez így túl unalmasz! Moszt min fogunk nevetni? Pejsze, ha iszmét
likasz lennél…
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