Váczi Márk: Egy estém otthon…
A Barátok Verslista kiadványa – 2011/1. szám

Váczi Márk: Szemtől szemben

A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA

KÖLTÉSZET NAPI SZÁM

Kedves Olvasók!
A Barátok Verslista Képzeld el… című irodalmi folyóiratának ez évi első számát a Költészet napja alkalmából adtuk ki. Ebben a
számban a Barátok Verslista tagjainak legújabb
írásait olvashatjuk. Borítóját Váczi Márk fotói díszítik. A folyóirat elektronikus változatát továbbra
is megtalálják a http://www.kepzeldel.hu oldalon.
Írásainkat fogadják szeretettel! Folyóiratunk olvasásához kellemes időtöltést kívánok!
Keszy-Harmath Dániel (Danó)
***

A Barátok Verslista friss hírei
2010-es évünk második fele a tagtoborzás és az alkotás mellett a születésnapi találkozó szervezésével telt, mely rendben lezajlott Miskolctapolcán, színvonalas műsorral és kellemes pihenéssel körítve, ezt követően pedig legközelebb decemberben találkoztak a Barátok, idei felolvasóestes sorozatunk következő állomásán, Budapesten. A felolvasások
az előadóknak és a verseket, prózákat hallgató Barátoknak is nagy élményt nyújtottak, segítőinknek (a fotós-filmes Dálya Gergőnek és a
mindenütt sertepertélő, odaadó vezetőnknek, Anisse-nak) pedig némi
izgalmat és sok munkát is. Mi, operátorok kivettük a részünket a feladatokból. A listán és a találkozókon is örömünket leltük a sok játékban.
Mindenki megmérettethette magát versírásban, tudáspróbában. Bodó
Csiba Gizellával és Szabó Gittával részt vettünk a Verslista nevében a
Fúzió Rádió irodalmi műsorának felvételén, ahol beszéltünk a lista múltjáról, jelenéről, jövőjéről, pl. arról, hogy ismét jó pár tagunknak jelent
meg önálló kötete – erről itt is írunk. Karácsonyra megjelent folyóiratunk különszáma: védett állatokról születtek versek és novellák. R Vitál
Mária írásai pedig helyet kaptak az Irodalom Feketén-Fehéren c. folyóiratunk önálló számában, karácsony körül. Az irodalmi levelezés baráti
hangja mellett komolyabb, nyelvművelési témákkal is foglalkoztunk, s
folyamatosan buzdítottuk egymást az alkotásra, melynek eredménye ez
a színvonalas folyóirat lett.
Keszy-Harmath Dániel (Danó)
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GŐSI VALI: A BARÁTOK VERSLISTA 10. SZÜLETÉSNAPJÁN
2010. október elsejétől harmadikáig jubileumi találkozón ünnepelhettük
a Barátok Verslista 10. születésnapját, ami egyúttal a 35. találkozó és
2010-ben az 5. irodalmi est is volt a Verslista életében.
A szinte végeláthatatlan ünneplésnek része volt az 5. Amatőr Irodalomért Verslista Díj átadó programja is, úgyhogy életünk e feledhetetlen
napokon kizárólag az irodalomról, lelkünk kényeztetéséről szólt.
Szállásunkról a miskolctapolcai háromcsillagos Alfa Hotel gondoskodott,
festői környezetben és különleges szolgáltatásokkal – légkondicionált
szobákkal, svédasztalos reggelivel, gyertyafényes vacsorával, wellness
szolgáltatásokkal, pezsgőfürdővel – kényeztetve minket, kellőképpen
felszabadítva lírai hangulatunkat.
A műsor házigazdája Czégény Nagy Erzsébet (Pendzsi) volt, aki a rendezvény másnapján, délutántól késő estig, szinte „kifulladásig”, órákon át olvasta fel a 42 listatag bemutatkozását, előkészítve Várhelyi Klára (cherno)
és Varga Tibor végtelennek tűnő, ám mindvégig igazi élményt
adó, színvonalas előadását. Ennek során –
a bemutatkozók sorrendjében – mindenkitől két írást adtak
elő, egymást váltva.
Zavartalan csendben
és figyelemmel hallgattuk a szép verseket, prózákat – órákon át. Felemelő élmény volt. Az előadást az Irodalmi Rádió rögzítette köszönet érte Zsoldos Árpádnak és munkatársainak.
Cherno már ötödik éve születésnapi irodalmi műsoraink női előadója;
kellemes előadásmódját több felvételen is megismerhettük, élvezhet-

2

A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA

KÖLTÉSZET NAPI SZÁM

tük. Tibor a tavalyelőtti - ropolyi - találkozónkon mutatkozott be először, és ezután már egyértelműnek tűnt, hogy rá van szükségünk: előző,
zalakarosi születésnapi műsorunkban és a későbbiekben is. Szép, erőteljes orgánumát remek, élvezetes előadásmóddal ötvözi.
Így volt ez most is, köszönet előadóinknak és Pendzsinek, az est fáradhatatlan háziasszonyának a nagyszerű,
emlékezetes hangulatért.
A Barátok Verslista
vezetője a Verslista
megalakulásának VI.
évfordulója alkalmából „Amatőr Irodalomért Verslista Díj”at alapított (2006ban). Maga a díj nagyon szép, faragott
fa alapon tűzzománc díszítés - Csöregi Artúr fafaragó és Csöreginé Baranyai Anita tűzzománcozott dísztárgykészítő alkotása. Ezt a különleges
elismerést és a díszoklevelet kapták 2010-ben is a díjazottjaink:
A KÖZÖSSÉGÉRT kategória díjazottjai 2010-ben:
- Golán Angéla – a Barátok Verslista baráti közösséggé formálásának
elősegítéséért és a Lista jelentős anyagi támogatásáért;
- Baranyai Attila – szintén a Barátok Verslista baráti közösségé formálásának elősegítéséért, az elmúlt 10 év során a Verslista vezetéséért, a
játékok lebonyolításában való meghatározó közreműködéséért és a Lista jelentős anyagi támogatásáért kapta meg a díjat.
Az Amatőr Irodalomért Verslista díj másik kategóriája a
PUBLIKÁCIÓÉRT kategória. Az egyik díjazottunk 2010-ben:
- Nagy Erzsébet / Pendzsi - írói nevén: Czégény Nagy Erzsébet, aki így
vallott magáról: „mély alázattal rendelem alá magam a költészetnek”.
Versei rendszeresen megjelennek a Verslista folyóirataiban, antológiáiban, a Kaláka internetes folyóiratában, és a Rímbe szedett múló idő című
hajdúsági antológiában is. Alapító tagja a Hajdúböszörményben működő
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Kertész László Irodalmi Körnek. Önálló kötete 2009-ben jelent meg
„Fény-térben” címmel.
A kategória másik díjazottja:
- Kondra Katalin volt. Díja: kitűző, oklevél, valamint egy különleges
ajándék is volt, ami egy merített papír könyvecske és egy Veronából
származó toll és tintakészlet. Kondra Katalin így vallott magáról: „Csíkszeredán születtem. Amint megtanultam olvasni, elvarázsolt az irodalom
szépsége. Elsőként a Barátok Verslistához csatlakoztam…”
A díjazottaknak még egy különleges ajándékot is kaptak: Szabó Gitta
elkészítette a portréjukat. A díjak átadását követően pezsgővel, tortával, vidám hangulatban ünnepeltünk, beszélgettünk éjszakába nyúlóan.
Végül, de nem utolsósorban hálás köszönettel adózom minden kedves
Versbarátnak, akik a megérkezés napján, pénteken este, a hosszú, fárasztó utazás után a kényeztető pihenés helyett bemutatkozó felolvasásomat hallgatták, Versekkel a könnyek útján címmel. Tették ezt a
kedves Versbarátok annak ellenére is, hogy a verseimből is ismerik áradó,
könnyekkel teli életutamat, amit együtt tehettünk meg az irodalom különleges, felemelő közelségében, és amelynek
során - a Barátok
Verslista tagjainak és
vezetőjének biztatására - talán eljuthattam önmagam feloldozásáig.
A vers, az irodalom
szeretete létünk értelme lehet: élni segít, és meghalni tanít.
Márai Sándor gondolataival a lelkünkben indultunk haza, hogy üzenetével tovább haladjunk e
különleges úton:
„Az igazi remekmű néha nem is olyan tökéletes. Csak sugárzik, a »csak
álom« is benne van, a csillagok fénye, a tündéri.”
Jó utat, boldog születésnapot, Kedves Barátok Verslista, és hosszú életet!
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VARGA TIBOR: NEMZETI KÖLTÉSZETÜNK ÜNNEPNAPJÁN
1964 óta ünnepeljük a magyar költészetet József Attila születésnapján. Ez
a határozat egyben tisztelgés volt nemzetünk költőóriásának emléke előtt, s
most mindegy, hogy akkor kik,
milyen politikai rendszer képviselői, milyen alapon adták meg
ezt a tiszteletet. Költőnk zsenijének kultusza évtizedeken, politikai, gazdasági rendszereken
ível át, tagadva azt a „skatulyát”
amelybe valaha próbálták belegyömöszölni. Napjainkra végre
méltó helyére került, nemzeti
nagyjaink panteonjába.
Április 11-én mégsem őt ünnepeljük elsősorban, hanem egész
Budapest, Gát u. 3. - E házban
nemzeti költészetünket az
született József Attila
Ó-magyar
Mária-siralomtól
napjainkig. Általában a művészet, benne a költészet is egyidős az emberrel, a nemzeti költészet pedig egyidős a nemzettel, még ha ősi költői
produktumainkat el is fedték az évezredek. A költészet mindig segített, ha
csak a munkavégzésben is,
később a világ feszítő gondjaiban való eligazodásban;
nevelt, tanított - nem középiskolás fokon -, utat muBudapest, Gát u. 3. – Belső udvar
tatott azzal, hogy feltárta a
József Attila emlékhellyel
múlt hősiességét, figyelmeztetett a jelen esetleges úttévesztéseire, a tévedések veszélyeire.
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Berzsenyi Dániel a hősi múltra való utalásaival az eltunyuló nemzetet ostorozta keserű ódáiban; „Romlásnak indult hajdan erős magyar! / Nem látod, Árpád vére miként fajul? Nem látod a bosszús egeknek /Ostorait
nyomorult hazádon?”. Vörösmarty a Szózatban, Kölcsey a Zrínyi második
énekében a nemzethalál víziójának képeiben mind a veszélyekre figyelmeztettek. „Vagy jőni fog, ha jőni kell / A nagyszerű halál…” Kölcsey a
Himnusz fohásza után tizenöt évvel már így könyörgött: „De szánjad, ó
sors, szenvedő hazámat! /
Te rendelél áldást neki, / S
a vad csoport, mely rá dühödve támad, / Kiket nevelt, öngyermeki.” Ady Endre az „Őrzőkhöz” – hozzánk
– küldte intéseit; „vigyázzatok a strázsán!” Nemzeti
nagyjaink mindig ott voltak
az eszmei-költői harc első
vonalában.
A „rendezni végre közös
dolgainkat, ez a mi munkánk” József Attila-i útmutatás időszerűsége napjainkig sugárzik, csakúgy, mint
a fentebb említetteké.
Tudjuk-e hát, mily nagy a
felelősségünk a nemzetünk,
a népünk iránt? Hová kell
Budapest, Duna-part – Parlament mellett
felsorakoznunk, hol támad a
Marton László: József Attila szobra
„kánya, kígyó, féreg,” hogy
ismét Kölcsey szavait idézzük. Amikor írásainkban emberléptékűek vagyunk, szép magyar költői nyelven fejezzük ki a magunkra és embertársainkra jellemző érzéseket, amikor olvasóink úgy bólintanak írásunk igazságára, mint valamely közmondásra, akkor anyanyelvünket, általa pedig
nemzetünket védjük. Ezt a felelősséget kívánja tükrözni eme ünnepi kiadványunk is.
Fotók: Baranyai Attila
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CZÉGÉNY NAGY ERZSÉBET: ALKOTÓI KÖZELKÉP…
GŐSI VALI KÖLTŐ
Gősi Vali verseit olvasva előttem van a mindig bájos mosolya, kedvessége
s finoman búgó hangja. Verseiben lelkének minden apró rezdülése benne
van. Nagy részük apró gyémántkönnycsepp. Végtelenül érzékeny
ember. Barát és költőtárs. Örömmel tölt el, hogy versein keresztül
egy kis időre beléphettem az ő világába, hogy aztán gazdagon lépjek vissza a sajátomba.

- Mikor kezdtél el írni? Mi irányított erre az útra, amelyen most
haladsz?

Az irodalom eszmélésem óta életem része, írni csak néhány éve,
valamikor a fiam halála után kezdtem. Internetes irodalmi portálokra küldtem néhány írást, és örömmel töltött el, amikor biztatást kaptam. Az igazi
nagy elhatározás akkor született bennem, hogy talán érdemes megosztanom az olvasókkal lelkem hosszan rejtegetett kincseit, amikor egy irodalmi
pályázaton életem egyik első, botladozó versével első díjat nyertem.
Hogy mit jelent az írás? Semmiképpen sem valamiféle sikerhajszolást, inkább lelki békét, nyugalmat és mindenképpen a lassan-lassan „halkuló hiányt”
– életem egyik csodájának, 26 éves fiamnak immár tíz éve történt elvesztése óta – a rám telepedő hatalmas üresség után. Egyszer valahogy így írtam
erről egy naplóbejegyzésben: „Nekem a versek, a könyvek, az irodalom - élet
és halál. Nekik köszönhetem, hogy hálás vagyok a létemért - még ha megmutatta kegyetlen arcát is - és nem hívom, de nem is félem már a halált. Nekem
a rím, a vers ritmusa: a lét dallama. A boldogság és a fájdalom muzsikája.”

- Verseidben annyiszor rácsodálkozol a fényre. Honnan ered, s milyen

fény az, ami ennyire vonzza a szemed?
Különös dolog ez… A fény - mint talán mindnyájunknak - mindig a lételemem volt. A napsütés, a fények játéka a tárgyakon, a hatásuk a han-
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gulatomra, a lelkemre… egy ideje a gyertyafény… Mindig különleges,
megnyugtató élmény volt számomra a fény figyelése…
Ha létezik tökéletes lelki béke - ami fény nélkül elképzelhetetlen számomra -, akkor létezik tökéletesen mély lelki válság is életünk során,
ami pokolsötét, amibe vagy hirtelen belezuhanunk, vagy hosszabb út során, lassan érkezünk a szakadék széléhez, ahonnan már csak a feneketlen mélység létezik.
Ez történt velem is a hosszú, mély gyász során. Aztán - valami különös
hívásra - elindultam mégis vissza, a gyér fény felé, ami egyre erősebb,
tisztább lett, ahogy egyre erősebb, tisztább lettem én is. Megtisztultam minden félelemtől, közömbösségtől, s talán a némaság vétkétől, ami
saját gyávaságomból eredt, és abból a tévhitemből, hogy a kínommal tehetetlenül, egyedül vagyok a világban.
A „fényúton” – amelyen járok azóta is – a sötétség soha nem győzedelmeskedhet, amíg pislákolva akár, de fény villan a közelében. Az én fényem a mély gyász után a fiam fénye, aki hőstettével - a szeretet halhatatlan erejével - vezet ezen az úton, miközben én úgy küldöm a viszszajelzéseimet, hogy szerény szavaimmal - verseimmel is - őrzöm fényének melegét, ápolom emlékét, és a fényből próbálok adni a még sötétben bukdácsolóknak is. Ők az olvasók, akik visszajeleznek: olvassák
gondolataimat, és néha könnyebbé válik a lelkük, mert - ha könnyeiken
át is - gyakran meglátják a fényt, saját hívójelüket.
Szeretem a fényt, minden formájában. Igen, ahogy a kérdésedben olyan
szépen megfogalmazod: gyakran rácsodálkozom, a fény meg vissza,
rám… Talán ezért ihletett néhány versre is.

- Eljutott hozzám egy hír, szóba került egy önálló verseskötet kiadása.
Mi igaz ebből, mik a terveid?

Mostanában olyan embertől kaptam biztatást, akinek a véleménye nagyon fontos nekem. Felnézek rá szerénységéért, emberi nagyságáért,
tisztelem tudását. Hálás vagyok, hogy meglátta pislákoló fényemet, és
segít azt életben tartani. Talán nem is tudja, hogy biztatásával akaratlanul is élni segít. Ő is fényt ad. Nagy öröm számomra minden visszajelzés, amely az írásaimmal kapcsolatos, különösen, ha olyam emberektől
érkezik, akiktől mondhatatlanul sokat tanultam - és nem csupán irodal-
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mat. Varga Tibor, akit a Barátok Verslistán ismertem meg, ilyen ember.
Ő biztatott a könyvkiadásra, de még mindig úgy érzem, hogy túl korai…
Verseimnek még érlelődniük kell, és nekem még sokat tanulni.

- Hol olvashatjuk a verseidet, milyen irodalmi portálon vagy jelen?

Elsősorban a Barátok Verslista, a Vers Virtus, az Irodalmi Rádió, a
dunapArt-cafe, a Közkincs, a 7torony irodalmi magazin, a Mare Nostrum
oldalain, de számos irodalmi portál hívott már, hogy írjak ott is. Örömmel, és hitem szerint alázattal teszek eleget e hívásoknak, ahogy nagy
megtiszteltetés, igazi ajándék számomra a Barátok Verslista által gondozott antológiákban is megjelenni.
***

Gősi Vali írásai elérhetők honlapunk „Írás kereső” részében:
http://portal.verslista.hu/?show=lyricfinder

SZABÓ GITTA: KÖNYVAJÁNLÓ
Kondra Katalin: Otthon c. kötetéhez
Ez a kötet amilyen vékonyka, olyan kellemes. Már a borító is sokat
mond. A szerző egy kőkapun keresztül nyit kaput belső világa felé. Beereszt a gondolatai, érzései közé. A kötet címe is erre utal - Otthon.
Gyere beljebb, vándor!
Odabent mindjárt találkozhatunk Katalin otthonaival, otthonaihoz írt
rövidke versével, amiből szeretnék idézni:
„Szívemben nincsenek határok, / Csak távolság...”
Az egész köteten végigvonul a honvágy s a szeretet érzése. Verseiben a
természeten keresztül mutatja be ezeket az érzéseket. Gyengédséggel
nyúl mindenhez, legyen a téma a szülőföldje, a gyermeke, vagy egy koldus. Az emberi kapcsolatok, az egymás iránti elfogadás, az apró örömök. Nem nyűgnek éli meg a hétköznapokat. A kötetben a szerző által
készített fotókat is láthatunk.
Súlyos mondanivalók könnyed, olvasható formában. Szinte illatozik ez a
kis kötet, s dobban benne a szív.
***
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BORNEMISZA ATTILA: KÖNYVAJÁNLÓ
Schvalm Rózsa: Fénysugár az őszben c. kötetéhez
A nagyvázsonyi költőnő kötetét hozta a posta, mely küllemre is nagyon
szép, őszi hangulatot áraszt, és a versei is kedvesen köszönnek felém.
Jó olvasni a kis kötet szelíd, megnyugodott, őszikék-szerű poémáit,
mert az írójuk is ilyen. Vérbeli költő és szemlélődő asszony. Bölcsességei és életszemlélete nagyon figyelemre méltó, versei pedig időt állók
lesznek. Hiszem és remélem, hogy Schvalm Rózsa költészete eléri azt a
magasságot, hogy a Parnasszuson előkelő helyen lobogjanak a versei. Kis
kötetéhez gratulálok, és várjuk, hogy a következőkben is hitet tegyen,
úgy ahogy írja: „– És az idő szele elfújhat, vagy égi kincs, mi övé marad?”- Reméljük, hogy így is lesz...
***

VARGA TIBOR: KÖNYVAJÁNLÓ

Szabó Kila Margit: Szikra az alkonyatban c. kötetéhez
Tagtársunk első kötetével jelentkezett a Viza Kft. kiadásában. Bizonyára sokat elmond róla a bevezető sorokat író B. Antal Rózsa, elég, ha tőle idézem; „Műveinek értéke nem mérhető átlagos mércével. Színes világa a személyes önismerettől a nagymama kedves mosolyáig mindent
felvonultat. Ki akarja fejezni önmagát, és azt hiszem, aki olvassa verseit, bepillantást nyer Szabó Kila Margit világába. A figyelmet sóvárgó nő
és a megbékélt asszony mutatkozik be a kötetben. Ebben a könyvben
együtt van egy kicsi jó, a nagyon jó, az elégedettség és a vágyakozás.”
***
Szabó Kila Margit: Csepp a tengerben c. kötetéhez
Nevezett tagtársunk rövid időn - egy hónapon - belül a második kötetét
is közreadta. A cím is önmagáért beszél, szinte fordítottja az ismert
szólásnak; „cseppben a tenger”, de éppen ez mutatja, hogy Szabó Kila
Margit költői világa nem ily bonyolult, hanem közérthető, s ebben a te-
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kintetben Szabolcska Mihály rokona. Valahol mellette keresendő a helye. Szabolcska „akácfavirágok alatt bolyong”, és siratja az eltűnt „ábrándok világát”, amint társunk is a természet képeit sorakoztatja múltjának, jelenének és jövőjének jellemzőiként. „Fényesen suhan / múltamon, a Sorsom / szivárvány varázsa.” Kár, hogy lektorának szemét nagyon sok hiba elkerülte.
***

FETYKÓ JUDIT: KÖNYVAJÁNLÓ

Kamarás Klára: Mint fák a szélben c. kötetéhez
Ez a kötet Kamarás Klára összegyűjtött verseit tartalmazza, összesen
265 verset, melynek kiadását a Héthatár Kiadó tulajdonosa L. Csépányi
Katalin vállalta fel.
Kamarás Klára köteteinek sorában ezzel a verseskötettel megkezdődött egy új sorozat, ahol az alkotótól a kiadó kért és kér műveket.
A versek ihletője a költőnő élete, önmagával és környezetével való kapcsolata, melyek az örök emberi érzéseket közvetítik az olvasónak, a
humort és nyelvi játékot sem nélkülözve. Ezek az érzések, időnként
helyzet-pillanatok megmutatják Kamarás Klára sajátos, képi, képzőművészi látásmódját is, melyben elválaszthatatlan a megélt egyéni és történelmi idő.
A kötetben a szerző saját képzőművészeti alkotásai láthatók, a könyv
keményborítású fedőlapjain szintén.
Jó könyv! Szép könyv! Olvassátok!
***

BODÓ CSIBA GIZELLA: KÖNYVAJÁNLÓ

M. Simon Katalin-Horváth Piroska: Egy kép – egy vers c. kötetéhez
Hószínű, fényes, merített papírlapokon simítva nyitok be Horváth Piroska festő És M. Simon Katalin költő könyvébe. Szinte reccsen a „Hóbortos tél” jege, érzem a „Téli hangulatot”, s hogy az ecset több dimenzióssá varázsolta még a fotót is, mert érzem a vonalak, hullámok
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magasságait, mélységeit. Elindulok a tél kékségében, s máris ott pompázik a „Tavasz üzenete”, dombok és völgyek síkjai, és virágok, virágok
szín-kavalkádja. A vibráló, izgalmas képek alatt a szó, a rím tökéletes
kiegészítője az alkotásoknak. Ahogy „A megismerés” titok-rácsai mögé
lát Katalin, s ahogy a „Végtelen” hullámaihoz az idők kezdetét, az Univerzum mélységeit helyezi; „Fény a sötétséggel, a hang, a néma csend,
Élet és halál, káosz és a rend…” - azt hiszem, nem volt véletlen pályájuk
kezdetén a találkozásuk. Az ecset kezelőjének, Horváth Piroskának és a
toll forgatójának, M. Simon Katalinnak ismét találkozniuk kellett.
Egyikük képekben fejezi ki magát, másikuk szavakkal „fest” a képekről.
Szépen, izgalmasan, harmóniában. Azt vallják, hogy e világban, melyet
maguknak alkottak, jól érzik magukat; „Megtartó erőnkké vált. Örömforrás mindkettőnk számára”. Azt hiszem, azok számára is örömforrás
lesz, akik kézbe veszik az „Egy kép – egy vers” című szép, igényes - a
kolozsvári nyomdában készült - könyvet. Ajánlom szeretettel!
***
Györke Seres Klára: QUATRAIN c. kötetéhez
Györke Seres Klára szép kis kötetének négysorosai – fejezetek: életéről, természetről, szerelemről. Emlékjátékok, szempillantások, rövid
sóhajok! A mindennapi szelíd bölcsességek már a címekben benne foglaltatnak: „Hála”, „Köszönd”, „Ne tékozold”. Önmagának, Neked, Nekem
szólnak halkan a szavai - szinte hallom Őt.
Azt hiszem, egész életének mottója a „Csak szépen élj” című verse.
Végül 190 „háromsoros” (haiku) s a négy évszak zárja a könyvet.
A borítón a szerkesztő-kiadó - Bakos József - méltató sorait olvashatjuk: „A könyvet végigolvasva pedig megtanulhatjuk becsülni az apró kis
boldog pillanatokat, amelyekből építkezhetünk, erőt meríthetünk a nehéz napokon.”
Györke Seres Klára könyve zsebünkben lehet minden nap, egy bepillantásra, egy kis feltöltődésre; a szépség, az élet egy másodpercnyi rabul
ejtésére.
***
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PÉTER ERIKA: KÖNYVAJÁNLÓ
Mentovics Éva: SZUSZA, A KÓPÉ KRAMPUSZ c. kötetéhez
„Nekem három csodálatos gyermekem van. Mindegyiknek imádtam mesélni, egy ideje pedig nemcsak a kanapéra kuporodva mesélek a legkisebb gyerkőcömnek, hanem le is írom a verseket, meséket.”– így vall
magáról Mentovics Éva, akinek gyermekei születése óta számos könyve
megjelent már. 2010-ben kettő is, az egyik a Szusza, a kópé krampusz
című. Ez az ünnepi színekben pompázó leporelló (Gyarmathy Ildikó illusztrációival) a gyermekek nagy kedvencéről, Mikulásról szól, akit –
akárcsak Vörösmarty Csongorát – három kis ördögfióka, Szusza,
Bergengóc és Kacifánt kísér, és segítségére vannak abban, hogy havat
csenjenek a földre. Így tehát „Hullatják pelyhüket/a hófellegek,
/vidáman kacag lent/ már a sok gyerek.”
A könyvet a Santos Kiadó adta ki tavaly.
***
Mentovics Éva: Verses találós kérdések c. kötetéhez
A szép kivitelű könyvet bizonyára hamar megkedvelik az olvasók. Maga
az ötlet is kitűnő, történetesen az, hogy a költő versformában teszi fel
az aprónép számára a találós kérdéseket, így nemcsak értelmi képességüket, logikai érzéküket fejleszti, hanem lehetőséget kínál a versek,
mondókák megszerettetésére is.
A legtöbb találós kérdésekről szóló kötet, mint például Vargha Katalin:
Találós kérdések című gyűjteménye, a magyar találós kérdések „klaszszikus” anyagát rögzíti. Mentovics Éva 74 találós kérdést tartalmazó
versgyűjteményében állatok, növények és mindenféle mai és hagyományos használati tárgyak megfejtésén törhetik a fejüket a legkisebbek.
A könyv csupa-csupa kérdőjel. A fejtörő versek megválaszolásához Füzesi Zsuzsa közkedvelt, tüneményes illusztrációi nyújtanak segítséget
és esztétikai élményt.
A kötet az Urbis Kiadó gondozásában jelent meg, szintén 2010-ben.
***
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Vers- és novellapályázatok
A Barátok Verslista vezetői minden hónap első napján irodalmi pályázatot hirdetnek ki. Két téma megadása után a levelezőlista tagjainak egy
hónap áll rendelkezésükre, hogy írjanak verset, mesét vagy egyéb prózát, majd a pályaműveket név nélkül szavazásra bocsátják. Az alkotásokra a levelezőlistán lehet szavazni. Összesítés után az első helyezettek értékes könyvjutalomban részesülnek.
Most következzenek az elmúlt másfél év legjobb alkotásai:

2009. augusztus
Kondra Katalin: Feltámadás
A vihar utáni csend fázni kezdett benne. Még hányszor kell elölről kezdeni?
Maradék erejével felmérte a károkat. Kuckójának egyik fala bedőlt, a
bejáratot kidőlt fák torlaszolták el, feje fölött egy lyuk tátongott,
azon át némi fény szűrődött be megtörve a sötétséget. Ekkor élesen
belévillant a felismerés. Most is van kiút.
Szerencsére az idő nála súlytalan, minden perc összemosódik, minden
pillanat kiszámíthatatlan, ezt megtanulta. A múltban történt jó dolgok
kezdtek elhomályosulni.
Nehezen kapaszkodott fel az omladékra. Érezte, hogy fáj a mozdulat,
de tudta, ki kell jutni minél hamarabb. A lyuk kissé szűknek bizonyult,
dolgoznia kellett rajta, hogy kiférjen.
Kövér esőcseppek nyaldosták a szemét, miközben megfeszülve dolgozott.
Amikor egy utolsó nekirugaszkodással kijutott a szabadba, zúzott testét egy sűrű bokor ágai közé vonszolta. Úgy érezte, hogy nincs tovább,
megadta magát.
Párás szeme meredten bámulta a felhőkön átsejlő napot. Színeket és
árnyékokat látott. Lázas agyában régi emlékek gyúltak.
Kicsi, gyámoltalan lény volt, mikor a vadőr rátalált. Cumisüvegből táplálta. Amíg túl nem nőtt rajta, a kutyával aludt, azután a pajta lett a lak-
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helye, s ha kíváncsi szemek bámulták morogni kezdett. – Na, hát micsoda viselkedés ez! Nem esznek meg – szólt rá a vadőr és mosolygott.
Ezért lett Morgó a neve.
Két hónapon át élt Morgó a vadőr portáján. Megszokta a nevét és az
ezzel járó gondoskodást. Egy napon aztán mégis gazdát cserélt. Nem
önszántából, nem is gondozója akaratából, hanem mert egy éjszaka elrabolták a vadőr háza melletti pajtából.
A kutya átmenetileg a házban kapott helyet. Kényelmes fekhelyén mély
álomba szenderülve nem halotta meg az idegen neszeket. A tolvajok
gyorsan és ügyesen mozogtak. Reggelre az eső elmosta a nyomokat.
A hely ridegsége és az idegen emberi hangok Morgót feldühítették.
Megvadulva rázta ketrece ajtaját.
– Mi lesz, ha nem hagyja abba? – kérdezte aggodalmasan az asszony.
– Megnyugszik, ne félj. Meglátod milyen gyönyörű bunda lesz belőle, ha
felnő – dörmögte az idegen.
Néhány nap múltán újabb vihar jött, iszonyatos robaj, villámlás kíséretében. Fák dőltek ki. Egyik éppen a ketrecre. Az ütéstől a tető behorpadt, de az ajtó valahogy kinyílt. Morgónak nem kellett iskolába járnia,
hogy megtanulja mit jelent egy nyitott ajtó.
Félt a mennydörgéstől, villámlástól, de jobban félt az idegen ember
hangjától. Menekülőre fogta. Bevetette magát az erdőbe.
Hajnalban, alig hogy nap első sugarai súrolni kezdték a fák tetejét,
Morgó szimatot fogott, és óvatosságra intő ösztönei ellenére elindult
az ismerős szag irányában. Éhes volt.
Az esztena alig látszott a ködben. A juhok egyre távolodó kolompja és a
nyomában ülő csend felbátorította. Egészen a kunyhóig merészkedett.
Erős tejszagot érzett az orrában, ott volt előtte az edény, mintha neki
készítették volna oda. Az utolsó cseppig kilefetyelte. Azután minden
hajnalban elment a tejért.
Sokáig nem történt semmi. Egy nap aztán panasz volt a tej miatt.
– Minden reggel kikészítem, ahogy mindég. Azt hittem bevitték a faluba
– mondta az asszony, csípőre tett kézzel.
– Nem Jancsi dolga lett volna? – értetlenkedett az ember.
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– Ha mondom, hogy üres volt a sajtár! Aztán mit vigyek be? – perelt Jancsi.
– Tolvaj van a dologba! – kapott fejéhez az ember. – Valaki lopja a tejet.
Nem baj, meglessük.
Másnap hiába várták a tolvajt.
Morgó késett. Útközben új illatokat fedezett fel. Akkor érett a málna.
Mire az esztenára ért a tejes edény üres volt. Körülnézett, de nem talált semmi fogára valót. Többé nem ment oda.
Az erdő védelmébe vette és gondoskodott róla. Ha a vihar meg nem zavarja, nem ment volna a falu felé, de egy alkalommal eltévedt és egy gyümölcsöskertben találta magát. Rákapott a másféle gyümölcsre, naponta
ellátogatott arra. Ha a földön nem volt, akkor meg kellet rázni a fát, és
azok nem nagyon bírták az ilyen műveletet. Egy-kettő bizony kettétört.
A kutyák füle felfogta a neszeket. Az ugatásra előjöttek az emberek,
és Morgó orra megérezte az ember szagát, menekülni kezdett.
Csak ritkán merészkedett ember közelébe, ha nagyon korgott a gyomra.
Szerencséjére akadt olykor az erdőben hátizsák meg miegymás, amiben
az emberek az ennivalót tartják.
Belakta már az erdőt. Túl volt négy évszakon. Menekült társai elől, kiűzetve barlangjából. Látott embereket kutyákkal és mennydörgő botokkal felfegyverkezve. Olyankor átvágott a patakon, behúzódva a vízmosásba melyet sűrű bokrok takartak el a fürkésző szemek elől.
A kutyák a patakig követték, majd elvesztették a nyomot.
Morgó mindent túlélt. De a legutóbbi vihar más volt. Minden addiginál
nagyobb. Erejét bizonyítja, hogy a sziklabarlang oldalát kimosta a lezúduló víz, és az omladék majdnem maga alá temette.
Ahogy ott feküdt aléltan a bokrok alatt, füle tompa hangokat fogott
fel, árnyékokat látott mozogni. Ösztöne azt súgta, hogy meneküljön, de
nem tudott megmozdulni, reszketett.
Aztán vastag bundáján meleg nyaldosást érzett. A homályos árnyék
hosszú, végtelennek tűnő időn át ott maradt, addig nyaldosta sebeit,
míg lassan visszatért testébe az erő. Újraéledő szimatával málnabokrokat fedezett fel maga körül, már enni is képes volt, és a kutya, amelyik
hozzá szegődött, valahogy megnyugtatta ösztöneit.
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Néhány nap múltán együtt vetették be magukat a sűrűbe. A kutya nyugtalanul rohangászott a kidőlt fák között, Morgó követte. A tisztásra
érve kellemetlen szag ütötte meg az orrát. A kutya szűkölni kezdett.
A vadőr házának üszkös romjai még füstölögtek, kesernyés szag szállt
fel a párával.
Morgó a leégett pajta helyén a felperzselt fű körül szimatolt. A kutya
mellette toporzékolt, mikor egy ember lépett ki a fák közül, kezében
fegyverrel. Ahogy megpillantotta a fiatal medvét, vállához kapta a puskát, és célzott.
A kutya nyüszítve rohant az ember felé, majd visszafordult. A medve,
mellső mancsaival felemelkedett, és a levegőbe szimatolt, majd lassan elindult a kutya után, mely ezúttal farkát csóválva közeledett a gazdája felé.
Az ember mozdulatlanná dermedve nézte a különös látványt, puskáját
szorosan maga mellett tartva. Agyában hirtelen mintha villanyt kapcsoltak volna.
Amikor a kutya a lábához dörzsölődött, leguggolt melléje, s hagyta,
hogy a medve körbe szimatolja. – Na, hát micsoda viselkedés ez, Morgó? – szólt halkan, mosolyogva, és látta, hogy az állatban a szagok hatására éledni kezdenek az emlékek.

Hajdu Mária: Enyészet
Vedlett házfalon üres szemek
bámulják a légüres teret.
Ezer barázda vén homlokán,
ásít a kút a ház udvarán.
Eső áztat csorba cserepet,
szél döngeti a fakeretet.
Roskad a csűr is, nincs lakója
eb se vakkant a házalóra.
Nincsen gazdája e tanyának
csak a gaz nő, ahol nem járnak.
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2009. szeptember
Árvai Emil: Kapcsolat
Kezdetben
volt a kapcsolat. Virult.
Közömbösséggé langyosult
kezedben.

Nem végleges, hogy így marad:
fásult, fárasztó színdarab.
Jer, térj meg!

2009. október

2009. november

Kenyeres Mária: Állapot

Kenyeres Mária: Add, Uram!

Most reccsen a gerinc!
Akinek van - beleroppan.
Röhögnek új dalt a csigák,
nyálcsík fénylik nyomukban.

Ha rám köszön az est,
És gondom elfárad,
Nyárszemű szeretőm,
Te bonts nekem ágyat.

Serken a vér, az ősi, jó,
Nincs pólya, ami bekösse.
Hollók ássák ki a szemed:
Szikráját széjjel ne öntse.

Pihepaplan alatt
Pillekönnyű álmot,
Te csókolj szememre
Rózsaszín világot.

Betömik szádat ököllel
Lélekgyalázók vasárnap,
Megkötik kezed a széllel,
Míg kínjaid hazajárnak.

Lányomnak kenyeret,
magamnak oltalmat,
háborgó lelkemnek
békés nyugodalmat.

Anyád szava érik a szádban,
Nyelved rezdül, szólni kell még!
Sajgó gerinced egyenes:
Ne engedd, hogy összetörjék!

Aztán heverj mellém
igazságot tenni,
hitesd el még egyszer:
jó embernek lenni.

18

A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA

KÖLTÉSZET NAPI SZÁM

2009. december
Ábrahám Istvánné: Gyász
Lassan a fojtó rémület
félelemmé fagyott,
Felfalták saját fényüket
tömjénes nappalok.
Halkan, komolyan, mint a nagyok,
megnyugodni csak szépen,
míg el nem fogynak a hajnalok
ezen a néma égen.
Halált fogantat minden éj
szétfoszló életeddel.
Úgy mentél el, mint bíbor fény,
mikor mélyül a reggel.

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

2010. január
Kellős Éva: A gyógyszer
- Nyeld le – mondom kérlelhetetlenül. Szigorúan nézek rá.
- Nyeld le - mondom másodszor is, még erőteljesebben. Rám emeli nagy,
barna szemeit. Nincs hangja, csak a tekintete kapaszkodik belém.
- Nyeld le - utasítom. Aztán, kétségbeesettségét látva, hozzáteszem:
- Kérlek. Semmi. Nem nyel. A gyógyszer, amit a szájába tettem, úgy
látszik, mégsem érte el a nyelvgyököt. Nem ingerelte nyelésre.
Patthelyzet. A szája konokul csukva. Most mi legyen? Meggyőzzem,
hogy a gyógyszer hasznos, hogy hetek óta észreveszem a mozgásán,
mennyit jelent ez a napi kétszer két kapszula? Úgysem értené. Konok.
A maga részéről befejezte a terápiát. Itt és most. Farkasszemet nézünk egymással. Állja.
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- Most akkor? Várom a fejleményeket - mondom neki. - Kiköpöd? Lenyeled? - Néz. Tekintetünk egymásba fonódik és emlékeket idéz. - Zsarolsz? Na, erre semmi szükség. Elég öreg vagy már ahhoz, hogy tudd, a
gyógyszerre szükséged van. Az orvos megmondta. Kell. Nincs mese.
Nyeld le. - A szája csukva. Lassan feláll, komótosan kiindul a szobából.
- Hová mégy? Hátratekint. Méternyire áll tőlem, amikor kinyitja a
száját, és egyszerűen kiköpi a semmi színű, félig szétázott kis
kapszulákat.
- Makacs vagy. Gyere vissza. Hozom a másik adagot. Addig igyál vizet.
Friss. - Mire kinyitom a gyógyszeres dobozt, már újra mellettem áll.
Lemondóan és megadóan. Megsajnálom. Végül is nekem kell tudnom,
hogy neki mi a jó...
- Na, akkor ezt most szépen bevesszük. Biztatóan simogatom meg a
fejét. Gyógyszer. Használ. Úgy tudsz majd futni, mint régen! Látom,
nincs kedved bevenni. Tapad, rossz az íze. Tudom. Ne foglalkozz vele.
Meg fog gyógyítani. Csak szépen, okosan. - Magamhoz ölelem. Jól van.
Érzem, hogy a bizalma teljes.
- Nyisd ki a szád. - Vonakodik, de kis segítséggel kinyitja a száját.
A kapszulákat a nyelve gyökére helyezem. Most sikerült. Önkéntelenül
nyel egyet. Kész. Rámosolygok. A gyógyszer bent van. Jöhet a jutalom.
Meglapogatom:
- Okos kutya vagy.

2010. február
Árvai Emil: Betegen
Fekszünk, mint harctéren sebesültek...
álmaink kifosztva menekülnek...
nincs erő, csak jajgatás az élet...
emlékek közt sírdogál a lélek...
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2010. március
Kondra Katalin: Ringató
Mint szellő az ágat
Ág a kismadárt
Úgy ringatja anyja
Picinyke fiát

Ibolyaszín szemed
Ahogy rám ragyog
Rögtön megérzem ez
Milyen nagy dolog

Ránevet a gyermek
Míg beszél neki
Gyöngéd karjaival
Féltőn öleli

Az idő úgy repül
Mint a gondolat
De az életben
A legszebb pillanat

Gyöngyöm napsugaram
Áldott gyermekem
Te vagy e világon
Az én mindenem

Ha az anya szeme
Nyugszik gyermekén
Mint teremtett világ
Az Isten tenyerén

2010. április
Kenyeres Marika: Kérdés
láttad-e már a
Holdat repülni
csillagszegecses
nyáréjszakán
hullócsillagot
tóvízbe hűlni
tücsköt fütyülni
fűzfa fokán

kértél-e felhőt
keringőt járni
nyír leste türkiz
tó homlokán
nézted hogy lehet
virágot lelni
komor rengeteg
lábainál

hittél-e kétszer
hazug szavakban
mondtál-e igent
annak ki bánt
adtál-e cukrot
éhes gyereknek
korgó gyomorral
nyomortanyán
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jönnél-e kétszer
ha egyszer hívlak
ölelnél óvnál
ha nincs tovább
hinnéd-e nekem
jó voltam mindig
akkor is százszor
ha mást szól a száj

ülj le most mellém
fűszőnyegemre
fonj át karoddal
légy te a táj
nézd meg a Holdat
hogy sorvad nappá
csillag is mint lesz
lágy gyertyaláng

Felhő lesz fénnyé
Tó bájol erdőt
Szánjuk a lángot
Míg visz a láb
Válaszod csendes
dallamos visszhang
Suttogja kint a
Fűz és a hárs.

2010. MÁJUS
Kenyeres Marika: 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...

2010. JÚNIUS
Ábrahám Istvánné: Lecke
Bimbót bontott a félelem jégvirága.
Öntöztem könnyeimmel.
Só marta árkok arcomon.
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Riadtan repes a gondolat.
Hideg szavaktól fagyott fények.
Csend kemény fala köztünk.
Szájam szélére ragadt a mosoly.
Mint ködben tévelygő madár, verdes a szív.
Megbénult mondat botlik nyelvemen.
Vaksi remény téved be néhanapján.
Fogaim közé szorult a hangom.
Sötétben matató árnyékok lelkemben.
Indák tekerednek rám orvul.
Gyökerek kötik gúzsba lábamat.
Ki akarom ásni ezt a paréjt.
Tátongó sebek szakadnak föl.
Gyomlálok kifulladva.
Temetetlen gödrök mélyülnek.
Zuhanok.
Torkomban földgöröngyök.
Cigányútra szalad a tétova szó.
Felköhögöm a félrenyelt pánikot.
Menekülés görcse feszül gyomromban.
Remegő ujjaimat papírhoz szelídítem.
Mert már megtanultam:
túlélem.

2010. JÚLIUS
Ódor György: Kánikula
Vágok, mint a kardvirágok
szétpattanó hegyes vére
e forró, szűz nyárleányon.
El is lankadok estére.
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Nem kértem a kába harcot,
ezt a tüzes, fehér máglyát,
ily szó nem férhet ajkamhoz.
Kaszálom a száraz lármát.

szenvedélyes bátorsággal,
és egyre több lesz a vérem.
Hűsítem magam az árnnyal
egy asszonyi erdőszélen.

2010. AUGUSZTUS
P. Borbély Katalin: Modern idők
Kint még sötét éjszaka volt, de neki már kelnie kellett, ha el akarta érni
az első vonatot. Tulajdonképpen szerencséje volt, mert némely községből nem lehet beérni reggel fél hatra. Mégis nagyon zokon esett a gondolat, hogy ki kell bújnia a paplan alól. A kávé kicsit átmelegítette, és
fel is ébresztette. Mire az állomásra ért, már egészen tisztán gondolkodott. S bár a vonat melege kicsit elzsongította, gondolatai mégis az
előtte álló munka körül forogtak.
A gyárban az ismerős zsongás fogadta. A gépek egykedvű monoton zúgása valamifajta végeláthatatlan folyamra emlékeztette. Elfoglalta helyét a futószalag mellett. Lassan minden kitörlődött gondolataiból, és
már csak a munka létezett. A panelok elég gyorsan jöttek, nem volt idejük még beszélgetni sem. A sorvezető folyamatosan nógatta őket. Mire
elérték az első szünetet, már fájt a háta. „Mindig ugyanaz a mozdulat” gondolta.
- Meg kell lenni a darabszámnak! - hangzott az ismerős mondat, aznap,
ki tudja, hányadszor.
- Persze, a darabszám, más nem fontos – duzzogott magában, de nem
szólt, csak kapkodta a paneleket a szalagról, nehogy felgyűljenek. Az
ebédnek az ízét sem érezte, olyan fáradt volt. Délután adódott egy kis
technikai szünet, de aztán újult erővel ontották a gépek az összeszerelésre váró alapanyagot. Ahogy fáradt, néha elkalandozott a gondolata,
két panelt is visszahoztak, hogy javítsa ki. Szünet után csüggedten
folytatta a már automatikussá vált mozdulatokat.
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Amikor végre vége lett a műszaknak, zsibbadt tagokkal állt fel a helyéről.
Első útja mégis a sor végén lévő táblához vezetett: kíváncsi volt az aznapi teljesítményre. - Megcsináltuk a normát – konstatálta, és csüggedten indult kifelé.
Modern rabszolgaság: ez volt az utolsó gondolat, mielőtt álomba zuhant
volna a jól fűtött vonaton. A mozdony egyenletes zakatolással tört utat
az éjszakába.

Czégény Nagy Erzsébet: Szárnyszegett madárkám
Teremtő Istenem!
Hagyd meg még őt nekem!
Zöld szemében homály ül,
nem csillan napsugár.
Fáj!
Ércsipkézte kezéhez már
nem simul dagasztott kalács.
Valami vadász ül lesben
a félhomályban.
Valami vadász.
Ó, édes Istenem!
Ha két karomban megpihen,
oly könnyű, mint madár.
Csak szárnya van szegve már.
Nem szólal pacsirtatorka,
mit annyira szerettem hallani.
Némák a hegedű húrjai.
Elsuhant élete ott pihen
kedves arcán,
s kérdőn néz rám:
Miért?
Miért jut el az ember
ily haszontalan korba?
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S nekem nem kúszik fel
értelmes szó a torkomba.
Csak nézem, s szeretnék
újra kislány lenni.
Végy karodba, Anyám!

Szabó Edit Irma: Ledér idő
Porcelán-sápadt arcom fürkészed,
szemed parazsa izzik.
Emlékképet kutat agyad,
tekinteted szépít.
Steril fal választ el,
az ablak fehér négyzet,
csak ujjainkat érintjük
az ablaküveghez.
Fréziacsokrod sárga színe éltet
a korlátozó bezártság-szigeten,
virágterápiád gyógyít, de
a ledér időt hasztalan keresem.
Dús hullámú hajadon
bukfencet vet a fény,
déligyümölcs-ízű csókban
fonlak magam köré.

Kondra Katalin: A röprandi
Tamásnak kellett egy csaj. Nem akart többet egy röprandinál, de harminchét évesen egyedül mégsem mehet osztálytalálkozós strandpartira.
Mit gondolnának róla a többiek?
Elege volt abból, hogy ő a Csigavér Tamás. Ezt a nevet egyébként magának köszönheti.
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A haverok azzal ugratták: - Mikor lesz kapás, Tamás? - Ő azt mondogatta: - Csigavér, gyerekek, kár elsietni. - Ezúttal lépni kell - gondolta,
és kieszelt valami újszerű, tamásos tervet.
A csajcserkésző művelet olyan volt, mint egy állásinterjú. Tamás ajtaja
előtt kisebb sorfal várakozott, az „Egy alkalomra szóló, könnyű munka,
jó kereseti lehetőség fiatal hölgyeknek” című hirdetés hatására.
Tamás elkerekedett szemmel bámulta az egymás után belibbenő
tizenéveskéket.
Csupa kellem, csupa báj. Már kezdte unni, hogy a kiscsajok a kezdeti
bemutatkozó szakasz után szemrebbenés nélkül ugyanúgy adják elő magukat.
- Mennyi az annyi?
- Egy húszas.
- Ok. Mit kell csinálni?
- Mire kell a pénz? - kérdez vissza Tamás.
- Fősulira. A szüleim üzletemberek, de nem akarom eltartatni magam.
Felnőtt nő vagyok, meg tudok állni a magam lábán.
- Egy húszasból nem tartod el magad. Mért nem keresel valami tartós
állást?
Mondjuk pincérkedhetnél, vagy ilyesmi - mondta szinte szóról szóra
ugyanazt az összes lánynak.
- Az én dolgom, nem? Kell az a húszas. Mi a meló?
- Eljönnél velem egy bulira, mint a barátnőm?
- Csak? Nem kell lefeküdni, vagy ilyesmi?
- Nem. Buli, duma, kisebb összeborulás.
- Oké. Nem vállalom. Nem vagyok színész!
Tamás ezen a ponton kitért a hitéből. Remélte, csak az első kiscsaj
ilyen öntudatos, de aztán a második, harmadik és mindegyik ezzel állt
elő. - Ezek jól összebeszéltek - gondolta. Más ötlet kell.
Hamarosan újabb sorfal állt Tamás ajtaja előtt. Harmincas, jól szituált
hölgyek adták egymásnak a kilincset. Némelyik szeme árulkodóan vörös volt.
- Elnézést, ön sem kapta meg az állást? - kérdezte az utolsó várakozó,
az éppen kilépő vöröskétől.
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- Tessék? Itt nincs állásinterjú.
- De hát én a hirdetés miatt jöttem - szólt a sápadt hajú lány, kezében
a hirdetéssel.
- Lehet - szólt vöröske bizonytalanul. Menjen be, és kérdezze meg, de
sokra nem megy - és sóhajtva továbbállt.
A sápadt hajú nagyon ideges volt, amikor benyitott, és ahogy megpillantotta Tamást, az arca is elsápadt.
- Jesszus! Te vagy az, Tomi?
- Apám! Te Móni vagy, az általánosból!
- Igen - pirult el a nevezett.
- Csak nem te is?
- De, az állás miatt jöttem.
- Basszus, de ciki!
- Mi?
- Jó. Őszinte leszek. Regisztráltam egy társkeresőn. Azok a nők partnert kerestek. Én is, csak egyetlen alkalomra. Ők erről persze hallani se
akartak.
- Az állás?
- Az más. Kellene valaki, aki elvezetgeti a háztartást. Mos, takarít, vasal.
- Akkor nem késtem el?
- Egek! Te az állás miatt jöttél?
- Aha, de kérhetek egy pohár vizet?
- Persze, foglalj helyet. Üdítő, esetleg valami szeszesital?
- Egy sör jólesne, meleg van.
- Tényleg. Kimehetünk az erkélyre.
- Jó. Tamás, te mész hétvégén az osztálytalálkozóra?
- A strandpartira? Mennék, de egyedül valahogy nincs kedvem.
- Nekem se.
Csend telepedett közéjük. Kortyolgatták a sörüket, nézték a város fényeit, aztán egymást. Eszükbe jutottak az általános iskolai évek.
- Milyen esetlenek voltunk - mosolygott Móni.
- Mennyit változtunk. Te például igazán jó nő lettél - mondta Tamás.
- Te is jó pasi vagy. Miért nincs még családod?
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- Hát neked?
- Nem tudom. Soha nem éreztem, hogy akarnám.
- Fura, de én se. Mennyit cikiztek emiatt a többiek.
- Tudod mit? Verjük át őket. Mondjuk azt, hogy ketten egy pár vagyunk.
- Nem rossz ötlet. Ha nálam fogsz dolgozni, gyakran látnak itt. Amúgy a
haverok feleségei mind olyanok, mintha házvezetőnők lennének.
- Azért nem egészen. Ők ingyen csinálják - szólt Móni öntudatosan
rávillantva Tamásra sörtől csillogó szemeit.
- Fura, hogy mennyire együtt gondolkodunk - merengett Tamás. Életében először érezte, hogy képes lenne elviselni hosszabb ideig egy nőt a
lakásában.
- Tiéd az állás - fogta meg hirtelen a lány kezét, majd az orra elé tolt
egy szerződést, hogy írja alá.

2010. SZEPTEMBER
Keszy-Harmath Dániel: Denevér vagy
Hevít a vágy,
izzik az éj,
célunk az ágy,
bennünk a kéj,

Szenvedélyes,
vad ölelés,
közveszélyes
nyakba döfés.

Egymás mellett
felébredünk,
egymásnak mi
nekiesünk.

lecsapsz reám,
én is harcolok,
csókold a szám,
beléd harapok.

Azt beszélik,
denevér vagy.
Probléma ez,
viszont nem nagy.

Hogy mit látok?
Szárnyra kaptál,
szájat tátok,
csókot hagytál.

Visszaharapsz,
beleremegek.
Mondd, miért marsz?
Mitévő legyek?

Forr a vérünk,
éjszakánként,
marja álmunk,
titkos árnyék,

Ottmaradtam,
egymagamban,
lesápadtan,
ámulatban.
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Sápadtságnak
van ám oka,
kiszívott nyak,
véres toka.

Értéktelen
kész csőd vagyok,
a szívtelen
jól itt hagyott.

részecském, mi
egykor voltam,
belehalni,
nekifogtam.

Kiszívtad az
összes vérem,
már lenyakazni se érem.

Könnyed véres
lehet talán,
benned dobog,
minden parány

Búcsúzom, hát
szép Vámpírom,
ágyam többé
meg nem osztom.

Ágyam nincs is,
koporsóm van,
lelkem kóbor
a világban.
***
A Barátok Verslista honlapja a http://portal.verslista.hu oldalon nézhető meg. A feliratkozásokat a subscribe@verslista.hu címre várjuk

Válogatás tagjaink írásaiból:

Végh Sándor: Emlékkép

Kellős Éva: Az utazó

A mezítelen kép,
mely hitnek nem tetsző idegen,
és valótlan zöld mezőn
legeltet bús marhát,
ki tartja azt ridegen,
s ordító farkasok között
őrző kutyákat vesztve,
egy bottal védi a végtelent?

Fejet hajt a távolság előtt,
ő, akit a sorsa fellökött,
és sántítva tanul újra járni,
hiszen nem akárki,
napra-nap cibálja ki
magát az ágyból,
az elnyűtt testű,
felhőléptű vándor.
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Vasi Szabó János: Bedrótozott szinglibébi dala
Fölsejlő nyárközépi emlék: a kétezer éves város pasztell
kő főtere, csobogó szökőkútjai. A hála keresztje mellett
felállított koszos-vajszínű sátor, a Lamantin jazz fesztivál.
Hunyorgó lámpák alatt régi polgárházak olvadnak össze
lábukhoz bújt üzletek villogó-tarka kirakatával.
Felajzott tömeg virtuóz játéktól hull extázisba, mozdul ütemre
a gitár, az ütősök s a szaxofon taktusára, átadva magát
a közös gépszíjon rángás Margaritakoktél-bódulatának.
Ezért tűnik föl a fonott-fém székében mereven üldögélő lány.
Mézszőke hajú Hókirálynő!
Körötte kódolt ritmusra vonagló testek. Nincs reakció.
Liliom ajkai cipzárként összezártak.
Türkizkő szeme homályos dimenzióba réved.
Füléből vékony műanyag szál szalad a derekára erősített, kerek lejátszóba.
Hiába lázít odaát a szaxofon érces hangja, márvánnyá kövült a test.
Rézvezetéken jut az elmébe rideg rap-áhítat.
Deres ikonokról néznek ily üres arccal meghasonlott angyalok.
Bedeszkázott ablakú házban: foncsorozott szemek mögé bújt lélek.
Izzadhat Tony Lakatos; parányi plasztik hangszóróból
nem hallik más, csak a bedrótozott szingli élet magányos dallama.

P. Borbély Katalin: Merengő
Ködös tavaszi hajnalra ébredtem. Alig múlt három óra. Sehogy sem akaródzik kibújni a takaró alól. Aludnék még, de szempillám mögé és gondolatomba már befurakodott a tudat, hogy kelni kell. Felöltözöm, megiszom a kávét és indulok a buszhoz. Pár perc, és már robogunk a gyár
felé. Fázósan húzom össze a kabátomat, megint nincs fűtés, gondolom,
és bambán kilesek az ablakon. Lassan virrad, előbb csak egy halványpiros csík az ég alján, aztán lilába öltöznek a fellegek. Már látszanak a
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mezők s a távoli hegyek. Ahogy nézem az elsuhanó tájat, egy vers jut
eszembe, amit még gyerekkoromban tanultam, s azóta vissza-visszajár.
„ Nem tudhatom, hogy másnak e tájék mit jelent”...
Ahogy hallom a költő szavát, egyszerre megelevenedik a táj! Amint áthajtunk egy falun, mintha megállt volna az idő. A parasztházak kis ablakszemei őrzik a család történetét. Mintha a mi falunkban járnék,
mintha a nagymamám jönne ott, kosárral a karján.
Robogunk tovább. Míg áthajtunk az erdőn, mezőn, gyümölcsösök között
felvillanó fehér fejfák jelzik, hol van a temető. Gondolatban megint
otthon járok, csendesen imádkozom egy sírhant fölött. Néhány perc
csak, és jön a város vasúttal, bakterral, gyárral és rengeteg dolgozni
akaró emberrel. A városról eszembe jut a park s az iskola, ahol még hittük a csodát s a boldog ifjúságot. A szobrok őrzik a nevetésedet, és elnéző mosollyal bocsátják meg vétkeinket. Valóban, mit lát, „ki gépen
száll fölébe”?
Mire a gyárhoz érünk, teljesen magukkal ragadnak ezek a gondolatok,
pedig ami egy tizenkét órás műszakban ránk vár, az inkább egy „erőltetett menet”.
Aztán műszak végén ismét hazafelé zötyögök a buszon. Az esti félhomályban megint felsejlik a vers: „a házfalakról lecsorgó vöröslő fájdalom”, le-leragadó szempillám mögött látom a pislákoló gyertyalángot a
pinceablakokban. Az álom-ködön keresztül mintha látomás részese lennék valahol, egy országúton, csont-soványra fogyott rongyos, tántorgó
emberek között. Kurta vezényszó jelzi: 10 perc pihenő! Kábán állnak,
nem mernek leülni, mert az elgémberedett izmokkal nem lehet elindulni
ismét. Aztán valaki mégis lerogy. Arrébb, az árokparton ketten ülnek,
az egyik rongyos füzetbe ír valamit.
- Mit ír?- kérdi a másik.
- Verset- mondja ő csendesen.
- Minek? Kinek?
- Engem Fanni hazavár.
- A szőke fiút meg az anyja várta ...- nem fejezi be.
A költő felnéz, majd óvatosan kitép egy teleírt lapot, s társának nyújtja:
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- Ha nem érnék haza, vigye el Fanninak.
Nem szólnak többet, indulni kell.
Megborzongok, s erre felébredek.
Mi már nem tudjuk, milyen lehet a munkatábor. A versek mégis égető
lángként festik vörösre az eget s földet, mint maga a háború. Én mégis
hiszem, hogy a jelet nem véletlenül írta ránk a béke ujja, s lesz még
olyan ez az ország, amilyennek a költő szeretette volna.

Gősi Vali: Szelíd ölelésben

Szabó Gitta: Üres papírlap?

lángra lobbanni
szelíd ölelésben
égni észrevétlen’
narancsszín fényben
egymásba olvadni
hamvadó vágyban
megperzselődni
ködös félhomályban
egyazon dallamú
halk
szívdobbanásban
megsemmisülni
álomba
merülni
tavasz-éledéssel
virágos fűágyon
lombok súgására
újra felébredni
élni
élni
élni

Üresen ásít a szűzies lap,
Ki ha nézi, semmit nem lát rajt’.
Hallgat a költő, pihen a toll,
Nem szánt semmilyen gondolatot.
Üresen ásít a szűzies lap,
Még érintetlen, tiszta.
Ártatlan és szép,
Ó, mennyi csodás kép!
Üresen többé nem ásít a lap,
Széleinek közét tölti ezernyi gondolat;
Esküvő, születés, halál.
Ropogós hótakaró, őszülő hajszál.
Üresen többé nem ásít a lap,
Nézem, s emlékképek megrohannak.
Látom botladozó, kicsi gyermekem,
S fehér galambot szelni az eget.
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Szabó Kila Margit:
Holdfényragyogás

Hanyecz István (shf):
Hullócsillag haiku

Az alkonyóra
messzeségbe ömlik,
A tündöklő csillagok
fénye édesedik.
Alkony után a
hűvös Hold feltűnik.
Minden álom tudója
most pompázik.
Messze, távolba’
keresek egy hangot.
A képzeletem, a
lobogó érzés, hajtott.
Napsugaras éj
a Holdfényragyogás,
Megbűvöl e béke,
a csend, csillogás.
A sárga Hold tükrén
a szív táncot jár,
Bársonyos éj
simogat az éjszakán.
A káprázat ezer
színével csillog.
A Holdfény ragyogása
varázslatos.
Nem volt az égen az,
akit kerestem,
De az ég ragyogó
pompáját nézhettem.

Forró éjszaka
búg morajlik a tenger
szerelmem súgja
egyedül zenél
hosszú még a boldog nyár
parton sétálva
fent ragyog csillag
Teliholdas éjszaka
kíséri léptünk
rohant nyári éj
égbolton hullócsillag
izzó fénycsóva
nesztelen oson
egyedül vágtat vakon
egy más világba
gondűző csendben
csillant fel múló idő
boldog szerelem
felvillant egyet,
köszönt, eltűnt örökre
égboltnak útján
visszanézett rám
sötétség birodalma
csillagos égről
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Hangya Lajosné: Kötődés
Lehet, hogy alföldi röghöz ragadt vagyok,
talán mégis itt hagyok nyomot.
Talpam alatt érzem e vidék jóindulatát,
A mézelő repce és akác illatát.
Elmerengek a Hármas-Körös láttán
szederindák, parti fűzek, olajfák árnyán.
A horizont tágas, messze ellát a jó szem,
a baj az, hogy enyém romlik, öregszem.
A távoli templomtornyon nem látom meg az órát,
a lábam fáj, és szaporodik mozgásban a korlát.
Tíz éve még két fiatalt átugrottam,
fürge voltam, güriztem sokat és akartam.
Két végén égettem a gyertyát,
most meg csak pislákol bennem a láng.
Ám, ha még felszítaná valaki e lángot,
élvezhetnénk együtt a szelídebb világot.

Bodó Csiba Gizella: Ha azt teszem
Hűségem, a Nyilas feszített húrján
Elpattan,
Hamis hang a dalban,
Ha azt teszem,
Amit nem akartam.

Golán Angéla Gabriella (Gambia): Fellángolás
Kéjbe fúl
aranyra fest
a vágy ha
pirkad az est

Létbe hull
ezüstös lesz
a bágyadt
felajzott test

S az éjen túl
bíbornap vesz
lágyan hatalmat
csitul a nesz
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Gere Irén:
Kései szerelem

Molnár Szilvia (Aphrodite):
Sárgult idő

ma rád gondoltam
egész nap
indulnék utánad
éppen megérintettük
egymás lelkét
máris csak emlék
hogy mosolyod
ringatott nemrég
ma nem is gondoltam
másra csupán
arra az éjszakára
indulnék hozzád
még alig szerettük
egymást kicsit
s már nem is vagy itt
nem cáfolhatod
szerelmem érveit
kezedbe tettem
a sorsom
most szívem
ingemen kívül hordom
azt hittem
nincs mitől félnem
hisz' tenyered
a fészkem...
bár homlokomra
az évek
mély barázdákat véstek
...gyermekmód'
szeretlek téged...

behajlott virág ágyneműn ölelések
feljajdulhatnak?

Györke Seres Klára:
Az írás csodája
Versírás nélkül sivár az életem.
Az írás csodáját nem pótolja
Semmi sem…
Elég ha Napra nézek
Vagy zizzen falevél
Ha csendes délután
Szobámba szökik a fény…
Köszöntöm a hajnalt
A reggelt délutánt
A leszálló alkonyt
Az esti fohászt
A csillagfény alatt
Tollam rímeket farag
Mikor boldog vagyok
Örömmadárral dalolok
Szerelem szeretet
Boldogság és bánat
Versemben emlékként
Egymásra találnak
Vers nélkül életem
Sivár és magányos
A rímekbe szövök
Minden vágyat, álmot…
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Pécsi Éva: Hangulatjelentés
Sokan megkérdezik azt mostanában,
hány éve szökkent az életem szárba?
Harminc év ide, harminc év oda,
az emberrel a sorsa ilyen mostoha.
Szerelmes próbálok éppen most lenni,
nem kell a szarságunk a falra kenni!
Ha kérdezik, hiszek-e, azt mondom: soha!
Nem lehet az ember mindvégig ostoba.
Azt mondom, sose félj, sose félj, sose félj!
De közben ne remélj, ne remélj, ne remélj!
Ősz után jön a tél, jön a tél, jön a tél,
s fölöttem zokog a Göncölszekér.

Kovács Daniela: Jó volna…
Jó volna, ha újra kicsi gyermek lennék,
lánghajamat zászlóként lengetné a szél,
Apám ölelésében oltalmat keresnék,
oda menekülnék, mikor szívem fél.
Jó volna, ha újra vissza tudnék menni
oda, ahol gyermekkorom emléke cikáz,
régmúltam illata elönthetne megint,
mint beteget elönti a forró, esti láz.
Jó volna, ha újra kicsi gyermek lennék,
Apámra néznék, akár a múltban rég,
szívemből ajakamra reszketnék merengvén,
hogy az élet szép, istenem, de szép…
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Czégény Nagy Erzsébet:
Utcagyerekek
Kifeslett kabátban
gyermekek ülnek
szenvedés-rögökön.
Csengő hangjuk
már sikoltás-özön.
Türelemrózsájuk
sziromhullajtott,
s mérges tövisek
szúrják talpukat,
de szemükben
tisztalelkű remény,
hogy angyalok tárnak
aranykapukat,
s átszövi őket a fény.

Vörös Bernadett:
Szeretném
szeretném hallani
szíved dobogását
szerelmes szavak suttogását
ölelkező testek
néma érintését
vágyakozó kezed
édes érintését
szeretném ölelni
forró testedet
szeretném nézni
gyöngyöző tekinteted’
szeretném csókolni testedet
s magamba fogadni ékességedet.
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Fetykó Judit: Híd után
Alig fele él a régi gesztenyésnek,
de hajdan, összeborult lombsátra alatt
vígan, vidáman, hetykén szólt az az ének;
– ma, mint kopott képről, nézhetem magamat –
eltűnt a régi híd, alóla poshatag,
sárgás-zöld vizével alig sodró patak;
út, apró kövekből, mit vulkán égetett,
lábat gyötrő, s mégis jó volt rajt’ a menet,
elábrándozni, tervezni jó előre.
A sors felét sem adta meg delelőre.

Kovács Anna: Gasztronómiai lámúr
Amikor meglátta Szütyő Piri néne konyhaasztalán a leves-gyönggyel
kuncogni, rögtön tudta, hogy ő kell neki. Csodálatának tárgya kacéran
maga mellé rakta bíborvörös kupakját, minek köszönhetően - bámulója
legnagyobb örömére - ki-kivillant a narancssárga manna, melynek illata
szinte megbabonázta a tátott szájal ácsorgó fokhagymaprést. A konyhai segédeszköz érezte, hogy ők ketten rokonlelkek. Érezte, hogy nem
lehet véletlen, hogy Szütyő Piri néne épp őt vásárolta meg a helyi szupermarketben. Érezte, hogy a fémesen csillogó tekintetű kis gulyáskrémet csak neki gyárthatta az élelmiszeripar. Kicsi fogói szerelmesen
összecsattantak, apró lyukacskáin odaszáradt, mégis rózsaszín felhőben úszó fokhagymadarabkák szálltak alá, s elérve a konyha szürke
pöttyös, szikes talajhoz hasonlóan megtöredezett csempéjét, mintegy
igazgyönggyé váltak, mint a savanyúságtükör tiszta nedűjén úszó
gyöngyhagymák. A fokhagymapréssel együtt az egész konyha szerelmessé vált.
A gulyáskrém tudta, látta ezt. Ám szemérmessége nem tette lehetővé,
hogy nyíltan kimutassa érzelmeit. Az egyetlen játék, amit bűbájos, már-
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már gyermeki kacarászása mellett meg mert engedni magának, az a pajkos cselekedet volt, hogy azt az oldalát fordította rozsdáskás kedvese
felé, amin - saját egyéniségétől merőben eltérően - kaján tehénstrázsa
pödri burjánzó parasztbajszát, és somolyog a subáján heverészve a
marhái között. Ej, ha tudná, micsoda szívügyi szolgálatot tesz most
huncut bazsalygása egy szemérmes, ártatlan kis gulyáskrém nászi ruházatán, inkább jómaga is félrefordulna, s jószágait pásztázná, nehogy
megzavarja egy életfogytig tartó egymásra találás kibontakozását.
A fokhagymaprés nem bírt magával, jóllehet, szándékai teljesen tisztességesek voltak. Már az esküvőt tervezgette: csiriz barátjuk - tapasztalt gasztronómiai házasságkötő lévén - egy életre összeragasztja
őket. Akkor aztán élhetnek boldogan a nagy tálaló edényben. A gulyáskrém majd nevelgeti a gyermekeiket, a kis fokhagymakrémeket, míg ő
mindennap megkeresi a kenyeret. Néha-néha eljár cimboráival, a feles
poharakkal meg a vízipipával, de mindig megfellebbezhetetlen boldogságban tér haza az ő jobbik feléhez, aki egy nehéz nap estéjén békésen
pihenget a virágmintás papírtörlő alatt. - Szép élet előképe ez - gondolta a fokhagymaprés.
Ám hosszú távú tervei a háttérbe homályosultak egy felforrott pillanat
hevében: a gulyáskrém száját egy meghökkentően gyönyörű pirospaprika-darab hagyta el. Nem bírtak tovább a vágyaikkal. A fokhagymaprés
átugrott a polcról a mosogatóra, majd onnan az asztalra, és magához
szorította drága élete értelmét, nem törődve sem a zölddió befőttek
megbotránkozó csörömpölésével, sem a konyharuhák pletykás összelebbenésével, sem Szütyő Piri néne Kurci macskájának ácsingózó tekintetével. Csak simogatta, csókolta, cirógatta kedvesét, majd ölelte és ölelte egyre erősebben a vágytól pirosodó, hévtől sóhajtozó, a szenvedélytől elaléló bágyadt kreatúrát; s a beteljesült döbbenetben elengedte a
kicsiny fém görcsöt, melyből az összes paszta kiszivárgott, végig az
asztalon, le a székre, majd a csempére, a Kurci macska lábai elé, átpréselve a szerelmet és a megdicsőült gulyáskrémet a Komposztáló Örök
Vadászmezőkre.

39

KÉPZELD EL… – IRODALMI FOLYÓIRAT 2011/1. SZÁM

M. Simon Katalin: Kövek, tanítsatok!
Kövek, ti aprók, nagyok, óriások,
helytállásra tanítsatok,
emésztő tüzet állva daccal,
bírjunk mindent emberi arccal!

Tanítsatok hinni a fényben,
merülni fagyos patak vizébe,
kérges tenyérbe lágyan simulni,
gyermek zsebébe lustán koccanni!

Kövek, ti mindent tudtok...!
Tanítsatok!

Mayer Zsó: Csordultig
Sok könnyemet elsírtam
mind, szemem fénytelenre száradt,
lelkem is csordultig tele,
testem nehéz, egyre remeg.

Erőm egyre csak fogy,
s nem találom utamat,
a sötétség mélybe vonszol,
de végül kegyelmet ad.

Mondd, hogyan könnyíthetnék rajta?
Nem találok rá feleletet.
Vonszolom a nehéz terhet,
mondd, mikor dobhatom kútba?

Gúzsba kötött fájdalmam gyengül,
lazul az elveszett hit,
a félelem erőt gyűjt,
nehéz kő bánatomat töri.

Hajdu Mária: Búcsúcsók
Őrt állnak az égen hunyorgó csillagok,
hideg, sötét éjben kerek Hold ránk ragyog.
Még pihen a lelkem, csendben álmodik
csókoddal testemen, karodban hajnalig.
Még nem ért el hozzám az első napsugár,
nem is nézett még rám a szobám ablakán.
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Hajnalcsillag ragyog, indulnod kell, édes,
csak egy puha csókot, búcsúcsókot kérek.
Apró csókméz cseppen még pihenő számra,
lassan tovalebben az éjszaka fátyla.

Schvalm Rózsa: Rejtett üzenet
Merülj el a csend mélységeibe,
hogy megérthesd a mindenség szavát!
Minden rezdülés rejtett üzenet,
megszólít csillagvilágokon át.

Ó, mennyi csoda, ami körülvesz,
a létezés valóságát csodáld!
S hogy a létezésnek része lehetsz,
porszem bár, veled kerek a világ.

Magasba tekints, fel a kék égre,
hol a nap ragyog, s szórja sugarát!
Éteri hullámokon áttörve,
éltető melegét árasztja rád.

Ha érted a rejtett üzenetet,
ha meghallod a mindenség szavát,
megérted, hogy nem annyi az élet,
mit e föld zarándokaként élsz át.

S éltet számlálhatatlan életet,
melynek otthona e földi világ,
hegy, völgy, folyó, óceán és tenger,
ember, növény s állat sokaságát.

Hogy amikor elszólít a végzet,
az ég nyitja előtted kapuját,
s ragyog feléd, napnál fényesebben,
a végtelen örökkévalóság.

Mentovics Éva: M’ért mar a bú, marabu?
Nem akadt az úton semmi régi koncra,
néhány csont volt itt-ott szörnyen széttiporva.
Hazaérve is csak bosszankodott, zsémbelt:
- Ezt a suta karmú, pipiskedő némbert!
Pedig szegény apám hetek óta mondja:
„Ilyen buta nőnek nem való a konyha.
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Nézd csak, anyád okos, nem csak báj és kellem!
Legelső a család, tudja ezt a szentem.
Ünnepi sültjéhez sem kellenek órák,
s olyan sálat kötött, évek óta jó rád.
Tudod, édes fiam, hiába a szépség,
ha az észosztásnál otthagyta a részét.
Csak úgy kong a hűtő, s oly üres a kamra,
hogy egy nagyobb étkű hangya éhen halna…
éhen veszni pedig kínkeserves halál.
Azt tartja a mondás: aki keres, talál,
de a csuda vigye, órákig kutatva
sem került egy árva nyúlláb se utamba.
Most, hogy nem akadtam semmi ehetőre,
éhségem elűzött, ki a legelőre.
Vagyis inkább fölé, s ott, magasan szállva
ráleltem egy pompás, ifjú rackanyájra.
Csoda-e, hogy menten belésajdult begyem?
Mától már nem dögöt, csakis színhúst eszem,
s elhagyom az asszonyt, lesz majd fürgébb cseléd,
ki nem csak kontómra tömi tele begyét.

Kamarás Klára: Emlékezés
Anyámat megcsókolta. Engem is.
Fején kalap, kabátján sárga csillag,
és mintha kis bőrönd lett volna nála.
Azt hittük, visszajön.
Sokáig vártuk: míg tartott a hit.
Anyám ajkán kihűlt a kacagás.
Én nem értettem, milyen isten az,
aki ilyen sorsokban leli kedvét.
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Fekete Eszter: Naplórészlet – Ez vagyok hát én!
Tegnap betöltöttem a 18. évemet! Ráadásul gazdag vagyok, hisz végre a
több millió forintos örökségem birtokába jutottam! Bárki irigyelhet...irigyelhetne...ugyanis tegnap tudtam meg, honnan származom...
A szüleim híresek voltak. Locska – így becéztek engem, Senki nem tudja,
honnan jött ez a név, hisz a keresztségben a Tamara nevet kaptam...a
szüleimet pedig már nem tudom megkérdezni, hisz hároméves voltam,
amikor meghaltak. Nem emlékszem rájuk...a hangjuk, az alakjuk, az illatuk
eltűnt az idő ködében. De tegnap óta tudom, hogy az ő lányuk vagyok.
A szüleim jó barátja nevelt fel, aki csak a 18. születésnapomon – a valódi édesanyám kérését tiszteletben tartva – tárta fel, mi történt azon a
napon, amikor hozzá kerültem.
Oroszországban éltünk, Szibéria szélén. Engem megtanítottak magyarul
és oroszul is. Ott, ahol éltünk, sokszor volt hó, és járhattunk szánkózni.
Lovas szánunk volt.
Azon az utolsó napon is szánkóztunk. A szüleim, én és a barátjuk, a későbbi nevelőanyám, aki épp nálunk töltött néhány hetet. De aznap baj
történt: apa nem figyelt eléggé, és elsodort egy családot. Senkinek nem
lett komoly baja, hisz a lovak nem taposnak emberre, és ki lett fizetve az
orvosi kezelés díja, és kártérítést is kaptak. Aztán este, nem sokkal az
után, hogy hazamentünk, néhány idegen férfi állt a kertben. Ennek ellenére a szokott időben bezárták a hátsó ajtót, és ekkor az egyik szétlőtte a fegyverével a zárat...így jöttek be. A szüleimért jöttek, hogy elvigyék őket. Apám megkérdezte, hogy a baleset miatt-e, amit okozott, és
hogy velem és a vendéggel mi a szándékuk. A válasz rövid volt:
- Nekünk csak ti ketten kelletek. Most viszont ne kérdezz többet! Mindent időben meg fogtok tudni!
Ez a kis idő elég volt ahhoz, hogy anyám és nevelőanyán szót válthassanak... ekkor bízott a gondjaira, hogy vigyázzon rám - helyette.
Mielőtt elindultak a szüleimmel az idegenek, mindhárom felnőtt körülnézett még utoljára...és észrevették, hogy a szobában minden óra áll...
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Szabóné Horváth Anna: Összetört álmok
Csend pihen a jégbe zárt ágakon.
Sehol egy dal, egy meleg ölelés…
Árva s mezítelen az alvó táj.
Hófelhő ring az esti alkonyon…
Szívem telén reszket a feledés.
Hervadó virág szirmán még gyűrt báj…
Jégcsipke szövi az őszi avart.
Magánytól vacog megőszült lelkem…
Méz-színekbe bújva mereng a múlt.
Nem remélek már új, fényes tavaszt…
Meghalni készül minden érzés bennem.
A kérész nyár emléke télbe fúlt…
Már csak az fáj, s vérzőn sebzi szívem,
Hogy minden szép mesét feledtettél
Egyetlen keserű, maró hanggal.
Nem érdemled alázkodó könnyem.
Pókerarcoddal belém tőrt döftél.
Álmom összetört a hazug szóval…

Elek Katalin: Zúgnak a harangok
Zúgnak a harangok,
értem zúgnak.
Nem csendítenek,
hangos szóval zúgnak.
Bennük könny, harag,
düh és gyötrelem.
Mindenek mögött
a szerelem.
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Zúgjatok, harangok hangos szóval.
Mit én nem tudok, kondulóval.
Adjátok hírül, hogy megszülettem,
a sötétségből a fényre jöttem.
Adjátok hírül, a hír igaz.
Világok határán égi harc.
Örökös nász és küzdelem.
Zúgjátok, harangok, létezem!
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Torma Zsuzsanna: Lassul a léptem
Lassul a léptem a hózivatarban,
Szél fütyül bőszen az égi magasban,
Néptelen parkban a fák koronáján
Gyűlik a hópehely mindenik ágán.
Elbújik most a rigó a bokorban,
Látni nem látom, de gondolom, ott van.
Gyorsítom lábaim, hogy hazaérjek,
Bentről kinézve örüljek a télnek.
Lassan a színek fehérré fakulnak,
Hótakarásban most vége az útnak,
(ha) föld hona egybe is olvad az éggel,
Nem hagy az összes remény engem még el,
Összeszedem az erőm, ami még van,
Összeszorul a tüdőm, oly nagy szél van!
Gördül a sok pihe gyorsan az égből.
Már elegem van az égi zenéből,
Várom a percet, hogy már hazaérjek,
Várom, hogy végre öleljelek Téged.

R Vitál Mária: Idegek szálán
Rettenetes volt az éj
dörögtek a háborús szavak
Odakint süvített a szél
idegek szálán borzalom haladt.
Puskaporos bent a tér
szememet szúrja az álom
Szócsatáktól hangos az éj
Szívemben mélyül az árok

Fuldoklom a hamis szavaktól
Örök álomba vágyom
Üres lelkem mocsarába
Életem fájdalmát kínálom
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Szabolcsi Erzsébet: Fakulóban
Édes, kék napok hullnak, hullnak.
Pereg a szirom, szürkül a világ.
Elhagyott földön csak varjú károg,
kopárodó fákon árvul az ág.
Színes álmaink már fakulóban,
közeleg a mindent elmosó eső.
Dideregve lépked felénk december,
s ködbe merülve pereg az idő.

Szakáli Anna: Ádám és Éva a Paradicsomból
Régen találkoztak. Az asszony egyre azon töprengett, hogy hiába minden igyekezet, nem tud többet tenni a kapcsolatért. A féltés pedig ott
van a találkozás nélküli mindennapokban. Fél, hogy valami, ami mindennél
fontosabb az életében, elmúlhat; mindeggyé vagy közönnyé válhat. Most
még az emlékek, kedves történetek összekovácsolják, melegséggel veszik körül őket, még kiolvasható pillantásaikból a szerelem. De aztán?
Mi lesz aztán?
Nem szóltak egymáshoz, amióta elindultak. Sietősen lépkedtek az erdei
úton, néha összemosolyogva. Amíg a kicsi házikó megvan, és odahúzódhatnak a világ elől, addig nincs baj.
Az asszony úgy érezte, ők az a pár, akit Isten az Édenbe helyezve egymásnak teremtett. Ez a legfontosabb. Isten törvénye. Az ember törvényei nem hasonlítanak az Istenére. Agyonmagyarázott, agyonindokolt,
olyan, mint a saját farkába harapó kígyó. Nem látszik az eleje és a vége,
hiányzik belőle a nemes egyszerűség, az isteni tisztaság. Az emberek
nem mindig akarják ezt az egyszerűséget, a dolgok kristálytiszta logikájú egymásutánját. Mégis bekövetkezik, néha olyan egyszerűen, mintha
a fügefaleveles paradicsomból soha nem is távozott volna el.
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Nem először jártak ezen az úton. Az erdő kacskaringós ösvényein kedvesen zizegett lábuk alatt az avar. A szurdokban újra csobogott a forrás. Az ágak között egy-egy elkésett falevél pergett alá. A Nap langyos, aranysárga sugarai bekukkantottak a fák közé, mesés fényeket
villogtatva.
- Nincs meg a kisház! - rebbent fel a férfi hangja. Az asszony azt hitte
egy pillanatig, hogy tréfálkozik. - Nem igaz! - suhant át gondolatán, és
kínosan felnevetett. Borzasztó volt hallani ezt az ideges, szinte felnyikkanó nevetést. - Nincs ott?
- Leégett – mondta a férfi. - Ne nevess! Nézz oda! Látod? Leégett! Ez
tragédia. Tudod te, hogy ez tragédia? Nincs hova menni…
Nem tudta. Nem akarta tudni. Ahogy közeledett a tisztáshoz, meglátta
az üszkös, hamuval borított helyett. Az motoszkált a fejében: mi lesz
most?
Nem lesz fedél a fejük felett. A kis pelék… Csak remélni lehetett, hogy
megmenekültek. Gondolatok cikáztak össze-vissza a fejében. Milyen
vandál dolog. Ki tehette? Csak most kezdett érezni valami szomorúságfélét, de felfogni a valóságot percekig nem tudta.
Csizmájával feltúrta a hamut, majd továbblépett, mintha keresne valamit. Nem tudja, mit keresett, de valamit szeretett volna találni, amit
elvihetne. Minden elégett, meggörbült, elolvadt. A hamuban kirajzolódott a takaró szövetmintája. Nem talált semmi megmaradt tárgyat,
amit emléknek eltehetett volna…
Dehogy! Ha becsukja a szemét, minden a helyére kerül. Milyen furcsa.
Miért nem akarja elhinni, hogy ez történt?
- Van róla fényképünk… igaz? – szólt a férfihez.
- Igaz. De hol foglak szeretni téged ezután? – kérdezett vissza csendesen.
- Ne szomorkodj! Majd keresünk rá helyet. Kitalálunk valamit….
Vigasztalón összemosolyogtak. De ez a mosoly…
- Ne mosolyogj így! – mondta, miközben a férfi megfogta a kezét, és
magához húzta.
- Szeretnék elbújni veled az erdőben… - súgta, és szorosan átölelte.

47

KÉPZELD EL… – IRODALMI FOLYÓIRAT 2011/1. SZÁM
Úgy! - nézett az asszony a sűrű felé, miközben azt gondolta: Otthont
kell, hogy adj, erdő! Mit szólsz ehhez?
Felpillantott az égre. Az ő színe, az ő kék ege. A fedél a fejük felett
ma ez a kék ég lesz. Egymás kezét fogva elindultak az erdő belsejébe.
Az öreg fák az út mellett ágaikat lengetve ismerősként köszöntötték őket.
Mert melyik vén fa ne ismerné fel Ádámot és Évát a paradicsomból?

Péter Erika: Fehér szerelem
Levelezőlappá változott a város,
bájos-lustán libeg, lomhán hull a hó,
vacogó bokrokon szél gyakorol táncot,
felcifrázott fák közt időt mutató.
Hótól vakult szemmel figyelem a múltam,
boncasztalra teszem magam s a szívem,
bolond Ophélia, fáradtra fakultam,
hideg ruhám mégis lángol a vízen.
Szeplőtlen halok meg fehér szerelemben,
retinám fotója nem lehet hazug,
gyermekszemmel látom: a kép része lettem,
átázott vágyaim oltják a vakut.
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Váczi Márk: Itt van köztünk…
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