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Szia! 
 

A Barátok Verslista Képzeld el… című irodalmi folyóiratának ez évi 

harmadik-negyedik dupla számát a Verslista 10. születésnapja alkalmá-

ból adtuk ki. Ebben a számban a BV – miskolci – 5. Irodalmi Est-jén elhang-

zott verseket, prózákat olvashatod. Folyóiratunk külső borítóin verslistás 

találkozókfotóit, belső borítóin a folyóiratban olvasható írások szerzőinek 

arcképeit láthatod. A folyóirat elektronikus változatát továbbra is megta-

lálod megújult honlapunkon, a http://kepzeldel.hu oldalon. Folyóiratunk ol-

vasásához kellemes időtöltést kívánok!  Várhelyi Klára (cherno) 
*** 

A Barátok Verslista friss hírei 
 

Előző számunk óta sok minden történt a Verslistán. Tovább folytattuk a 

belső és a nyílt pályázatok kiírását. Idén jelent meg a Palettás játékunk 

legszebb virágaiból egy folyóiratszám, amit az egyiptomi pályázatunk 

legjobb írásainak válogatása követett. Idén elindítottuk irodalmi felol-

vasásainkat, melyre mindenkit szeretettel vártunk/várunk. Az első két 

délutánt az ORFI-ban kezdtük, majd a Parlament Kávézó következett. 

Felolvasásainkat a Szt. Gellért Kiadó különtermében és a badacsony-

tördemici találkozónk helyszínén folytattuk. Eddig tízrészes ez a kis 

sorozatunk, melyet szeretnénk még tovább is folytatni majd. Idén –  

hála irodalmi sorozatunknak – jópárszor tartottunk verslistás találkozó-

kat. Több alkalommal Budapesten került sor rájuk, majd július végén eze-

ket követte a badacsonytördemici 2,5 napos találkozónk, melynek során a 

kapolcsi Művészetek Völgye rendezvény helyszíneit is megnéztük.  

A találkozók jól sikerültek, mindenki örömmel vett részt rajtuk. 

Október elsejére megjelent szokásos Sodrásban c. antológiánk, vala-

mint Képzeld el c. folyóiratunknak ez a születésnapi dupla folyóiratszá-

ma is. E kiadványainkat a miskolci találkozónkon vehetik szemügyre elő-

ször tagjaink. Itt tarjuk 10., jubileumi születésnapunkat is. A találkozó 

keretein belül kerül sor 5. irodalmi estünkre is, amelyet az Amatőr Iro-

dalomért Verslista Díjak átadása zár majd. 

Várjuk az érdeklődők jelentkezését levelezőlistánkra (feliratkozás: 

subsrcibe@verslista.hu). Anisse 

mailto:subsrcibe@verslista.hu
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A BARÁTOK VERSLISTA 2010 ÉVI DÍJAZOTTAI 
 

A Barátok Verslista vezetősége 2006 júliusában díjat alapított.  

A díj neve: Amatőr Irodalomért Verslista Díj 
 

A 2010. évi díjazottjaink a következők: 

Publikációért kategóriában idén két díjat adtunk ki. A díjazottak: 

– Pichlerné Kondra Katalin, 

- Czégény Nagy Erzsébet. 

Közösségért kategóriában idén két díjat adtunk ki. A díjazottak: 

– Baranyai Attila (Anisse), 

- Golán Angéla Gabriella (Gambia). 

 

Gratulálunk valamennyi díjazottnak! 
 

*** 

GŐSI VALI: KÖNYVAJÁNLÓ 
 

Bodó Csiba Gizella: Jelek c. kötetéhez 
 

Bodó Csiba Gizella – sorrendben éppen tizenharmadik - kötetét veheti ke-

zébe a Kedves Olvasó. A verseskötet száznál is több „jellel” üzen az olva-

sónak, azaz több mint száz versen át követhetjük egyszerű, tiszta hangon 

szóló verssorait, az általa már megfejtett „kódok” értelmét az emberi lé-

lek mély rezdüléseiről, a világra történő állandó rácsodálkozásairól.  

Szinte nincs olyan fontos pillanat a költő életében, amelynek megélését 

ne „énekelte” volna meg, halk, szerény - sohasem harsány - verseivel 

üzenve az olvasónak: az emberlét értelme a megélt pillanatokban, a rá-

csodálkozás képességében rejlik, az értelmes emberi lét pedig a jelek, 

azaz benső hangjaink irányításával juthat egyre magasabb szellemi 

szférákba, már itt, e földön is. 

„Senki nem emelhet fel, ! Ha nem emelem fel magam.” (BCSG: Senki) 
Élni pedig csak fölfelé érdemes, szabad lélekkel, nyitott szemmel, szár-

nyalva egyre magasabbra, fájdalmak és semminek tűnő, múló pillanatok 

lenyomatait magunk után hagyva… 
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KONDRA KATALIN: KÖNYVAJÁNLÓ 
 

Bodó Csiba Gizella: Kapuk c. kötetéhez 
 

A Kapuk című verseskötet – egy vers kivételével – a szerző 2009-ben írott 

verseit gyűjti egybe. A könyv címe méltó a tartalomhoz. Olyan érzés kézbe 

venni és belelapozni, mint amikor az ember belép egy kapun egy addig soha 

nem látott világba. Már a borító látványa elvarázsol, magával ragad. A cím-

lapfotó és a könyvben látható fotók mind, a szerző alkotásai, és az ő sok-

oldalúságát tükrözik. A kapuk a múlt emlékei. A képeken látható kapuk ma 

is fellelhetők valahol a világban.  

A költőnő nagy utazó. A világ több pontján megfordult már, és mindenhon-

nan hozott magával valamit, ezúttal Peruból. Az ott lefotózott kapuk né-

melyike a világörökség részét képezi. 

A könyvben olvasható versek megszólítják az olvasót: „Ültök-e még otthon 

közös ünnepet, / Együtt-e még a család az asztal mellett?” – vagy saját 

belső lelkivilágán keresztül mutatja meg világot: „Derekadon Duna öve, / 

Melleden Buda smaragd köve”. A kapuk megvédnek, a kapuk megnyílnak.  

Elzárnak vagy feltárnak világokat. A hátsó borítón olvasható versében így 

vall erről a szerző: „Kapuk zártak, / Kapuk tártak / Némelyek mögött vár-

nak! / Megnyitjuk magunkét másnak…” 

*** 

NAGY JÁNOS: KÖNYVAJÁNLÓ 
 

Kamarás Klára: Pepita füzetek c. kötetéhez 
 

„Mikor kezdődik az ember élete?” – teszi fel a kérdést új regénye első 

mondatában Kamarás Klára. Mint gondos író ugyanis nem a hallhatatlanság-

nak ír, hanem az Olvasónak. Egyből megszólít, elgondolkodtat. Történetve-

zetésével, szereplőivel odaláncol a könyv lapjaihoz, és nem enged szabadon 

csapongani. Egy kislány szemén át láttatja egy életút valós és elképzelt fi-

guráit, eseményeit. Élettel tölti meg a papírlapokat. „Azóta eltelt néhány 

évtized. Nem tudom hova folyt el az idő…” – írja könyve záró soraiban.  

A könyv elolvasása után választ kaphatunk erre. A Pepita füzetek méltó 

folytatása az írónő eddig megjelent műveinek.   
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Válogatás tagjaink írásaiból: 
 

Golán Angéla Gabriella (Gambia): Titkolt szó 
 

Kívánlak is, félek is, 

melyik érzésem hamis? 

Melyik kérdés mérvadó, 

mire jó a titkolt szó? 
 

Mérlegelek erre-arra, 

melyik tett van készakarva? 

Melyik válasz adható, 

mire jó a titkolt szó? 
 

Gondolkodom ezen-azon, 

melyik lépést vállalhatom? 

Melyik nézet fogható, 

mire jó a titkolt szó? 
 

Töröm agyam egyre-másra, 

melyik tény van aláásva? 

Melyik dolog kapható, 

mire jó a titkolt szó? 
 

A titkolt szó mire jó, 

ha kimondani nem való, 

ha szívem tépi, agyam rágja, 

ha nem illik a valóságba, 

ha szeretném, de nem merem 

kimondani, mi van velem, 

ha gyűlölöm önmagam érte, 

s mégis hiszem, hogy megérte, 

a gondolat mely elvakít, 

mely egy vágyálomba taszít! 
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Golán Angéla Gabriella (Gambia): Tükörkép 
 

„Nem találok szavakat magamra”, 

Hallgatásba vagyok betakarva. 

Látván önmagam’ – behunyom szemem, 

Visszahúzom a kinyújtott kezem. 
 

Léptem elhalkul a földet érve, 

Létem elfakul magam felmérve. 

Lelkem próbál kitörni a szabadba, 

„Nem találok szavakat magamra”. 
 

 

Szabó Kila Margit: Nyár van 
 

A tarka rét virágos ruháját 

ezer virággal hímezte ki a nyár. 

Az aranyhajú búza, a piros 

pipaccsal, a búzavirággal jár. 

Suhog a lomb, a százszorszép virít, 

a szegfű, a rózsa illatozik. 

A nyári virágok tánca: ragyogás, 

a természet káprázatos változás. 

Éget a meleg, az izzó napsütés, 

forró nappal a szerelmek lángja ég. 

Vígan repdes a szívnek vágya, 

repül a szeretet s szerelem szárnya, 

lobogva tüzel, lángol a varázsa. 

A sok zöld lombos fa tüneményes, 

tündöklő virágok sora ékes. 

Az eper, cseresznye, barack édes. 

Szívünk fénylik, vadul dobog, játszik, 

a Nap heves sugara szikrázik. 

A zöld pázsiton megpihen egy vándor, 

Az illatos erdőben madár dalol. 
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Szabó Kila Margit: Balaton 
 

Ezüsttükör-fénnyel 

mosolyog a Balaton, 

fénylő vizén arany 

pirkadat Édenbe von. 

Nevet a Hold az égen, 

gyepen harmat csillog, 

szépséges, fodros vize 

csillogóan ragyog. 

Simogat kékeszöld 

hullámának selyme, 

tündököl a drága 

Magyar Tenger lágy vize. 

Balatonon mesésen 

álmodik a fény, 

lopakodva megérint, 

ring az alkonyi szél. 
 

 

Ábrahám Istvánné: Szeretlek 
 

Szeretlek, susogja most a falevél. 

A sötét gondolatok egyszerűen 

eltűnnek, amikor felidéz a szél, 

tudod, fülelek itt a sűrű csendben. 
 

Szennyes szavak: tisztára mosod őket, 

szívedben kék vizű tavak, tudod jól, 

megtisztulnak bennük édes szerelmek. 

Fehér hangok gördülnek le szájadról. 
 

Arcodról olvasom érzéseidet. 

Szemeidbe nézve látom magamat. 

Egyszerű lett, ami megmérettetett. 
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Tengerkék szemedben látom lelkedet. 

Korallok lengedeznek szíved körül. 

Mint te magad vagy, olyan törékenyek. 
 

 

Ábrahám Istvánné: Végül 
 

Már úgy érzed, hiába is sikoltanál, 

hiszen suttogni sincs erőd, 

sem hangod, sem levegőd. 

Akassz hát kolompot nyakadba, mint a leprás, 

akiket szeretsz, csak hadd meneküljenek. 

„A mór megtette kötelességét, a mór mehet.” 

A holnaphoz nem köt már más, 

csupán bénító-őrjítő-pusztító rettenet, 

a mához negyven-vagy-ezer évnyi 

elemésztő kín vezetett. 

A „Carpe diem” csak azt jelenti: félni… 

és akkor összekapcsolódtak éretted kezek, 

s lenyúltak utánad a mélységes sötétbe 

szívlámpással, hogy láss. 
 

 

Pécsi Éva: Valcer 
 

Írtam én hozzád egy dalt, 

mely engem is felkavart, 

pedig nem szólal meg benne semmi se’: 

akár egy nagyböjti, csendes mise. 

 

Nem hallani orgonaszót, 

égetnek gyertyát, elfújhatót, 

nem sóhajt térdelve senki se’, 

s nem vagyunk ott mi se’. 
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Írtam én hozzád egy dalt, 

csak legbelül hallható majd, 

mert nem szólal meg benne semmi se’, 

s nem halljuk meg mi se’. 
 

 

Pécsi Éva: Szonett a túlsó partra 
(Oscar Wilde soraival) 

 

„Nem földi kínra termett liliom;” 

Félő, szinte másik világi fajta, 

Szíve, lelke fáj, de a fájdalom, 

Új harcba veti, ha erőt vesz rajta. 

 

Homloka ráncos, már nem simul el, 

Mint a tenger, oly változó kedélye, 

Tartsd meg örökre, vagy fuss tőle el, 

Elveszel, ha belelátsz szemébe. 

 

Csak szeretni tud, de szenvedőn, 

Becsület, hűség lesz majd a szemfedőn, 

Ilyen társat ugyan ki keresne? 

 

Szerelme édes, ölelni égi-jó, 

De a földre csak játszani való, 

„Olyan, mint kék hab, köd ha leng felette.” 
 

 

Fetykó Judit: Őszi vers 
 

Nézd, itt felettünk a lombokon 

az ősz festi át a színeket, 

ujja megérinti homlokom’, 

s a nyár távolodva integet. 
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Lomb kereng, ökörnyál ellebeg, 

a dél még meleg, s már az este 

enyhe egyre fogy, s dideregve  

– keresve kardigánt, kabátot –  

járunk kint, hogy az éji világot 

lássuk, az éjszakai eget, 

hol az Orion fénye megjelent. 

A lomb oly tarka, egyszerre méz- 

sárga meg barna, s hunyja szemét 

a nyár, s rőt lombjain át az ősz 

ígérget – mint csalfa szeretők –  

hű szerelmet, szép házasságot, 

bár már viszi a lomb-kabátot, 

s a télnek hódol, már szerelmét 

télnek ígéri: a nyár emlék… 

 

Látod? Felettünk a lombokon 

az ősz festi át a színeket, 

hűse megérinti homlokom’, 

s a nyár távolodva integet… 

 

 

Fetykó Judit: Két szín 
 

Ez itt a mérlegelés ideje… 

mindegy lett mára, mi volt a szándék, 

egy korszak véget ért, s elmúlt vele 

számtalan valós-valótlan játék. 

 

Ők most mennek, a partinak vége; 

hamis lapokkal játszottak sokan, 

most sajnálkozva, az Istent kérve 

ellépnek, kilépnek, tán boldogan… 
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Ez itt a mérlegelés ideje, 

S a mérleg nyelve középre beállt, 

Ami van, az fehér vagy fekete, 

Nincs egyszerre itt is – meg odaát. 
 
 

Kenyeres Mária: Újra itthon 
 

Itthon vagyok… 

Hová emlékeim 

oly sokszor 

visszaűztek. 

Mellém térdelt 

gyermekkorom 

boldog mosolya. 

Akácillatból 

font koszorút 

fejemre 

a nyári éjjel 

ezer csillaga.

Itthon vagyok… 

A szeretet átölelt. 

Jószemű emberek 

jönnek felém 

 az úton. 

Apám integet 

a felhők felett, 

 s égi nagyanyám 

kalácsot hűt 

a hegytetőkön. 

 

Itthon vagyok… 

Egy könnycsepp 

kel útra 

 észrevétlen 

szemem sarkából. 

Megátkoztalak 

százszor, falu! 

S ma mégis 

meghalnék érted 

újra! 

Ezredszer is. 

Hiányzol…
 
 

Kenyeres Mária: Mindig vigyázlak 
 

Maró fájdalmaid felett 

Elsuhanok egy pillanatra. 

Csak kívülről látlak, 

de belülről érezlek. 

Lelked csupa seb, 

nem hozza örömöd 

sem ital, sem étek. 

Nem mondod, jöjjek, 

nem szólsz, hogy „félek”. 

Csendnél jobban hallgatsz, 

és könnyek nélkül sírsz. 
 

Most úgy megölelnélek... 
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Fekete Eszter: Naplórészlet – In memoriam… 
 

„Ülök a szobámban...” és emlékezem Rád. Megrohannak az emlékek, 

egyik a másik után – az időrend nem lényeges. Csak egy a fontos: mind 

hozzád kötődik. 

Már csak az emlékek maradtak, már csak a lelkemben élsz. Te már jó 

helyen vagy... Nemsokára én is követlek, hisz oly rövid az élet. Ugye, 

vársz rám a túloldalon? 

A példaképem voltál és vagy, bár ezt soha nem mondtam el neked. Még-

is, hányszor nyújtottad felém a kezed a halálon túlról is! 

Ennyi év után is tisztán él az arcod, az alakod az emlékeim között, a hangod 

máig a fülembe cseng. Az agyamban zuhog az emlékek árja, patakokban foly-

nak a könnyek az arcomon, és – emlékezem. Őrzöm az emléked, mert már 

csak ez maradt nekem. De így tovább élsz – a szívemben. 

Erős voltál, és csodáltalak érte. Ritkán találkoztunk ugyan, de ezek az 

alkalmak feledhetetlenek. 

Aztán jött a betegséged híre. Majdnem belehaltál, de a Kaszás akkor 

csak megsimogatta az arcod, és elment melletted: még nem volt itt az 

időd, de a találkozás nem múlt el nyomtalanul. Soha nem lettél a régi, de 

ilyennek szerettelek. Mikor senkit nem ismertél meg, engem akkor is 

egy szó után azonosítottál! Mikor a szobádba léptem, nem tudtad, ki va-

gyok, de csak köszöntem neked, és te felismertél. 

Mindig meg tudtalak nyugtatni: rám hallgattál, és mindig meghallgattál. 

Bölcs tanításod máig meghatározza az életem’. A szavaid belém égtek, 

kitörölhetetlenül. 

Egész nap az ágyad mellett ültem. Beszélgettünk, vagy csak csendben 

fogtuk egymás kezét... 

Hosszan haldokoltál, évekig. Tudtam, hogy bármikor bekövetkezhet a vég. 

Ritkán láttuk egymást. Én gyerek voltam, csak akkor mehettem, ha valaki 

hajlandó volt elvinni hozzád. Ilyen viszont sokszor nem akadt; kifogás, 

persze, mindig volt. Azt mondták, ugráltatod a környezetedet, pedig csak 

egy pohár vizet kértél... Máig nem értem, miért volt oly nehéz egy szinte 

magatehetetlen betegnek odanyújtani azt a poharat.  
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Sokan igyekeztek szabadulni a közeledből, és...te tudtad ezt. Engem 

kértél, hogy beszéljem rá: maradjunk még, mert ha menni akart, nekem 

is mennem kellett. Nem tudtam mit mondani erre, hisz’ arra is én be-

széltem rá, hogy ne akarjon még ennél is korábban elhagyni téged és el-

vinni engem. Nem mondtam ezt meg neked, nem tehettem. Éreztem a 

csalódottságot benned, de nem szólhattam, féltem, hogy jobban fog 

fájni az igazság. Ma már tudod, ma már érted... Ha nem voltam mellet-

ted, hiányoltál, és éreztem, hogy azt hiszed, mégsem akarom teljesíteni 

a kérésedet, és én hagytam, hogy így legyen. Már tudod, miért... 

Egy szeptemberi napon pedig biztosan éreztem, hogy nem látlak többé 

élve. Talán te is tudtad ezt; nem volt lehetőségem rá, hogy megkérdez-

zem. Hosszabban öleltél és nehezebben engedtél el, mint máskor, és fájt 

az elválás. Fél évvel később csak odavetették nekem, hogy meghaltál, 

mint valami mellékes információt, pedig az egyik legdrágább voltál nekem. 

Te már jó helyen vagy, és én nem hívlak vissza a földi létbe. Inkább várj 

rám a túlparton, és ölelj magadhoz, ha én is odaérek. Mert ott ismét ta-

lálkozunk! 
 

 

Fekete Eszter: Naplórészlet – A ki nem mondott igen 
 

„Ülök a szobámban búsan, egyedül, és a fájó múltra gondolok.” 

Ezt teszem. És naplót írok. Írok, mert ki kell adnom magamból azt, ami 

fáj, rá akarom zúdítani a világra a bennem tomboló iszonyat egy részét. 

Az Iszonyat éhes szörnyetegként marcangolja a lelkem, és nincs me-

nekvés, és nincs megnyugvás... 

Magam előtt látom sápadt arcod’. Fehér hajad szétterül a párnán. Erőt-

len, remegő kezed esdve nyújtod felém. A fülemben cseng a hangod, 

ahogy nagy erőfeszítéssel még egyszer felteszed nekem a kérdést, ami 

egész életedben foglalkoztatott, és amire soha nem kaptál választ: 

szeretlek-e. 

Emlékszem a szemed megtört fényére, ami mégis annyi szeretettel si-

mogatott. Te mindig szépnek és csinosnak láttál. Földre szállt angyal 

voltam a szemedben, és én megtagadtam a választ az utolsó – és talán 
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legfontosabb – kérdésre! Csak ültem, és néztelek... Akkor még a testi 

szememmel is láthattalak, ma már csak a lelki szemem előtt jelenik meg 

meggyötört, kedves arcod. 

Halk sóhaj...a tekinteted üvegessé vált...a kezed hűlni kezdett a kezemben... 

Te már jó helyen vagy. Ott, ahova te mentél, nincs kétség és nincs fáj-

dalom. Már látod a lelkem, és – tudod a választ. Azt is tudod, hogy azt 

kívánom, bár kimondtam volna akkor, az utolsó pillanatban a várva várt 

szót. De nem tettem, és most már ez a kimondatlan igen kísérteni fog 

egészen a sírig. Vagy még azon is túl...  
 

 

Szabó Edit Irma: Születésnapodra hangolva 
  

Hemzsegnek bennem a szép szavak… 

Leírom, itt az alkalom, 

hogy lelki társam talán te vagy, 

ezt üzente az angyalom. 
  

Bár ünneped színén hold ragyog, 

fonákján mégis én vagyok, 

felkelő napod még tündököl, 

fél évszázadnyi fényözön. 
  

És ha a bűvölet hangja torz, 

élni kell, mit a sors adott, 

miértjét keresni úgyis kár, 

mi halljuk sok-sok éve már.

Táncba hívsz, és hangszered lettem, 

pengeted muzsika-lelkem, 

színeket dajkál a szivárvány, 

áldás húrja itt rezonál. 
  

Unicum kesernyés íze fűt, 

egyszerre éget, mint a tűz, 

kívánok szép születésnapot, 

örömre hangolt álmokon! 
  

 

Szabó Edit Irma: Éj futára 
  

Éj-futárként jött. 
  

Reszkető lombba fészkelte magát, 

remegőn mormolt, mint bozontos ág. 
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Ringató árnya szélcsengőn zenélt, 

ősz húrja zizzent csendem peremén. 

 

Éj gerezdjében égi ajándék, 

november-lépte rezgésemben élt. 

  

Tükrömben látott boszorkánytáncot, 

 pirkadást bűvölt, vágyat úgy bontott. 

  

S amint az álma, mint vackor érett, 

lágy dunna alól hajnalt szöktetett. 

  

Fény-futárként ment. 
   

 

Bodó Csiba Gizella: A Négy Kapu 
 

Születés kapuja 

Tavaszra táruló, 

Gyenge gyepen 

Rozsda-pelyhek, 

Rügyező gondolat- 

Szóvirág illatoz, 

Március, március! 

Megújuló kezdet. 

 

Talpad alá simul  

Tavasz-vég varázsa, 

Új Kaput nyit 

Az Átalakulásra, 

Válságok, krízisek 

Haragok harangja 

Léleknek sír, 

Ki adja, ki kapja.

Kapuja csikordul 

November havának, 

Vaspántja kilazult - 

Elengedés. 

Imbolygó lángokkal, 

Dércsípte álmokkal, 

Kísér árnyékkal 

A beteljesülés. 

 

Ha túlértél, november 

Halál-kapuján, 

Oszlik a sötét, 

Mindent elérsz, 

Szereteteddel, 

Összes kincseddel 

A Fény-Kapuján  

Te vagy, ki belépsz! 
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Bodó Csiba Gizella: Jelenlétek 
 

Jelenlétek hártyái borítottak, 

Tekertek be, mint selyemhernyót a bábba, 

Vergődtem benne végtagok nélkül 

A születésig – mindhiába; 

  Ellene – s még ki ellen? – ágálva. 

Múlhat néhány száz év, 

Ezer emberöltő a mélyben, 

Csak akkor születhetek új életre, 

Ha felkészült a lepke-létem. 

Fontos a zárt báb-idő, 

Hol magamban önmagam 

Mindent megérlel, 

S a tápláló csendből, 

Múmia létből, 

A Világ Világossága kelt fel! 
 

 

Gősi Vali: Céltalanul 
 

Mint ábrándos gyermek, 

ki csodára várva  

messzeségbe kémlel, 

valami végtelen, 

mesés időtlenségben, 

úgy áll, és úgy várja ő is 

sok éven át, tétlenül epedve, 

hogy odaszegődik hozzá újra 

tűnt öröme, sok régi vágya,  

s kíséri majd megint  

útján a szerencse, 

és szaladnak együtt 

játszva-nevetve, 
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kergetőznek gondot, 

bánatot feledve, 

míg nyomukban loholva lassít,  

és végül  

megáll mögöttük  

még a vén IDŐ is,  

magát megadva, 

végsőt lihegve. 

 

Ám hiába vár sok éven át a létben, 

sóváran, 

tétlenül, 

szinte rezzenetlen’, 

mögötte némán meglapul a MÚLT 

sok hamis fényű, 

ócska kincse, 

fakul minden elaggott, ósdi emlék, 

és beborul végül az ég is felette, 

homályosul vakító, tiszta kékje, 

szürkül a remény fénye is egyre, 

és a haldokló mában  

időtlen mozdulatlanságba  

dermed múltjával együtt 

a jövője,  

és minden elvetélt reménye. 

 

Íme, a céltalan ember,  

ki a gyorsan eltűnő 

MOST-IDŐ-ben 

üres lélekkel, 

magánytól megkövülten, 

valami kábult,  

bénult tétlenségben 
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múltját siratja, 

s az húzza le 

egészen mélyre, 

hol sok istentelen,  

fénye-vesztett vágya  

– az anyag-lét milliárd 

csábító, hamis álma - 

foszlik éppen széjjel, 

s az emberlét 

éltető, tiszta fénye 

belehull végül 

a semmiségbe, 

ahol az IDŐ 

– rabolt jussával, a mával –  

kajánul röhögve 

örökre elszáll 

felette. 

 

 

Gősi Vali: Tündérmese a falumról 
(Mirának) 

 

Azt hittem akkor én, 

hogy egyetlen világ ez 

a lankás völgy ölén, 

dombok tenyerén bújó, 

fenyvesek-ölelte táj, 

s e mélyzöld, büszke fák 

csípős gyantaillatát szívja 

velem az egész világ – ami  

nekem csupán 

az a néhány kicsi ház volt 

ott, a dombok oldalán, 
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ahol a cserfes kis patak 

előlem szaladt talán,  

vagy anyja - a folyó - után 

viháncolt pajkosan,  

míg dalolva csobogott. 

 

Azt hittem akkor én, 

hogy esténként majd mindig visszatér, 

csak éhes most szegény:  

folyó-anyjához fut, és tőle enni kér. 

Sokáig vártam mindig ott, 

ahol a csörgő kis patakkal 

sok pajkos tündér is 

együtt kacagott. 

Csodáltam, ahogy lobogott  

sötét, fénylő hajuk a víz alatt, 

ahol kergetőztek velük a kis halak, 

és a csillogó, arany homok 

tisztára mosta táncos talpukat. 

A tündérek és a patak dala  

keltette hajnalonta  

a völgyben szendergő kis falut. 

 

S a házak is tündérpaloták voltak ott, 

fölöttük nádtető aranylott,  

előttük mesebeli, hívó kis padok. 

A szobák sem voltak nagyok, 

s bár némelyiken a festék 

kissé megkopott, 

mindnek apró, hófehér fala 

mosolygó manók  

és tündérek bálterme volt, ahol 

víg táncot ropott a sok bolond-vidám  
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tündér- és árny-manó, 

éjféltől néha reggelig – 

de ők csak éjszakánként éltek itt. 

Nappal erdők, mezők 

s bokrok kincseit kutatta mind, 

és esténként megállt az idő velük  

mindig kicsit, 

bár akkor talán még idő sem létezett 

– minek? felesleges –, 

hiszen a tündér-emberek 

varázsszavára mindig este lett, 

s dalukra megszülettek újra 

a napfényes, tiszta reggelek... 

Akkor még így hittem ezt, 

ahogy az összes, ott élő 

tündér-kisgyerek. 

 

Azóta - ha a falumban ébredek - 

sokkal csendesebbek a reggelek. 

Halkabban kondul a lélekharang, 

és csendben, lassan halad a kis patak  

folyó-anyjához - már nem szalad -, 

s amikor odaér 

- nem éhes ő, csak szomjas -, 

némán inni kér 

ott az erdők rejtekén 

bújó domb alatt, 

ahol - ma is hiszem - 

manók és tündérek alszanak örök álmot  

a suttogó, 

vén fenyők alatt.
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Péter Erika: A lélek illata 
 

Törékeny az ember hite,  

reményünk forgandó, 

pókhálócsend szemed alatt 

éjfekete holló. 

Lélekillat puha, fehér,  

félelmében nyárfalevél 

reszket, ring a hangja, 

leng fűszeres ifjúságunk 

vén lélekharangja. 

 

 

Péter Erika: Tócsákat kerülgetve 
 

Csobogóba csurog eső,  

ásítoznak fehér fapadok, 

frissen mosdott, hűs a levegő,  

talpunk alatt nyirkos kavicsok.   

Finoman kopogunk ma-mázolt 

folyosók lépcsőjén – s az ajtón, 

bátorság-tesztet produkálni,  

falakba fájdalom költözött, 

örökkévalóság így várni  

három ágy s egy ajtó között.  
 

Ülsz, madár, reszkető levélen,  

csönd kúszva szövi be szobád,  

várjuk, valaki beszéljen,  

hallhasd az élet perc-nyomát.  

A világ vég-darabkái 

szűk ablakodban csüngenek,  

mérgek gyér vénádba folynak,  

– a holnap lesz még ünneped?  
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Odakinn a nyárfák sírnak, 

madárciriplés búskomor,  

szeretet hulláma önt el,  

arcomra ragad a mosoly, 

hazaértem, de két kezed  

gondolatban, markolom. 
 

 

Hajdu Mária: Még nem állok készen 
 

Hív a part, mennem kell, érzem. 

Magához köt, mint egy kötél, 

s megszólít: egyedül jöttél? 

 

A sekély vizet csak nézem, 

a hegyek felől jött e szél, 

s gyöngyöket gurított elém.

Apró buborék, mint létem,  

az élet csak egy pillanat. 

A kép örökre megmaradt. 

 

Hív a part. Mennem kell? - kérdem. 

Én nem, még nem állok készen, 

nem készültem fel egészen. 
 

  

Hajdu Mária: Csak maradj még… 
 

Lábad elé szórnám az egész világot, 

a földgolyón termő összes szép virágot! 

Felöltöztetnélek örök ifjúságba, 

soha ne maradjak árván e világba’. 
 

Ősz hajad majd újra gesztenyeszín lenne, 

kisimulna arcod ránctalan szép selyme. 

Csillogó szemedben gyémántok szikráznak, 

nincsen olyan kincs, mit cserébe adnának. 
 

Laza kontyba fonnám gesztenyeszín hajad, 

mosolyogva néznéd a tükörben magad. 

Könnyű nyári ruhád mindennap vasalnám, 

csak maradj még velem, drága édesanyám! 
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Györke Seres Klára: Korallvirág 

 
Egy kicsiny cserépben 

Rózsaszín virágok. 

Szívem’ melegítik, 

Szirmokat csodálok. 

Unokámtól kaptam, 

Anyák napján hozta, 

Eszébe jutottam, 

Mikor vásárolta. 

Nagymama iránti  

Szeretet sugallta. 

Nézem a virágot… 

Szemem könnybe lábad 

Unokám virága 

Lelkemre simítja a 

Szeretetfátylat. 

 

 

Györke Seres Klára: Fekete-fehér 

 
Játék az élet? Fekete-fehér? 

Fehér a születés – fekete az éj. 

Fehér Anyánk keze, ha ránk simul, 

Fekete világunk, ha könnyünk  

Érte hull… 

Fehér fény nevel fehér virágot. 

Fekete felhő tiporja:,durván  

Letépi, valóságos átok.  

Fehéren libben menyasszonyi fátyol, 

Bár fekete öltönyben öleli párja 

Az esküvői bálon. 

Fehér fény ragyog köröttük áldón. 

Fekete–fehér talán csak játékok! 

Színükkel játszanak vágyak és álmok. 

Szerelem-szeretet, csalódás-bánat 

Boldogság-boldogtalanság olykor 

Együtt járhat. 

S amikor szívedet ellepi a fekete bánat, 

Hívd a remény madarát, mely 

Fehér fényével szívedre szállhat… 

Gere Irén: (címe nincs) 

 
…meghaltam  

jó pár éve,csak 

senki nem vette 

észre. 

Szememben valami 

síron túli fény, 

ajkamon halotti dal 

…és senkit nem  

zavar az angyalszárny 

hátamon, - nem  

veszik észre, hogy 

nincs lábnyomom 

a frissen hullt hóban, 

- csak mint fakuló 

emlékről, úgy mesélnek 

rólam…, 

lehetnék akár máshol: 

míg a Sors számomra 

hol bitófát, 

hol keresztet ácsol… 
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Gere Irén: Rejts el engem 
 

Rejts el engem 

tenyeredben, 

kötényedben, 

a zsebedben, 

gyöngyeid közt 

fiókodban, 

szemeidben, 

könnyeidben. 

rejts el engem 

a világtól…! 

rejts el engem 

a szívedben…. 
 

 

Mayer Zsó: Emlék 
 

Nagyszüleim házában csodálkoztam először a világra. 

Pici gyerekként sokat sündörögtem nagyanyám körül. Ő tette a dolgát 

bent és kint a ház körül – jó gazdaasszony módjára. Közben sokat és 

sokféle játékot játszottunk, mindig szakított időt arra, hogy velem le-

hessen. Nagyon szerettük egymást. 

Ha észrevettem, hogy tehenet fej, azonnal mögé lopakodtam a bög-

rémmel, s kértem, hogy nekem is fejjen a „tehénből”. Ő mosolyogva ki-

vette a kezemből a kincset érő bögrét, és telefejte. Én ott nyomban el-

szürcsöltem a frissen fejt, habzó, langyos tejet. Még most is érzem 

annak ízét, ha rá gondolok. 

Nagyanyám már régen fentről óv engem, én pedig a bögrét, melyet tőle 

kaptam. 

Konyhaszekrényem üveges részéből ontja felém mérhetetlen szeretetét. 

Alakja kancsóra emlékeztet, fehér színű és ráfestve egy kéknefelejcs-

ből font koszorú. A koszorú közepén pedig egy „Emlék” felirat olvasha-

tó, szép ívelt betűkkel. 



KÉPZELD EL… – IRODALMI FOLYÓIRAT 2010/3-4. SZÁM 

 

 24 

A bögre nekem nem emléket jelent. Ő számomra az élő valóság. Vigyáz 

rám, ha szomorú vagyok, vidámságomat fokozza, együtt örülünk a jó 

dolgoknak. 

A minap kezembe véve óvatosan törölgettem, közben simogattam, be-

cézgettem. Igazából ekkor nagyanyámmal beszélgettem. 

Fülembe súgta: 

- Nézz a bögrébe! 

Belepillantottam. Egy rózsaszínű préselt rózsa lehelte illatát felém. 

Szerelemvirág bontogatta szirmait. Forróság suhant át testemen. De 

rég volt, mikor ez rózsa pecsétet hagyott a szívemen… - gondoltam. 

Bögrémen az „Emlék” felirat mégiscsak emlék? Ebben a pillanatban úgy 

éreztem: igen, azzá kellett, hogy váljon. 

- Hogyan férhet el egy tejivó bögrében több évtizednyi emlék!? 

Féltett kincsem életre keltette a számomra oly kedves múltat. Jelenlé-

tével figyelmeztet: bízzak magamban, a jövőben, hiszen Ő is ott áll tö-

retlenül. 

Nagyanyám, mikor először adta kezembe egyetlen értékét, gondosko-

dott arról, hogy gyerekkoromtól kezdve végigkísérje az életemet. 

A bögre teljesítette küldetését, remélem, még sokáig óvjuk, védjük 

egymást. 

Hiszem, hogy múlt nélkül nincs jövő! 

 

 

Mayer Zsó: Az élet élni akar 
 

Valahol az élet megkezdi harcát, kikél a porból, betölti a zsigereket, 

megrezeg a mindenség dimenziójában.  

A szemek – rezzenéstelen szempilláikkal – valahol messze járnak. A szél 

játékos füttyére és a kopogó esőcseppekre sem ébredsz.  

Lebegsz, egyetlen fiad a Föld felett: végtelen és egyetlen bizonyság-

ként, a halált túlélő bizonyságként.  

Az öröklét bizonyítékaként magad alá gyűröd a sötétséget, az elmúlás 

leheletét. 
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A gyenge palánták nem értenek az egészből semmit, asszonyod várja a 

fényt, hogy együtt léphessetek életed ösvényére, melynek útját neked 

kell mutatnod. 

A te arcod látásától fénylik a szem, az adja nekik az erőt. 

 

 

Maszong József: Úton 
 

Távolban fehér turbánt öltöttek a hegyek, 

a fák hófehér csipkés köntösben pompáznak, 

az út menti bokrok piros bogyóit dér csípte, 

a szél fehér fátylat lenget az út felett. 

 

Varjú rebben a közeledő zajra az ágról 

elrugaszkodva, szárnyával hóport szórva, 

nyomában fénysugár fáradtan vergődik át 

a hó súlya alatt megnyíló ágak között. 

 

Piszkosszürke felhők, mint gubancos 

vattacsomók lógnak az égen komoran,  

reménytelen, borongós hangulatot idézve 

a még erejét fitogtató kései zord télnek. 

 

A füsttarajos felhők mélyen leereszkedtek 

közeledve messzeségéből, az idők kanyarulatából, 

misére hívó harangszó hangja kondulva hal el, 

süllyedve-emelkedve nehéz himbálódzással száll tova. 

 

Jajgató-hideg havas kása veri a zsalugátereket, 

füstkarikákat lövell a távoli falu fölé 

a fehéren meghúzódó zsindelyesek kéménye, 

közben a vándor pattogó fahasábokról álmodik. 
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Öreg este lett. Csillagos csend-lepellel a tájra 

nesztelen léptekkel osont a házak közé az éj; 

porhóból öltött köpönyeget, úgy sétál végig  

– kelletve magát – a néptelen utcán a szél, 

 

majd fut, fut a dombok mögé sebesen, 

valahol ablaktáblákat verdesve, recsegve, 

hol megpihenni készül a nap az ég alján 

vörösre festve útját a föld horizontján. 

 

 

Maszong József: Az Édes 
 

Szomorúság fátylát szőtte magára az esti félhomály, 

az öreg szoba falán a holdfény kutatón körbe jár, 

mintha keresne valamit vagy valakit. 

Azt, ki itt élte le egykoron dolgos mindennapjait, 

hol a szükség volt az úr s a temérdek könny, 

a rongyos aprónép hangos zsivaja között. 

Mindig ott lapult a bizonytalan holnap: lesz-e? 

Jut-e mindnek egy apró morzsa? 

Az ablakban, méregzöld levelek közt, 

piroslott s illatozott a sokszínű virágözön. 

Most szürke alakot ölt benne minden tárgy, 

az apró kis szék is a sarokban csöndesen pihen. 

Valakire vár, 

’mit az ott felejtett idő belepett porral. 

Emlékszem Édesre, azon pihent meg 

a hosszú, fárasztó nap után; kérges kezeit egymáson 

– bánatával együtt – a kötény mély ráncaiba rejtette. 

A beszűrődő fényben a régi emlékek közt olvasott, 

mikor az ablakon át az ég csillagos kékje csillogott. 

Gyerekzsivaj s élet volt, ha szegényen is, és nem szomorúság, 
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hírét sem tudta ez a szoba, mi az, hogy csönd s magány. 

Ma már minderre csak a sarokban meglapuló szék emlékeztet, 

gazdája, az Édes már az ég csillagos kékjének vendége lett. 

 

 

Elek Katalin: Az idő malmában 
 

Nem tudtam, hogy bánat és öröm testvérpár. 

Azt hittem, egyik uralja a másikat. 

Nem tudtam, hogy élet és halál együtt jár. 

Az élők világában üljük a halotti torokat. 

Nem tudtam, hogy lét és nemlét ugyanaz. 

Egy pontból indulunk és érkezünk. 

De azt tudtam, hogy a fájdalomban is 

örömre éhezünk. 

Magányunk társat kíván. 

Máskor a társ magányt. 

Álmunkban megváltjuk a világokat. 

Egyikből a másikba jutva 

tanulunk igaz varázslatokat. 

Szeretni és nem szeretni. 

Oly keskeny mezsgyén lépkedünk. 

Látni és nem látni. 

Válaszokat keresünk. 

Sosem tudott igazságok 

a homályon átsejlenek. 

Elhallgatott valóságok 

alakot öltenek. 

Mindez véget sosem ér, 

a karika továbbgördül, 

és a forgó kövek közt 

az idő malmában élet zendül. 
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Elek Katalin: Színpadon 
 

Mintha hasadna a függöny… 

Mögötte egy hamis világ, 

’mit valóságnak hittem. 

Nem mindig látszik, 

vagy nem látom a hasadást. 

A színpad, a szerepek a régiek. 

Ez az életem… 

 

Ez? Ilyen? 

Mégsem hiszem. 

 

Akarom-e látni a rést? 

Akarom-e tudni az igazt? 

 

A gyászra felkészültem. 

Kopottak a régi jelmezek. 

Mégsem érzem biztosan, 

hogy egy új színpadra léphetek. 

A hasadás nő. 

Elhazudni már nem tudom. 

A szakadék felett járva 

új világról álmodom. 

 

 

P. Borbély Katalin: Didergő 
 

A kislány ült az íróasztalnál, és tanult. Odakint lassan beesteledett, a 

lebukó nap utolsó sugarai még aranyba burkolták a virágmintás tapétát. 

A gyerek mindebből csak annyit érzékelt, hogy fel kell kapcsolnia az ol-

vasólámpát, mert már összemosódnak a betűk előtte. Azt sem vette ész-

re, amikor anyja belépett. Az asszony sokáig nézte, nem akarta zavarni. 
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Tekintetét körbejáratta a szobán, meg-megállt egy-egy éremnél, újraol-

vasta az oklevelek szövegét, melyek valamely sikeres helytállás ered-

ményként kerültek a könyvespolc oldalára. Mosolyogva lépett az asztal-

hoz, megsimogatta a gyerek fejét. A gyerek meglepetten nézett fel: 

– Nem is vettelek észre. 

– Nagyon elmélyültél. Mit olvasol? – s belelesett a nyitott könyvbe. 

– A Didergő királyt. 

– Ebből van egy másik kiadás is! Várj, mindjárt megmutatom - s a köny-

vespolchoz lépve levesz onnan egy réges-régi könyvet. 

– Nézd, nekem ebből olvasta fel az anyukám. – 

Felüti könyvet, s ahogy olvasni kezd, megborzong. Hirtelen megelevene-

dik a huzatos albérleti szoba, ahol a takaró alábújva olvasták a szebbnél 

szebb meséket, és néha tényleg nem fűtötte őket, csak a szeretet. 

Persze, erről a gyerek mit sem tud. Nem is érti, miért peregnek a 

könnyei. 

– Ne sírj, anyu, a végén minden jóra fordul! – simogatja meg anyja kezét. 
 

 

P. Borbély Katalin: Így születik… 
 

A pályázati kiírást egy napilapban látta meg. Vers vagy próza állat és 
ember témakörben. Túlságosan nem ragadta meg a dolog, letette hát az 

újságot, és elindult dolgozni. 

Napközben derekasan elfáradt, hazaérve épp csak evett, és már ment 

is aludni. De másnap munkába menet látott egy kisfiút, amint egy kutyát 

sétáltatott. Erről megint eszébe jutott a pályázat. Munka közben is be-

bevillant a kép meg a kiírás. Napokig töprengett, mire rászánta magát, 

hogy tollat és papírt vegyen elő. Persze, rájött, hogy a kisfiú a parkban 

a saját gyerekét juttatta az eszébe, amint 4-5 éves korában életre 

szóló barátságot kötött egy zsemleszínű kölyökkutyával. Leírta hát a 

történetet, de ahogy többször átolvasta, úgy érezte, valami hiányzik, 

ez így nem az igazi. Átírta hát, kiszínezve jelzőkkel, és a történet 

szempontjából mellékes dolgokkal, mint például napmeleg és tavaszi 

rügyfakadás, de még mindig nem volt elégedett. „Ez még mindig csak 
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egy elbeszélés. Ilyet más is tud.” Felolvasta a feleségének, hátha ő rá-

jön, mi a hiba. 

- Ez nagyon aranyos - mondta az asszony-, csak kellene valami csattanó. 

- Azt keresem én is – válaszolta tanácstalanul. 

Végül letette a füzetet, mert nem jutott eszébe semmi jó. De a gondo-

lat csak nem hagyta nyugodni. Végül annyira bosszantotta a dolog, hogy 

elhatározta, elküldi úgy, ahogy van Azt tervezte, hogy szombaton legé-

peli, és hétfőn postára adja. Ettől kicsit megnyugodott, és örömmel 

várta a fiáék érkezését, akik ma jönnek haza hosszú távollét után. 

A ház előtt autó állt meg, és már hallotta is a kisunokája nevetését. Ki-

lépett hát, hogy üdvözölje őket. A szőke kisfiú apró kezei közül egy 

zsemleszínű kutyus nézett ki ijedten. 

- Szervusztok! - A fiára nézett: 

- Buksi? 

- Buksi – mosolyodott el a fiatalember,  

Ő pedig tudta, hogy megvan, amit keresett. Másnap átírta a pályaművet, 

a befejezésbe beleszőtte unokája örömét. Elégedetten dőlt hátra – Az 

sem baj, ha nem nyer – gondolta, amikor leragasztotta a borítékot, ben-

ne a kész novellával. 

 

 

Kellős Éva: A virágok hercege 
 

Fogatlan száját sosem nyitotta mosolyra, arcán nagyra nőtt borosta  

tanúskodott arról, hogy házában nincs asszony, aki rászól, hogy szúr, s a  

sarki krimóban a lány, akinél az olcsó italt vette, csak az lökte néha hozzá  

a szavakat: – Tata, úgy néz ki, mint aki itt maradt a múlt századból, menjen  

mosakodni a Vöröskereszthez! – és kaján mosolyt ereszt meg a soros első  

feleshez. Ahogy a torkán lenyomta az itallal együtt az életet, úgy lett egyre  

merészebb és éberebb, és abban a másik, kissé homályos világban az arcát nem  

kellett a tükörhöz nyomnia: ott ő volt a dalia, tántorgó lépte ruganyos  

járássá vált, s a második rundnál áttúrta sűrű hullámos haját, a szabadság  

mámorában fürödve lett illatos és fiatal, harminckét foggal nevetett, s  
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szájából gyöngyöztek ki a szavak, szeme villant, ahogy udvarolt, és nézte,  

nézte azt a nőt, aki megbizsergette őt, akitől felhevült, és a vágya  

belteljesülni látszott, s a harmadiknál már megváltotta a világot, könnyes  

szemmel köszönte meg Jézusnak és Máriának, hogy rá így vigyáznak, és kezét  

feje fölé tartva kért áldást „minden magyarra“, „meg mindenki másra“ – tette 

 hozzá sietve, mert a negyedik kört a roma haver fizette. És így, átváltozva 

volt minden, ami szeretett volna lenni: délceg hadúr, kit meg nem zavarhat 

senki; cirkuszi bohóc, akinek könnyén nevet a környék és az összes  

kisgyerek, orvos, fehéren vonzó, hogy mint a porzó, magához gyűjtse a  

méheket; jószágot birtokló gazda, aki a hasán gyűrűző hájjal is elégedett  

a világgal; és tanár, aki csillogó szemeknek magyarázza, hogy az univerzum  

kapuja a világra nyílik, és megoldja a sokismeretlenes egyenletet; és író,  

aki puffogva pöfékel egy pamlagon, míg a fejében születő oldalak 

párhuzamosként a végtelenbe tartanak; és minden más, amiről azt sem tudja,  

hogy mi az: viharvadász, akitől a felhők is tartanak; meg asztronauta - az  

ötödiknél ezt már nehéz volt kimondania; a hatodik után elindult a fák közt a  

végtelenbe, s léptét szegélyezte a gyom és a pipacs, (a kocsmában a lány  

megjegyezte: „micsoda ripacs“); a fény felé tartott, mert látta: őt hívja,  

várja, aztán nem volt más, csak a csattanás a fejében, meg a csönd; míg  

szeme rányílott az égre, kék felhők közt kusza pókhálókat látott, távolodni  

látta a repkény-világot, kezét lassan az arcához emelte újra és megszúrta a  

borosta, s ahogy magán végigsimított, eltűnt belőle a daloló kobold;  

eltűnt az orvos és az asztronauta, ott maradt ő, álmai koldusa; szólni akart, de  

nem maradt már elég levegője; emberek futottak vele előre; szólt volna  

nekik, hogy hiába, ajka hiába formálódott imára: nem értette azt, talán csak az  

Isten. Miközben tolták a sürgősségire, tele lett könnyel a szeme, mert nem 

gondolta, hogy fájni fog, hogy a világ, amit maga mögött hagyott, most  

visszajön kísérteni: fák, gyermekek, régmúlt emlékek mézcseppjei, barátok  

kézfogása, kettőjük közös vágya, és ahogy húzta mind mélyebbre az örvény,  

elmúlt a földi törvény, és a gravitáció, és mert könnyűnek lenni jó, bódult  

aggyal kívánta egyre jobban azt a másik világot, amit még itt elképzelt és  

annyiszor látott, hogy nárciszok közt várja az a régi asszony, és a  

soha-volt gyerek ott lesz, a gangon, és úgy öleli, ahogy soha nem tette  
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itt, a pamlagon is rózsa virít, és mindenhol szól a zene, és nem hatolhat át  

ezen a falon semmi se, mert ez már az ő egének első állomása. Azok ott a gép  

átható sípolásán át kiáltják: elszállt, a vérnyomása hatvan, tegyek valamit  

még, vagy hagyjam? az orvos bólint - vajon melyikre? - megizzadt jócskán a  

harcban, és „kimondom a halál idejének a tizenhat óra hármat“, és egy percig  

még állnak a szürke test mellett, amíg kitöltik a lábcédulát (írd rá az  

aethylismus chronicat). És a virágok hercege, borostáit vesztve lépked fejük  

felett, elnéző mosollyal nézve rájuk: milyen furcsa, ez már az ő világuk.  

 

(Egy alkoholista halálára, aki a kezeim közt halt meg.) 

 

 

Kellős Éva: Születéskor nem várható élettartam 
 

Elveszítettük éveinket, s ahogy testmeleg kesztyű a havon, 

Nyomot hagyott bennünk több évtized, s hiába vigyáztak ránk nagyon 

Anyáink és nagyanyáink, és egy halom „megmondomhogyanélj” iroda-lom, 

Gene-titkokkal és megannyi sztárrecepttel, mégis is itt állunk csupaszon, 

Fedetlen keblekkel, amit sóvárgón kíván meg a rák, és a bomlasztó szilikon 

A mi völgyeinben is mormolja már a „push up” imát, 

És ami egyiknek primőr saláta és egészséges étkezés, 

Az a másiknak növekedési hormon vagy vállvonás 

(a „tudodtúldrága” családi költségvetés), 

És már nem tudjuk, mi sápaszt jobban, a vér-szegénység 

Vagy a munkahely, ahol naponta taposni, vágni, rúgni, ütni kell, 

Vagy szolidan félreállni, hogy téged oldjon fel csöndben a nagyvárosi massza, 

Hol villamoson, buszon, metrón utazva áramlik tüdődbe, levegő helyett, 

A világ mikrorésze, és úgy vonja ki belőled az éveket, ahogy te oldottad meg  

a másodfokú egyenletet. S ha kidőlsz a sorból, helyedre mások állnak,  

mert neked fáj csak, és nem a világnak, 

 

A sok, értelmetlenül elveszített év, amire pedig hogy vártál egykoron, 

Végül marad belőled néhány nemzedék, meg a vers és a korom. 
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Kamarás Klára: Emlékeztető 
 

Kinek apja nem azért állt a sorba, 

hogy zsíros állást kapjon s érmeket, 

hanem mert hitt egy boldogabb világban, 

az ne tagadja meg az éveket. 
 

Ha édesanyja mindig bízva, bátran 

vallotta magát annak, aki volt, 

most ne menjen köpönyegért a boltba, 

s ne forgassa, ha nincsen rajta folt. 
 

Ki állampénzen tanult nyelveket, 

s diplomáján még fénylik a keret, 

tudhatja jól, hogy mindennek van ára, 
 

és megdolgoztunk érte. Nem lehet, 

hogy megfakuljon az emlékezet. 

Csak tiszta vizet öntsünk a pohárba! 
 

 

Kamarás Klára: Rántott hal, szálka nélkül 
 

Akkoriban, amikor én iskolás lettem, a Rákóczi úton laktunk egy kis al-

bérleti szobában. Jól emlékszem, hogy egy sötét folyósón keresztül ju-

tottunk ki az utcára, ahol hatalmas gesztenyefák árnyéka borult a jár-

da fölé. Közvetlenül az Engel-fürdő mellett volt a ház. Szemben, kicsit 

átlós irányban, a Hal-téren kellett átvágni, ha fel akartunk jutni a Mun-

kácsy Mihály utcára s onnan tovább a Széchenyi tér forgatagán át az 

iskola felé. 

A Hal-tér! Néha még mostanában is álmodom vele. Egyik oldalon egy 

kocsma, a másikon, egészen a sarokban egy kis kifőzde volt. Onnan hoz-

ta anyám éthordóban az ebédet. Néha magával vitt, hogy ne legyek 

egyedül a lakásban, ami számomra még idegen volt. Ilyenkor felolvasta 

nekem az ajtóra függesztett étlapot, hogy segítsek választani.  
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Engem különösen az olyan ételnevek izgattak, amikről nem tudtam, mi 

lehet. 

- Milyen az a sült keszeg? 

- Eh, csupa szálka. 

- Serpenyős burgonyát kérek! 

- Ugyan! Az csak közönséges krumplipaprikás! 

- Kelbimbó főzelék… 

- Az nem jó - torkolt le anyám. 

Végül mindig ő választott, mégis szívesen mentem vele. A kifőzde köze-

lében ugyanis egy halcsarnok volt, mellette a falon hatalmas plakát, 

gyönyörű színes képpel. Boldogan ficánkoló hal csúfolta a síró tehenet: 

- Mondja marha, mért oly bús?  
- Olcsóbb a ponty, mint a hús! 
Talán ez járt a fejemben, amikor lázas betegen feküdtem kis szobánk-

ban az ágyon. Napok óta semmi étel nem maradt meg bennem. Anyám 

kétségbeesve faggatott: 

- Mit ennél, pipikém? 

Elhaló hangon rebegtem: 

- Halat… Rántott halat… - azzal falnak fordultam, és elaludtam. 

Nem tudom, mennyi idő telt el. Arra ébredtem, hogy fenséges illatok 

jönnek valahonnan. 

Anyám dugta be a fejét az ajtón: 

- Sütöm már a halat! Rántott hal, amit megkívántál Mindjárt készen 

lesz. 

Mire kidörgöltem szememből az álmot, már hozta is egy kis tányérkán a 

rózsásra sült szeleteket. 

- Ne félj, kincsem, nincs ebben szálka! - én pedig ettem, ettem, élve-

zettel. Megbetegedésem óta először igazán jó étvággyal. 

Szinte még most is érzem a sült hal pompás illatát, pedig akkor este 

meghallottam, amint anyám a főbérlőnek meséli: 

- Hogyan adhattam volna neki halat, hiszen nyelni is alig tud! Még meg-

akadna a torkán a szálka. Vettem egy padlizsánt, felszeltem és azt rán-

tottam ki. Úgyse evett még halat. Honnan tudná, milyen? 
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Hal, vagy padlizsán? Ugyan már! Most is szeretem mind a kettőt. Ha 

padlizsán van ebédre, mindig megemlegetem azt az elsőt, a szálkamen-

tes halat…  

 

 

Keszy-Harmath Dániel: Emberek előtt 
(Szabad fordítás és újraérzés Jenni Vartiainen Ihmisten edessä című 

slágere alapján) 
 

A hajnali forgatagban 

nem tudnak rólunk semmit, 

vársz a megállóban,  

késem kissé, bocsásd meg nekem, 

futok hozzád az út végén már, 

gyönyörű vagy, mint mindig 

a színes pólódban… 

 

Azt mondod, ma reggel sétálunk, 

kéz a kézben, 

az emberek előtt, 

ne aggódjak, mit látnak, mit gondolnak, 

mi együtt vagyunk, 

nem értenek semmit, nincsenek ebben a történetben, 

amit csak kevesen olvasnak. 

 

Hangokkal teli utcák, 

csak üvöltenek felénk, 

te vagy az erősebb kettőnk közül, 

veled nem félek a város ébredő sötétjében, 

a nagy tömegben 

gyöngéden tartasz, 

és minden félelmem elillan. 
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Mert ma reggel együtt sétálunk, 

kéz a kézben, 

az emberek előtt, 

ne aggódjak, mit látnak, mit gondolnak, 

mi együtt vagyunk, 

nem értenek semmit, nincsenek ebben a történetben, 

amit csak kevesen olvasnak. 

 

A templom melletti parkban 

még mindig félek, hogy meglátnak, 

szerelmed erősít, feledtet, 

fél nyolcra elmúlik a bánat, 

még mindig ébren álmodunk, 

könyvünket csak mi éljük, 

szeretve szálldosunk. 

 

És minden reggel együtt sétálunk, 

kéz a kézben, 

az emberek előtt, 

ne aggódjak, mit látnak, mit gondolnak, 

mi együtt vagyunk, 

nem értenek semmit, nincsenek ebben a történetben, 

amit csak kevesen olvasnak. 

 

 

Keszy-Harmath Dániel: Még egy vers… 
 

Még egy vers, mely a billentyűzet billentyűin 

pittyen-pottyan némán, olykor zajban, 

nini, kérdi, nézi, fogja, viszi a szavakat a költő, 

mert költ ő rendületlenül, s a szobában egy légy híve, 

gondolkozik, hív-e segítségül valakit, aki múzsaként 

rúzsa lesz ajkainak, zircinek, bobainak, ajkainak is 
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udvarolt ő már, s szerelmes, heves, pöppedt pocok 

pöcke röpke szösszenet, melyre összemegy szív, s kacag, 

halad, szalad, nem tudja, merre még, hol a rím, keresi, 

erőlködik, nagyon, fagyon, tűzön-vízen át, átlát,  

nagyra tátva szája, s várja, hogy a sült galamb beleröpüljön, 

s megszülessen a vers, még egy vers, melyet vár 

a nagyszerű idomár, de kár, kár, kár, hogy a versét, 

minden egyes percét, a kukába kívánja már. 
 

 

Viemann László: Mit angyal súg  
  

A tavasz kezdete hűvös még, 

Bár majdnem telihold s itt húsvét. 

Mint a természet, újul a népség, 

Akár a méhkas – emberi zöngés. 

  

Nagyhét felold szívet, hoz meleget, 

Amit ígért sugárzó napsütés, 

Család összejön, és vizsgál lelket, 

S megrezzenve bűn, elismerés.

Tán csattog soknak a benti vihar, 

Ahogy azon a szomorú napon 

Isten felkiáltott, s dörgött sírva, 

Megeredtek ég könnyei azon. 

  

Sokszor szemünk nem lát, köd fedi, 

Olyat követ, amit nem erény búg. 

Aztán újra meg fogod ígérni az 

Ágyban szépen: teszed, mit angyal súg.
 

 

Viemann László: Érzelem 
  

Amint érzelmi féktelenség 

Turbinaként forog lángolva 

Világít hol forró sötétség 

S dühöng izzón felháborodva 

  

A szív mérge sebesen fordul 

Spirál s száll felháborodással 

Míg az érzelmek mámora dúl 

Húz örvénye segítség által 
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Elvegyül minden mi volt és nincs 

Csak fény meg sötét érzelem van 

A test porrá égett eltűnt kincs 

Ez az érzelem és fény hamva! 
  

A hamvat felsöprik szürkébe 

S krematórium-zár csukódik be 
  

 

Kovács Daniela: Belém nyilall… 
 

Úgy belém nyilall sóvárgón a vágy, 

hogy belereszket meztelen lelkem, 

szép szavadra eped, Édesanyám, 

keltsd hát életre zenéjét bennem... 
 

Sorvaszt az érzés, és pusztít a kín, 

tudni, nincs, mi idemenekítsen, 

gyötörnek sosemvolt emlékeim, 

hogy hozzám egy jó szavad nincsen. 
 

Kereslek minden gyermeki szívben, 

gyönyörű szavakban, kézmelegekben, 

templomfalak közt megbúvó hitben, 

a szent dedet őrző rézveretekben. 
 

A szívembe rejtett érzés fellázad, 

egyre csak gyermeki múltamba tekint, 

keresi aggódó szülőanyámat 

de visszatér gyötört árvaként megint... 
 

majd fáradtan, térdre hullik az a szó, 

mely csöndben érett sok-sok éven át, 

megtudja, merre vagy, odavánszorog, 

és közönyödön túl lágy csókot vés Reád. 
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Kovács Daniela: Ha sírig űzöl is  
 

Te más vagy, mint a többi álmom,  

mint az a buja, bomlott akarás,  

s ha sírig űzöl is - nem bánom,  

hogy hiszlek úgy, mint hívők Messiást!  

 

Hogy nevet adtam annak, ami nincsen, 

kihordtalak, s most űröd súlya nyom, 

pedig még érzem, tejföl-szőke tincsed 

hogyan terül szét büszke vállamon.  

 

Borostyán szemed rám ragyog sötéten,  

bölcs szavaddal telik meg a lelkem,  

és minden ember szépbe-szőtt hitében  

csak téged látlak, Édes Gyermekem!  

 

De visszaránt a valóság magánya,  

és átölel a csonttá fagyott csend, 

ám lelkem mélyén akarom jövendőd, 

mely álmaimban újra feldereng. 
 

 

Mentovics Éva: Szívemhez nőtt… 
 

Szívemhez nőtt e táj. 

A mandulaágat borzoló kikelet, 

nárciszokkal átszőtt ágyások, ligetek, 

omladozó támfal egy ősi vár fokán, 

anyák napi könnycsepp a nyíló orgonán, 

a part, a tér, a domb, nyárfán a vattahó, 

hullámzó rét ölén tűzvirág-takaró, 

cikázó lepketánc a jácintok felett, 

békadaltól harsogó, sarjadzó berek… 
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Szívemhez nőtt e táj. 

Azúrkéken rebbenő hajnal friss dala, 

út menti csalitos, a hársak illata, 

Péter-Pál táján az aranyló asztagok, 

szürkemarhacsorda, mely békén andalog, 

úszó csobbanása, a könnyed, játszi fény, 

hullám lüktetése tavunk lágy szívén, 

víz selymében fürdő, tündöklő nyári Nap, 

apátsági mise, templomi áhítat… 

 

Szívemhez nőtt e táj. 

A sétánynál őrködő zizzenő platán, 

utolsó üzenet egy régi kopjafán, 

a sárguló tölgyes, a nyúlánk nyárfasor, 

szomorkodó fűz, mely a partra ráhajol, 

napsütötte lankák, az őszülő berek, 

számtalan kis patak, források, és erek, 

kéregető hattyúk, reppenő vadréce, 

a nádasban fészkek, az ég alatt vércse… 

 
Szívemhez nőtt e táj. 

Ünnepnapi asztalok fűszeres bora, 
fakutya, szánkózás, csillanó korcsolya, 
szikrázó jégpáncél a nyugvó tó fölött, 

a fátyollá szétfoszló lomha, rest ködök, 
dunna alatt búvó, álmodó téli fák, 

ódon pincék szemén bimbózó jégvirág, 
hófehér, tiszta csend, beszédes hallgatás, 

mélyben alvó élet, a víz alatti sás. 
 

Szívemhez nőtt e táj, 
szinte már otthonom… 
egy halványkék mosoly 

a földrajzatlaszon. 
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Mentovics Éva: Csermelyek tükrében… 
 

Lassan már lankad a tél ölelése, 

gyengülő karjai lagymatagok,  

sóhaja már csak a múlt töredéke, 

álmodó rétre se hint le fagyot.               

 

Hogyha az égbolt ébredő pírja 

csókjával szánt majd a hűs bérceken, 

visszanéz álmosan, könnyezve, sírva, 

hegycsúcsok ormáról int félszegen. 

 

Reszketve ténfereg úttalan úton, 

roskatag hófala földre rogyott,  

álmosan pendít a szélhárfa-húron, 

haldokló jégcsapok könnye potyog. 

 

Reggel, ha bókol a hóvirág szirma,   

elszunnyad búsan a bokrok alatt, 

naptárunk lassan a márciust írja, 

Józsefet várja s a zsongó tavaszt.

Tölgyesek, bükkösök nyújtóznak egyre, 

hófehér csipkéjük férce szakad, 

Nap fénye kúszik fel lassan a hegyre, 

enyhülve húzódik félre a fagy. 

 

Eldobva szélfútta, hófehér ingét  

felsóhajt álmából végre a tölgy,  

mókus az odvából félve tekint szét, 

párhívó trillától éled a völgy. 

 

Csermelyek tükrében fürdik a hajnal, 

langy szellő surran a dombokon át,  

pajkosan játszik a felhő a Nappal, 

pitypangok ernyője hint rokolyát. 

 

 

Márton Zsolt: Csak merengek 
 

Az ember 

Néha elmereng 

A múlton 

Amit valaha elmulasztott 
 

Régi szerelmeken 

Régi vágyakon 

Vörösben villodzó feketéken 

Szőkén mosolygón

A szerelmes öleléleseken 

Az áttombolt éjszakákon 

A félbehagyott szexeken 

A soha nem érintett vágyakon 
 

Hány elmulasztott lehetőség volt 

Mit vissza soha nem kapott 

S az elmúlt évekkel 

Minden csak szebb lett 
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Most már lényegtelen 

Az idő kerekét visszaforgatni nem lehet 

Egy asszony mosolyog már 

Nap mint nap rá

Hogy miért történt minden így 

Nem tudni 

De nem bánom 

Csak merengek a múlton 

 

 

Márton Zsolt: Siker 
 

Nem az a siker, amit megtapsolnak, 

Hanem az, ami tovább él, mint te magad. 

Általad, a véred által, a büszkeséged által – 

Minden más siker mulandó, homályosuló emlék csak. 

 

 

Molnár Szilvia (Aphrodite): Lelkiismeret 
 

hegyek magasán  

pásztáz láthatatlanul  

hószemű madár  

 

igaz menedék  

– tudom – sosincs előle  

kötél a hóban 

vijjogó napok  

jege csíp cserzett arcba -  

év az év után   

   

  

Molnár Szilvia (Aphrodite): Az öreg bölcs aforizmái 
 

1. 

Semmi sem tisztán 

csak fehér vagy fekete 

vannak színek is.

2. 

Jóban ott a rossz 

Janus-arcon a gonosz 

és angyal kacsint.
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Czégény Nagy Erzsébet: Árnyékban 
 

Árnyék és fény vibrál bennem szüntelen. 

Bénán harcol a képzelet s az értelem 

arra késztet, maradjak néma. 

Lassan megszűnnek körülöttem a rímek, 

mint ősszel a rozsdanyűtt falevelek, 

ahogyan eltűnnek a sárban, 

s elenyésznek az alkony sugarában. 

Már csak a kopasz ágak merednek, 

s valami homályos fátylat sző 

az érzelmek felett, a késő esti ragyogás. 

Tavasz van - mondják, 

ébredezik a kikelet. 

Nekem mégis mintha most hirdetnék 

a varjúkárogó telet, 

s fekete szárnycsapása úgy érinti 

meg szívemet, hogy körülöttem 

jégvirág-palástot ölt a ma. 

Szárnyszegett madár ül a fán. 

Néma rikoltása rátelepszik 

a megcsömörlött éjszakára. 

 

 
Czégény Nagy Erzsébet: Fényből kirekesztve 

 

Tébolyult éjszakák kapaszkodnak 

nappalok reménytelenségébe. 

Nyikorgó ajtó vajúdik valahol. 

Törött cserepekről vérvörös cseppek 

zuhannak a padló réseibe, 

s az üvöltés tarol. 
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Pengeélen villannak riadt gyermekszemek, 

s ájult karok vonnak köréjük 

ledermedt védelmet. 

Grádicsok alatt vacogó félelmek 

bújnak a falrepedésekbe. 

Csak a sötét tudja, mit jelent: 

Fényből kirekesztve. 
 

 

Ódor György: Viszketés 
 

Lámpással keresni a lényeget: badarság. 

Inkább becsukom a szemem, 

mert a lélek mindent lát. 

Zavarok, tudom. Idegesítő lehetek. 

Olykor azért megsimogatok 

néhány reszkető kezet, 

és eltöröm azét, ki ütni készül. 

Elég egy szó vagy egy mosoly, 

nedvet kapjon gyökérvégünk, 

s ne száradjunk végképpen el. 

Kettő százalék a versek olvasottsága 

a jóindulatú becslések szerint. 

Érték és irányadó körök pofája 

a bájolgást magasra emeli, 

és akkor ebből mi marad? Szinte semmi. 

Mert a hétköznapi valóság tabu 

minden diktátor szemében, 

és csak vihogni, zsírosodni akarunk, 

keveredve mocsokkal, szeméttel. 

Talán ez lehet a válasz arra: 

aki ma mégis költő lenne, 

nem ad ki könyvet, ír csukott szemmel, 

csak ír, ír, s a tökét vakarja. 
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Ódor György: Kifordított, lyukas zokni 
 

Tudom már, tehetek akármit, 

büdös, lyukas zoknim kilátszik, 

fejemre tojnak a madarak, 

a földben kellene már lennem 

azért, mit magam ellen tettem 

a több mint fél évszázad alatt. 
 

Békét kívánok, s harcolok 

a világgal, mint ki bűnt szopott 

az anyatejjel, mert háborúk 

dúlnak már a hitt békékben is, 

de ez nem ment fel, békétlenít, 

akárki legyen a károsult. 
 

Bármeddig élek, sosem tudom 

meg, hogy mit visznek a hátukon 

az emberek, mitől görnyednek 

beteggé, gonosszá vagy jóvá, 

miért lázadnak fel a szolgák 

ifjan, s miért nem, ha öregek. 
 

Gyerekként talán azt gondoltam, 

a rosszak jutnak a pokolba, 

és a szegények üdvözülnek; 

ma kifordítva van a zokni 

rajtam, bár hozzá lehet szokni 

ehhez is, csak lásd gyönyörűnek. 
 

Valaki megengedte: legyek. 

Élhetnek itt buták, korhelyek, 

hogy az ég kék, még az is csoda, 

és mindenki egyedül látja 

saját kékjét, az ő világa 

az: lyukasan és kifordítva. 
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Schvalm Rózsa: Fogynak a percek 
  

Fogynak a percek, 

világ órája 

az idő útján, 

haladva ketyeg. 

  

Mint szív a testben, 

dobog szüntelen, 

s rejtőzik benne  

kezdet és végzet. 

  

Örök újulás, 

míg áll a világ, 

idő órája  

soha meg nem áll.

Maga mögött hagy 

múlt életeket, 

pereg a jelen, 

s a jövő véges. 

  

Ettől lesz drága 

minden pillanat, 

írja sorsunkat, 

emlékek sora. 
  

 

Schvalm Rózsa: Fecskepár 
  

Tavasz, öröm, ragyogó napsugár, 

Fény-árnyék játszik a ház falán. 

Szél susog a friss, zöld lombok között, 

fészkébe fecskepár költözött. 

  

Mikor tavaszt súg a madárösztön, 

messzi tájról tengerek fölött, 

a távoli földrészről repülve 

hűséggel visszatér fészkébe. 

  

Vidáman zengő koncertjük ébreszt, 

ettől kedvesek a reggelek. 

Csendes, magányos életembe 

varázsolnak egy kis színt, örömet. 
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Móricz Eszter: Vagyok valaki 
  

Vagyok egy senki az univerzumban, 

vagyok egy kóborló csillagvirág, 

vagyok egy borongó, bús hangfoszlány, 

vagyok valaki, kit senki sem lát. 

  

 

Móricz Eszter: Gyújts egy csillagot 
   

A porlepte úton 

vonulnak a fák, 

futnak az évek. 

Hiába nézel 

a fénylő távolokba, 

minden oly messze van. 

Messze az élet, 

és ami élet, 

az is csak harc 

a mindennel, harc 

az álmokkal. 

Ott fönt is harc van: 

csillagok gyúlnak 

s kialszanak. 

Itt lent lelkeken átok 

vagy gyönyör ég. 

A porlepte úton 

futnak az évek, 

az űri távol messze van... 

A távolok csillagvirágát 

ha elkapod, talán 

meggyújthatsz egy csillagot. 
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Hanyecz István (shf): Az űrkaland 
 

Éj leple alatt 

mennyi ragyogó csillag 

zord hideg éjben 

fényesen tündölkölnek 

fekete semmiségben 
 

rakéta készen 

űrhajós szkafanderben 

a startot várja ő 

ellenőrzés rutinját 

soft balance visszaszámlálásra

felhő egy szál se’ 

csak a mélykék végtelen 

az egek ura 

csábít ismeretlenbe 

kalandra fel az űrbe 
 

 

Hanyecz István (shf): Tavaszi szerelmes… 
„válj énemmé e vallomásban” 

 

Korai tavasznak ébredő 

magát is bűvölő jelével 

mutatja meg önmagát a fény 

kedvesen simogat sugara 

ragyogja be e földi létünket 
 

mosolyog terád a tűzgolyó 

a horizonton felkelő nap 

csalogat csábit ki szabadba 

ahol hallgassuk hát kettesben 

hogyan nő a fű természetben 
 

itt egymás karjába fonódva 

lobbant lángra e nagy szerelmünk 

kivirágoztunk ott tavasszal 

mint ama japán cseresznyefák 

és zsongott a megbolydult világ 
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zsongtam veled én is hevesen 

szerelmes szót súgva füledbe 

és csókokat csókra halmoztunk 

majd szép csendben halkan kértelek 

„válj énemmé e vallomásban” 
 

  

Kondra Katalin: Hársfák 
 

Tán ébren álmodom, 

A Tagore sétány 

Hársfái suttognak 

Szívembe verseket. 

 

Elindulnak bennem 

Szelíden a szavak 

Írom, egyre írom 

Az üzeneteket: 

 

Ó Balatonfüred! 

Mily csodás remények, 

Mennyi édes emlék, 

Nem változol sosem!

Bár a csillagoknak 

Fényhonában élek, 

Örökre te leszel 

A létem ékköve. 

 

A hársfák beszélnek, 

Én némán hallgatom, 

Míg magamba szívom 

Az élményeiket. 

 

Hisz költők ültették, 

Hagyták itt örökül 

Keringéseiben 

A saját nevüket. 
 

 

Kondra Katalin: Holdutazók és bolygó hollandik 
 

  A Föld nevű bolygón élő utolsó Magyar nevezetű emberpár elsőként 

kerekedett fel, hogy meglátogassa Holdra települt utódait.  

Miután visszatértek, a büszkeség hevétől fűtötten élménybeszámoló 

partyt adtak, melyre meghívták minden barátjukat. 

– Micsoda fantasy az a hely! Nem olyan zsúfolt, mint itthon. Minden 

olyan letisztult. Mindig is kedveltem a minimál stílust. Sehol egy fa, ami 

akadályozza a kilátást, vagy hegy, ami nehezíti a közlekedést.  
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– Erre mondják, hogy sikk? – kérdezte a Hollandy nevezetű emberpár 

nőnemű tagja. 

– Hát, az itthonihoz képest valóban sík – bólogatott Magyar úr – és po-

ros. Ekkor lépett a szobába – oxigénnel dúsított pezsgővel – Magyarné, 

és azonnal átvette a szót. 

– Sík vagy nem, a Hold nagyon praktikus hely, minden közel van egymás-

hoz. Ráadásul ott mindenki Magyar. A mi ivadékaink egy kétszintes űrsá-

torban laknak, és ott is dolgoznak egy szebb és jobb jövőért. Igaz, Jenő? 

Ha el akarnak menni valahová, nincs szükségük járműre, csak belebújnak 

a korszerű űrruhába, és oda lebegnek, ahova akarnak. A holdpor sem 

okozhat gondot most, hogy kaptak tőlünk egy porgyűjtő berendezést.  

– Mond csak, Mártikám, milyen érzés lenni a holdon való közlekedés? – 

érdeklődött Hollandy asszony. 

– Ó, először furcsa! – kiáltott fel Magyarné. Akkor éreztem ilyet, ami-

kor anno nászútra mentünk. Emlékszel, Jenő? Akkor éreztem ilyet, ami-

kor kipróbáltuk a bandzsidzsampingot. 

– Valóban! – nevetett Magyar úr. – De képzeljétek, az űrjegy mellé jár 

egy űrruha. Nagyon eredeti cucc, megkönnyíti a közlekedést, és megvéd 

a sérülésektől.  

– A szafari és búvárkodáshoz persze nem kapni külön ruhát – jegyezte 

meg Hollandy úr rosszmájúan. 

– Ezért nem mentünk Egyiptomba. Ma már bárhol lehet piramist látni – 

vélekedett Magyarné. – A földöntúliak adnak az ilyenre.  

– Azért itt is van fejlődés – ragadta meg az alkalmat Hollandy asszony, 

hogy véget vessen a holdhimnusznak. – Amíg ti volni holdutazás, itthon 

is történik egy-két apróság. Megszüntettük marihuána-ültetvény, mert 

nem tett jót neki trópusi klíma. Nyitottunk helyette utazási iroda. 

– Nahát! Fogadni mernék, holland utakat adtok el – szólalt meg Magyar úr. 

– Nem, nem. Azokat sajnos elönti tenger. Persze, nem drága űrutazás 

kínál mi, csak olcsó trópusi nyaralás a Balatonon.  

– A mindenit! Ez majdnem olyan, mint anno a magyar citrom – lelkende-

zett Magyar úr. 

   Hollandyék kissé megsértődtek e furcsa hasonlaton. 
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– Még hogy citrus! Balaton igenis nagyszerű, mert most már a mienk! Ti 

csak menni nyaralni a Hold! Mi jobb szeretjük, ha a lábunk leérni a földre.   

 

 

Szabó Gitta: Úgyis elsütöm! 
 

     Éppen ebédeltek, amikor anya elkezdett kuncogni. Nézte a nagy fiát, 

ahogy tölti magába a borsólevest, ami éppen a tűzről került az asztalra, 

ezért még forró volt. Égette a száját annak, aki nem fújta meg, nem 

volt óvatos. A nagyfiú, akinek állát szépen nyírt kecskeszakáll díszítet-

te, játékosan, mint a kisgyerekek, szürcsölni kezdte a levest. Ez a fi-

nom, huncut játékosság az asszonyra is átragadt. Nézte az ő pici poron-

tyát, és nevethetnékje támadt.  A fiatalember anyjára nézett:  

     - Min nevetsz?  

     - Eszembe jutott valami – válaszolt kuncogva a nő. 

     - Inkább nem akarom tudni – felelt a fiú. 

     - Pedig nem gusztustalan – válaszolt ismét az anya. 

     - Nem baj, akkor sem akarom tudni – így a fiú. 

     Az apa is felfigyelt a párbeszédre és az asszony jókedvére. Kíváncsi 

volt ő is min mulat ilyen jól. 

     - Ha nem, hát nem.  De úgyis elsütöm! – mondta még az anya moso-

lyogva, majd folytatták tovább az ebédet. 

     Ebéd után a férfiak a dolgukra mentek, az asszony elmosogatott, az 

idő pedig, szokásához híven, haladt, egyre csak haladt. Hogy az asszony 

min kuncogott, és mit akart elsütni, még nem derült ki. Elmúlt az uzson-

na ideje, a délutáni kávézáson is túl voltak már, sőt a nap is lemenőben 

volt. Látszólag úgy tűnt, a család végleg elfeledkezett az ebédnél tör-

téntekről.  De csak látszólag. Titokban a fiú azon gondolkodott, vajon 

miben sántikál az anyja!? Időnként ez a várakozás arra a vicces dologra 

őt is megmosolyogtatta. Az anya is mosolygott, ott belül. Mert ő tudta, 

milyen hatása lesz a dolognak. Csak a kellő pillanatot várta. 

     Estére ismét összegyűltek a konyhában. Vacsoraidő volt.   
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Váratlanul, egy teljesen természetes mozdulattal az asszony, a fiú felé 

emelte mutatóujját, és így szólt: - Szőrös a szakállad! – 

     Pár másodpercnyi csend… Szinte hallani lehetett, ahogy a meglepett 

fiú agyának mind a négy kereke lázasan forogni kezd - hogy mi van!? – 

végül a kerekek megálltak, még mindig csend, majd leesett a felismerés 

tantusza, és a fiúból kitört a fékevesztett röhögés. Az egész napi vá-

rakozás megtette a magáét. No és a poén sem volt gyenge. A nevetés 

véget érni nem akart, szemükből csurgott a könny, és ujjaikkal szorítot-

ták a nevetéstől fájdalmas orcájukat, ami ismételt nevetést gerjesztett.  

Egymást nézték, és egymáson nevettek. Kínjukban elfordultak, hogy ne is 

lássák a másikat, de a pajkos gondolat nem hagyta magát, és most azért 

nevettek ismét, ahogy elképzelik hátuk mögött a másikat - hátat fordít-

va, ahogy összeszorított szájjal igyekszik féken tartani nevetését, de 

rázkódó vállai elárulják, hogy ez nem igazán sikerült… 
 

 

Szabó Gitta: Falevél III. 
 

Erős szél fújt, a fák kérdőn felém intettek: 

- Jól meggondoltad, hogy a lábad az utcára kitetted!? –  

Testem a szélnek alázatosan meghajolt,  

Majd útra keltem: a busz itt ne hagyjon! 

Csizmás lépteim az aszfalton nehézkesen csoszogtak, 

Libegő kabátom a mellkasomon, egyre jobban markoltam. 

A szél hol megfuttatott, hol meg hátrafelé tolt, 

De én nem tágítottam, a cél előttem lobogott. 

Mogyoróbokron sikított a lengedező barka, 

Bőszen ropta táncát, mit a szél fújt neki órák óta. 

Loholó kutya körmei koppantak mögöttem az úton, 

Mitől a félsz a fülembe kéjesen duruzsolt. 

Gerincemen futkosott a libabőr,  

Reszkető kezem a zsebem mélyén szöszmötölt. 

A koppanások egyre csak közeledtek felém, 

Már hátamban éreztem a kutya meleg leheletét. 
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Itt van, utolért! – nyilallt belém a felismerés, 

Mikor hirtelen, gúnyos kocogással,  

Széltől lovaltan,  

Elgörgött mellettem, 

Egy csontszáraz falevél. 
 

 

Szabolcsi Erzsébet: Emlékek ingoványa 
  

Egy ki nem mondott szó dallama pislákol  

régesrégről, mint távoli mécsvilág. 

Koromsötét éjben jégtáblaként úsznak 

szemközti tó ködén elmormolt imák. 

Kilábalunk-e még ebből a mocsárból; 

lesz még puha álmunk nyári ég alatt? 

Tarisznyánkban a múlt súlyos igazolvány. 

Vigyázzunk rá, talán csak ennyink maradt. 
  

 

Szabolcsi Erzsébet: Kikopóban 
 

Vajon lesz-e még 

holnap is színes levél 

árvuló fámon? 
 

 

Varga Tibor: A végső gyógyulás 
 

Hétfőn reggel már nem volt ereje felkelni. Hű asszonyát megkérte, 

hogy a szemközti falra akassza fel öt gyermekük arcképét, mind kire-

pültek, messze költöztek, így búcsúzhasson tőlük legalább, gyönyörköd-

hessen bennük. Az előző napon mindent elrendezett. Tamás fiát és Edit 

lányát is megtanította a szőlő metszésének fortélyaira, mert tudta, és 

mondta is nekik; 
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- Én a következő termést már nem fogom megérni, ez életem legszebb 

öröksége, amit rátok hagyhatok, ápoljátok hát benne majd az én emlé-

kemet. 

Tamás már a karácsonyi látogatáskor tudta, apja nem hazudik, amikor 

erejének rohamos fogytáról beszél. A szeme, annak furcsa csillogása is 

árulkodott. Tudta, hogy meg kell barátkoznia a gondolattal, csak ezt a 

gondolatot még nem merte magában sem kimondani, pedig a nehéz, sípo-

ló lélegzetvételek is nagy bajról tudósítottak. Tüdőtágulásról, szívna-

gyobbodásról, általános érelmeszesedésről, amit már az orvosi kórisme 

is megnevezett, egy becsületes, szenvedésekkel, örömökkel, bánatokkal 

teli élet végéről. Az ártatlanság, a kétszeri börtön, a bitófa árnyékából 

való szabadulás, a sok bántás már csak emlék, a pálya végén a megnyug-

vás immáron közel. Elgyötört, ráncokkal teli arca némán is arról beszélt. 

- Hogy vannak a gyerekek? – kérdezi Tamástól. 

- Jól vannak, minden második vasárnap velem.  

- És Júlia? Nem lehetne?... 

- Nem, apám, így megalázva, meggyalázva nem tudnám mellette leélni az 

életemet. 

Tamásnak fájt, de megadóan vette tudomásul, hogy apja itt, a Somhegy 

tetején, a szőlőben végrendelkezik. Ezért figyelt hát nagyon a magya-

rázatra, és fogadta meg, hogy ezt az akaratot végre is hajtja, erre 

csendben meg is esküdött. Közben az járt a fejében, hogy az új tavasz, 

a szeretett, öreg, kérges ujjakkal szinte becézett szőlőtőkék új életé-

nek kezdete az apa életének a vége is lehet. 

- Látod, hol hajtott ki a két ikervessző? 

- Igen. A tavalyi két rügyből. 

- Úgy van. Most megfiatalítjuk. A kettő közül a felsőt tőből kivágjuk, 

meghagyjuk azt, amelyik közelebb van a talajhoz, így a tápanyagoknak 

rövidebb utat kell megtenniük a majdani fürtökig. Tudni kell a szőlő 

nyelvén. Az okos gazdát nagy fürtökkel, finom borral jutalmazza. Most 

azon hagyd meg azt a két rügyet, amelyek a szüretre dús fürtöket 

ígérnek. Ferdén vágd, hogy a kicsorduló nedvek ne érjék a rügyeket! 

A furcsamód mélyre ült apai szemekben mosolyog a halál. Mintha azt 
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kérdezné: 

- Minden rendben? Akkor mehetünk? 

 

Ereiben a vér már lassul. Ébren van, mégis álmodik. Megkapóan szép az 

álom. Hatalmas, lepedő nagyságú borítékot hozott a postás, tele volt 

almákkal. Júlia küldte. Most felbontja a borítékot, és az almák szétgu-

rulnak a szoba padlóján. Fejét felemeli a párnáról, bal kezét kinyújtja 

az ágyból, mert a szétgurult almákat össze kellene szedni, hogy az óriás 

borítékban ismét együtt legyenek. Ida ezekre a mozdulatokra nyit be a 

szobába. 

- Mit keresel?  

Kicsit meglódul a szíve, agya több vért kap, ettől tisztul a kép, felfogja 

a nagy boríték létezésének lehetetlen voltát, feje visszahanyatlik a 

párnára. 

- Adde, bolond vagyok! – És elmeséli Idának az álmot, Ida pedig rögtön 

felfogja az almák jelképes érelmét, csak magában állapítja meg, hogy 

mindkettejük vágya, Tamás sorsát biztos alapokon látni bolondság való-

ban, az a házasság már menthetetlen. 

- A Jóisten majd elrendezi azokat az almákat – mondja a haldoklónak, 

aki bólint kicsit, igen, majd a Jóisten elrendezi, aztán kis idő múlva is-

mét megszólal. 

- De még most is magam előtt látom azt a nagy lepedőt! 

 

Nyolc nappal a szőlőbeli végrendelkezés után Tamás irodai asztalán, 

délután három órakor a szokottnál is hangosabban csörrent meg a tele-

fon. Szállásadója hívta, és szabadkozott, hogy illetéktelenül felbontot-

ta a táviratot, de Tamás édesanyja adta fel, gondolta, sürgősebb a ben-

ne lévő üzenet, hogysem a címzett a munkából hazatérve vehesse kéz-

be. Súlyos rosszullétről írt benne. „Azonnal gyere!” – szólt az anyai utasí-

tás, és Tamás azonnal indult. Először Edit lakására ment, de őt nem talál-

ta otthon. Húga hároméves kisfiánál hagyott üzenetet, amit az anyja az-

tán nem értett. Mert Tamás azon gondolkozott, hogyan mondja el hosz-

szan a kicsinek a távirat tartalmát, hogy ő most hazaindul, és majd tele-
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fonál, ha megtud mindent, hát hívja fel Klári nénit, ő majd elmondja ér-

telmesen. Edit meg azt nem értette, miért kellene felhívnia Klári nénit.  

Tamás tudta, hogy vonattal elkésne, idegen emberekre bízta hát magát, 

autósokra, akik a kocsijukban helyet adnak neki az úton. Sohasem volt 

még ennyire szerencsés. Csak egyszer kellett kocsit váltania a száz-

nyolcvan kilométeres távolságon, még nem volt egészen sötét, amikor 

benyitott a szülői házba. Anyját, mellette idősebb sógornőjét fekete 

gyászban találta. Géza bátyja vasúti szolgálatának felvétele végett el-

indult már, amikor a hír érkezett, a telefon, a szolgálati hangos üzenet 

sem érte utol. Az Editnek küldött anyai távirat még mindig a hanyag 

postásnál hevert. Tamás a közben szintén megérkezett sógorával, Jolán 

nénje férjével együtt indult másnap reggel a halottasházba. Leemelték 

a koporsó fedelét, a súlyos brokát szemfedőt, és előtűnt a halott arca 

kisimulva, ránctalanul, csak a lezárt szemek, meg a mozdulatlan mellkas 

jelezte, hogy a lélek már ott lebeg fölötte, szinte hallani a csendben: 

- Vártalak, fiam. Hát megjöttél végre?  

Tamás szeméből könnyek indultak, valamiféle megkönnyebbülés könnyei, 

ahogy a meglepő felfedezést tette. 

- Meggyógyult! Meggyógyultál, édesapám! 
 

 

Varga Tibor: Az örök fényű rét 
 

Csöpit már a híre megelőzte. Ida, a felnőtt unokatestvér lelkes beszá-

molója alapján Tamás már akkor megszerette, amikor még csak remé-

nye volt, hogy hamarosan látni fogja, hiszen apa már ballag vele hazafe-

lé a józsaházi úton. Hogy ez milyen kitűnő vásár volt, azt csak anya ne-

vető kedve jelezte, miután az ifjú leány gyorsan, szinte címszavakban 

közölte igazi kilétét. Törzskönyvezett. Előhasi, a nyolcadik hónapban, 

azaz első magzatát elli majd másfél hónap múlva, s ez már elég is volt 

Tamásnak, hogy egy nyolcéves gyermek sebességével kirohanjon a ka-

pun, végig a falun az alvég felé, és még a rétek között fogadja az új jö-

vevényt. 
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Messze, a Pacsai-domb tetején látta meg őket először. Mezítláb volt, 

mint mindig az iskolaszünetben, vigyázva a makadámút zúzott bazaltkö-

veire, hogy be ne üsse valamelyik lábujját, mert az nagyon fájdalmas 

volna, vérezne a letépett köröm. Megtörtént már vele, ismeri azt a fáj-

dalmat. Nekiiramodott. A két kis pont, apa és a mellette bandukoló 

négylábú termete így öltött a szemében egyre kontúrosabb alakot. Apa 

nevetve üdvözölte. Csak tőle tudta meg a nevét is, s ahogy rátekintett, 

azonnal megállapította, hogy mennyire beszédes ez a név, hiszen kicsi 

az állat, fajtársaihoz képest tényleg Csöpi. Zsemlyeszínű szőrzetét fe-

hér foltok is tarkították. Legalább hat kilométert gyalogolt már, cipelte 

nyolchónapos terhét az út jobb oldalán, patája egy-egy durva kövön 

meg-megcsúszott, ilyenkor pattanó hangot hallatott, fejét a föld felé 

lógatta, s ahogy Tamás megszólította, szemének egyetlen pislantásával 

fogadta az üdvözlést, s egyben közölte vele azt is, hogy mennyire fá-

radt, mielőbb szeretne már megpihenni. Két szarva szimmetrikusan 

nőtt, enyhén előre hajlik, hasa széles, bárki megmondaná; előrehaladott 

a vemhessége. 

Másnap már ki is hajtotta Tamás a többiekkel, szeretettel figyelte, ho-

gyan tépi a dús, zöld füvet legelés közben, nem kellett nagyon vigyázni 

rá, akár a parcella mezsgyéjét is egyenesen végiglegelte, nyugodtan tel-

tek az órák. Az ötödik napon már felpuffadt hassal érkezett haza. Apa 

csak nézte, kell-e trokározni, de nem, gyomrából a bűzös gázok lassan, 

kisebb böffentésekkel eltávoztak. Mohósága az ellésig ötször hozta 

hasonló helyzetbe, nem tudni, hogy voltak-e fájdalmai. A fajtársaknak 

kint a mezőn amúgy nyugtuk volt tőle, s Tamást ez a viselkedés bizony 

becsapta. Nem értette még majdani barátjának a testbeszédét, Csöpi 

amúgy az együtt töltött évek alatt egyszer sem bőgte el magát, mintha 

néma lenne. Nem értette, hogy a nyugodtsága csupán azt jelenti; vigyáz 

magára meg a magzatára.   

Július nyolcadikán megszületett a kisborjú. Tamás azonnal Szekfűnek ne-

vezte el, ilyen nevű egyed nem volt még a gulyában. Csöpi a szoptatás he-

teiben soha nem szökött el, mint aki tudja, hogy magzatának tej kell, a 

tej pedig a lelegelt pázsitfűből lesz, az állami megbízott ellenőr is gyak-
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rabban jelent meg a háznál, elégedett bólintásokkal jelezte, minden a 

legnagyobb megelégedésére zajlik, a kis jövendőbeli tenyészállat szépen 

fejlődik, anyja pedig egy-egy fejéskor tizenöt liter tejet is lead.  

Hanem Csöpi, amint megszabadult a terhétől, a rétek felé tartva, de 

legelés közben is új viselkedést vett fel. Fajtársaival szarvának hegyé-

vel kezdett kommunikálni, ha valamelyikük dúsabb füvű területre talált, 

oldalról nekirohant, és elfoglalta, meghódította azt a pár négyzetmé-

tert. Tamás először megrémült, aztán kezdte megérteni; Csöpi a falká-

ban vezéri szerepre tör, s ezt a többiek ellenállás nélkül veszik tudo-

másul. Az úton a rétre, a rétről hazafelé mindig elöl járt, s ha valame-

lyik társa elfelejtette volna, hol van a helye a sorban, bizony nyolc na-

pon túl gyógyuló sebet is kockáztatott az oldalán. Egyiküknek bizony a 

vére serkedt ott, ahol Csöpi szarvának a hegye érte. Szembefordulni, 

fejjel öklelőzni egyikük sem merészelt vele. 

A Tamás gondjaira bízott nyolc tehén között így alakította ki Csöpi a 

rangsort, és lassan nyugvópontra jutottak a dolgok. A „virtikli gulyás”, 

ahogy egy kedves somfalvi parasztember Tamást nevezte, s aki büszkén 

viselte ezt a titulust, három év eltelte után kezdte felfogni, hogy Csö-

pit akár a szövetségesévé is teheti. Kényelmesebb, ha az állat megérti 

a szavát, a kihajtáskor, ha a Józsaháza és Kisdura felé vezető út elága-

zásához érnek, a parcellák is elszórva fekszenek a határban, dűlőutakon 

kell hol az egyikre, hol a másikra menni, miért szaladjon előre a gulyás, 

hogy állatait a megfelelő irányba terelje. Beszélni kezdett hozzá. 

- Hát, ide hallgass, Csöpi! Hét társadnak te vagy a vezére. Ám tudomá-

sul kell venned, hogy a te vezéred viszont én vagyok. Te látod az utakat, 

s ha egyszer én hátulról kiáltok neked, hogy „hí, Csöpi”, akkor a követ-

kező nyíló úton jobbra kell fordulnod. Ha azt kiáltom, hogy „nejde, Csö-

pi”, akkor balra kell fordulnod. Megtanítalak rá. 

Ez a tanítás bizony kegyetlen volt. Ha Csöpi a társai közötti rangsort a 

fájdalom nyelvén közölte velük, Tamás is csak a fájdalom nyelvén közöl-

hette akaratát kedves, szeretett állatával. Melléje állt a jobb oldalán, 

és csattogott a botja az izmos nyak bőrén. 

- Nejde, Csöpi! Nejde, Csöpi! Nejde, Csöpi! 
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Így kényszerítette a balra fordulásra. Aztán mindezt megismételte 

balról is. 

- Hí, Csöpi! Hí, Csöpi! 

És Csöpi gyorsan tanult, nem felejtett. Már az első vizsgán hibátlanul 

teljesített, épp a józsaházi elágazásnál. A többiek pedig engedelmesen 

mentek utána. Tamás vezéri fennhatósága alól csak akkor tört ki, ha 

szúnyogok, pőcsikek gyötörték. Az utak bokrosabb részén ilyenkor ne-

kiiramodott, oldalát a kiálló ágakhoz dörzsölve rohant előre, hagyta, 

hogy végigsúrolják a bőrét. Tamás tudta, hogy Csöpinek erre szüksége 

van, azt is tudta, hogy az ő vezéri szerepe ezzel nem került veszélybe. 

Volt, hogy Tamás játékból Csöpi fejére ült, a két szarva közé, miközben 

nyugodtan legelt tovább, óvatosan emelte fel a fejét, még ringatta is 

őt, ahogy kezével a két szarvába kapaszkodott. 

 

Aztán előrevetítette árnyékát a tragédia. Csöpi szervezete néma 

sztrájkba kezdett, elege lett a szocialista tervgazdálkodásból, amely 

előírta, hogy évenként egy utódot világra kell hoznia, teljesítenie a 

négyezer literes tejnormát. Harmadik vemhessége után méhe nem fo-

gadott be új magzatot. Ám a szocializmus nem azért szocializmus, hogy 

a terveit egy oktalan állat áthúzhassa, a magyar állattenyésztők tudo-

mánya túlszárnyal mindent, a megoldás kulcsa ott van a tudós fejekben. 

Csöpit meddőség ellen kezelték másfél éven át. 

Amikor a vizsgálat a negyedik vemhességet is megállapította, annak első 

heteiben színre lépett ismét a tudós szakember, a tejellenőr, és újabb 

remek ötlettel állt elő. 

- Csináljunk belőle ötezer litereset! 

- Csináljunk – bólintott rá apa, gulyás fia pedig a maga tizenkét évnyi 

élettapasztalatával büszkén mondogatta önmagának, hogy az ő tehene 

világrekorder lesz, ötezer liter tejet ad majd évente. Ehhez már a 

vemhesség első hónapjától pontosan meghatározott összetételű abra-

kot kell megetetni vele minden nap, a mennyiséget, a benne lévő táp-

anyagok arányát a szakember pontosan kiszámította, a gazda pedig pon-

tosan kimérte a konyhai mérlegen, mielőtt az állat elé tette, az meg 
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mohón befalta. Teje elapadt, szervezete készült az újabb anyaságra. 

Vajon megérezte-e a sorsát, miközben teltek a hónapok, hasa pedig 

egyre nagyobbra duzzadt? Megérezte-e, hogy a tudós szakember vala-

mit kihagyott a számításból? Mohósága akkor sem ismert határt, ami-

kor a vemhessége már előrehaladt, gyomra többször is felfúvódott, 

ilyenkor a kapu fél szárnyán nem fért be a legelésből való hazatéréskor. 

Terhe amúgy is szokatlanul nagynak tűnt. Gazdája többször is az olda-

lához tapasztotta fülét, s talán önmagát is nyugtatgatta azzal, hogy két 

szívhangot hall, hogy most ikerszülés várható. Nem tudta, hogy azért 

hallott két szívhangot, mert azt akart hallani. 

 

Október végén Csöpi már várandós, mindenórás. Ettől fogva apa éjsza-

kára sem hagyja magára, az istállóban szalmából vet magának fekhelyet, 

hogy azonnal érzékelje, ha jönnek a szülési fájdalmak, gyors segítséget 

hívhasson, felverje álmukból a szomszédokat. November negyedikén az 

éjféli órában Tamás arra ébred, hogy a konyhai lámpa ég, anya felöltöz-

ve tesz-vesz, rögtön tudja, hogy elérkezett az idő. Anya nyugtatja. 

- Aludjál, soká lesz még kisborjú! Odakint segíteni nem tudsz, csak láb 

alatt lennél. 

A kisfiú persze nem tud tovább aludni, de vár, sokáig vár, nagyon sokáig. 

Eltelik két óra, nem maradhat tovább ágyban, anya sem szól ellene, hogy 

felöltözzék. Sőt, anya furcsamód hallgat, nem tiltja tovább, hogy fia 

kimenjen az istállóba. 

 

Amikor Balla Dénes az első jelre felébredt, megtette az ilyenkor szo-

kásos előkészületeket. Úgy vélte, hogy jómaga, tizenkilenc éves fia és a 

két szomszéd segítsége elég lesz, hogy Csöpi megszabadulhasson dupla 

terhétől, eszerint intézkedett hát. Várt a négy ember, figyelték az al-

mon fekvő állat horpaszát, ha ott a bőr megemelkedik, az a mozgás a 

tolófájásokat jelzi. Az ember csak akkor tud beavatkozni, ha már meg-

jelent a két kicsi, élénksárga színű pata, ilyenkor kell a kis csuklókra 

köteleket hurkolni, s a szülő anyaállat tolófájdalmaival összhangban 

meghúzni. Rutinmunka ez az állattartó parasztembereknek, tudják, csak 
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a magzat fejének kell a szülőcsatorna végső akadályán átbukni, aztán 

már az egész kicsi test kicsusszan utána. A magzatvízzel teli hólyag ki-

repesztésével azonos pillanatban a borjú lélegezni kezd. Feje még a 

szalmán fekszik, ekkor egy vödörből, amelybe hideg vizet készítettek, 

markát belemártva a gazda rálocsolja a fejére, gyengéden megpaskolja, 

és már fel is emelkedik a kis fej, új lény jött a világra. 

Most azonban másképp történtek a dolgok. Dénes gazda számításába is 

tragikus hiba csúszott. Ikerszülést remélt, csak akkor döbbent meg, 

amikor a kis fej kibukkant, és a tolófájások ritmusával összhangban 

történt emberi segítség alig jelentett valamit, a pillanatok órákra nyúl-

tak. Újabb és újabb szomszédokat kellett felverni álmukból. Félórányi 

küzdelem után a kisborjú szája tágra nyílt, majd a feje lehanyatlott. 

Csöpi horpasza sem mozdult többé, az ő feje is az alomra hullott. 

 

Ahogy Tamás belép az ajtón, a mozdulatlanul fekvő Csöpi és a félig 

megszületett, halott kisborjú ötlik először a szemébe. Aztán a három-

lábú székeken ülő, elcsigázott, kimerült kilenc ember, ahogy szótlanul 

maguk elé bámulnak. Apa szörnyű keserűsége, arcán még mindig az elkö-

vetett hiba döbbenete, hogy az állami szakemberre hallgatott. Nem a 

tejhozamot növelte meg, hanem a magzatot. Nem két kisborjú szüle-

tett, hanem egy, de az kettőnek is megfelelt volna, így azonban az anya 

nem tudta világra hozni. 

- Megszakadt, fiam – mondja Tamás kérdésére az apa. 

- És mi lesz Csöpivel? Élni fog? 

- Talán. 

 

Két állatorvos nehéz munkájába került a műtét. Az anyaállat agóniája 

további egy napig tartott. A verőfényes novemberi reggelen Tamás még 

fel sem ébredt egészen, a gyászos hír hallatára csak ennyit válaszolt; 

- Nem igaz. 

Ebben meg is nyugodott azon a pár méteren, amíg a házból kijutott az 

udvarra, mert nem, Csöpi nem mehetett el csak úgy, nem hagyhatta itt 

a csordát, amelyet vezetett, meg amúgy is milyen csúnya szó az Csöpire 
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nézve, hogy „megdöglött”, ő legfeljebb meghalhatott, de akkor sem így, 

számára váratlanul.  

Amikor hátul, az istálló ajtaja előtt megpillantotta a fekvő tetemet, 

görcsös zokogásban tört ki. Nemcsak kedves állatától, hanem életének 

egy boldog szakaszától is búcsúzott. Aztán neki iskolába kellett mennie. 

Mire onnan visszatért, az udvar már üres volt. Apa közben eltakarította 

onnan a földi maradványokat.  

A lázadó Csöpi! Január elsején amúgy is követnie kellett volna Galamb 

nevű fajtársát a közös gulyába. Inkább elszökött az örök fényű rétre, 

ahol vezérévé lehetett az égi gulyának.    

 

 

Szabóné Horváth Anna: Szerelem-ágyon 
 

Zsályaillattal balzsamoz a mező. 

Ölén piros selyeming lobog. 

Nyár kék kalapján borzas fejű felhő 

ábrándokat szőve mélán ácsorog. 

 

Csak szeme követi pipacsok táncát. 

Lelked s lelkem egymást híven szorítják, 

s dúdolják a szél lantjának dallamát. 

Szerelmünket sziromágyak ringatják. 

 

Mint szorgos méhecske a méz-nektárt, 

csorgatjuk órákká a nyár perceit… 

Zakatoló szívünk vágy-pillangóját 

ébreszti a nap, s csillantja színeit… 

 

Dacos szélgyerek szalad körbe fürgén. 

Szerterebbenti szivárvány-álmunkat… 

Riadt hullám szalad szívünk tengerén, 

siratva az elröppenő szirmokat… 
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Szabóné Horváth Anna: Magányban 
 

Magam vagyok 

bús, méla csendpalástban. 

Gondolkodom, 

bízva egy más világban… 

 

Ólom-pillám 

néha le-lecsukódik. 

Még kinyitnám, 

de rajt` már az éj alszik. 

 

Sötét szárnyát 

teríti gyűrt lelkemre, 

s te odaát 

lebegve ülsz a fényre… 

 

Kezed fogom, 

hallom angyalok dalát… 

Csak álmodom - 

de jó veled odaát…

Szemed mesél, 

csodálattal hallgatom… 

Szívem zenél, 

és csitul a fájdalom… 

 

Halkan, lassan 

settenkedik a hajnal. 

Karja csillan, 

s tolakodón behasal, 

 

leskelődik 

üvegszemű ablakon. 

Röstelkedik 

gyöngyben fürdő arcomon… 

 

Mint buborék, 

elillan a szép varázs. 

Zord hasadék 

mardos, mint izzó parázs… 

 

 

Fazekas Margit (Szomorúfűz): Elpihenve 
 

Igazi szívemet Te láttad meg 

Fájdalmaimat is Te látod be 

Örömeimet Veled osztom meg 

Lelkem mélyére Te tekinthetsz be 

Minden reggelen Érted ébredek 

A nappalaimat Neked élem meg 

Estelente fáradtan elpihenve 

Álmaimat is Veled osztom meg  
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Fazekas Margit (Szomorúfűz): Amikor Rád gondolok… 
 

Testem lelkem zokog 

Szomorúvá tesz a távolság 

Árnyék és fény váltakozik 

Szívem mélyén gyötrődöm 

Mégis kigyúlnak a csillagok 

Finoman ölelnek a fények 

Amikor rád gondolok 

Mint igaz jelen ölel körbe 

A régmúlt – a volt életem 

Mennyi könny mennyi baj 

Az élet sok tévedése miatt 

Az emlékfüggönyön átsejlő világ 

Fényekben árnyakban mosolyban 

 

 

Szakáli Anna: Senkié… 
 

Vasárnap délután a falu mindig kihaltnak tűnt, habár üdülőhelyként tar-

tották számon a századforduló óta, de az emberek ilyenkor elhúzódtak 

a tópartra, vagy otthon a hűvösben pihentek.  

Ebéd után, ahogy máskor is, megkapta az ötven fillért fagyira. Tenye-

rébe egészen beleizzadt a meztelen embert ábrázoló alumínium pénz, 

ahogy a tűző napon ráérősen sétált célja felé. Arca kipirult, talpa alatt 

a gumiból készült vietnámi papucs a forró, aszfaltos járdától egészen 

átmelegedett. Nézelődés közben azon törte a fejét, hogy milyen ízű 

gombócot kérjen, amikor egy fekete ruhába öltözött asszonyt pillan-

tott meg, aki szembejött a járdán. 

Nem tudta miért, de megijedt. Érezte, hogy valami baj van, valami na-

gyon szomorú dolog történhetett, ha ilyen melegben teljesen feketébe 

öltözik valaki. Alig mert odanézni, de amikor az asszony mellé ért, még-

iscsak köszönt, mert így tanították, és így érezte illőnek. Ha ő nem is, 
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anya biztosan ismeri a nénit, és nem akarta, hogy valaki panaszkodjon 

rá, mert nem köszönt. 

Az asszony arca nem volt szép. Szemei vörösek a sírástól, kezében fe-

kete szélű zsebkendő, amivel időnként letörölte a könnyeit. 

A köszönésre megállt, és azt mondta:  

- Milyen szép kislány vagy! Látod, nekem nincs már kislányom! - és erő-

sen felzokogott. 

Ő is megállt, szíve veszettül dobogott. Sajnálta az asszonyt, de félt is 

tőle. Félt a kétségbeesett arctól, a meg-meggörnyedő embertől. 

- Nem jönnél el hozzám? Nem lennél te a kislányom? – kérdezte, és mo-

solyogni próbált. 

Pokoli érzés volt ez a remegéssel, sajnálattal, félelemmel kevert zava-

rodottság. 

- Nekem van anyukám… - mondta elhaló hangon - És testvéreim is… 

- Éppen azért. Ha többen vagytok, annál jobb. - mondta a néni, és rög-

tön utána: - Kinek a lánya vagy? 

Az eddigi rossz érzés és félelem, pánikba csapott át. Lesz, ami lesz, 

gondolta, és odavágta a szót: - Senkié!  

Futásnak eredt. Le, egészen az úttestig, át a vasúton, és csak ott fordult hát-

ra, hogy jön-e utána a nő. De nem jött. Beállt a fagyiért sorban állók közé, 

mintegy rejtezkedve, és onnan tekingetett, nem lát-e fekete ruhás alakot. 

Hazafelé is hasonló módon igyekezett. De azért megfordult a fejében: 

ha a néni örökbe fogadná, nem csak meztelen embert kaphatna fagyira. 

És mi lenne anyával meg a többiekkel? A szívét összeszorító érzés el-

hessegette ezeket a gondolatokat. 

Mikor hazaért, körülnézett, van-e valaki idegen a háznál. Csend volt. 

Anyját a kiskertben találta, a virágok között gyomlálgatott.  

- Anya! Volt itt egy feketeruhás néni? 

- Nem! Nem járt itt senki. Miért? 

- Á, semmi! Csak azt kérdezte tőlem, kinek a lánya vagyok! 

- És megmondtad? 

- Hát persze! Azt mondtam, hogy a tiéd!- válaszolta, de nem nézett any-

jára, és így annak mosolyát sem láthatta meg. 
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- Segítesz egy kicsit? Már nem sok van. 

- Igen! - hajolt le, és nagy igyekezettel tépte ki a gazokat a földből, hogy 

anya tudja meg, milyen szorgalmas kislánya van, és ne adja oda senkinek. 

 

 

Szakáli Anna: Julianna  
 

I. Szégyenlős szatyor 
Székelyföldi hosszú vendégségünk alatt egy pár alkalommal, hogy segít-

sünk a háziak dolgában, férjem, Gyula ment el vásárolni a közeli kis ma-

gán ábécébe, amely ugyanabban az utcában volt, amelyben laktunk. Ami-

ért itthon morgolódni szokott, azt most örömmel vállalta, egyrészt, 

hogy megmutassa a háziak előtt, milyen készséges, másrészt, mert na-

gyon megkedvelte a ház szorgalmas asszonyát, Juliannát, és könnyíteni 

akart rengeteg munkáján. 

Már csak egy szatyrot kérek! – szólt Julikának, aki azonnal belépett a 

kamrába, és válogatni kezdte az alkalmas hordozó eszközt. 

Gyula utána lépett, félig a kamra-ajtóba állva.  

- E’ nem jó! Ez se! – lehetett bentről hallani, miközben a nylon és egyéb 

anyagokból készült táskák neszezése szűrődött ki. 

- Az jó lesz! – szólt Gyula. 

- Nem, azt nem adom! 

- Miért nem? Jó lesz az! – erősködött a párom, és nyúlt a táska után. 

- Azt nem adom! – nyomta meg a hangsúlyt Julika. – Az a szégyenlős 

szatyor! 

- Milyen szatyor? – kérdezett vissza Gyula. 

- Hájszen, szégyenlős, mert likas az oldala!  

Gyula egy másodpercig megakadt a mozdulatban, majd hahotázva felne-

vetett, mint amikor önfeledten, könnye csordultig nem bírja abbahagyni 

az ember, és ebben a nevetésben éppen úgy megtisztul a lélek, mint a 

bánatos sírásban.  

Mikor kicsit csillapodott a nevetése, odalépett Julihoz, és szeretettel 

átölelte a vállát.  



A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA  SZÜLETÉSNAPI SZÁM 

 

 67 

II. Julianna ügyeskedik 
A fiatalok mát ötödik éve éltek együtt, és a szülők szegről-végről már 

apa- és anyatársnak tekintették egymást. Hiába, no! Ma ilyen idők jár-

nak. A mézeshetek előbb jönnek, sokszor a gyermek is, s csak aztán az 

esküvő, ha megtartják egyáltalán.  

Mivel a fiatalok igen jól megvoltak egymással, így a lányos szülők nem 

bánták a kapcsolatot, s amikor csak tehették, elmentek Erdélybe, láto-

gatóba, hogy tiszteletüket tegyék a fiú szüleinél. 

Ez mindkét részről érdemes eseménynek számított. Aztán mindenki el-

mondhatta barátainak, ismerőseinek, hogy ki volt a vendége, illetve hol 

s hogyan vendégeskedhetett. 

A gazdaság, mint tudjuk, falusi szinten nem szokott dübörögni. Ezért, 

hogy a kevés nyugdíjból jusson is, maradjon is, igen csak takarékoskodni 

illik. 

A házigazda ebből többször is példát adott, néha hangos magyarázattal 

kísérve a spór módját. Villany égve nem maradhatott; tűzifa, étel, ital 

kárba nem veszhetett. Nem, nem arról van szó, hogy sajnálta volna a 

falatot a vendég szájából, sőt, ellenkezőleg. De hogy utána a maradék a 

kutyáé legyen-e vagy a macskáké, netán a baromfiudvarban vidítsa a 

tyúkok, pulykák kedvét, azt ő szabta meg. 

Ott tartózkodásuk harmadik napján Julianna szeretett volna kedves-

kedni vendégeinek, s hogy ne csak hurka, kolbász és disznóhús kerüljön 

az asztalra, valamilyen módon el akarta érni, hogy levághasson egy tyú-

kot. Ezt azonban nyíltan nem mondhatta meg a ház urának, pláne, hogy 

tele volt a kamra finom disznóságokkal. Mit tegyen? 

Egyszer csak beszélgetés közben kinéz az ablakon, s azt mondja jó 

hangosan, hogy a férje is meghallja: - Ládd-e azt a tikot?! Né, hogy 

szomorkodik! Még elpusztul nekem! – s azzal térül, fordul, fölkapja az 

asztalon lévő kicsi tálat, kést ragad az asztalfiából, s már kívül is van az 

ajtón. 

Mindenki föláll, a gazda is kap az ablakhoz, de szomorú tyúknak se híre, 

se pora. A farakás mellett Julianna asszony már meg is szabadította 

szegény párát, úgymond, a földi lét gyötrelmeitől. 
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Boldog mosollyal belépve az ajtón, megelőzve a szóváltást, ennyit mond: 

Na! Még szerencse, hogy időben megkaptam! Micsoda paprikás lészen 

ebből mindjárt! – és szeme sarkából huncutul ránk kacsint. Mert gazda-

ság ide, spórolás oda, az ő tyúkpaprikásának hosszú galuskával nincs 

párja, ezt mindenki tudja a faluban, és annak hírét el kell juttatni a ki-

csi Magyarországba is. 

 

 
III. A mondás 

Egyik este igen jó hangulatú beszélgetésbe bonyolódtunk. Mindenki 

mondott egy-egy példát a lényeg kifejtéséhez, s így erős nyomatékkal 

arattak az igazságok – nagy egyetértések mellett. A példák nyomán 

mindenki levonhatta a tanulságot, s a szólások, mondások – mint a legkö-

vetendőbb cél és intelem a helyes magatartásra – nem is kívántak külön 

magyarázatokat, hiszen mindannyian rögvest megértettük. Ilyenek 

hangzottak el többek között: forgolódik, mint öreg kakas a szomszéd 
szemétdombján. Kölest nem lehet öregszitán szelelni. Vagy: Nehogy ad-
dig kéresse magát, mint a csicsói lány, hogy a végén pártában maradjon!  
A nagy mondanivalók közepette Julianna néni magakadt a beszédben, 

ami egyébként, mint rendes székely asszonyra, nemigen volt jellemző 

rá, és sehogyan sem jött szájára a közismert mondás. Valahogy nem áll-

tak össze a szavak. Megmakacsolták magukat, és minél inkább igyeke-

zett eszébe juttatni, annál inkább nem jöttek elő. Ez az a helyzet, ami-

kor azt mondja az ember: itt van a nyelvem hegyén, mindjárt eszembe 

jut!  De nem jutott eszébe. A tisztelet jeleként mindenki elhallgatott, 

hogy ne zavarják a nagy gondolkodásban. De ez sem segített. 

Fia, aki szintén figyelmesen és türelemmel várt a szóra, most megszó-

lalt: Édesanyám! Ne bajlódjék véle! Találjon ki hamar egy új mondást! 
 

*** 

Kérjük látogassa meg a nemrég elkészült megújult portálunkat a 

http://portal.verslista.hu címen! 
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Varga Katalin: A fiú búcsúja 
  

   Ölelkezve olvadó, forró hamvak. 

   Egykor ők a szüleim voltak. 

   Újjáélednek most, nászukat élik. 

   Egymást szeretve jutnak fel az égig. 

   De most szállni vágynak, ugrani készülnek. 

   Szerelmes vágyukban együtt repülnek. 

   Kíséri őket földi életük gyümölcse 

   – Utolsó útjukra – könnyeivel küszködve. 

   Nem hal meg az, ki szívünkben marad. 

   Jó Föld, fogadd be hamvaikat! 
 

 

Varga Katalin: Álmodozás 
  

  Tiszta szívvel jöttél, nem akarva rosszat. 

   Egymást átölelve kevesebb az erőszak. 

   Valahol egy gyermek békéről álmodik. 

   Győzzön hát a jó, a gonoszság eltűnik. 

   Mesében a király sem háborúzik. 

   Sok ember válla most összeér. 

   Győzni fogunk, mert a szeretet nem alkuszik. 
 

 

Végh Sándor: Villanások, arcok, emlékcseppek a múltból  
 

A régi Kollégák, akikkel még szerencsére találkozhattunk, ott voltak, 

még megismertük egymást – Nézel te tükörbe? – viccelődtek ugyanúgy, 

mint régen, de nem a régit kerestük: a máról volt szó. Arcuk barázdáiba 

keményen beleölte magát az idő; vöröslő-sárguló falevelek ők, színesen 

még ott vannak iparunk-munkánk terebélyes fáinak ágain, még árnyékot 

adnak, és érdemes hallgatnod, miről beszélnek. Halkabb csobogással fo-

lyik a szó, nem zúgó patak ez, kérem, nem áradó folyó, hanem csendes, 
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hatalmas, örvények nélküli folyam, melynek partjain nyugodtan elüldö-

gélhetsz, csak hallgasd igazságukat. Fogadd is el, ifjú követő, új irányo-

kat kereső: becsületük sárban, hóban, küzdelemben, építő akaratban 

erősödött meg; kísér a múlt, ígér a jövő, ám annak bódult tere még nem 

teljes, visszakozz, a törvény mást kiált. Ezen törvényeid gyűrd puha 

csendbe, a krónikás is csak hallgatni jár oda, hol fényként suhannak a 

hangok, értjük-halljuk őket, csak erősödnek, csak jönnek, pedig lehet, 

hogy csak egy hófolt az egész; fogy, egyre fogy, s valami történt. Velük 

újra eljött a Tavasz! 
 

 

Végh Sándor: Kövek 
 

Lágy siralomének 

jajong a Hold felé. 

Szavak, örömök, könnyeink 

s vágyaink liturgiái szerint 

rakjuk a múló nap köveit 

egymás mögé. 
 

 

Vörös Bernadett: Kétség 
 

Kóválygok az üres folyosón, 

léptem halkan hallható. 

Nézek egy pontot meredten, 

figyelem, mi fog történni körülöttem. 

Megfigyelő lettem. 

Az életem kívülről kísérem, 

olyan, mintha egy filmet néznék, 

melyben mindenki idegen, 

s csak én vagyok, ki védtelen. 

Ki fog megvédeni,  

ha már nem leszel velem? 
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Ki fog ölelni, 

ha már mást ölelsz? 

Ki fog simogatni, 

kedvesen hozzám szólni? 

Félek, mi lesz, 

ha egyszer megteszed, 

amivel fenyegetsz. 

A lelkem még sebes ... 

KÉRLEK, SZERESS! 

NÉLKÜLED ELVESZEK! 

 

 

Vörös Bernadett: Vágyakozás 

 
Unottan ballagok, 

nincsenek nappalok, 

se angyalok. 

Halk sikoly  

veri fel álmom, 

s újra látom, 

mit egykoron. 

Pici kezek 

magukhoz ölelnek, 

vágyakozva rám merednek… 

 

 

Hangya Lajosné: Naplement 
 

Madarak szállnak 

Fellegek és árnyak 

Eltörpülnek a vágyak 

A hajdani kemény kezek lágyak 

Egyre rövidebb a nap 

Az ember mindenbe belekap 

Ropog a könyék a váll a térd 

Ne is kérdezd hogy miért 
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Lesz még rosszabb is ha megéred 

És akkor már orvosod’ sem kérded 

Testedbe beleszáll a kórság 

De te élni akarsz óh milyen botorság! 

Majd lelkedbe ömlik a béke 

Éltél és tudod hogy megérte! 
 

 

Hangya Lajosné: Ablakok 
 

Szögletesek, rácsosak, mívesek, 

Hosszúkásak, kicsik és félkörívesek, 

Ablakok. Szem a világra. 

Fényt ad, hogy ne éljünk hiába. 

Az ablakok mind titkokat rejtenek: 

Születést, halált, drámákat, 

Unalmat, szerelmi légyottokat  

S mindent, ami a kapcsolaton belül marad, 

Lázat, vágyat, magányt, mi fel nem szakad. 

De, ha a függönyt elhúzod, 

És önemésztéssel magad nem nyúzod, 

Távolba látsz, megsejtheted a valót. 

Keresd magadban és másban is a jót. 

Tárd ki ablakod’, és kinyílik az élet, 

Megcsap a huzat, de meglátod a szépet. 
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