Készülődés a gyertyák elfújására a Verslista 11. születésnapján
A Barátok Verslista kiadványa – 2012/3. szám

Gősi Vali Halkuló hiány c. első kötetével

Czégény Nagy Erzsébet Ecsetvonások c. kötetével

A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA PÁLYÁZATOS ÍRÁSAINKBÓL…

Kedves Olvasók!
A Barátok Verslista Képzeld el… című irodalmi folyóiratának ez évi
harmadik számában pályázatos írásainkból
olvashatnak.
A folyóirat elektronikus változatát továbbra is megtalálják a http://kepzeldel.hu
oldalon. Írásainkat fogadják szeretettel!
Folyóiratunk olvasásához kellemes időtöltést kívánok!

Gősi Vali szerkesztő

***

A Barátok Verslista friss hírei
Egyik legsikeresebb találkozónk volt (az összes többi mellett) a 2011.
szeptember 30-a és október 2–a között, Debrecenben tartott rendezvényünk, ahol Kovács Daniela mutatkozott be költészetével. Itt tartottuk meg 6. ünnepi irodalmi estünket, amit az Amatőr Irodalomért Verslista Díjak átadása követett.
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Az est fénypontján, a díjátadón Keszy-Harmath Dániel, Gősi Ferenc és
Ábrahám István közösségi munkáért részesült elismerésben. István díját a szilveszteri, szegedi találkozón Pendzsi és Anisse adták át személyesen, így végre újra találkozhattak Ábrahámné Ágival is – ők ugyanis
férj és feleség, ahogy Gősi Ferivel mi is – akik örömmel fogadták a látogatókat. (Zárójelben jegyzem meg, hogy tényleg különleges ajándék,
ha családunk, párunk is segíti, támogatja munkánkat.)
Ma is alig hiszem, hogy a Barátok Verslista tizenegyedik születésnapján
én kaptam az alkotói díjat. Ezúton is köszönöm mindenkinek a kitüntető
bizalmat.
Az idei évben folytatódott a meglepetések sora: pályázatainkra egyre
többen jelentkeztek írásaikkal: nagy sikere volt a költészet napjára
meghirdetett kiírásunknak (erre több mint háromszáz írás érkezett),
de valamennyi nyílt pályázatunknak is. Különleges érdeklődés és elismerés kísérte a Képzeld el… című folyóiratunk húsvéti számát. Nagy érdeklődés övezi a többi pályázatunkat
is - a balatoni akosztrichon-pályázatot,
a „balatoni mese”, nemkülönben az „emlékek” témakörben kiírtat is - ezek elbírálása és a kiadványok szerkesztése
folyamatosan zajlik, jelenleg is.
Visszatekintve az elmúlt időszakra tehát volt feladat bőven, és talán nem
volt eredménytelen.
Új játék is színesíti a Lista életét:
nagy örömmel játsszuk a régiek mellett Pendzsi játékát: Gondolatok illusztrációra.
Legutóbbi találkozónkat áprilisban Budapesten tartottuk. A találkozót Anisse
szervezte, családias, baráti hangulatban telt a délután – tortával, pezsgővel és, persze, az elmaradhatatlan versekkel, amelyekből a Barátok Verslista találkozóin sohasem elég!
Gősi Vali szerkesztő
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GŐSI VALI: A BARÁTOK VERSLISTA 11. SZÜLETÉSNAPJÁN
2011. szeptember 30-a és október 2-a között, Debrecenben zajlott a
tizenegyedik, és egyik legemlékezetesebb születésnapi rendezvényünk.
A megérkezés napján, pénteken délután, mindjárt Kovács Daniela mutatkozott be érzékeny, szép költészetével. Felejthetetlen hangulatban
telt az este is, életre kelt velünk az irodalom, és a pezsgő sem hiányzott. Másnap mindannyian – a közel húsz listatag, és hozzánk csatlakozó
kedves barátaink – városnézésre indultunk, Debrecen szépségeivel ismerkedtünk, majd elérkezett a várva várt irodalmi est, ahol közel húsz
szerzőnk bemutatkozása történt – legszebb verseikből, prózáikból válogatott irodalmi műsorunkban.

Többen - így jómagam is - itt találkozhattunk először személyesen Papp
Für János költővel, a Magyar Írószövetség tagjával, aki egyúttal a Kertész László Hajdúsági Irodalmi Kör elnöke, és azóta – nagy örömünkre csatlakozott körünkbe. A találkozón megtisztelt minket részvételével
Balla Zoltán költő is, és eljöttek debreceni barátaink – közülük Könyves
Tóth Enikőt is tagjaink között tudhatjuk immár.
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A műsorban elhangzott alkotások – több mint félszáz vers és próza kivétel nélkül emelték az est színvonalát, megalapozták a díjátadó ünnepi hanulatát.
Ünnepeinken egyébként soha nem felejtünk el gyertyát gyújtani, fejet
hajtani eltávozott barátaink emlékére. Hogy milyen fontosak számunkra
Ők is, akik már nincsenek velünk, és hogy örök kötődés marad közöttünk
már mindig – bizonyítja, hogy ezen a rendezvényen személyes jelenléttel tisztelt meg minket Elek Kati családja – édesanyja, testvére, rokonai. A műsorból közel fél órás összeállítást ugyanis az Ő emlékének
szenteltünk, felolvastuk nálunk megjelent írásait, és saját verseinkkel
adóztunk emlékének, remegő gyertyafényben…
Kata így mutatkozott be tavaly, a Verslista születésnapján:
„36 éves vagyok, Miskolcon élek. A verseket, az irodalmat azóta szeretem, hogy megtanultam olvasni. Úgy érzem, a kimondott és a leírt szónak is lelke, története van. Verseimben a test-lélek-szellem örök idők
óta megfogalmazott egységét és az ebben rejlő fantasztikus lehetőséget próbálom megragadni, a korlátok és a nagyság megtapasztalásával
együtt…” Egyik szép verséből néhány sor:
„Világok határán égi harc.
Örökös nász és küzdelem.
Zúgjátok harangok, létezem!”
(Elek Katalin: Zúgnak a harangok)
A műsor után - titokzatos készülődés és még nagyobb izgalmak közepette – végül átadásra kerültek a 2011. évi Amatőr Irodalomért Verslista Díjak: Keszy-Harmath Dániel, Gősi Ferenc és Ábrahám István közösségi munkáért részesült elismerésben. István sajnos nem tudott eljönni erre a találkozóra, így díját a szilveszteri szegedi találkozón
Pendzsi és Anisse adták át neki személyesen.
Még szerencse, hogy egyetlen pillanatig sem álmodtam semmiféle díjról
- ráadásul minden eddigit túlszárnyaló titokzatosság övezte a 2011. évi
Verslista-díjakat :) - így remélem, nem vétettem túl sok hibát az iro-
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dalmi délutánon, ahol azt a szép feladatot kaptam, hogy mutassam be
méltóképpen az alkotókat, mielőtt az írásaikat meghallgatjuk két kiváló
előadónk: Várhelyi Klára (Cherno) és Varga Tibor tolmácsolásában.
A műsor utolsó percéig kizárólag erre a feladatomra összpontosítottam, hiszen életemben először kaptam ilyen felemelő, szép megbízatást.
Izgalmam a műsor utolsó pillanataiban is érezhető volt, és miközben
teljesen elmerültem a papírlapok rendezgetésében – van-e még valami
dolgom? –, a műsor végét jelző lap alján csak hatalmas, piros kérdőjeleket találtam, meg rengeteg pontot a díjátadás „menüpont” alatt. :)
Miközben már sokadszor fordítottam jobbra, balra, előre, hátra a papírlapot, hogy kell még itt lennie valaminek, amit befejezésül fel kell olvasnom, meghallottam a nevemet: Gősi Vali. Arra sem emlékszem, ki
mondta, fogalmam sem volt, miért – talán megint nem figyeltem, gondoltam (mint Érden, ahol izgalmamban a felolvasás elején elfelejtettem
bemutatkozni...) – szóval: hallom a nevemet, azt hiszem, kétszer is elmondta valaki, én meg válaszoltam halkan - tessék...- itt vagyok... – még
mindig a papírlapokat böngészve…
És a következő percben döbbentem rá: fel kell állnom, hiszen díjazottként szólítottak... - Verslista Díjas lettem!
Azóta is valami különös, szép, meghatottságtól (tagadom, hogy a pezsgőtől volt, bármit is hallotok erről! :)) fényes világban ténfergek.:)
Ma is alig hiszem, hogy a Barátok Verslista tizenegyedik születésnapján
én, Gősi Vali kaptam az alkotói díjat. Ezúton is köszönöm mindenkinek a
kitüntető bizalmat.
Az „Amatőr Irodalomért Verslista Díj”-at A Barátok Verslista vezetője, Baranyai Attila, a Verslista megalakulásának VI. évfordulója alkalmából, 2006-ban alapította, aminek bemutatása csupán próbálkozás,
olyan szép és különleges: faragott fa alapon tűzzománcozott díszítés Csöregi Artúr fafaragó, és Csöreginé Baranyai Anita tűzzománcozott
dísztárgykészítő alkotása. A Díjjal együtt kiadásra került egy díszoklevél is, melyen a Díj neve, kategóriája, a díjazott neve és az átadás ideje
szerepel. (A díszoklevelet a Lista alapító-vezetője és egy választott tag
írja alá. A díjat és az oklevelet minden évben két kategóriában adjuk át
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a Verslista születésnapján megrendezett irodalmi estünkön – közösségi,
valamint alkotói munkáért).

A hatalmas tortát ezúttal Kovács Danielától kaptuk ajándékba – aki bizonyította: nem csupán nagyon szép verseket ír, de igazán kiváló a tortasütésben, vendéglátásban is. Köszönjük kedves vendégszeretetét!
Külön köszönet jár Baranyai Attilának - Anisse-nak -, a Barátok Verslista vezetőjének, aki minden alkalommal, lelkesen biztat, szervez, és
ha néha elmarasztal, azt is azért teszi, hogy akaratlanul is felemelkedjünk minden lelki és fizikai mélypontról az alkotó és közösségi
munka örömében.
Köszönjük, Kedves Barátok, hogy együtt lehetünk, Danielának a mondhatatlanul kedves háziasszonyi munkáját, törődését, ami a barátságon
is jóval túlmutat.
Így esett a Barátok Verslista tizenegyedik találkozója, amelynek egy
éjszakába nyúló, vidám beszélgetést követően, másnap reggel – akár a
mesében – sajnos, vége lett – de úgy hallottam: folyt. köv.! 
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CZÉGÉNY NAGY ERZSÉBET: A BARÁTOK VERSLISTA 41.
TALÁLKOZÓJA SZEGEDEN – 2011. DECEMBER 30-31.
2011. december 30. Izgulok! Indulás Szegedre, a Barátok Verslista találkozójára. Nem is tudom, előfordult-e már ilyen: ketten megyünk, Attila és én. Szilveszter előtti napon nem vállalta be senki más. Nekem viszont fontos, hogy ott legyek. Ábrahámné Ágiékat fogjuk meglátogatni,
s nekem régi vágyam volt már, hogy Ágit személyesen is megismerjem.
A szállás nagyon elegáns, wellness lehetőséggel, amit igénybe is veszünk. Természetesen külön szoba, egy egész birodalom. Késő délután
érkezünk Ágiékhoz. Valami mérhetetlen szeretet tölti meg a lakást, annyira
örülünk egymásnak. Végtelen kedvességgel és szeretettel vesznek körül
bennünket. Ági férjének, Ábrahám Istvánnak most adjuk át a Barátok Verslista díját, a közösségért kategóriában.
Nagyon meg van hatva ő is és Ági is.
Persze beindul a fotózkodás, ami elé
még az Ági cirmosa is modellt ül. Nehezen válunk meg egymástól.
Este olyan meglepetés ér, amit még álmaimban sem gondoltam. Attila
áthív a szobájába, és elém tesz egy köteg verses füzetet. Címe:
Czégény Nagy Erzsébet válogatott verseim. – Előzetes születésnapodra
– mondja, s én nagyon-nagyon meghatódom, percekig nem tudok megszólalni. Azután dedikálnom kell azt, ami nála marad. Boldogan teszem! Késő
este az erkélyemről csodálom a kivilágított várost és a Tiszát. Vers
születik bennem. Reggel hamarabb felkelek, megreggelizem az étteremben, s elindulok egy kicsit sétálni, ismerkedni a környezettel. Nappal wellness. Este színházba megyünk, és igazi szilveszteri (könnyű, szórakoztató, zenés) két órában van részünk. Azután elindulunk a tűzijáték
színhelyére. Tűzeső! Gyönyörű! Reggel korán ébredek, s az erkélyről a
kietlen várost figyelem. Újabb vers születik bennem. Még maradnék, de
menni kell. Kár, hogy csak ketten voltunk részesei e pár szép és tartalmas napnak. Reméljük, legközelebb sokan kedvet kapnak a találkozóinkra.
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GŐSI VALI: 42. VERSLISTA TALÁLKOZÓ – BP., 2012. 04. 28.
„Az egység titka a sokféleség” – írja Müller Péter, és milyen igaz ez a
legtöbb közösségre, ahol az embereket a közös szellemiség vezérelte
ugyanabba a térbe. Valami hasonlóról szólt a Verslista áprilisi találkozója, bár most sem történtek világrengető dolgok: verseket olvastunk fel,
irodalomról beszélgettünk, pezsgővel koccintottunk, kortyoltunk
Mentovics Éva finom mustjából, és nem hiányzott a torta sem. Anisse
születésnapját is megünnepeltük: körbeülve hatalmas asztalát, néhány
órára megint kizártuk a zajongó világot az életünkből. Bemutattuk Képzeld el… c. folyóiratunk nagysikerű, húsvéti számát, amelynek legfiatalabb szerzőjét - Chrenkó Petrát - is körünkben köszönthettük, édesanyjával. Petra Dano tanítványa, aki Kovács Anna és kedves barátja,
társaságában érkezett, és itt volt Varga Tibor, Mentovics Éva, Gősi Feri, Györke Seres Klára. Júliusban újra találkozunk, ugyanitt, a hatalmas
asztalnál – amikor nagy örömünkre három szerzőnk is bemutatkozik
majd új kötetével. Remélem, sokkal többen élvezzük akkor Anisse vendégszeretetét.
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PAPP FÜR JÁNOS: KÖNYVAJÁNLÓ
Czégény Nagy Erzsébet: Ecsetvonások c. kötetéhez
Napjainkra szinte teljesen érvényét veszti a szép szó, főként, ha verssé áll össze. A kortárs költészet igen különleges metszete Czégény
Nagy Erzsébet ecsetvonások című NET-kötetének bővített kiadása.
Nem csak különleges hangon szól az olvasóhoz, hanem versnyelvéből kifolyólag hitelesen is. A költő zárt versuniverzumában egyaránt fellelhető a hagyomány visszafogottsága és a kortárs szövegalkotás lendülete.
Nem mutogatja, hanem mutatja magát, és azon az úton, melyen ő jár, mi
is biztonsággal végigmehetünk. Jól felismerhető és egyéni ecsetvonásaival maradandó színeket visz fel arra a közös vászonra, amelyet most
megcsodálhatunk.

***
KOVÁCS DANIELA: KÖNYVAJÁNLÓ

Györke Seres Klára: Séta apával c. kötetéhez
Györke Seres Klára kötetét tartom a kezemben, és már a szép kivitelű
borítója is egyszerűen léleküdítő. A kötet címe Séta apával. Annyira
megérintett a cím, hogy szinte ösztönszerűen odalapoztam, a 38. oldalra, ahol a kötet címét viselő prózai írás található, és már-már lélegzetemet visszafojtva olvastam el a költő gyermekkorba való visszarévedését. Ez a visszarévedés, a könyv első oldalától egészen az utolsóig
rabul ejti az olvasót. Györke Seres Klára fájdalommal és örömmel átitatott pillanatokat tár elénk, testet öltenek lelki szemeink előtt, akár a
szívecsettel rajzolt képmetszetek.
Igényes, puha fedeles borítója külön kiemeli a kötet értékét. Az 55 oldalas tartalom mögött pedig egy érzékeny, szépre szomjas lélek rejtőzik. Mi sem erősít jobban ebben a hitben, mint a záró szonettkoszorú.
Ajánlom szeretettel azoknak, akik nem tudják érzéseiket, gondolataikat szavakba önteni, mert amint beleolvasnak ebbe a könyve, rájönnek,
hogy ők is hasonló emlékeket őriznek szívük mélyén, azonban ennél
szebben, hitelesebben képtelenek volnának összefoglalni.
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KÖNYVES TÓTH ENIKŐ: KÖNYVAJÁNLÓ
Gősi Vali: Halkuló hiány c. kötetéhez
Gősi Vali költő első verseskötete, a Halkuló hiány, archaikus lélektudat,
hiteles, koncentrált létélmény. Mondhatni életmű. Versciklusai: a „Csillagfiú”, „Égi üzenet”, „Lélekúton”, „Hangulatok”, „Halkuló hiány” - szellemi kisugárzásában Kaffka Margit verseire asszociál, ugyanakkor megőrzi saját költészetének személyességét és egyediségét.
Az átlényegülés szenvedélye, auditív belső kisugárzása, könnyedsége és
játékossága, majd katarzisélménye elementáris erővel hat az olvasóra.
Individualitása, verseinek igényessége, törekvése a transzcendens irány
felé egyszerre hat vizuálisan és érzelmileg. Mindezt fokozza nyelvi kifejezésinek tudatossága, esztétikuma, belső élményvilágának színes,
szabadon áramló képhasználata, eredetisége.

***
CZÉGÉNY NAGY ERZSÉBET: KÖNYVAJÁNLÓ
Bodó Csiba Gizella: Levelek San Luisnak inka „Szentföldről”…
c. kötetéhez
„…modern mese, a lélek és a test zarándoklata”
Izgalommal vegyes várakozással vettem kezembe Bodó Csiba Gizella
útinaplóját. Inkaföld! Machu Picchu! Mindig is álmodoztam annak megismeréséről. S most, itt van előttem! A könyvet olvasva, elém tárul egy
csodálatos világ, egy ismeretlen föld, a maga misztikumával.
A szerző saját szemén keresztül, napról napra tárja elénk ezt a világot,
ami egyedülálló, különleges, mint ahogyan az egész inka kultúra az volt.
Ott vagyok a szerzővel, s látom azt a tökéletes kultúrát, amit a mai napig nem tudtak teljességgel megfejteni, csak találgatások vannak. Vágyat érzek megérinteni a szent követ, „melyhez kipányvázták a Napot”,
hogy részese lehessek annak az erőnek, amit a rítushelyek őriznek. Egy
csodálatos út – mesterien, hűen szavakba foglalva. Aki elolvassa ezt az
útinaplót, maradandó élményben lesz része.
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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.

2011. Június
Keszy-Harmath Dániel: Olasz torlasz
Lesz itt most nagy patália,
itt van a fél Itália.
Főszereplőnk egy nagycsalád,
közülük senki sem galád.
Apánk Anisse Baragnese,
kedvence a bolognese.
Gyermekei szép egyedek,
kicsik, nagyok, más egyebek.

Daniele verset farag,
Lesz is tán emiatt harag.
Pedig ő csak vicceskedik,
legkisebbként kekeckedik.

Rímanyánk az Eva Callas,
abszurdokat gyakran hallasz,
nevetésre késztet ő ma,
akárcsak kishúga, Anna.

De mit is beszélek én itt,
amit mondtam, az csak tévhit,
hisz a legkisebbik bratyó,
a csillagász Gregorio.

Mesterírók ők ott ketten,
görbe tükröt tesznek minden
furcsa jelenség elébe,
nevetés hallik beléje.

Margarita virágoskert,
Angela jókedvre tett szert,
Valeria gondoskodó,
férje pedig a Francesco,

Képzelt fivér a Marcello,
- Hegedülsz? - Nem, már csellózom. - válaszolta erre ő.
Daniele itt a menő.

nagy családi portrét készít,
Clara mamma ad most puszit,
nagy itt a családi béke,
történetemnek is vége.
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2011. Júlus
Tatár Judit (Bambusz): Lus-tájék
Sokan laknak Lus-tájékon,
erre is, meg arra is,
Lusta Luca ledől kicsit,
míg lábosban fő a rizs.
Közben ura, nagybajuszú
Lusta Lajos rápipál,
pálinkás jó napot kívánna magának, de nagy kár,
hogy az összes üveg már kong,
nincs bennük egy fia pia,
mind üresen meredezik,
mind megitta léha fia.

Lusta Lázár nem dolgozik,
csak dolgozna, ámde bár,
nem toppan elé a munka,
hiába vár, de nagy kár.
Lusta Lilla azon borong,
elege van belőle,
hogy még meg is fésülködjön?!
Pedig hát szép lenszőke.
Lusta Lóci két évesen
- az egyetlen kicsi Lus -,
dolgát végzi rendületlen,
ha van, ha nincs rajt’ pelus.

2011. augusztus
Kovács Anna: Végrendelet
Szerencsés megtaláló!
Gratulációmat szeretném nyilvánítani, hogy eljöttél a maláriával és az
Ebolával dacolva, egy magyar ember számára egzotikusnak tűnő afrikai
országba, az etiópok földjére, hogy dzsungel- és bennszülöttkalandokban vegyél részt nyári vakációd idején kizárólag azért, hogy
néhány napra kiszabadulj hivatali életedből. És hogy mindenféle védőoltás beinjekcióztatása ellenére ismeretlen trópusi betegségek megfertőződésének esélyével térj haza anyaországodba, hogy utána betegen,
táppénz formájában, intenzív osztályon kezelve folytasd jól megérdemelt pihenésedet.
Gratulálok merész döntésedhez és irigységemet fejezem ki azért, mert
neked megadatott azon értéked, amitől engem galád kezek megfosztottak: a szabad akarat.
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A végrendeletemet tartod a kezedben. A végemet járom. Tizenhét éves
pályafutásom a fináléhoz közelít. Hűen szolgáltam Protkovics nénit jóban, rosszban, egészségben, betegségben. Jó megtaláló, hallgasd meg a
történetem!
94-ben gyártottak a Bárándsebestyéni Fogtechnológiai Sugárbiztos Laboratóriumban. Nem személyre szabottan, akkoriban még csak találomra gyártották a magamfajta műanyag kreálmányokat. Két álló hétig tartózkodtam a Laboratórium csontkamrájában, csontvázak, kísérleti békák, formalinos szájsebészeti daganatok társaságában. Ezután a
sápszerdahelyi bolhapiacra szállítottak eladásra. Megalázva éreztem
magam a kifeslett perzsaszőnyegek, eldugult orosz szamovárok, csorba
román findzsák használt tömkelege között. Ekkor rám mosolygott a fogatlan szerencse: Protkovics Fogónia ötvenöt éves, pillangó képében elszálló szépségének utolsó műanyag mentsvárát fedezte fel kénszagú
szerénységemben. A középkorú, mégis ereje teljében szeplősödő
Fogónia életem legszebb éveit adta nekem. A pár hónapos kezdeti huzavonát hamar átvészeltük, mely időintervallum alatt a magát még csak
gyermekdedesen, mégis kellő komolysággal és temperamentummal
Fogóniának szólíttató gazdatestem súlyos ínyduzzanatokat, jómagam
pedig erőteljes görbületet szenvedett el a másiktól.
Utána jóléti időszak következett asszonyommal. Boldog volt, boldogok
voltunk. Társam gyakran kiszaladt a rétre, a tavaszi virágok közé, táncolt és énekelt, engem kivillogtatva, arra fittyet sem hányva, hogy a
helybeliek flúgosnak hiszik. Viselőm a mosolyom segítségével szerzett
meg férfiakat, állást, protekciót a sarki péknél, Ropoghós Zsemlérnél,
aki mindig eltette neki késő délelőttre a reggeli friss kiflit, ami még
akkor is tökéletes puhaságban sziporkázott. Ez nem csak gazdaasszonyomnak okozott ínycsiklandó elégtételt, hanem nekem is, nekem, aki
szerette a könnyen harapható és őrölhető elemózsiákat. Fogónia mindig
gondosan ügyelt arra, hogy a legfinomabb falatok közelébe kerüljek, és
takarékos nőszemély lévén a raktározásra is gondolt: ínség idején az én
fogaim közül cipogta ki a májashurka leves disznóbeleinek szálait, a
gyermekláncfű saláta gyökereinek végét, az Otelló szőlő élősködőinek
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lábkörmeit. Sok időt fordított a tisztogatásomra: mosott, pucolt, fehérített. Éjszakára megváltunk egymástól; én kaptam egy helyes kis
úszómedencét kizárólag úszni tudók részére. Ezen időszakra aktiváltam
a kopoltyúmat a szemfogak tövében. Sőt, elárulom, a jobb felső metszőfogam egy égszínkék strassz fogkövet is kapott.
Ahogy teltek-múltak a napok, Fogónia is telt-múlt, velem ellentétben,
aki fogytam-hulltam. Fogónia átlényegült Protkovics nénivé, én pedig
protézisből fémvázon függő műanyag amorf hulladékká szublimálódtam.
Nem énekeltünk és villogtunk többé a tavaszi rétek virágai között. Flúg
helyett csak lúg jutott a természet színpompás teremtményeinek,
melynek következtében kipusztulást foganatosítottak. A férfiak már
nem mosolyogtak rám vissza, elvesztettük az állásunkat, a sarki pék,
Ropoghós Zsemlér boltja bezárt, mert csődbe ment bélpoklosságunk hiányában. Hetvenéves kora felett Protkovics néni egészsége és értelmi
stabilitása statikusok által mért egyértelműséggel megbomlott. Kórházból kórházba, elmegyógyintézetből elmegyógyintézetbe került.
Az egyetlen vigasz, amit Protkovics néni posztfénykori protéziseként
kaptam, az a nővérkék által sandán odavetett félszájon történő bőrfelhúzás volt, amit jobb pillanatimban mosolynak, rosszabb pillanataimban
fintornak interpretáltam.
Sötét időszaka ez kicsiny létemnek; nem gondoltam, hogy még sötétedhet. Pedig megtörtént. Csak fakult, szürkült és feketedett. Mikor kinyitottam a szemfogamat, minden elkezdett világosodni, de csak egy
bizonyos szintig. Sötétbőrű emberek vettek körül, sokáig rakogattak,
kézből kézbe vettek, letettek. Körülöttem az európai rétek tavaszi virágainak illata és Ropoghós Zsemlér pékségének aromája helyett kakaócserje és elefántszag terjeng a levegőben. Most szerszámok közt heverek csupasz testű bennszülöttek kénye kedvére. Rettegek. Hamarosan szétdarabolnak. Fel fognak ütni egy madzagra. Igen, egy kókuszfaló
lógó mellének leszek a csecse-becse. Végem van, magamra hagytak.
Végrendelkezem. Értesítsd Protkovics Fogóniát, jó megtaláló, hogy mi
történt velem, és kívánj neki szebb elmúlást! Hol vagy, édes gazdám,
Protkovics néni? Protkovics néni!
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- Protkovics néni! Ébresztő!
- Hagyja. Már ébredezik. Motyog. Visszavihetjük a kórterembe. Hihetetlen, hogy bírja valaki lenyelni a komplett protézisét…
- Elég hézagos, meg deformálódott. Meg ha jól sejtem, rögzítve se lehetett megfelelően.
- Nem bírta ez már a protézisragasztót sem használni.
- Mit csináljak vele, professzor úr, óhajtja még megvizsgálni?
- Nem. Dehogy kell ez már. Dobja a szemétbe. Majd az etiópok kiviszik.
Azért alkalmazzuk őket takarítónak.

Gősi Vali: A FÉNY születésnapján
Egy régi nyárból visszhangzik szavad,
s bár halkuló, de egyre kedvesebb,
mint lágy szellő, ha érint, simogat,
fényt csókolsz rám, ha árván könnyezem.
Az éjben velem csillagként vajúdsz,
s míg együtt tűrjük az ős-szenvedést,
emlékeimben fényként még kigyúlsz,
hogy elriaszd a sötét rettegést,
mi meglátogat ma is, néhanap,
hogy messze űzzön éltető reményt.
S ha fogyna hitem, hallom hangodat,
hogy minden csillag újjászületés,
és minden könny a sorsunk gyöngyszeme,
míg csillagfényként megszületsz vele.

(Első helyezett lett továbbá Gősi Vali: Számadás valamint A végtelenség tenyerén c. versei és Nagy János: Ébredés 1-7. c. prózája is)
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2011. szeptember
Mentovics Éva: A szél négy élete
Perdül-fordul, táncol sebesen,
lába sose fárad,
ringatja a rétet ölelő,
kócos szederágat.

Csörgő héjú, érett mandulát
himbál le a földre,
sóhajától ring a fa lombja,
pottyan le a körte.

Pajkos tánca, huncut kacaja
nem tűri a csendet,
tótágast áll, vígan hahotáz,
réten lepkét kerget.

Őszbe hajló lombot tereget,
széthinti az erdőn,
száraz kórót, ördögszekeret
görget le a lejtőn.

Csermelyt fodroz, fákon fütyörész,
alvó rügyet ébreszt,
pitypangmintás, nyári takarón
selymes fűbe’ lépked.

Hófelhővel vígan paroláz,
megrázza az ingét,
erdőn, réten, búvó völgyeken
téli álmot hint szét.

Napfényjárta vízen suhan át,
int a vadkacsáknak,
nótát súg a fészket bújtató,
karcsú tavi nádnak.

Hókristályos paplant tereget,
fénylő hó-szikrát szór.
Kapd a szánkód fürgén, szaporán,
gyorsan ki a házból!

2011. október
Kellős Éva: Hódítás
Neked a dal,
nekem a játék,
neked szemérmes, kedves ajándék,
nekem kaszált mező, a széna,
neked a mindig,
nekem a néha.
Neked tavasz, ha eljő,
nekem a nyár, meg a felhő.
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Neked a füttyszó,
nekem a masni,
neked a mosoly, mit akarsz kapni,
nekem a léha, könnyű nevetés,
neked a férfias éles bevetés.
Nekem a már ma,
neked a dráma,
nekem az alkony,
neked a balkon,
nekem a lépés, utánad nézés,
neked a tréfás esti kísértés.
Nekem a rózsa,
neked a gomba,
nekem a fűszer,
neked a műszer,
nekem a kávé, gyengére főzött,
neked a jó bor, ellenőrzött.
Nekem a fénykép,
neked az érték,
nekem a füst a kéménylyukból,
neked az óra az asztalfiókból.
Nekem bohóság,
neked a jóság,
nekem a toll, fehérre festett,
neked radír, hogy elfelejtsed.
Nekem az édes,
neked sós-krémes,
nekem rímmel gyűlik meg bajom,
neked a szíveddel, ha hallgatom,
nekem a vackor
neked az akkor,
nekem a mese,
neked jut a fele,
nekem az öröm,
neked én, - köszönöm.
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2011. november
Ábrahámné Ágnes: 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.

Csendben, komolyan mint a nagyok
lehiggadni csak szépen,
míg meg nem halnak a hajnalok
a föld-fekete égen.

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

S lassan a fojtó rémület
félelemmé fagyott,
s felfalták önnön fényüket
dermesztő nappalok.

2011. december
Mayer Zsó: Édes illatú rózsák
Éva álmosan törölgette szemeit kora reggel, miután feltápászkodott
ágyából. Minden izma görcsbe rándult, feszült a teste, lelke sem sugallt
semmi vigasztalót.
Minden napja így kezdődött, mosakodás közben észrevette gyarapodó
szarkalábait az arcán, de ez cseppet sem zavarta. Sokkal inkább az
erősödő fájdalom, amit érzett testén. Lehörpintette kávéját, melyet
megszokásból ivott, néhány sajtos rudat majszolt hozzá. Nem lett frissebb, csupán a kedve vált derűsebbé a megszokott kávé illatától. Magára vette aznapi tiszta ruháját, zokniját nyögve húzta fel.
- Ma töltöttem be negyvenedik évemet, nem gondoltam, hogy megérem
ennyi megpróbáltatás után – motyogta magának.
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A mai napra nem tervezett be különösebb munkát magának, ha csak azt
nem, hogy készít valami finomságot az évfordulóra. Mégiscsak kerek
évszám, meg kéne ünnepelni. Kitekintett a jégcsipkés ablakon, a fák hósapkája, egy eltévedt napsugár varázsolt némi örömöt arcára.
-De jó lenne a ropogós hóban csatangolni! - sóhajtott. Ennek fizikai
akadálya volt balesete óta.
A szörnyű eset nagyon megviselte, azóta több telet megélt kínokkal
gyötörve. Ráérősen kikukkantott az előszobába, melynek falaira a salétrom virágmintákat festett. El kéne tüntetni, ráférne a helyiségre egy
alapos karbantartás. Miközben nézegette a falat, megpillantotta az
asztalon lévő vázában pompázó három szál vörös rózsát. Gyönyörűen
nyíltak, finom illatot leheltek. Tegnap még üresen állt ott az a karcsú
váza. A rózsák közül egy apró kártya villant elő. Gyors mozdulattal a
kezébe vette és elolvasta.
Boldog születésnapot! Aláírást nem látott rajta.
Mosolyra húzta ajkát, - mégsem feledkezett el e napról a párom, csak ő
lehetett a titkos köszöntőm – gondolta, de vajon miért ezt a formáját
választotta a köszöntésnek? De tovább pergette érzéseit. Minden nap
kora hajnalban csörög az a kegyetlen ébresztőóra, ami aztán munkára
szólítja, s ő halk lépésekkel oson ki, hogy fel ne ébresszen - sajnálgatta
gondolatban férjét. A salétromos foltok megelevenedtek a falon, mintha ők is őt köszöntötték volna. Ezúttal csodálatosnak látta a virágmintákat.
Alkalomhoz illően elkezdett sütni, főzni, bár nyögdécselt a fájdalomtól.
Párja kedvenc csoki tortáját sütötte meg, sajtot rántott, köretként
friss salátát bűvölt porcelán táljába. A hűtőben egy üveg pezsgőt hűtött. A születésnapi rózsákkal díszítette az ünnepi asztalt. Jó kedve
határtalan lett.
Andalító zenét hallgatott és boldogan várta munkából hazatérő férjét.
Késő délután érkezett haza, ismerős kopogós léptei behallatszottak
szobájába. Ezt hallva, sajgó testét így könnyebben vonszolta, gyorsan
meggyújtotta a gyertyát tortáján.
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Csörrent férje kulcsa a zárban, belépett parányi lakásukba. Finom illat
csapta meg orrát.
Éva átfogta a nyakát, s hálásan köszönte az édes illatú virágot apró
csókok közepette.
- Ilyen gyönyörű rózsát csak az kaphat, aki nagyon tud szeretni – suttogta.
– De hááát nem én voltam, akitől kaptad – dadogott szemlesütve a férj.
- Neem? Éva könnye kicsordult szeméből a csodálkozástól.
- Vajon ki varázsolhatta a vázába a rózsát?- tette fel párjának a fájó
kérdést.
A férj homlokához kapott:
- Tegnap este a szomszéd kisfiú, Józsi hozta születésnapodra, de te
már aludtál, és én, természetesen, nem ébresztettelek fel, mivel fájlaltad a testedet. A kisfiú egy pici lapot kért, s elrejtette a virágok közé.
A vacsorát szótlanul megették, de ízlelgetés közben a torta keserédes
maradt Éva szájában; a pezsgő azóta is bontásra vár. A rózsák továbbra is lehelték édes illatukat.
A férj jóllakott, s mint aki jól végezte dolgát, a zuhany selymes vízével
masszíroztatta magát.
Éva arcát könny áztatta a paplan alatt, lassan édes álomba zuhant.
A kisfiúval gyerekpezsgővel koccintottak, hajnalban az ébresztőóra
éles hangjára ébredt.

2012. Január
Bodó Csiba Gizella: Téli csipkebokrok
Több mint két évtizede - magam teremtette - hagyomány, hogy a Szilvesztert követő Újév reggelén a Tóhoz indulok. Ha száraz volt az út, s
netán a napfény is útitársul szegődött, akkor kikötöttem a garázsból a
kis fehér kocsit, s „gyí, lovam, gyí, betyár!” - irány a tópart. Ilyenkor a
befagyott tavon korcsolyázott a fény, köröket rajzolt a megfagyott
széljáték az öblöcskékben. Ha a késő délelőtti órákban már korcsolyázó
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gyerekek is érkeztek szüleikkel, akkor eljátszottam a gondolattal, hogy
forró teát, kávét kellene kínálnom. Ha titokzatos ködsállal tekerte körbe magát az új év első napja, akkor vonattal indultam, hiszen az is néptelen volt szinte. Az állomástól nekivágtam a pár kilométernyi útnak, s
pirosra csípett arccal, elégedetten értem a kisházhoz.
Ezt a hagyományt múlt évben is megtartottam, de úri dolgom volt, szép
ezüstszín terepjáróval repített le a testvéri jóság.
A Kilátó-domb felé kanyarogtunk a szerpentinen, a parkolóhoz. 2011.
Újév napján. A Bence-hegy olyan volt, mintha porcukros dobozba mártották volna a frissen sütött mézeskalács-ágat, s Szilveszter éjszaka
teleszórták volna apró csillagokkal.
A gerleszín háttérből szemérmesen csillogtak az ágakhoz hűséges levelek. Zúzmara-csillagrügyeket bontottak a legcsenevészebb kis ágacskák
is, pompázott minden, mint valami királyi esküvőn. Csend volt, mint egy
néptelen templomban, ahol csak az angyalok szárnyainak puha remegése
hallatszik. Lenyűgözve álltunk meg a csillaghullást őrző csipkebokrok
előtt. Pici, piros bogyók kandikáltak ki a zúzmaraprém-sapkák alól.
Kattogtattuk a fényképezőgépet, a mobilt, hogy minden eszköz őrizze a
sziporkázó csendvarázst.
A Kilátó-dombra nem is jutottunk fel ismét ez év utolsó napjáig. Elszaladt az esztendő. 2011. utolsó napján, Szilveszterkor enyhe volt az idő.
A nap is mindent elkövetett, hogy ki-kinézzen az inkább tavaszt idéző
felhők közül. Sokan választották útiránynak a Bence-hegyet, gyalogosan, babakocsival, öblös hangú motor-jószággal, gépkocsikkal.
Bekanyarodtunk a jól ismert, tágas parkolóba, ahonnan évtizedek óta
ugyanaz a kedves kép, a nádas-foltos tó tárult elénk!
Első pillanatban észre sem vettem a változást. Amikor felhívta rá Terike a figyelmet, döbbentem meredtem a merénylet nyomaira: a tóra néző Bence-hegy homlokát kettéhasították, a sebet murvával szórták be,
s „magánúttá” nyilvánították, melyre avatatlan nem léphet!
Eltűnt a parkoló korlátjának egy része, mely mindig a gyönyörködők könyöklője volt. Egyszerűen kifűrészelték, eltüntették, hogy a magánútnak, az építkezéseknek s az ahhoz közlekedő - gondolom méretes - jár-
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műveknek helyet biztosítsanak! Itt fent! Az ország második legnagyobb
tavának kilátójánál! Mielőtt „bezúzták” volna a hegy homlokát, a tövises
csipkerózsa bokrokat, a kedves, öreg, göcsörtös gyümölcsfákat, a fiatal
cserjéket ki kellett pusztítani – tövestől!
Mindezt azért, mert felterpeszkedett a csúcsra egy ízléstelen, hivalkodó, tájba nem illő épület. S a másodikhoz, s talán a harmadikhoz is,
feltornyozták már mellette az építőanyagot. Amitől majd soha többé
nem lehet a vadas-bozótos domboldalról lenézni a tó északi oldalára.
A köves út elején ott állt már a tábla „Kizárólag az ott lakók hajthatnak
be”. Táblát tudunk építeni! Olyan gyorsan, olyan mennyiségben s olyan
meggondolatlanul, hogy ha facsemetéket ültetnénk ilyen gyorsasággal,
mi lennénk a világot oxigénnel ellátó nagyhatalom. Fuldokoltam attól az
érzéstől, ami e változás láttán fojtogatni kezdett! Egyszerűbben: a
dühtől.
Kedves Tó! Mivel érdemelted ki az ilyen gazdákat (s most nagyon megtiszteltem őket, szándékom ellenére), akik az esztendő végére már
tönkrezúzták odalent a vízpartodon a szép gyepű szabadstrandot, a lakosok segítségével, örömmel ültetett sok-sok virágágyást. Halálra ítélték a víz menti, hűst adó, terebélyes lombú fákat, a nem is oly régen elkészült kerékpárutakat, hogy helyettük felhúzzák az út és víz közé a
betonsárkánykígyó förmedvényt. Eltakarták az úton lévőtől a szép kilátást, elvették a szabadstrand szabadságát, hogy beton bevásárló utcát
húzzanak a helyére, ami tavasz óta félbehagyottan mered a semmibe!
Úgy látszik, ez az esztelen folyamat megállíthatatlan. Eladták az egyetlen kis tájházból kialakított „Halász Múzeumot”; lekerítettek a víz felé
minden lekeríthetőt, mint az északabbra lévő strand előtti füves teret.
A Bence-hegyről eltűntek a szőlők és gyümölcsösök!
Igaz, - a szomszéd „falvakban” – az Aldi, a Penny és Spárék árulják
gyümölcseiket, zöld mangót, öreg banánt... De nekem savanyú a szőlő.
Kedves falum - mert lehet, hogy sosem leszel igazán város ezektől a
roppant előnytelen változásoktól sem -, lefejtenek rólad minden bájt.
Olyan vagy lassan, mint egy ráncos, öreg hölgy, akire mindenáron flitteres koktélruhát akarnak felaggatni, merthogy az a divat.
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Eltűnik karakteres arcod, ahogy eltűntek gyönyörű, szerelvény-hosszan
sorakozó, öles hársfáid az állomáson.
S lám, most a homlokod is sebes, s a kilátásod is korcs lesz!
Milyen kilátásaid vannak, szépséges, bájos, egykori halászfalu?
Kilátástalan kilátásaid! Drága Föld, van-e benned megbocsátás ezekért
a sebekért?
Az emberléptékű, tájba, környezetbe illő, ízléssel és szeretettel védett környezet fejlődhet (van rá millió példa Európában és a világon),
haladhat a korral, de a mohó, nagyzoló, senki véleményére nem kíváncsi
ízléstelenség egyszer lángba boríthatja a még megmaradt, csendes
csipkebokrokat!

2012. február
Varga Tibor: Kiáltás a hóviharba
Isten süvítő lélegzete,
Tétován felállt, menni kellett,
fehéren porzó, szemközti háztető,
karjait nyakam köré fonta,
csapódó, fekete árnyak, károgó zene, keblével nyomott mellemre pecsétet,
bent vánszorgó percek, bicegő idő. lobot vetett, s kimúlt arcomon a csókja.
Így érkezett, s tűnt el a hatvanöt,
egy ajtó mögül felsejlő emlék,
elszürkült remény bordáim mögött,
melyért még tonnákat felemelnék.

Torkomból kiszakadó szavak
szétkiáltva hóviharba, szélbe;
kincsemből, ím, semmi sem maradt,
felizzott, s ellobbant evilági létem

legeslegutolsó ölelése.
***

Képzeld el… című folyóiratunk honlapja:
http://www.kepzeldel.hu
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2012. március
Gősi Vali: Emberként
Azt hittem, hogy mindig kék a tenger,
ha pirkadatkor ráolvad az ég,
hogy egyesülnek hajnal-ébredéssel,
és megszületik nászukból a fény.
Megismertem haragját a víznek:
hulláma ha vad, tarajos-sötét,
ultramarin-kékre vált viharban
a halált hörgő, vén tengerfenék.
Hiszem mégis: egyszer minden ember
- mint homoktenger, arany partokon kincseit majd szétteríti végül,
ha meghajol az égi színpadon.
Tisztább öröm nincs is a világon:
az emberlét a legszebb hatalom.

2012. április
Szabó Edit Irma: Találkozás
Tél.
Megláttalak
Megláttál
Köszöntél
Rókaprémbe burkolózva
Köszöntött rám a Csoda.
Tavasz.
Tűnődtem
Ki ő?

24

A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA PÁLYÁZATOS ÍRÁSAINKBÓL…
E pajkos látomás-kamasz.
Tovatűnő pillanat
Lehet csupán.
Nyár.
Rám találtál
Rád találtam
S mégis, a nyár
Nem a mi évszakunk már.
A kongó ürességben
Furcsán lebegek.
Ősz.
Befejeződött,
Amit el sem kezdtünk igazán.
Rajtam kacarász
A szél, a bősz.
Nekem adtad és elvetted
Hirtelen a Csodát.
***

Válogatás a 2012. évi asszociációs játék
legjobb írásaiból:
A játék célja, hogy a megadott idézetre/költői sorra asszociálva versek, gondolatok, kisprózák szülessenek.
Az idézett sort (sorokat) az idézés szabályainak megfelelően be lehet
építeni az írásba, de ez nem kötelező! A lényeg az asszociáció: kinek mi
jut eszébe az idézett sorról, és hogyan valósítja meg saját ötlettel, stílusban…
1. Asszociáció 2012/11. című játék:
Az idézet Ellen Nitt: Azt hittem című verséből való:
„tisztább öröm nincs a világon
mint az, ha ember az ember.”

(Fordította: Képes Géza)
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Kovács Daniela: Mástól elvárható-e?
Szinte nap nap után angyalsóhaj illatából szőjük meg saját álmainkat, és
úgy vágyakozunk arra, hogy valaki mélyünk igazában pihentesse meg
„tekintetét”, ám nem vesszük észre egymást az illem összekuszált törvényei között. Már-már elhisszük, hogy azért nem figyel ránk senki,
mert lélek-gallyaink sebzőnek látszó rútságával nem békélt meg a világ,
s az idő múlásával ennek az önmagunkra erőltetett rútságnak gyolcsában vergődünk, meggyűlölve létünk árnyát is. Bénult akaratunk száraz
pernyeként hull alá be nem teljesült álmaink tövéhez, s létkereszt világunkban lassan gyűlöletté válik szívünkben fogant keserűségünk. Elfelejtünk emelt fővel járni... már csak megbújva osonunk, remélve, észre
sem vesznek már... de mástól elvárható-e, hogy lényünk rettegő parazsa
szemükben lánggá hevüljön, amíg saját szemünkben avasodik az önmagunkról kialakított idomtalan, torz kép?
2. Asszociáció 2012/12. című játék:
Az idézet Szabó Éva: Hét csoda című verséből való:

„egy szó, mely idejében jött, egy darab ég,
és a csönd fölött egy kéz”

Szakáli Anna: Elhal a szó
Elhalt ajkadon a szó,
az egyetlenegy, az utolsó,
melyet nagyon vártam.
Elhalkult hangod,
halovánnyá fakult ajkad,
nem mondott volna imát,
csak értem, csak miattam…
Jólesett az a szó,
mely idejében jött,
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a láz már halálra gyötört,
eltűnt a szoba, a föld,
fölöttem felragyogott
egy darab ég,
és lassan magához emelt
a kéklő messzeség…
Visszanézek a kapu előtt;
görnyedni látom,
ágyamra borultan, őt…
Nem sír, a gyász,
fájdalom mögött,
szeme távolba néz,
és a csönd fölött kisimul
egy ráncos, öreg kéz…

3. Asszociáció 2012/13. című játék:
Az idézet: József Attila: Eszmélet című verséből való:
„Az éjjel rászálltak a fákra,
mint kis lepkék, a levelek.”

Mentovics Éva: Újjászületés
Mint anyaméhből kibúvó gyermek,
sóhajtottak az ébredő kertek.
A fákon – lásd! - megannyi lenge lepke!
Szellő lehel csókot a levelekre,
és tovalebben, hogy hírét elvigye;
nem maradt a hóból mára semmi se,
mert fény bucskázik amott, s láss csodát!
Bolyhozza a füzek lengő ágbogát,
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csipkézi a nárcisz üde szirmait,
nefelejcset kékít, ragyogni tanít.
Lehet a fű réti, akár árokparti,
zsenge szőnyegére bogarakat csal ki;
napfürdőző gyíkot, víg gyereksereget.
S amíg a fecskepár élelmet szedeget,
szellőként osonva erdőn illan át,
széthintve a tavasz mámor-illatát.
4. Asszociáció 2012/14. című játék:
Az idézet: Ellen Nitt: Otthont adsz című művéből való:

„Csak annyi kell, hogy a kezemnek
egy pillanatra otthont adj a tiédben”

Szabó Edit Irma: Tenyérnyomat
Szeretet-szálakat
tekertem köréd,
parázs-órák, percek
vitték a hírét,
hogy neked tornyoztam
izzó halomba
a lángokba
csomagolt szenvedélyt...
Homlokomon
hűs érintésed,
lázam enyhíted.
Két tenyeredben
szimmetrikus vonalak
őrzik sorsodat,
ujjad siklik, simogat.
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Az életerő lassan
visszatér belém...
Istenként ölelj!
Engedd, hogy
szívvonalad
ívébe rejtsem,
s kezem kezedben
pihenjen!
5. Asszociáció 2012/15. című játék:
Az idézet Papp Für János: szonett nekünk című művéből való:

„lassan összeáll a sok-sok kis csöndből
valami végérvényes érthetetlen”

Varga Katalin: Miért?
Miért nem szólsz, a csönd fátylat borít ránk.
Csak a szemed beszél, fáj a némaság.
Mint két idegen, nincs mit mondanunk?
Halljam már a hangod, elkárhozunk.
Kezed nem simogat, többé nem ölelsz?
Szólok hozzád, hallod? Miért nem felelsz?
Mondjál bár elbocsátó üzenetet.
Szerettük egymást, ezt sohase feledd.
Ha menni akarsz, hát menj, elengedlek.
De szavak nélkül én már úgy szenvedek.
Üljünk le egymással szembe, kérlek én.
Kapcsolatunk ne legyen bús regény.
Szavak buknak fel bennem, rímbe szedve.
Olvasd hát őket, belelátsz lelkembe.
„ Lassan összeáll a sok-sok kis csöndből.
Valami végérvényes érthetetlen.”
***
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A Szó-Szövi c. játékunk Írásaiból:
A játék során egy kiválasztott irodalmi műből megadunk 8 szót. A feladat
az, hogy a megadott szavak közül legalább 5-öt felhasználva új vers v.
próza szülessen. A játék végén megismerhetik a játékosok az eredeti
művet és kiderül, az adott játékon kinek az írása sikerült a legjobban.
Szó-Szövő 201. című játék:

A megadott szavak: titokzatos, feszültség, ünnepélyes, okosan,
hirtelen, válasz, csonka, egyszer. Feladat: rövid próza írása.

Viemann László: „Türelem rózsát terem”
Az utóbbi éveimet nem tartom az életem legfényesebb részének.
Persze ez közel sem zúgolódást jelent. Inkább beismerem, elértem az
életemnek azt a korát, amikor egy belső hang arra késztet, lassítsam le
a megszokott fizikai tevékenységeimet. A testnek egyre több és több
nem várt panasza jelentkezik, és a fájdalomtól hirtelen felkiált az ember. Ami jön és megy, ne törődjünk vele, de ha egyesek titokzatosan bizony tovább maradnak és lustálkodnak… – Itt az Apám intése jut
eszembe: ,,ami marad, azzal törődj.”
Tisztában vagyok azzal, hogy egyszer elborít a lebomlás, amikor hiába
próbáljuk megakadályozni bajaink súlyosbodását, a harcunkat az életért
akkor is fenn kell tartanunk, józan, ép elméjű cselekedetekkel. Ünnepélyesen élvezzük az életen át kapott ajándékainkat, legalábbis addig,
amíg az elme nem csonka. Ugye, a fájdalom feszültségén türelmetlenségünk nem segít? Amíg lehet, muszáj a józanságra támaszkodni.
A válasz a fenti idézetre: „Türelem rózsát terem”, még ha a lényünk
fájdalma határt üt, s mindez próbára tesz is, okosan kell cselekednünk.
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Szó-Szövő 206. című játék:

A megadott szavak: pont, gyönyörű, velem, hirtelen, valami, élet,
tudja, dadog. Feladat: vers írása.

Dittrich Panka: Igen vagy nem
Mi más volnék igen vagy nem
egy hirtelen szült valami furcsa
számadás bennem a lázadás
az igen és nem vakító sötétben
összevissza járt óriás - parány
igen vagy nem velem az élet
másé a halál melyen a csendben
gyönyörű lélek a romlandó test
dadogó szólamban az igen és nem
eget kékre fest de ki tudja meg
igen az értelem ha nem a szív vezet
mi más volnék igen vagy nem
egy új teremtménynek bújó menedék
az igen és nem ha pontról pontra megy

Gősi Vali: Feltámadás
Most minden hajnalt áldva élek át:
hogy fény töri át szobám ablakát,
és új erővel tölt el a tavasz,
s mi évtizedig bánatból fakadt,
pirkadatkor fölragyog a csönd.

A könnyű légben felhők foszlanak,
mint fényes szárnyú főnixmadarak,
ha megújulnak halott hamvakon,
és feltámadnak fahéj-ágakon,
tűzhalálból, arany lángolással.

Messze tűnik a sötét látomás,
Tavasszal az élet gyönyörű,
az otthonom már nem csak puszta ház,
virág éled velem és zsenge fű.
közel hajol hozzám a végtelen,
Valami nagy-nagy ünnep közeleg,
egy régi emlék dereng hirtelen,
s én várakozom, mint egy kisgyerek,
és könnyeimen gyémántfény ragyog.
hogy újjászületek, imát dadogva.
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Szó-Szövő 207. című játék:

A megadott szavak: komolyan, érdekes, szárnyalt, ócska, rejtett,
különleges, fáradhatatlanul, álmait. Feladat: rövid próza írása.

Varga Katalin: Megvalósult álom
Komolyan gondolta. Ő pedig indul a tehetségkutatón. Lesz, ami lesz.
Gyerekkora óta éneklelt: énekkarban, az iskolai ki-mit-tudon.
Érdekes hangja volt. Több oktávot is ki tudott énekelni. Nagyon sokat
gyakorolta. Órákon át skálázott. Csak hát tolókocsiban ült. Ez vajon
hátrányt jelent?
Szabadon szárnyalt a fantáziája. El fogja varázsolni a közönséget, a
zsűrit is.
Különleges álma volt az éjjel. Ahogyan énekelt, hirtelen felállt, kiszállt
a tolókocsiból. Úgy érezte, ez biztosan jelent valamit.
Aztán eljött a nagy megmérettetés napja is. Rejtett vágyai felülkerekedtek a tétovázásán.
Ócska volt a színpad, recsegtek-ropogtak a deszkái, ahogyan a zsűri elé
gurult a kocsijával.
Fáradhatatlanul hajtotta a vágy, sikerülnie kell. Annyit küzdött érte.
Hangja betöltötte a termet. Behunyta a szemét, most csak a dal volt,
úgy érezte, még sosem énekelte ilyen átéléssel a Szivárvány dalt: az
Óz, a csodák csodája volt a kedvence.
Na, most egy utolsó hang kitartás. … „A kék égbolt rám, jaj, miért nem
váááááááááááááár.
Nagy a csend, aztán hatalmas tapsot kap. Nem lát a könnyeitől. Ekkora
sikerre nem is számított.
Aztán az eredményhirdetést szinte révületben éli át.
Első lett, igen…
Beteljesültek az álmai. A siker… szinte szárnyakat ad neki.
***

Nyílt irodalmi pályázatok: http://www.poeta.hu
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Válogatás „Gondolatok illusztrációra” c.
játékunk írásaiból:
A játék során felteszünk egy grafikát. Erre kell verseket írni úgy, hogy
a grafika és a vers kapcsolata érezhető legyen - akár vizuálisan, akár
gondolatilag.
2012/01-es kép:

Gősi Vali: Küszöbön sírok
Nyitnám az ajtót, mindhiába,
fáradtan dől a szoba falára.
Félig nyitva áll, félig zárva,
kivénhedt, öreg zsanér-válla
rozsdától nyikorgó, ócska roncs.
Nyitnám az ajtót, és bemennék,
a régi illat ha még várna,
vagy legalább az öreg ajtó
oldalra dőlve, de félreállna:
utat nyitna a régmúlt világba.
Nyitnám az ajtót, és megállnék
küszöbén az ódon szobának,
bárhogy is fájna, emlékeznék,
apámra, anyámra − asztal várna,
megkopott széken dohos párna.

Mónos Jenő illusztrációja
Czégény Nagy Erzsébet
A régi ház című verséhez

Nyitnám az ajtót, mindhiába.
Riadt pókok bérelt hazája,
fakó emlékek, kihűlt kályha
a régi otthon − eltávozottak rideg háza.
Küszöbön sírok − elhagyott, árva.
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Hajdu Mária: Elhagyatott ház
Rozsdás ajtózsanért nyekerget a szél,
Elhagyatott házból menekül az élet,
felkavarja a port, mikor néha betér.
szürke szobában a sötét lámpafények
Agyonkopott padló reccsen fájdalmában, láthatatlan táncát járják az időnek,
pedig nincs itt senki ebben a szobában!
míg a málló falak lassan majd kidőlnek

2012/04-es kép:

Mentovics Éva:
Gesztenyevirágzáskor
Bár gondolatim gyakran másfelé matatnak,
még hallom csengését áldott, szép szavadnak,
és a dallamot, mely szíved húrján rezdült.
Rég volt. Megfáradt lelkemre lomha csend ült,
és tavasszal, midőn zsendül az új élet,
pillantásom egy kerti padra téved,
melyre szíves keretbe véstem két nevet.
Álmaimban olykor rám ragyog szép szemed,
kezed nyomát őrzi a szilakert amott,
gerlék búgnak mellette méla dallamot
a gesztenyefánkon, mely fölénk terült rég,
ám hasztalan várom, hogy jöjj, és leülj még.

Mónos Jenő illusztrációja
Czégény Nagy Erzsébet
Fényből kirekesztve
című verséhez
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Május táján most is gyertyák gyúlnak rajta…
mind teérted, drágám. A sors úgy akarta,
hogy gyász, emlékezés lengje be a házat.
Tiéd az öröklét, ám enyém a bánat.
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Szabó Edit Irma: Kései szikrák
Végtelen tájakon
arcodat álmodom,
s röppen az érzés.
Szélsebes szárnyamon
éveid számolom,
téved a hűség.

Súlytalan ágyamon
parttalan vágy oson,
kései szikrák.

Rejtjeles fergeteg
üldözi léptemet,
kúszik az ösvény.

Ablakod négyszöge
irgalom ünnepe,
démoni fény-árny.

Börtönöm titkai,
hűvöse mennyei
réveteg szférám.

Árnyalat-képeden
féktelen lét ölel,
kényszeres, hosszú.

Pillanat-bűvölet
dallama esztelen,
képzelet-foszlány.

Arctalan szánalom
béleli páholyom,
árad a tömjén.

Sorstalan rejteked
űzi a rémület,
hamvad a búcsú.

2012/06-os kép:

Gősi Vali: Tenyered melegét

Mónos Jenő illusztrációja
Czégény Nagy Erzsébet
Maradj még című verséhez

A kezedet vágyom
tenyered melegét
kezemre hajló érintésedet
otthon-illatát idézni a múltnak
ledobni lelkünk tépett rongyait
kiteríteni takarónak
szerelmünk rejtve őrzött titkait
felbátorodva a pőreségen
keresni tiltott fényeket
levetni közös bánatunkat
feledni gyászos sóhajunk
mámoros lélekkel
összehajolva
egymásba olvadó
kéz legyünk!
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Szakáli Anna: Marionett
Minden ujjamon zsineg feszül.
Engedjelek, vagy tartsalak?
Szerelmünk bábjátékba merül,
felzokog egy marionett-alak.

Maradj még! Zengek neked
szerelem-himnusz éneket,
lelkembe így zárhatom
meggyötört báb-lelkedet.

Fonalak hálóján keresztül
örök ölelésben repülő pár,
galambok – szárnyak nélkül…
Időtlen időben, mondd, ki jár?

Táncolva ringunk a szélben,
tehetetlen sorsunk cibál,
de tartalak jó erősen,
míg el nem szakad a fonál…
***

További pályázatos írásainkból:
Papp Für János: Egy este margójára
Befordul a sarkon, a biciklit maga mellett tolja.
Szürke arcán eltorzul az este. Elhagyatott szemeiben
kifosztott tekintet, keze sörösüveg. Megáll. Nem vár
senkire. Elészaladok. Apák elé bizony így szokás.
Szemében alig maradt valami, ami én vagyok. Kedvelnem
kellene, ám csak szeretni tudom. Kézen fogom, és csupán
annyit érzek, hogy hazajött valaki, valaki, aki eddig még
nem volt az enyém. A kormányra csavart, csíkos szatyorban
néhány üveg sör, talán sportszelet és valami összeroncsolt
szál virág. Eltámolygunk a házig, kerítésünk soha nem volt;
a sarki kocsma szépen épül. Anyám tereget, még nem vett
minket észre, háttal áll a sírásnak. Azt mondják, szép kisfiú
vagyok. Ha egyszer gyönyörű leszek, anyámra fogok hasonlítani.
Majd apám vékonyka vállamra támaszkodik, összerogyok alatta,
megbotlik a lépcsőn, nekiesik az ajtónak, mozdulatlan. Minden
olyan óriási lett körülötte. A szomszédok ablakaiban már égnek
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a gyertyák. Feláll és elmosolyodik, mint ha csak játékból esett
volna el. Fogatlan szájában elkészül az éjszaka. Belefekszik az
ágyba, lábait felteszem. Zsebéből kiesik egy ötszázas, egy kevés
aprót még találunk mellé, miután kabátja zsebeit átkutatjuk.
Amikor anyám a szemembe néz, azt hiszem, egy angyal vagyok.
Tenyerei közé veszi arcomat, ilyen szépen senki nem tud ölelni,
és csókja ma is lüktet homlokomon. Magához húz: szeretlek,
kisfiam. Fülembe suttogva gyönge hangja szólt. Karácsony este
volt.

Papp Für János: apokrif a Golgotánál
mióta beverték az utolsó szeget
azóta hallom a kalapács ütemét
és erre a tempóra haladok minden
erőmmel szívszakadva valahová
és csak várok várok valamire valamire ami nem jön
szorosan a hátad mögött állok
követlek akár a mozdulatlanságban is
vagy abban az irtó csöndben amit
itt hagytál a kalapácsütések közt
a szertefoszló harangozás nem segít
mert épp olyankor sírok
vagy lehet nem jó helyre álltam
talán eléd kellett volna de akkor
biztos lennék abban hogy ha én fordulok
azt hiszem belehalunk mind a ketten
na de mondjuk hogy megteszem
ezt a merényletet
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ekkor mindenki hátrafordul
osztozunk arcod részleteiben
amíg be nem áll a végérvényes
csönd és a visszavonhatatlan sötét
végül az utolsó kéz lábad elé ejti
az első koppanást

Hanyecz István (shf): Haiku-élmény
részletek
Kússz fel a csúcsra
Magasról fotózni jó
látképed lesz szép
...

Kopár sziklás táj
Idegen - hidegen hagy
Kopott múltja már
...

Halk síp hangja szól
dúdolva trilláz széllel
tovaszáll dala
...

Papp András: Mai balatoni mese
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy Kovács János. Igaz, hogy
sok-sok Kovács János élt abban az időben az országban, csak hát ez a
név jutott az eszembe.
Ez a Kovács János már 30 éve nevének megfelelő foglalkozást űzött:
kovács volt.
Igaz, hogy ugyanazzal az erővel lehetett volna bányász, kohász, lakatos,
autó-, vagy villanyszerelő, esetleg mezőgazdasági kistermelő, minden
lehetett volna, csak főnök és cégvezető, tulajdonos és főleg politikus
nem. Mert ezeket mindegyiket szívből utálta.
Na, hogy a lényegre térjek: ez a Kovács János – csodák csodájára szorgalmas munkája jutalmául a kft-je tulajdonosától kapott egy hétnapos, ingyenes üdülést a balatonszemesi tulajdonosi üdülőbe. És kapott
mellé egy rakás Erzsébet-utalványt is, hogy, ha véletlenül kimegy a faluba, hát akkor ne haljon éhen, és ne vesszen szomjan. Ő inkább aszaló-
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dott kint a napon, a tulajnak fenntartott hintaágyban, és arra gondolt,
hogy de jólesne egy pohár hideg sör. És csodák csodája (mert a mesékben sok-sok csoda történhet), ebben a pillanatban megjelent a főnöki
üdülő gondnoka, aki a pincéri feladatokat is ellátta, kezében egy ezüstös tálcán a habos, gyöngyöző, világosbarna bőcsi nedű. Köszönte, megitta, aztán arra gondolt, hogy ebben a korban legjobb gazdag kfttulajdonosnak lenni.
De a java még csak ezután következett. Falatnyi bikinibe öltöztetett
lányok libbentek elő az épületből, leültek Kovács János két oldalára a
hintaágyba, meglendítették a hintát, egyre közelebb húzódtak, simogatták, becézgették, kis mókusomnak szólították, és folyton édesen
mosolyogtak rá, annyira, hogy nevezett Kovács Jánosnak már kezdett
melege lenni az egy szem klott gatyájában.
Közben újabb „sörhegyek” érkeztek, de már kísérettel: jófajta skót
whiskyvel. Őbenne pedig, míg ivott, felrémlett melós korszakának egyik
jelmondata: „Egy fél, egy sör.” Csakhogy, hiába volt ez a kiszolgálás
olyan nagyon úrias, neki nem esett olyan jól, mint a füstös, sarki kocsmában.
Az italokkal kíséret is érkezett: egy cigánybanda. – Mit bazseváljunk
az úrnak, mi a kedvenc nótája? – kérdezte a prímás. Kovács csak annyit
mondott erre, hogy – Az én nótámat már régen elhúzták. –
Minden nagyon jó volt. Ivott, simogatták, hintáztatták, akár a politikusok a népet, de ő már arra gondolt, hogy ha hazamegy, hát lehúzza az
asszonyról az otthonkát.
Amikor a lányok megállították a hintát, akkor vette észre, hogy ott van
vagy száz méterre tőle a Balaton. Elgyönyörködött a selymesen lágy
hullámokban (most látta először, és valószínűleg utoljára), a túlsó parton látta a tihanyi templomot, a szemet gyönyörködtető északi dombokat, hegyeket. Halakat is látott, amint magasra ugortak, kidobták magukat a vízből, aztán visszacsobbanva szabályos körökben terjedt a
vízben a hullám. Minden békés volt, nyugodt, csendes. Az aranyhíd átért
a tavon, és szinte hívta Kovács Jánost a vízbe. De nem ment. Inkább
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gondolkodni kezdett: hogyan lehet, hogy őt, az egyszerű melóst, a nép
fiát ennyire dédelgeti, megbecsüli a főnöke, az állam…
…Itt álljunk meg. Kedves olvasó, szíveskedjen megnézni ennek a kis
írásnak a címét: MAI BALATONI MESE. Igen! Mindez csak a mesében
történhet meg. Mert a Balaton ma már nem a melósoké, hanem az ügyes
és szerencsés újgazdagoké, az üzletembereké, a politikusoké, akik
„boldogan élnek, míg meg nem halnak.”

Szlávik Jánosné Zsóka: Üveggolyók
Hajnal négy óra. Odakint éppen csak dereng, de a folyosón már megjelentek az első betegek. Még kábán az előző esti altatótól, de már nyugtalanul az új naptól, róják a folyosót. A dohányzóból füst szivárog ki,
halk beszélgetés hallatszik.
Lassan telik az idő. Itt nincs is súlya az időnek, ez a fogalom elveszti az
értelmét. Kinek pár hét, kinek pár hónap, kinek több év.
Lali például már hét éve van bent. Megtörte a nagyapja halála. Azóta itt
várja – saját kis világába zárkózva –, hogy mikor mehet vissza a tanyára.
A lovakhoz. Ez az utolsó reális kép, amit még őriz magában.
De az ajtókon nincsenek kilincsek. Innen csak az megy ki, akit kiengednek. S a nyugtalanság feszítése minden nap próbára teszi őket. És az
ápolókat is.
Vagy Eszter, aki a világot akarja megváltani. Ő „Jézus”. És nagyon szomorú. Egy szomorú Jézus, aki azokért aggódik, akiket már nem tudott
megváltani. Ezért szeretne kimenni innen, hogy segítsen, hogy megállítsa a világ további romlását. Nemcsak az emberekét, de a környezetét
is. Törékeny, éteri test, angyali arccal. És mindig szomorú. Csak néha
dereng halvány mosoly az arcán.
Aztán a „szatyros”. Idegesen jár fel s alá a folyosón, kezében szorongatja a szatyrot, amely bizonyára számára fontos dolgokat rejt. Néha
pillant csak valakire, nem szól, nem reagál a közeledésre.
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Közben kávéillat kezd terjengeni. Ezek szerint Géza bácsi már kinyitotta a büfét. Tolókocsiban ül, mert a lábujjai, lábfeje sebes. Alapjában
véve kedves lehetett valaha, de most már keserű, szúrós is tud lenni.
Laci már négy óra óta mászkál; eddig cigarettát próbált kunyerálni,
most kávét próbál szerezni hitelbe. Ő gondnokság alatt van, kevéske
pénzét hamar elkölti, aztán jön a „lejmolás”. Vagy az éjszakai „kekszlopkodás”. Örökké éhes. A világ dolgai nem érintik meg, hidegen hagyja
minden, csak a cigi, kávé, ennivaló meglegyen.
Az a furcsa, rejtélyes nő közeledik lassú léptekkel, aki üdvözült mosolylyal az arcán csak egy szót ismételget megállás nélkül: „Nem.” De azt
minden indulat nélkül. Vajon mi az, amiért ennyire tiltakozik. A többi
szó miért szorult ki a szótárából?
Az öregek már olyan rossz állapotban vannak, hogy egész nap csak a fotelekben üldögélnek, némelyek kikötve, nehogy kiessenek belőle. Ha
ételt tesznek eléjük, gépisen esznek, ha beviszik őket a szobába, engedelmesen lefekszenek.
A jövés-menés megélénkül. Ajtócsapkodás, vízcsobogás. Reggeli fürdetés. Az ajtón belesve látom a csontsovány testeket a zuhany alatt.
Az ápolónők szorgos kezekkel, gépies mozdulatokkal fürdetik, majd pelenkázzák őket. Nem az élet napos oldala jutott nekik sem. Itt nincs
remény, csak lassú haldoklás.
Most már tele a folyosó, gyógyszerosztás van. Türelmesen beáll mindenki a sorba, poharát szorongatva várja, hogy a nevén szólítsák. Ott
helyben kell bevenni a gyógyszert. A renitenseknek szájuk kitátásával
még igazolni is kell, hogy lenyelték.
Sorállás közben halk zsongás, fecsegés, nevetgélés. Ezek már a „könynyebb” betegek: depressziósok, skizofrének, de kezelhetők, sokszor
nem is látszik rajtuk a betegség. Aztán néhány napra eltűnnek a folyosóról, ha mutatkoznak is, nagyon ingerültek, morózusak. S ha elmúlt a
„rossz”, újból megjelennek, s folytatódik minden, mintha abba sem maradt volna.
Minden nap ugyanaz a menetrend. Semmi sem zökkenti ki az embert,
legfeljebb a látogatók megjelenése színesíti a napot.
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Az esték a legjobbak: tévézés, trécselés, összeül a kártyaparti. Egy
férfi verseket ír a folyosón, én fotókat rendezgetek, vagy olvasok,
esetleg próbálok ismerkedni a többiekkel. Találgatom, ki miért lehet
itt, figyelem őket. Egy-két napig tartó gyanakvó szemlélődés után már
nyitottabbak, beszélgetünk.
Vannak nagyon értelmes, szolid betegek is, de sok az arrogáns, az elkeseredett.
Legjobban a szabadság hiánya feszíti őket. Egy terápia három hétig
tart, addig nem lehet kimenni. Kivéve a mérnök urat: ő napközben dolgozik, csak estére jön be. Itt jobban ellen tud állni az alkohol kísértésének, amely odakint állandóan megkörnyékezi.
A szabadságvágy azokat is feszíti, akik egyébként a saját zárt világukban élnek. Lalin például általában délután négy óra felé tör ki a menekülés kényszere: neki-nekirohan a zárt üvegajtónak. Ilyenkor a kapuzók (a
kilincs nélküli ajtókat kezelik kulccsal) megnyugtató szavakkal próbálják
a rohamait „leszerelni”. De ő menne a lovaihoz. Nem érti meg, miért kell
még várni arra, hogy – mint a mesében – „szezám tárulj”, és az üvegajtó
kinyíljon. A szabadság akkor is csak ötven métert jelent neki, de már ez
is megnyugtatóan hat rá. Az egész folyosót birtokba veheti. Napközben
olyan rövid a folyosó, mintha akvárium lenne: bamba halak úszkálnak
benne, időnként nekiütődve az üvegnek. De ők legalább sajátjuknak érzik azt a territóriumot. Az ember nem. Még marad benne néhány halvány emléknyom az előző életéből. Még vannak benne színek, mint az
üveggolyóban. Átlátszók, de a szivárvány színeit még őrzik. Tehetetlenül gurulnak jobbra-balra, az ütközés ereje továbblöki őket. Mert ütközések vannak. Ahol ennyi a feszültség, ott ütközés is van. Ezért is jók a
nagycsoportos beszélgetések. Ott mindent el lehet mondani nyíltan,
mindenki előtt. Sérelmet, bánatot, örömet.
A pszichológusok nyugodtak, emberként kezelik őket, még ha időnként
el is vesztik a talajt a lábuk alól. Ilyenkor csak az intimebb beszélgetés
segít. És a türelem. De hát ők is emberből vannak, nekik is vannak problémáik, a kinti világ nyűge nyomasztja őket. De ezt a betegeknek lehetőleg nem szabad észrevenniük. Próbálják oldani a feszültséget, színe-
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sebbé tenni a napokat. Manuális foglalkozások, előadás, zenehallgatás,
zongorahangverseny, séta a parkban – mind erőfeszítés annak érdekében, hogy a kapcsolat megmaradjon a külvilággal.
A betegek néha cserélődnek, egyesek elmennek, újak jönnek, de azok
közül is sokat ismerősként üdvözölnek. Ide általában nem egyszer jön
az ember…
Egyik nap többször is megüti a fülemet egy fél mondat: megjött a csecsen. Nem tudom, kiről van szó, de az a misztikum, ami körüllengi ezt a
személyt, kíváncsivá tesz. Majd meglátom őt. Kissé mackós termet, de
fürge járás. Tehát fiatal. Közelebbről már látom, hogy a hátrasimuló
haja lófarokban végződik. Valami furcsa kettősség árad belőle: lágyság
és keménység. Művész. Géza bácsinál láttam a rajzait. Lenyűgözőek.
Mind fekete színű. Még az orchidea is. Eleinte csak köszönünk egymásnak, kerüljük a beszélgetést. De egy ismeretlen erő kényszerít bennünket, hogy megszólaljunk. Udvariaskodás, ismerkedés. Alan nyílt és zárkózott is egyszerre. A szeme hol melegen tekint a többiekre, s mikor
nevet csak egy keskeny rés látszik belőle, de tud ez a tekintet kemény
is lenni, éles, mint a penge. Valami titok lappang benne.
Egyik délelőtt észreveszem őt az ebédlőben. Fülében füllhalgató – elmélyülten rajzol. A rajzlapon oszlopok nőnek ki a földből – egy viadukt,
mondja. Az oszlopok romosak, töröttek, némelyek közt megvan még a
híd, de sok az egyedül árválkodó. Buja növényzet veszi körül az elhagyatott építményt.
Beszélgetni kezdünk. Mindig érdekelt, mit gondol a művész, amikor alkot, és mit gondolok én, aki a rajzot nézem. Roppant izgalmas a dolog.
Figyelmesen hallgat, és sokszor egyetért velem. Igen, az oszlop sérült,
törött, de a hasadékból cserjék, kisebb fák nőnek ki. Mint az életünk,
mondom. Bólint.
Ezután már minden nap beszélgetünk, egyre többet tudok meg róla.
Restaurátor, festő, Oroszország nagy templomai őrzik a keze munkáját:
ikonokat restaurált, freskókat festett.
De bezárkózik, amikor arról kérdezem, hogy miért van itt. Hosszú történet, mondja, s a tekintete a távolba réved.
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Lassan megtudom, hogy a nagymamája magyar volt, édesanyja egy csecsen emberhez ment feleségül. Mikor egyedül maradt Groznijban, eljött ide Magyarországra a gyökereit megkeresni. De senkit sem talált.
Magányosan tengődött, padokon aludt, a rajzaiból élt. De már van egy
párja, akibe belekapaszkodhat, már kezd talpra állni. Miből? Még nem
válaszol. Inkább a művészetről beszélgetünk: hogyan kell egy Rubljovikont restaurálni. Úgy hallgatom, mintha ott lennék vele a templomban,
szinte látom, amint a keze szorgosan dolgozik a tojássárgájával. Ez volt
Rubljov nagy titka. Ezért nehéz restaurálni a képeit. Átszellemülten
beszél, és én odaszögezve hallgatom.
Tiszt volt, harcolt Afganisztánban, kezdi egy nap a vallomást az életéről. Szentpétervárott elvégezte a Művészeti Akadémiát. Feleség, család – s minden egy perc alatt semmivé lett. Az oroszok bombázták
Groznij egyik kerületét.
Bennem reked a szó. Csak a szemem és a lelkem tud beszélni. Ő megérti. Ugyanúgy válaszol.
Úristen, gondolom, nem csoda, hogy kicsúszott a lába alól a talaj. Először meg akart halni, majd inni kezdett. Hogyan tovább, van egyáltalán
értelme? Egy évig kereste Groznijban a választ, majd „hazajött”. A menekülttábor hat hónapja kemény megpróbáltatás volt. A lábra állás is.
De végre küzdött, valahol belül érezte, hogy folytatni kell. Az életet is.
Az istenadta tehetséget pedig nem hagyhatja veszendőbe menni. Alkalmi munkák, tengődés után végre igazi munkát kapott: kőlapok restaurálása a Kerepesi úti temetőben, a Deák-mauzóleumban. Aztán megint
semmi. A képei pedig egyre fogytak, eladogatta, hiszen valamiből élni
kellett, mert már ketten voltak. Illetve négyen. Ibolyáért és a gyermekeiért is felelős volt.
Próbálkozás, elutasítás. A diploma honosítása fél millió forint – ezt kilátástalan megszerezni. Marad a favágás az erdőben. Mert ereje az van,
az orosz katonai kiképzés nagyon kemény, megacélozza az embert.
De a lélek esendő. Ha túl sok a kudarc, olykor összeomlik. Ilyenkor menedékhely a pszichiátria, ahol vigyáznak rá, erősítgetik. De csodát tenni
nem tudnak, munkát sem tudnak adni neki. Pedig a pénz nagyon kellene:
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a lakás lepusztult, a gyerek kamasz, a párja beteges. Még szerencse,
hogy a nagylány már önálló, róla nem kell gondoskodni.
Mindent a két kezükkel csinálnak, de az anyag sokba kerül. A terveikről
csillogó szemmel mesél, de a megvalósítás lehetősége (lehetetlensége?)
lehangolja. Mint a libikóka: egyszer fent, egyszer lent.
Üveggolyók. Ehhez hasonlítottam a betegeket, s lám van köztük igazgyöngy is. Nem színes, mint a szivárvány, de vonzza a tekintetet halvány
csillogásával.
Mint ahogy János is, a takarítófiú. Mint Popey – gondoltam magamban,
amikor először láttam. Vidám, mókás, a folyosót tánclépésekben mossa
fel. Furcsán beszél. Biztosan ő is beteg, és itt dolgozik, vélem. De hatalmas kérdőjel keletkezik bennem, amikor az ebédlőben csak úgy állva
zongorázni kezd, és gyönyörű Chopin-melódiákat játszik. Tanult zongorázni, de nem ismeri a kottát, mondja. És most már hallom, hogy töri a
magyart. Félig román, félig magyar, de csak román iskolába járhatott.
Sportoló. Ahol éppen él, annak az országnak a nyelvét megtanulja legalább társalgási szinten.
Szóval vannak csodák. Illetve csodálatos emberek. Már a második igazgyöngyöt találom, s mindezt a pszichiátrián. Most már figyelmesebben
kezdem szemlélni a többieket is. A magukról nem tudókat is. Ki tudja,
kiben mi rejlik, rejtőzik a felszín alatt – milyen értékek rekedtek bennük, amiről már sem ők, sem mi nem fogunk tudni.
És még én tartottam magam műveltnek. S jön egy János, aki négy nyelven beszél és gyönyörűen zongorázik, és jön egy Alan, aki istenáldotta
tehetségű művész, és angolul idézi Shakespeare-t. Persze, hogy csak ők
tudtak beszélni Szuzival, a skizofrén francia lánnyal, akit rendőrök
hoztak be a Nyugati pályaudvarról, miután lekéste a vonatát, és rohama
lett. Angolul, franciául ért – miránk csak mosolyog, vagy egyszerűen keresztülnéz mindenkin. Benne vajon mi rejlik? A távolba meredő tekintet
mit rejt?
Ítélkezünk. Felületesek vagyunk. Nem is akarjuk igazán megismerni a
másikat, hiszen még a hogy vagy? kérdésre sem várjuk meg a választ.
S közben itt gurulnak mellettünk az üveggolyók, köztük az igazgyöngyök is.
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CZÉGÉNY NAGY ERZSÉBET: ALKOTÓI KÖZELKÉP…
PAPP-FÜR JÁNOS KÖLTŐ
Él a városomban, Hajdúböszörményben egy nagyon kedves barátom,
Papp-Für János költő, a Magyar Írószövetség
tagja, a hajdúböszörményi Kertész László
Hajdúsági Irodalmi Kör Elnöke, a Poet internetes irodalmi portál művészeti vezetője, pár
hónapja a Barátok Verslista tagja is. Versei
mindig is lenyűgöztek s lenyűgöznek. Szerencsés vagyok, hogy ismerhetem s barátomnak
tudhatom. Kevés ember van, aki emberileg
ennyire közel került hozzám a családjával együtt.

- Hogyan indultál, mik voltak inspirációid?

A szokásos késői kamaszkori csalódások. Megtaláltam az 1992-ben, tizenhat évesen írt verseimet, s mit ne mondjak: szörnyűek voltak. Utána
tíz év szünet következett, s újra 2002-ben folytatódott, újabb érzelmi
kitörések hozták felszínre bennem az írni akarást. 2006-ig töméntelen
mennyiségű verset írtam, körülbelül ezerkétszázat (kézirat őrzi).
2006-ban egy újságnak küldtem be három versemet, s a tévedésből elírt cím miatt egy nemzetközi kortárs elégiaíró versenyre kerültek a
verseim. Pár hónap múlva telefonon felhívott Bókai János, a Magyar Tudományos Akadémia professzora, s gratulált, mivel negyven ország ötvenezer alkotásából a verseim első és második helyezést értek el. A díjat Tóth Árpád unokája, Tóth Eszter adta át. Ez volt az első nagy siker,
a második a Kertész László emlékére kiírt pályázaton első helyezett
lett a beküldött versem.
2008 körül kezdtem el levelezni Lackfi Jánossal, Szentmártoni Jánossal, Pollágh Péterrel és Marno Jánossal. Ők voltak a fő mentoraim, segítettek megtalálni a saját hangomat.

- Mit tartasz legfontosabb feladatodnak írásaid kapcsán, fogalmazzunk
úgy, hogy mi az életfilozófiád?
A legfontosabb egy idézet Rilkétől:
„Borzalmas az, hogy a tények mindig eltakarják a valóságot”

46

A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA PÁLYÁZATOS ÍRÁSAINKBÓL…
A másik Pilinszkytől:
„Az igazi gondolkodás a semmire koncentrál, tulajdonképpen az igazi
gondolkodás a semmit sem gondolás.”
Ez az, amire mindenképpen rá kellene jönnie mindenkinek.

- Hány köteted jelent meg eddig, s mik a terveid a jövőre nézve?

Három kötetem jelent meg idáig: Rám csukódott ajtók mögött (2008),
Metszetek (2009), Apokrif /Az út (2010). Most van várakozásban a
Visszafordulások című lírai kötet, és egy gyerekvers-kötet, ami Gerendás Péter megzenésítésével és CD melléklettel fog elkészülni.

- 2011-ben beválasztottak a Magyar Írószövetség tagjainak sorába. Milyen lehetőségek nyíltak vagy nyílnak meg előtted ennek kapcsán?

Lehetőség csak annyiban, hogy gyakrabban tudok publikálni országos lapokban. Végül is ez egy titulus – vagy rang. Annyiban lehetőség mégis,
hogy irodalmi körünk életében nem csak minőségi változást, hanem országos szintű ismertséget is jelent.

- A hajdúböszörményben működő Kertész László Hajdúsági Irodalmi
Kör elnöke vagy; aktivitásodról, fiatalos lendületedről személyesen
meggyőződhettem. Mondanál valamit ebbeli tevékenységedről?

2009-ben alakultunk ötven taggal, azóta egyre fényesebben csengő név
a Kertész László Hajdúsági Irodalmi Kör. A Magyar Írószövetség belénk fekteti bizalmát, különben Szentmártoni János, a Magyar Írószövetség elnöke is tagja a mi csoportunknak.
Egyre aktívabban és intenzívebben veszünk részt Böszörmény kulturális
életében, ilyen például a verspályázatok lebonyolítása, a versíró versenyek, a közös programok a Városi Könyvtárral. Programjaink folyamatosan futnak, így a Zenés Irodalmi Kerekasztal, a Versek lámpafénynél,
A vers háziállat vagy vadállat, s a Rendhagyó Irodalomóra, amelyhez
megnyertük Gerendás Péter Liszt Ferenc-díjas zenészt, és ezt a rendezvényt országos méretűvé szélesítettük. De megalakítottuk a versírók közül a Bar-talk zenekart, így színesítve előadásainkat. Nem csak
városunkban, de Debrecenben az Egyetemen, a Latinovits Kávézóban,
Budapesten a Magyar Írószövetség székházában, az Uránia Nemzeti
Filmszínházban, Pápán, Nagyváradon, Hajdúnánáson, Püspökladányban is
megjelentünk már.
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- Hogyan látod a mában a kortárs költészetet, mit üzennél a ma alkotóinak?

Nehéz és a leghálátlanabb, a legmegfoghatatlanabb a kortárs költészet.
Nem lehet látványosan prezentálni. Nem olyan, mint például a festészet. Nehéz dolog versekkel operálni, megvásárolni a közönséget. Esetleg olyan kiút van, ha párosítja az ember zenével, színházzal. Vagyis ha
egy másik művészeti ág a hátára veszi, talán így népszerűbbé lehet tenni.
A gyerekversek azok, amelyek még kiutat jelenthetnek, akkor mindenképpen, ha zenével párosulnak.
A mai alkotóknak ezt üzenem: Nem szabad feladni! Törekedni kell a minőségre, ne szégyelljünk soha tanulni, ne sértődjünk meg kritikákon,
hisz azoknak is meg kell születni, hogy tanulhassunk belőle. Bárki befuthat egy karriert, csak tényleg kitartónak kell lenni. Olvassunk nagyon sok kortárs költészetet. Találjuk meg a saját hangunkat.

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

Megtalálható vagyok a dokk.hu, a Poet.hu, a Facebook, a KULTer.hu,
újabban a Barátok Verslista oldalán. Verseimet publikálja a Magyar
Napló, a Bárka, a Hitel, a Parnasszus, a Vigília, a Prae, az Agria, a Néző
Pont, a Képzeld el… folyóirat.

Jánossal való beszélgetésemet egy számomra kedvenc verse, a „Naplemente” címűből vett idézettel zárom:
„előttem a nélküled
tágas terei bomlanak
kinyílik valami roppant árvaság”

***
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