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Kedves Olvasók! 
 

A Barátok Verslista Képzeld el… című irodalmi folyóiratának ez évi követke-

ző számát a Verslista 12. születésnapja alkalmából 

adtuk ki. Ebben a számban azokat az írásainkat ol-

vashatják, amelyek elhangzottak a 2012. 10. 06.-ai 

- Zamárdiban megtartott, – születésnapi, irodalmi 

estünkön. A folyóirat elektronikus változatát to-

vábbra is megtalálják a http://kepzeldel.hu oldalon. 

Írásainkat fogadják szeretettel! Folyóiratunk olva-

sásához kellemes időtöltést kívánok!                         Gősi Vali szerkesztő 
*** 

A BARÁTOK VERSLISTA 2012 ÉVI DÍJAZOTTAI 
 

A Barátok Verslista vezetősége 2006 júliusában díjat alapított.  

A díj neve: Amatőr Irodalomért Verslista Díj 

A 2012. évi díjazottaink a következők: 

Publikációért kategóriában idén két díjat adtunk ki. A díjazottak: 

– Mentovics Éva és Kamarás Klára.  

      

Közösségért kategóriában idén két díjat adtunk ki. A díjazottak: 

– Gősi Vali és Czégény Nagy Erzsébet. 

Ez évben Különdíjat is kiadtunk. A díjazott: – Hanyecz István (shf). 

     

Gratulálunk valamennyi díjazottnak! 
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Bodó Csiba Gizella: Álomkereső 
 

Az álom izzadt gyöngyei 

Emeltek cseppkő-gúlákat 

A lélekkatedrálison, 

Faragtak kép-kockákból 

Gyámkövet e hajlékban 

Néhány íves, belső oszlopon. 

Hajnalonként minden összeomlott 

S mint földrengés után, 

Bukdácsolt a romhalmazok felett, 

Hogy összerakja; 

Mi játszódhatott egy másik 

létsík színpadán? 
 

Az emlékezet vergődött 

selyem lámpaernyő alatt, 

körbe-körbecsapódott 

a megvilágított gondolat. 
 

A reggel fáradtan ébredt, 

tompa foltokon fennakadt 

a lábadozó pillanat, s valahol 

ott ragadt, ahol elmaszatolt képen 

az éj lett száz kalanddal 

gazdagabb. 

 

 

Bodó Csiba Gizella: A szavak íze 
 

Nyelvem ízlelgeti a szavakat, 

Hisz a szavak ízesek, 

Imént csípős, borssal vegyített, 

Egy másik szelíden édesebb. 
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Egy férfiútól paprikásan 

Felborzolt, piros; 

Egy szőke lánytól ropogósan 

Fess, almaillatos. 

 
Ízlelgetem a szavakat, 

Garatom hangot öblöget, 

Ízlelgetem a szavakat, 

Hogy tisztán adjam át Neked. 

 
Szavak templomai: szózatok, 

Kígyóméreg, mi káromol, 

Szép szavak velünk születtek, 

Velünk halnak majd elhalón. 

 

 
Bodó Csiba Gizella: Lélekhúrokon 

 
Hallasz-e levelek zizzenése mögött, 

szél-sziszegés hullámzó zenéjében, 

a harangnyelv egyetlen kondulása fölött, 

mintha szóltam volna félálomban? 

 
Érzed-e kezem néha ütőereden, 

Ahogy veled együtt dobbanok, emelkedem? 

Érzed-e, hogy karomba zárnálak gyengéd-erősen? 

De már nincs karom, nem tehetem! 

 

Látod-e, mozdul a mogyoróbokor, 

S lábad elé ejti kicsi, tömör magját… 

Ne lépj rá, emeld fel, töröld meg: 

Némaságom tekerte levélbe egy apró, koppanó darabját. 
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Tudom, hogy hallasz, 

Tudom, hogy látsz, 

Tudom, hogy érzel, 
 

Ez nem az érzékszervek adománya! 
 

Lelkeddel hallgatsz, 

Látsz és érzel, 

- Nem illúzió, - 
 

Ez a lélekhúrok szimfóniája! 

 

 
Gizi Zamárdiban, a Verslistás csapattal 

 
*** 

A Barátok Verslista honlapja megtekinthető a 

http://portal.verslista.hu címen. 

A Poéta Irodalmi Portálon friss pályázatokat találsz folyamatosan. 

A portál a http://www.poeta.hu címen található. 
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Schvalm Rózsa: Boldog gyermekévek 
 

Boldog gyermekévek, 

felvillanó fények. 

Ősz egén gomolygó, 

színes emlékképek. 

 

Oly más volt a világ, 

és oly más voltam én. 

A gyermekszív csupa 

öröm és csupa fény. 

 

Tiszta kék volt az ég, 

zöld s virágos a rét. 

Álmok szőtt’, szép regény, 

mit sugallt, hittem én. 

A gyermeki álom 

azóta oly sokszor 

darabokra hullott 

valóság-korláton. 

 

Mostoha sors néha 

zord arcát mutatja. 

Rávetül árnyéka 

jövendő holnapra. 

 

Az élet mégis szép! 

Fénytükrében remény, 

tündöklő szivárvány, 

színjátszó tünemény.

 

 

Schvalm Rózsa: Porlepte úton 
 

Porlepte úton szél sodor, 

vágyakozom a forráshoz, 

friss vízre, mely szomjat oltó, 

s megtisztít az út porától. 
 

Élő víznek kútforrása 

szólít, és vizét kínálja, 

Ige szava édes cseppje, 

szomját oltja a lelkemnek. 
 

Betölt fénnyel, szeretettel, 

hit útján vezet reménnyel, 

míg a célba elérkezem, 

s a túlparton megpihenek. 
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Keszy-Harmath Dániel: Romlott barátság 

 

Honnan bújhat még elő 

Honnan várhatom 

Hol vannak hamvai 

Hol van barátom 

Hogy tehettük tönkre 

Hol rontottuk el 

 

Elmúlt hát örökre 

Kihunyt gyertyaláng 

Feslett bizalom 

Barátság-posztóban 

Kínos szakadás 

Kiszáradt virágföld 

 

Gyökerek vagyunk 

Mi magunk ástuk el 

Mélyre a magot 

Kinőtt a féltés 

A „mindent megadás” 

Összefonódás 

Reményekkel bírhat 

Feloldozó locsolás 

Meghozza a zápor 

A lelki megújulást 

 

Barátság nem szűnik 

Suttogva dalol 

Mindig felizzik 

A régi hant alól 
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Keszy-Harmath Dániel: Utazási empátia 

 
 Nem azonnal vettem észre a fiatal nőt, aki ugyanott szállt fel a 

metróra, mint én, csak akkor, amikor mindketten a célhoz, a nyíló met-

róajtóhoz közelítettünk. Zsebibabaként csüngött a mellén egy apróság, 

sárga kis előkében. Beszálláskor vetettem rá egy pillantást, és meglát-

tam, hogy a rózsaszínbe öltöztetett apróság pár napos lehet csupán.  

A nő arcán aggódást, szeretetet és félelmet láttam. Mintha a története 

az arcára lett volna írva. „Elhagytak, itt hagytak ezzel a kis tündérrel 

ebben a félelmetes és zsibongó világban.” És arra gondoltam, hogy a 

metró hangjának decibeljei micsoda károsodást idézhetnek elő már 

most a kis ártatlannál. Tényleg. Mit ártott ő? Mit ártott, hogy az apu-

kája elhagyta? Mit ártott, hogy ekkora hangzavarban kell utaznia?  

Egyáltalán: miért kell utaznia? 

 
 Miután leültem, észrevettem srégen szemben egy fiatal fiút. 

Neki is fülhallgató volt a fülében, de szerencsére se az ő zenéjét, se a 

metró egyetlen buta zaját nem hallottam a saját zenémtől. A fiú is zak-

latott volt, talán kissé részeg, s látványosan tátogta a hallgatott zene 

szövegét. A mimikája félelmetes volt.  

 
 Mellette hirtelen felbukkant a következő megállóban egy kö-

zépkorú japán nő, majd észrevettem, hogy a férje is felszállt a metró-

ra. A férfi elővette a beláthatatlan pénzbe kerülő okostelefonját (vagy 

valami hasonló okoskütyüjét), s mivel japán volt, nem is csodálkoztam 

rajta, hogy kb. 50 éves kora ellenére lelkesen nyomkodja az átkozott 

készüléket. A nő szemközt ült le, a férfi pedig mellém. Ekkor már kezd-

tem gyanakodni, hogy valami baj van, majd a nőn hihetetlen világfájda-

lom lett úrrá. Elsírta magát. Lelkes turista lehetett mindkettő, mert 

ócska BUDAPEST feliratú baseballsapka volt a fejükön, s most a nő hir-

telen levette, és abba törölte könnyeit. Keservesen sokat. Mintha a 

férje most is a frissen bevallott szeretőjével okoskommunikálna, ő pe-
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dig tehetetlen. Alárendelt helyzetben van, feleségként, ötvenesként, 

hajdani szépségét bőven maga mögött hagyva, egy idegen országban. 

 
 A japán nő keserves sírása elfojtott, magányos depresszióba 

torkollott. Mármint nálam. Próbáltam másfele nézni, de a bolond fiú tá-

togása, a japán férj kütyüzése vagy a leendő halláskárosult kisbaba lát-

ványa sem volt sokkal szívderítőbb. Én is elsírtam magam. A világ összes 

fájdalma és keserve összpontosult a metrókocsiban. Egy másik utas el-

szivárgásakor pedig a japán nő mégis átült a férje mellé, de sértetten 

felhúzta a lábát, és kifelé fordult, férjének háttal. 

 
 Aztán észrevettem, hogy az anyuka mellett ülő – szintén csík-

szemű – férfi szóba elegyedik vele, segítséget kér. Mosolyogni kezdtek. 

Anyuka kézzel-lábbal elmutogatta, hol kell leszállni, s azt vettem észre 

a mélydepresszió megélése közben, hogy mindjárt nekem is le kell száll-

nom. A mosolygós külföldi még egyszer megköszönte a segítséget, majd 

felpattant. Ekkor láttam meg, hogy vele (és az újszülöttes hölggyel) 

szemben ült még egy ázsiai nő egy kisgyerekkel. Ők is felálltak. Majd az 

egymásra valamiért nagyon haragvó japán pár is felállt, s csakhamar ki-

derült, hogy ők mindannyian egy nagy család. Együtt szálltak le, a férfi 

eltette a kütyüt, és átkarolta feleségét, aki a családtagok előtt már 

nem vállalta tovább könnyeit, s túltette magát sérelmein. Nem néztek 

vissza. Bár én még mindig bámultam őket. 

 
 A bolond fiú is leszállt, s észrevettem rajta a szurkolói szala-

got, ami focimeccsre érkezéséről tanúskodott. A kismama pedig boldo-

gan ölelte kisdedét, nem gondolva arra, hogy a metró milyen zajos is. 

 
 A japán újraegyesülés és megbocsátás, a lelkes szurkolói pilla-

natok felfedezése és a fiatal anyuka önzetlen szeretetét látva rádöb-

bentem, hogy le kell szállnom a bánat metrójáról. A kisbaba pedig édes-

deden alukált, az ő végállomása még messze volt. 
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Keszy-Harmath Dániel: Szeretlek 

 

Mentaszórt rosébort iszogatván, 

Pár napnyi karnyújtásnyira tőled, 

Hálát adok, akárkinek is, 

Hogy ismerhetlek téged, 

S hogy annyira, annyira szerethetlek téged. 

A nagy űrt kitöltötted, 

A szívfájdalom már bőven a múlté. 

Most rápirul arcomra a boldogság. 

Irigyesek és örvendező barátok vesznek körül, 

A szobámat még áthatja illatod, 

Együtt fűtöttük be izzó erotikával, 

Közös pillanatot idéz minden szöglete. 

Az, hogy így szeretsz, 

Ajándék számomra, 

De az, hogy én szeretlek, 

Megváltás számomra, 

Feloldozás életem szebb korszakára. 

 

 

Varga Katalin: A hajléktalan dala 

 

Csak néz maga elé a padon. a hajléktalan. 

Ragyogó szemében, mostani nehéz sorsa van. 

De nem adja fel, tudja, csöndesen harcol tovább. 

Most még didereg kint, de érzi, talál egy szobát. 

Eljön majd a nap, amikor emlék lesz a küzdés. 

Gondolataiban béke lesz, felragyog az ég. 

Nem lesz többé másoknak egy szegény hajléktalan. 

Soha nem fog már éhezni, fázni, új célja van. 
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Varga Katalin: Végső órán 
 

Mégis el kell neked ezt mondanom. 

Tudd meg, most van erre jó alkalom. 

Ugye, tudod azt, menyire szeretlek? 

Neked köszönhetem életemet. 

 

Nincs annyi virág, mi elég lenne. 

Szavaim is kevesek tán erre. 

Nem akarok én itt ömlengeni. 

Csupán Édesanyámat szeretni. 

 

Nem akarok bús gondolatokat. 

De, tudod, így hozta a hangulat. 

Olvassad hát, lányod mit szeretne. 

Véssed most az emlékezetedbe. 

 

„Mint éji szellő a virágokat. 

Megcsókolom harmatos arcodat. 

S ha majd te is a testet vetkezed. 

A végső órán melletted leszek.” 

 

 

Viemann László: Illúzió halma 
 

Gondolatomban amint tündér tánc 

Megjelensz s látom bájos arcodat 

Velem vagy és akarlak mégis bánt 

Szellőd ad simító aggodalmat 

Suhant vibráló szemet rezzentőn 

Érintő vágyam csak illúzióm 

Kereslek akár kámfort elvesztőn 

Megbánóan tiltott gyümölcs vágyóm 
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Nő illatod újra és újra száll 

Ámorít lényed körüli fantom 

Ellenállhatatlanul s leigáz 

Sokszor álomszerűen gondolom 

Érzem selymes karod mi simítva 

Pehelyfinom illúzió halma 

 

 

Viemann László: Bölcsőm 
 

Bölcsőm és kenyerem voltál, 

Ringattál, mint szél a kalászt, 

Tapostam tarlód, hol kaszált, 

Igaz, néha sebet szúrtál, 

Mégis szép emlék maradtál. 

Izzadva hordtam kévéid, 

Hogy ehessem old kenyered, 

És legyen zsíros újévim. 

Hej, de szép ám az emléked, 

Ringj, ringó búzaszál-kalász, 

Ha szúrtál is, hű maradtál, 

Arany színű búzakalász. 

Ringjon emlék-bölcsőm reám, 

Bárhová lettél! „Elszálltál!” 

 

 

Czégény Nagy Erzsébet: - dimenziók – (petla-versek) 
 

Zárkattant-magány telepszik vállamra, 

fogolyként tart idő és tér, elveszettként 

kóborgok szobám Te-illatában, 

markomban szorítva féltve őrzött perceinket. 

Tudom, szemünk egyfelé néz, mégis oly nehéz 
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elfogadni mindent, mi nélküled létezik. 

Kint ugyanúgy dalolnak a madarak, s 

a szőnyeg is úgy simul talpam alá, mint 

amikor még itt voltál, csak a dimenzió más. 

Meghalt a ragyogás. 

De ha megjössz, egymásba nyílunk, mint 

két árva kapu. 

 

 

Czégény Nagy Erzsébet: Anyám 
 

Mindig úgy nézel rám, mint a legszebbre. 

Szemed megrepedt tükör. Hosszú évek 

égették bőrödbe e nincstelenséget.  

Minden este imádkozol. Elmosom 

ebéd után a tányérodat, te még 

ülsz egy kicsit, bennem gyönyörködsz. 

Eszedbe jutnak ifjú éveid, azt mondod, 

olyan vagyok, mint te. Hallgatunk a rekedt 

homályban, csendélet szunyókál az asztalon. 

Mielőtt elmegyek, tenyerembe simítom múltad. 

 

 

Czégény Nagy Erzsébet: Egyetlen egész (petla-versek) 
 

Függönyrebbenésben érzem illatod, 

vörösben, mint bársonyos pipacsok, 

s úgy lángolnak, égnek, 

mint perzselő napban a meredélyek. 

Ujjhegynyi érintésedben reszketek, 

s minden eltöltött percek veled 

óriássá nőnek, - erdőben fenyők -, 

fénybe vágyón mennybe menetelők. 
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Ugye, még járnak nekünk boldog évek? 

Apró félelmeink bennünk élnek: 

élősködők. Talán már túl késő? 

A múlt kövei: egymásra rakott hosszú lépcső. 
 

Hátrahagyott lábnyomaink távol s közel. 

Mi csak rakjuk - kőre kő – egyre fel, 

s bár a vége homályba vész, 

nincs már két fél, csak egyetlen egész. 

 

 

Gősi Vali: Illúzió 
 

Álmomban olykor hazaindulok 

a folyón ívelő, öreg hídon át, 

és összeáll a régi, szétesett világ. 

A domb fölött hűen őrködő templom 

a fényben újra fehéren ragyog, 

hársak édes illata bódít, 

míg harang szavára lassan ballagok. 

Hozzám hajolnak a jegenyék az úton, 

árnyukban kicsit megpihenek, 

és magamhoz ölelek közülük néhány 

megfáradt, ráncos kérgű öreget. 

E szelíd vidéken némán megállok 

minden éledő emlék előtt - 

ismerős bokrok sóhajtják kérdőn: 

hová tűntek a beszédes tegnapok…? 

S vezekelve hűtlenségemért, 

lehajtott fejjel imát suttogok: 

lelkem terhét, a maró bűntudatot 

- vállalt sorsommá - áldással fogadom, 

amiért a kedves, otthoni tájról 

- legalább néha – álmot láthatok. 
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Gősi Vali: Nélküled 
 

Hallgatás lopózott közénk 

zongorafutam rezzent a csenden át 

a perc ólomlábakon állt velünk 

fáztam 

könnyű cipőm szétfoszlott azóta 

emlékszem 

kioldott sálam ismét nyakamra tekertem 

hogy érintésével reszkető testem 

helyetted vele ölelkezhessen 

szerelmünk emlékjégcsapjait 

melengettem mikor fölsírt egy hegedű 

a búcsúdal azóta zokog bennem 

koldus-lélekkel hallgatom 

és közben megfagyok nélküled 

 

 

Gősi Vali: Tükre lennék 
 

Tükre lennék tiszta mosolyoknak, 

gyűjteném hosszan magamba a fényt, 

visszacsillannék borús alkonyatban, 

idézném a tavasz színét, melegét. 
 

Ajkamon a hang hiába némulna, 

a szememben bújó, ősi csillogás 

emlékként élne tűnt mosolyokban: 

rejtőzködő fényű, szelíd folytatás! 
 

Féltve őrizném, végeérhetetlen 

vigyáznám végtelen, titkos rejteken 

őseim kincseit, tiszta hagyatékát: 

áhítatot régi templomkerteken, 



A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA  SZÜLETÉSNAPI SZÁM 

 

 15 

szálló madaraknak éteri dalát, 

míg erdők, folyók, mezők illatára, 

örök hajnalra virradna a világ. 

 

 

Kamarás Klára: Tudom 
 

Tudom, hogy előbb kellett volna 

nevetni, sírni és dalolni, 

már minden elszállt messzi múltba, 

avas a kamra, s kincse talmi. 

Nem is az fáj, hogy ez vagy az volt, 

hanem, hogy a múlt megmeredt holt, 

s már nem változtat rajta semmi, 

de mégse lehet elfeledni. 

Majd mikor a föld lesz az ágyam, 

betakar, és átölel csendben, 

fű nő az úton, melyen jártam, 

s rozsdás kolomp dalol rekedten. 

 

 

Kamarás Klára: Csak ennyi 
 

Visznek már, visznek már 

rózsaszín csipkében 

nagyanyám horgolta 

édesanyám varrta. 

 

Visznek már visznek már 

csendes ringatással 

bársony öleléssel 

harang szava kondul 
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Göndör fürtjeimre 

szentelt vizet szórnak 

szemeim tetőzve 

hamuval kenetnek 
 

Anyám tején nőttem 

anyám főztjét ettem 

szerető szavában 

sose kételkedtem 
 

Visznek már visznek már 

tanítók elébe 

tanárok elébe 

megmérik mit érek 
 

Visznek már, visznek már 

hófehér ruhában 

oltárnak elébe 

vőlegény kedvére 
 

Ringattam szoptattam 

ápoltam neveltem 

akárhogy féltettem 

jaj mi lesz belőlük 
 

Menni kell, menni kell 

hajam feketéjét 

téli szelek tépik 

havat szórnak rája 
 

Visznek már visznek már 

örök pihenésre 

ennyi csak az élet 

el ne feledjétek. 
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Kamarás Klára: 

A lombok között szél zihál 

 
A lombok között szél zihál, 

és tépett szárnyú angyalok 

reszketve súgnak új imákat: 

Törvényt, Urunk, törvényt, erőt, 

hogy lerázhassuk unt igánkat. 

 

A lombok között szél zihál, 

s a porban rongy plakátok úsznak, 

jajong már, ki tévútra tévedt, 

bocsánatáért esd az Úrnak: 

Látod Urunk, velünk kiszúrtak. 

 

A lombok között szél zihál, 

nagy förgeteg lehet belőle, 

ma még csak halk a jaj, nyögés, 

de orkán lehet már jövőre. 

De mondd, kinek megy rá a bőre? 

 

 

Koncz-Kovács Anna: Ej, mi a kő? 

 
Pörikém kétségbeesetten csörgeti a négyezer-ötszázhuszonöt forintnyi 

aprót, kiborítva a hímző szakkör pirosrózsa-kéknefelejcs mintás kicsiny 

hímzett bukszáját a napköziotthon billegő lábú asztalára. „Ez még az 

anyagköltséget sem fedezi” – aszongya Mucikám együttérzőn kikuk-

kantva fülre tekerhető pápaszeme fölött. Manyikám ráncosra húzott, 

szigorú szájával, nagyot sóhajtva gombolja be kekibarna, kötött szvet-

terét. Incikém és Ancikám mást sem tudnak tenni, mint fontolóra ve-

szik, tüntetésként ne húzzák-e át a tűt a megrajzolttól eltérően közös 
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terítőjükön a komádi rák-motívumot ábrázoló, csattogó ollócskákon. De 

mivel az ügyön nem tudnak előremenetelt foganatosítani, úgy döntenek, 

nem engednek meg maguknak ilyen merész öltést. „Na, most mi lesz, 

anyám?” – teszi fel a költői kérdést Manyikám, jóllehet egyik idős 

hölggyel sem áll rokonságban. „Mást kell kitalálnunk” – tudatja a csoport 

esze, az alig nyolcvankilenc százalékosan rokkant Pörikém, minek hatá-

sára mégis megáll a tű a levegőben. „No, de mit?” – érzékelteti Ancikám, 

hogy nem főzik olyan forrón a kását Bihartöpörtyűn. „Van egy ötletem” 

– így Pörikém, s már húzza is elő a minap talált hétköznapi kavicsot a 

zsebéből, s bemondja az unalmast: „Van kiút”. Az öt hölgy a kavics fölé 

remeg, s jelenésként hunyorog a messiásnak tűnő kőcafatra.  

A munkát hamar elosztják: Ancikám a pénztáros, hiszen harminchét 

éven át szolgált postáskisasszonyként. Incikém lesz a vécés néni, tekin-

tettel a háromnaponta esedékes vízhajtójára. Manyikám árulja a vatta-

cukrot, hiszen a 17,9-es cukrával nem kell attól félni, hogy kieszi a va-

laha volt legleleményesebb hímző szakkört a vagyonából. Mucikám iga-

zítja el a parkoló autókat, hiszen benzines tolókocsija révén neki van 

ebben a legnagyobb tapasztalata. Pörikém – nehogy elpazarolja a tehet-

ségét – a társaság direktoraként irányítja a négy anyámat egy kellemes 

hűvös szobából, és intézi a tennivalókat mobiltelefonja segítségével.  

A bejárat fölött hatalmas tábla díszeleg: „Kőbánya Valóság-show”. Lá-

togatók ezrei rohamozzák meg a megfelelően reklámozott földtani je-

lenséget, valamint voksolók trilliárdjai terhelik Pörikém mobiltelefonjá-

nak hálózatát. Sztalaktit kihívta párbajra Aventurint: itt a lételem a 

tételem. A kőbánya összetétele sokszínű, így ez a lépés ellentétes ér-

zéseket vált ki a kőzetekben és féldrágakövekben. Achát, Sztalagmit 

és Bazalt Sztalaktit mögé csatlakoznak, míg Ametiszt, Rózsakvarc és 

Kőszén Aventurint támogatják. A pliocén időszak második félidejében, 

azaz két és fél millió évvel ezelőtt, még műsoridőn kívül kezdődött ver-

seny a fináléhoz közelít, ennek lehetünk most szemtanúi: amelyi-kő-jük 

később korrodálódik, az nyer. A tévénézők közül annak, aki a legtöbb 

sms-t vagy regisztrált hívást engedi meg magának kedvence javára, a 

műsor létrehozói nem kisebb nyereményt sorsolnak ki, mint a hideg na-
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pok és a felfázás ellen derékmelegítőnek kialakított, Incikém által ki-

termelt vesekövet. Az e heti műsorban folytatódik a Bika csillagjegyűek 

kedvence, Rózsakvarc és a vulkanikus Bazalt szerelmi története, ahol a 

különböző érdekeltségű csoportokat favorizáló két celeb vonzalma az 

ellentétek bűvöletében orbitális szenvedéllyé alakul, melynek kő-

vetkeztében különvonulnak a tizennyolcas karikát jelképező barlangba, 

ahol rájuk szakad a mennyezet, és chilei bányászok módjára kivonják 

magukat egy időre a forgalomból; s ezzel együtt Pörikém döntésére ki-

zárják őket a játékból. A megmaradt hat játékos töretlenül folytatja a 

küzdelmet, leszámítva Sztalagmitot, aki oly sokáig mered az égnek 

ágaskodva, hogy megrogyik a saját súlya alatt, minek következtében 

Mucikám rohammentők segítségével szállíttatja a helyi ásványkiállítás-

ra. Kőszén nem tudja feldolgozni, hogy párja, Grafit a bánya falain kívül 

maradt, s csak párbajok idején láthatja a monitoron néhány pillanatra, 

akkor is sokat sejtetően összemosolyogva szomszédjával, a már hatal-

mas életművet felvonultató Fosszíliával, hogy Kőszén barátunk úgy sej-

ti, megkövült bennük a szerelem, ezért reményei – párjával és a győze-

lemmel kapcsolatban – szerteporladnak. Ametisztet és Achátot 

acharatukon kívül Manyikám söpri ki merő véletlenségből a vattacukor 

hurkapálcák összeterelgetése közben, aminek eredményeként a nénit 

zárják ki a műsorból, s büntetésből meghagyják neki, hogy posztumusz 

pizsamatartó emléktextíliát hímezzen Achát- és Ame-tiszteletére a 

korán lefekvő tizenkét éven aluli nézők számára, akiknek a műsor meg-

tekintése még nagykorúak felügyelete mellett sem ajánlott, így arra 

kényszerülnek, hogy hat-tizennyolc év elteltével műsoros kazettáról 

nézzék meg a 2010-es évek aktuálpolitikai törekvéseit demonstráló va-

lóságshow-t.  

Nos, a végső küzdelmet Sztalaktit és Aventurin vívja. A bihartöpörtyűi 

kőbányában emberek tízezrei tolonganak – Manyikám hiányában vatta-

cukor nélkül maradva – csak lássák, kedvencük nyeri-e az évmilliók óta 

tartó küzdelmet a mai napon, ha már annyi időt, energiát, bizalmat, 

pénzt és boldogsághormont áldoztak kiválasztottjukra. Ancikám nem 

győzi szedni a belépődíjakat; Mucikám igazgatja a látogatókat, kiknek 



KÉPZELD EL… – IRODALMI FOLYÓIRAT 2012/4-5. SZÁM 

 

20  

egy része Incikém toalettje előtt kígyózik; Pörikémnél égnek a telefon-

vonalak, míg Manyikám a napköziotthonban varrja a pizsamatartót a 

gyermekkorú állampolgárok részére, s fél szemmel a képernyőt sandít-

ja: várja az oly régóta esedékes korróziót. Ekkor váratlan dolog törté-

nik: a személyi igazolványt ellenőrző, facekontrollt végző Ancikám 

éberségét kicselezi egy tizenegy éves kisfiú, aki átverekedi magát 

Mucikám tolókocsija előtt, beelőzve az Incikémnél kígyózó tömeget, el-

terelve Pörikém térfigyelő kameráinak adását, odaoson Sztalaktithoz – 

Maniykám standjának hiányától megzavarodva – csavaros cukorkának 

nézi, s puszta erőből kettéreccsenti sokat megélt finalistánkat, felfüg-

gesztve a függő cseppkő reményeit a végső győzelemre.  

Aventurin megnyeri a játékot. Incikém veseköves derékmelegítőjét ki-

sorsolják, s odaítélik egy kabalarekesztői harminchét éves villamosmér-

nöknek. A közönség tombol. Aventurin rajongói pezsgőt bontanak, ami-

nek hatására habparti kerekedik. Sztalaktit szimpatizánsainak félté-

keny őrjöngése tömegverekedést robbant ki, mely a habos pezsgőben a 

kőbánya porával elegyedve iszapbirkózásba fajul, új trendet és potenci-

álisan vadiúj műsort kezdeményezve hétköznaponként este nyolc órakor 

a tévénézők tömeghisztériába kergetett egyéniségeinek legnagyobb 

örömére. Pörikém, Mucikám, Incikém és Ancikám csatlakozik a 

napköziotthonban maradt Manyikámhoz – a bevételt kollektíven birto-

kolva, melynek még legálisan leadózott egyenlegmaradványa is bőven 

fedezi az öt öreganyám hímző szakkörének textília-, cérna-, olló- és tű-

költségeit, előreláthatólag legalább a következő esedékes ősrobbanásig. 

De hogy azután mit kezdenek, ha később mégis kifutnak a pénzből, az 

már a jövő zenéje.   

 

 

Szabó Edit Irma: Sokszólamú csend 
 

Összekuszálódott 

szálakat bogozunk 

foggal-körömmel. 
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Sejtmélyig hatoló 

felajzott percek 

szivárognak az 

egymásra találás 

résein. 

Ugyanaz a vágy, 

ugyanazzal az örömmel. 

Magamhoz emellek 

sokszólamú csendben. 

Gyöngyház-látomásom 

érzékfölötti út, 

a teljesség 

lélekmerengőn ölel, 

fényörvény táncol 

a mindenségen. 

 

 

Szabó Edit Irma: Tenyérnyomat 
 

Szeretetszálakat 

tekertem köréd, 

parázs-órák, 

percek vitték hírét, 

hogy neked tornyoztam 

izzó halomba a lángokba 

csomagolt szenvedélyt... 

Lázam enyhíted, 

homlokomon 

hűs érintésed. 

Két tenyeredben 

szimmetrikus vonalak 

őrzik sorsodat. 
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Ujjad siklik, simogat, 

az életerő lassan 

visszatér belém... 

Istenként ölelj! 

Engedd, hogy 

szívvonalad 

ívébe rejtsem, 

s kezem 

kezedben 

pihenjen! 

 
 

Szabó Edit Irma: Tengervarázslat 
 

akár egy búvár 

víz alá buktál 

felhoztad nekem 

a tenger kincseit 

kagylót 

morajából hangot 

mélyből 

kibuggyanó vágyat 

remegést 

tengerisün-házat 

éjszakába bújó 

szökött színeket 

hullámtáncot járó 

merülő időt 

habokba hulló 

gyöngycseppeket 

s utat 

mely hozzád vezet 
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Dobosi Valéria: Fényfüzéren 

 
fényfüzéren fut az utca, 

de sírnak sötét ablakok, 

csönd vacog az angyalhajban, 

és nem látszanak csillagok, 

 

feketednek száraz ágak, 

zord szél seper egy dallamot, 

késik, akit hazavártak, 

pedig látták, hogy ballagott 

 

görnyedten és csalódottan, 

kis kabátjába szél kapott, 

kereste a kihűlt kéményt, 

 

várta, hogy a zár majd kattan, 

amit egyszer rég otthagyott, 

fut a szél, és mindent széttép…. 

 
 

Dobosi Valéria: Hársfa 

 
hársfa hasábokat hemperget a tűz – 

érzem a benne rejtező nyárszagot, 

az emlékezés lassan szót szóba fűz, 

míg elrévedek, s lélekben ott vagyok 

 

a porban heverő hárstörzsek körül: 

levert lombjukban lázadva, de ragyog 

a virágzás, a szerelem, szenderül 

vallomás, ígéret és madárdalok 
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halnak meg a fűrészek vad zajától: 

vérzik a karcsú hársfaág, siratom 

vacogva, némán, nem értek szavából 
 

annak, aki szerint kövesült atom, 

rideg tárgy, megtermelt anyag, ami fűt, 

s hársfa hasábokat hemperget a tűz… 

 

 

Golán Angéla Gabriella: Aludj, Csillagom 
 

Tested ezüstbe takarja az éj. 

Magadra húzod didergőn a létet. 

Szemed tükrében még ragyog a kéj, 

s az el nem tűnő, napáztatta képek. 
 

Csöndben, ködbe fúl puhán az élet, 

elmerengsz az álmok tengerén. 

Eléd kúsznak csipkeszárnyú lények, 

s átsiklasz, hol téged vár a fény. 
 

Aludj! 

Érezd, hogy itt őrzöm a lelked, 

s kezem feléd a téren áthatol. 

Leveszem, ha kéred, válladról a terhet, 

s – Csillagom - felébredsz, én várlak valahol! 

 

 

Golán Angéla Gabriella: Temet-Ők 
 

Kitárul a végtelenség, 

s az idő vaskeze lazul. 

Beszűkül az azúrszín kék, 

s a légben már a szél az úr. 
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Éteri dallamok szállnak, 

s a lélek zúgása pihen. 

Megtört szívek köddé váltak, 

már nem kívánnak semmit sem. 

 

Fáradt testek szétmállottan 

elhagyták a csontjaik’. 

Nem találni vágyat ottan, 

magukkal vitték titkaik. 

 

Kő mutat az elmúlt létre, 

rajta kezdet s vég jele. 

Eltávoztak mind a fénybe, 

s rajtuk nyugszik az ég keze. 

 
 

Golán Angéla Gabriella: Megnyugvás 
 

Mellettem álltál gond nyomán. 

Magadban hordtad testemet, 

s bár fenyítettel is talán, 

de értettem, ez mért lehet. 

 

Elhagytál többször, s fájt nekem, 

s kísértett engem bús magány. 

A sírás ült a lelkemen… - 

mért hagytál el? Ma már talány! 

 

Sok évnyi, könnyes éjszakán 

bennem megért a felelet: 

Nem fontos már, mi volt, anyám, 

már nem uralnak kételyek. 
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S ha néha sírom e napok 

elhamvadó emlékeit, 

erőssé váltam, s harcolok, 

az élet engem nem taszít! 

 

S mint langyos szellő őszi fát, 

ha majd testedből vetkezel, 

elsimítom a sors nyomát, 

veled leszek, ha menni kell! 

 

 

M. Simon Katalin: Nyári nap a Hargitán 
 

Őseink nyomdokában járunk, 

Hol forrás pezseg gyökér alól, 

Táltos fenyők éltes honában, 

Hol regék kelnek ős hantokon. 

 

Ahol hajnalköntösben a nap 

Vigyázó lándzsák hegyére száll, 

S ég magasán sziklák közt izzik 

Merészen a havasi gyopár. 

 

Gyantaillatot lehel az est, 

S a szendergő alkonyfényben 

Áhítattal kérünk mennyei 

Áldást e földi fenségre! 

 

*** 

A Képzeld el… című folyóiratunk a következő címen található: 

http://www.kepzeldel.hu 

 
(A műsor a 40. oldalon folytatódik)
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CZÉGÉNY NAGY ERZSÉBET: ZAMÁRDI, 2012. 10. 05-07.  

A BARÁTOK VERSLISTA 12. SZÜLETÉSNAPI TALÁLKOZÓJA 
 

Első nap: 
A vonat dübörög alattam. Daram, daram, daram. 

A másik oldalon egy anyuka a pici babájával. A pici kicsit nyűgös, kalauz 

jön, nem fér el a gyerekkocsi mellett. Rászól az anyukára, beljebb is le-

hetne tolni. A nő arcán gúnyos fintor jelenik meg, de később beljebb 

tolja. Daram, daram, daram. 

Gondolataim Zamárdi körül járnak. Jó lesz újra találkozni kedves bará-

tokkal. Már nagyon várom. Újra láthatom-hallhatom Vali higgadt, lélek-

nyugtató megjelenését, Anna pajkos pillantásait, Angéla vibrálá-

sát/tüzét, Marika eleganciáját, Danó kisfiús báját, Edit kedves szavait, 

várom a találkozást Mentovics Évával, vele még nem találkoztunk sze-

mélyesen, s végtelenül sajnálom, hogy Si mégsem tud eljönni, hiányozni 

fog a bölcsessége, ami belőle sugárzik. És természetesen, de nem utolsó-

sorban Attila! A Barátok Verslista mozgatórugója. Daram, daram, daram. 

A vonatablakon túl lábuk nőtt a fáknak, s úgy szaladnak tova, hogy kö-

vetni sem tudom őket. Fény csordogál a kontyaik között, s a nagy se-

bességtől szalagként lobognak. 

Az ősz már a kertekbe költözött, s összemaszatolta mindenféle színnel 

a tájat, s olyan most az egész, mint egy hatalmas festékpaletta. 

Itt-ott még látható a tegnapi eső nyoma nagy tócsa képében, melyben 

éppen fürdik a nap. Nekünk kedvez az idő. 

Nyugati pályaudvar, s két metróutazás után találkozom Angélával. Ül a 

bőröndjén, integet. Szőke haján huncut fény szaladgál. Örülünk egy-

másnak. Később a semmiből bukkan fel Danó. Bájos kisfiús mosolya min-

dig megérint. Kelenföldön csatlakozik hozzánk Vali és Feri. Hozzák ma-

gukkal a számomra „mindigbékét”. Hiányoztak már. 

A zamárdi vasútállomáson Anna és barátnője siet elénk, távolabb Attila tü-

relmetlenül álldogál. Gondolom, már izgul. Mindannyian örülünk egymásnak. 

Anna házánál találkozom végre Mentovics Évával, aki a lányával, Klaudiával 

érkezett, Klaudiával. És persze Editke és a férje, Laci. Jó látni őket. Majd 

megérkezik Marika is, később Anna férjét, Gyuszit is üdvözölhetjük.  
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A szállás elfoglalása, annak beosztása már megtörtént, Éva a lányával 

és a később érkező Anitáékkal: Annánál; mi, Angélával, Marikával, Edit-

kével és Lacival, Valival és Ferivel, Attilával és Danóval MAGDI NÉNI-

nél vagyunk elszállásolva. 

Már visszafelé tartunk, amikor megáll egy kocsi mellettünk, és kihajol 

belőle egy ötven körüli hölgy, megkérdezi, mi vagyunk-e vendégek annál 

a bizonyos háznál. Igen - feleljük. Ő a Magdika - feleli. Leesik az állunk! 

Ő Magdi néni. Mi tényleg egy „Magdinénit” vártunk!   

Annánál készül a vacsora, mi már közben frissen sütött pogácsát maj-

szolunk, ezalatt megérkezik Gizi a barátnőjével, Teréziával (a Szt. Gel-

lért Kiadó vezetőjével). Nagyon örülök, hogy újra láthatom! Hozza Atti-

la meglepetését, nagy a susmus, nehogy Attila meglássa. Sikerül a meg-

lepetést úgy elhelyezni, hogy ne vegye észre az érintett. Mindenki a 

szokásos képeslapok aláírásával foglalatoskodik. 

Közben megérkezik Attila testvére, Anita a barátjával, s kezdődhet 

végre a vacsora, mert már mindenkinek kopog a szeme az éhségtől. Fi-

nom pálinkák és bor a vacsora kísérője. 

Attila pakol, osztja szét a magával hozott nyereménykönyveket, DVD-

ket, antológiákat… A Sodrásban c. antológiákat átviszi Magdi néni házá-

hoz – ezek később kerülnek kiosztásra, hisz a díjazottak neve már sze-

repel e kötetekben. 

Itt történik egy kis baleset, mert az utóbbi időben leadott 6-7 kg test-

súlyt nem követi Attila nadrágszíja, s a kapu előtt önállósítja magát. A baj 

csak az, hogy a szomszéd néni éppen kint van! Mi remegő hájakkal hallgat-

juk a történetet Attilától, s nagyon sajnáljuk, hogy nem voltunk jelen. 

Vacsora után a program, fürdő, szauna. Szuper a víz, a szauna, Gyuszi 

videózik, még a szaunába is bepillant a felvevővel. 

Visszaérkezésünk után, a mi rezidenciánknál jön össze a társaság. Előke-

rülnek az üvegek, poharak, Éva egy egész regiment teli borosüveget ho-

zott, a süteményekről, - ki, mit hozott - már nem is beszélve. A hangulat 

kitűnő, mindenki akkor vonulhat vissza a fekhelyére, amikor már úgy érzi, 

most már tényleg pihenni kell. Holnap nagy nap lesz, nem illik kialvatlanul 

megjelenni. 
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Második nap: 
A második nap nekem fejgörccsel, a két hálótársamnak reggeli tornával 

kezdődik. Jelentem, fotó készült róla, de az érintettek beleegyezése 

nélkül nem lehet feltenni. Különben szuper! 

Az idő gyönyörű, ránk mosolygott az ég. 

Még mi alszunk a reggelink valahogy odavarázsolódik a terasz asztalára. 

Minden megtalálható, mi szem-szájnak ingere. Azt hiszem, kellene még 

maradnunk vagy három napot, hogy elfogyjon.  

Délelőtti programunkat temetőlátogatással kezdjük. A csend, a temető 

békéje talpunk alá simul. A Hősök Kápolnáját látogatjuk meg. A helyiség 

hűvös nyugalmat áraszt, Annától előadást hallunk, Mentovics Éva pedig 

egy saját verset szaval el, Hálatelt szívvel a címe. 

Később két lovaskocsit pillantunk meg, melyeknek vászontetejük van. 

Nosza, előkapjuk a fényképezőgépet, mielőtt továbbállnak. Meglepeté-

sünkre megállnak, s kiderül: értünk jöttek. 

A kocsi oldalán felírat: Szent Kristóf pincészet. „Kislányos” fiatalsággal 

pattanunk fel a szekérre, s elindulunk Zamárdi utcáin. Hő-he - mondja a 

kocsis a lovaknak, s ez nagyon tetszik, mert nálunk a gyí-te a módi. Végig-

trappolunk „Jellasics útján”, megkoszorúzzuk az 1848-as zamárdi hősök 

emlékére állított emlékművet. A szalagon ez áll: „Tisztelet a ’48-as hősök-

nek – a Barátok Verslista tagjainak nevében.” A Magyar fájdalom szobránál 

Gál Péter népművelő Aradi vértanúkról készült kitűzőket ajándékoz nekünk. 

Körülbelül déltájban pillantjuk meg először a Balaton kékségét, útban a 

Szent Kristóf Pincészet felé. A pincészet belső termében Bodrogi Éva 

keramikusművész alkotásait csodálhatjuk meg. Aztán asztalhoz ülünk, s 

a pincér szőlőből, eperből és barackból készült pálinkával kínál bennün-

ket. Attila közben hozzájut a Vali által készített, Danó által őrzött és 

cipelt reggeli szendvicséhez. Persze a mi nyálunk csorog, de ez Attilát 

nem zavarja. Annának telefon jön, hogy egy kedves ismerőse éppen 

most sütött ki pogácsát számunkra. Annának könnybe lábad a szeme, 

arca ragyog. Ez a gesztus az őt tisztelő emberek szeretetét jelzi.  

Ezután előkerülnek a bordalok, s akik elhoztuk magunkkal, felolvassuk: 

Éva, Angéla, Vali, Marika és én. A hangulat olyan jó, hogy még Editke 
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férjét, Lacit is megihleti, és a következő rögtönzött kipattanását 

mondja: „Őszi szellő lengeti a tájat, ötven fokos ágyas pálesz dagasztja 

a májat!” A derültség százszázalékos! 

Innen a Kőhegyi Kilátóhoz lovacskázunk, s megmászunk 31 lépcsőt, hogy 

a tájban gyönyörködjünk.  

Szemünk előtt kék víz, benne hófehér vitorlák dagadnak, mint óriásmadarak. 

Itt áll az egyetlen hatalmas kőből kifaragott Rákóczi-emlékmű, melynek 

körvonala a Trianon előtti Magyarországot formázza. Erre a sziklada-

rabra Gál Péter talált rá a felső parton lévő kőbányában. 

Levonulunk a hegyről, s megnézzük az úgynevezett „Szamárkövet”, ami 

egy ősi határjel Zamárdi területén - már a honfoglalás előtt (896) áldo-

zati hely volt. Népi hiedelmek és újkori vallási legendák fűződnek a kő-

höz. Anna ismerteti ezeket. Nagyon megragad egy mondata: „Mi, anyák: 

istennők vagyunk, mert az életet visszük tovább”… 

Attila izgul, mert szokás szerint csúszásban vagyunk. Ő még ebéd előtt 

kimegy az állomásra Gyuszival a vendégeink elé. Mi pihegünk Anna kert-

jében. Anna a konyhában szorgoskodik, készül az ebéd: túróscsusza. 

Végre megérkezik a két előadónk, Pintér Lilla és Barna László, valamint 

meglepetésvendégünk, Barna Gergő énekes. Gyuszi újra útrakél…. majd 

hamarosan megérkezik Kissné Kati a nekünk sütött pogácsájával, ami 

pillanatok alatt elfogy. Ebéd után mindenki a saját szálláshelyére megy, 

és készül a nap várva várt eseményére.      

17 óra. Mindenki a hotelban van, és várja a kezdést. A hotelban szá-

munkra átrendezett helyiséget Horváth Sándor ingyen biztosította a 

technikai berendezéssel együtt. Kokas István, a zamárdi Gamesz dolgo-

zója a technikus szerepében tüsténkedik, szívességből vállalva a felada-

tot. Döme Tamás is már a felvevőgép előtt áll. 

A teremben harmincöten vagyunk.  

Szakáli Anna nyitja meg a rendezvényt, majd Csákovics Gyula polgár-

mester mond köszöntőt. Gál Péter népművelő egy saját szerzeményű 

dallal kedveskedik. Ezután Anna átadja a szót Gősi Valinak.  

A bemutatkozó sorokat Vali tolmácsolja - a maga nyugodt, bársonyos 

hangján.                                            (A beszámoló a 35. oldalon folytatódik)



 

                                       (Fotó: Gősi Ferenc) 31 

 
Kirándulás a Szt. Kristóf Pincészetnél 

 

 
Fotózás a Kőhegyi Kilátónál 



 

32                               (Fotó: Gősi Ferenc) 

 
A közönség a születésnapi műsorunk kezdése előtt 

 

 
Az irodalmi estünk előadói 
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Anisse átveszi az ajándékát és az Életpálya díj-at 

 

 
A jelenlévő díjazottak együtt a díjjaikkal 
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Barna Gergely éneklés közben  

 

 
Barna Gergely a Verslistás csapattal
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(folyt. a 30. oldalról) 
  

Az est során bemutatjuk Csákovics Gyula polgármestert és Gál Péter 

népművelőt, a Barátok Verslista 24 tagját, valamint sor kerül beküldött 

verseik, prózáik előadására: az alkotásokat Pintér Lilla és Barna László - 

felváltva - olvassák fel. Kitűnő előadók! Úgy mondják a műveket, olyan 

átéléssel, hogy néhányunkon észreveszem a meghatottság jeleit. Profik! 

Egy-egy humoros írásnál hangos tetszésnyilvánítást hallani.   

A kivetítőn – amit Attila kezel - mindig az adott alkotó fotója jelenik 

meg. A bemutatások kétharmadánál tíz perc szünet következik, majd 

folytatódik további az alkotók és írásaik bemutatása. 

A műsor végén kerül sor a nap fénypontjára, a díjak átadására.  

A díjakat Attila és a testvére, Anita – a díjak készítője – adja át. Szí-

nes borítékok nyílnak, és megmutatják tartalmukat: 

Amatőr Irodalomért Verslista Díj Közösségért kategória különdíjasa: 
Hanyecz István. 
Amatőr Irodalomért Verslista Díj Publikációért kategória nyertesei: 
Kamarás Klára és Mentovics Éva. 
Amatőr Irodalomért Verslista Díj Közösségért kategóriában Czégény 
Nagy Erzsébet és Gősi Vali kap díjat. 
 

Most következik Attila részére a meglepetés, amit Gősi Vali olvas fel: 

„A BARÁTOK VERSLISTA 2012-ben ÉLETPÁLYA DÍJAT 
ad át – Különdíj – kategóriában, ami egyszeri és megismételhetetlen! 
E Díjat a Barátok Verslista tagjai adományozzák 
BARANYAI ATTILA részére: 
a BARÁTOK VERSLISTA létrehozásáért; 

több,  mint egy évtizedes munkásságért e közösségben; 

a Barátok Verslista összes kiadványának létrehozásában tett áldozatos, 

sokrétű munkájáért, ami minden szervezői és adminisztratív teendőn túl 

igényes alkotómunkát is jelent: a kiadványok szerkesztését. 

Kérem, Czégény Nagy Erzsébetet (Pendzsit), hogy adja át Baranyai At-

tila részére a díjat, ami egy díszoklevél és a Barátok Verslista meglepe-

tés-ajándéka!” 

Átadom Attilának a díszoklevelet a következő mondatok kíséretében: 
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„Attilám! Megköszönjük Neked 12 éves munkádat, amit mindig szívvel-

lélekkel csináltál, barátunk voltál, éltetőnk, a Verslista motorja. Sok 

szép percet, órát, napot töltöttünk együtt személyesen is, és egy olyan 

embert ismerhettünk meg benned, aki mindig a közösségért tevékeny-

kedett, és mindig szeretettel fordult felénk. 

Na, jó! – néha voltál morcos is, de azt főként annak érdekében tetted, 

hogy inspirálj bennünket újabb alkotások megírására. 

12 év nagy idő! Jó tudni, hogy tartozunk valahová, ahol barátok vannak, 

összekovácsolódtunk ennyi év alatt, s nemcsak a barátság, hanem a sze-

retet is jelen van ebben a közösségben. Az egymásra figyelés, a közös 

munka mind azt jelenti, hogy egy olyan közösség tagjai lehetünk, akik-

nek lelke nyitott egymásra. Ennek a közösségnek Te vagy a mozgató ru-

gója. Lehet, hogy ez a rugó egy kicsit elfáradt, de adjon neked új len-

dületet az a tény, hogy megvan bennünk az akarat továbbhaladni a meg-

kezdett úton. 
 

Építkezni csak a múltból lehet. 

Rakni egymásra órákat, perceket. 

Kőre- kő, fel, magasra, egymás után, 

Erős kar s toll legyen a szerszám. 

Álljon az a fal, habarcsa legyen hit, 

Hogy nem dolgoztunk hiába ennyit. 

Mert hol szeretet van, s barátok vannak, 

Ott erős tartást ad a falaknak. 

S telhetnek, múlhatnak az évek, 

A fal áll! Mindig újraéled.” 
 

Danó adja át az ajándékot (faliórát), s Angéla egy későbbi időpontban a 

virágcsokrot. Nem tudom, mi okozhatja Attila szemében a ragyogást,  

Ő később arra hivatkozott, hogy valami belement a szemébe. 
  

Ezután Szakáli Anna és Csákovics Gyula polgármester ajándékokat ad-

tak át a Barátok Verslista tagjainak, az előadóknak, a közreműködőknek 

- személyre szólóan. Majd a Verslista ajándékait adtuk át a polgármes-

ter úrnak, a művelődési ház vezetőjének, a Hotel Familia menedzseré-

nek és Barna Gergő énekesnek. 

Mielőtt Vali bejelentette volna a rendezvény végét, én kértem egy pár 

percet. A lista jelen lévő tagjainak készítettem egy kis meglepetést. 

Valami olyat szerettem volna nekik adni, ami személyes. Ezért apró la-

pos kövekre japán írásjeleket rajzoltam, annak megfelelően, kiről, mi 
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jut eszembe jellemzésként, s ezeket díszdobozokba raktam. Szeretet-

tel készítettem és adtam át barátaimnak. 

Rövid szünet után a műsor meglepetésvendége, az X-Faktorból ismert 

Barna Gergő következett. 

Őt már ismerhetjük az előző tehetségkutató műsorból, akkor még egy fé-

lénk, izgulós fiatal srácot láttunk, s bár a most műsoron lévő X-Faktorban 

nem sikerült az élő showba bekerülnie, már egy jóval magabiztosabb, 

megújult Gergőt hallgathattunk. Úgy tudom, felvételt nyert az ELTÉ-re, 

ahol nemzetközi tanulmányokat folytat.  

A szerény, végtelenül kedves fiatalember megjelenik a Barátok Verslis-

ta molinója előtt, beszél magáról, majd megszólal a zene, és Ő teljes 

átéléssel adja elő a dalokat. A jelen lévő közönség rögtön a szívébe zár-

ja. Különleges hangjával magával ragad s elvarázsol bennünket háromne-

gyed órán át tartó műsorával. 

Mindezeket követte a nagyon finom és kiadós vacsora, ünnepi hangulat-

ban, s végül az elhagyhatatlan születésnapi torta. 

Természetesen, késő este még összeülünk mindannyian szálláshelyün-

kön, a teraszon, hogy most már feszültségmentesen örüljünk a jól sike-

rült születésnapi rendezvénynek, s együtt töltsünk még pár órát, élvez-

zük egymás társaságát. 
 

Harmadik nap: 
Vasárnap még együtt reggelizünk, de a társaság nagyobb része az uta-

záshoz készülődik. 

Búcsúzkodás, vonat, utazás. 

 

Drága Barátaim! 

Gyönyörű szűk három napot töltöttünk együtt. Szakáli Anna és párja, 

Gyuszi vendégszeretete, odaadása, kedvessége, emberségük s nem utol-

sósorban a humoruk felejthetetlen számomra. Mindent megtettek annak 

érdekében, hogy jól érezzük magukat, és sikeres legyen a találkozó. 

Attila, Anna, Gyuszi, Vali, Feri, Edit, Laci, Gizi, Angéla, Marika, Danó, 

Éva és Klaudia, de mondhatom Anitát a barátjával és két előadónkat, 

Lillát és Lacit is: szeretlek Titeket! Lelkembe fértek! 
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KESZY-HARMATH DÁNIEL: INTERJÚ BARNA GERGELLYEL 
 

Milyen érzésekkel érkeztél Zamárdiba, a BV-talira, s milyen volt távozni?  
- Az X-faktor idei évada, pontosabban a kiesésem óta, ez volt az első 

fellépésem. Mondanom sem kell, hogy nagy izgalommal és boldogsággal 

töltött el a közelgő fellépés gondolata. Az izgalmamat fokozta a hely-

szín is, hiszen Zamárdiban még soha nem jártam azelőtt. Egyébiránt a 

fellépések mindig feltöltenek, újra és újra szükségem van a percekre, 

amikor a „színpadon” állhatok. Zamárdiba is így érkeztem: már szomjaz-

tam a percre, hogy énekelhessek, adhassak a közönségemnek. Most vi-

szont még jobban repesett a szívem, hiszen tudtam, művészlelkeknek, 

költőknek, íróknak, irodalmat kedvelőknek fogom „átadni” a dalaimat. 

Kiválasztottam hát a magyar zeneirodalom gyöngyszemeit, amelyek 

mind-mind igazi irodalmi alkotások, kincsek és igazi értékeket, érzel-

meket, mély mondanivalót közvetítenek. A tolmácsolásomban elhangzot-

tak Máté Péter, Demjén Ferenc, Cserháti Zsuzsa, Presser Gábor, Koncz 

Zsuzsa dalai. A választás az énekesek legszebb, legmélyebb dalaira 

esett, fontos ugyanis számomra, hogy a dalaim maradandóak legyenek, 

nyomot hagyjanak, érzelmeket váltsanak ki. Továbbá  „küldetésem”, 

hogy az általam elénekelt dalok a szívhez szóljanak és a hallgató lelké-

nek egy kis zugába fészkeljék be magukat. A reakciókból, visszajelzé-

sekből úgy érzem ez sikerült. Sikerült teljes szívemből elénekelnem a 

szebbnél-szebb dalokat, így adva apró ajándékokat a lelkemből. Nagyon 

hálás voltam és vagyok a mai napig, hogy művészbarátaim befogadták a 

lelkem darabkáit és jó mélyre szívükbe zárták őket. Én is ezt tettem. 

Olyan különleges embereket, olyan meleg szíveket, olyan hatalmas és 

értékes lelkeket ismertem meg az ott tartózkodásom alatt, akiket nem 

lehet csak úgy elfelejteni. Rengeteget kaptam tőlük verseiken, alkotásai-

kon, dicsérő szavaikon, mosolyukon, szeretetükön keresztül. Köszönöm! 

Művészként mit gondolsz az amatőr irodalomról? Tényleg amatőrök lennénk?  
- Amatőr irodalom? Véleményem szerint nincs ilyen. Aki egyszer készte-

tést érzett arra, hogy papírra vesse, rímbe szedje gondolatait és végül 

eleget is tett a „sugalmazásnak”, az nem lehet amatőr. A késztetés vagy 

sugalmazás, ugyanis sohasem jön ok és cél nélkül. A gondolataink, érzése-



 

39 

ink, a benyomásaink, a tetteink határoznak meg minket. Ezek tesznek min-

ket emberré. De hogy mi tesz minket egyedülállóvá, különlegessé? A mások 

számára láthatatlan, titkos gondolataink, érzéseink. Leírhatatlanul fontos, 

amit titkon, a szívünk legmélyén érzünk, fontos, amit gondolunk, amit el-

képzeltünk, amit tapasztaltunk a minket körülvevő világról és fontos, amit 

mindezek hatására teszünk. Ezeket a féltett kincseinket leírni, rímbe 

szedni igazi csoda, hiszen kitárulkozunk a világnak. Ennél varázslatosabb és 

magával ragadóbb tett nincs is a világon. Átadni az érzéseidet, gondolatai-

dat, tapasztalataidat másoknak. Átadni a szíved, a lelked, átadni önmagad... 

És nincs szebb a pillanatnál, a „végnél”, amikor pőrén, meztelenül állsz, hi-

szen mindened odaadtad... Ezért a pillanatért élünk mi, művészek...  

Tetszettek a megismert, hallott művek így művészfüllel? 
- Sajnos a fellépésre való felkészülésem miatt csak pár alkotás meg-

hallgatására nyílt lehetőségem, de bepótoltam az elmaradásomat! Ren-

geteg kötetet, antológiát kaptam ajándékba. Ezeknek köszönhetően sok, 

számomra kedves költő versével, életrajzával közelebbről megismerked-

hettem. A versek, írások elolvasása során dagadtam a boldogságtól, hi-

szen egyre több és több rokonlélekre leltem. Gratulálok a szerzőknek! 

Sok apró, rímbe szedett csodával gazdagodtam. Ezt is köszönöm... 

Mi köszönjük! Mik a terveid a közeljövőben (lemez, kiadó, stb.)? 
- Lemez? Kiadó? Korai ez még! Véleményem szerint nem vagyok kész er-

re a hatalmas feladatra. Nem érzem elég tehetségesnek és lelkileg 

érettnek magam ahhoz, hogy egy értékekkel és mondanivalóval rendel-

kező lemezt kiadjak, ami képes adni és nyomot hagyni. De hát majd idő-

vel... Jelenleg a tanulás és az éneklés köti le az időmet. Természetesen 

vannak terveim. Mindenekelőtt az, hogy sikeresen befejezzem az egye-

temet, továbbá szeretnék még sok-sok fellépést, szeretnék egy étte-

rem énekese lenni, szeretnék zenekart alapítani, szeretnék egy saját 

dalt. Mindezek már folyamatban is vannak. Legnagyobb álmom és célki-

tűzésem jelenleg, hogy az énektanárom segítségével elérjem azt a szin-

tet, birtokoljam azt a tudást, amit megálmodtam magamnak. Amint ezt 

elértem, további kincseket szeretnék adni magamból az embereknek, 

akkor végre méltó leszek arra, hogy a szívükbe zárjanak... 

Sok sikert ehhez. És köszönjük még egyszer! 
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(A műsor folytatása a 26. oldalról) 
 

M. Simon Katalin: A fészek 
 

Apám hordott egyenként 

Nyoszolyának venyigét, 

Egy szál széna, egy szál szalma, 

Így készült a fészek alja. 

Verejtéke hullott sűrűn, 

Amíg otthonunk felépült. 
 

Fészekalja melegében 

Anyánk oltalmazó teste 

Idegen szemektől óvott, 

S álmodott nekünk jó sorsot. 

Álmait dalába szőtte, 

Ez volt az ő drága kincse, 

Örökségül hagyta reánk, 

A világ legszebb madárdalát. 
 
 

M. Simon Katalin: Megbékélve 
 

Amikor lehullott az első levél, 

Földig hajolt érte az ág, 

De hiába, elszállt a széllel, 

Többé nem látta. 
 

Visszahúzta folyton zizegő 

Maradék sarja, 

És tűrte némán, 

Mint űz gúnyt vele az idő… 
 

Egy reggel különös pompában 

Levelei elhagyták mind, 

Roppant az ág, s a jeges űrben 

Álomba merült megbékélve. 
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Dittrich Panka: Úgy vártuk, múljon a tél 
(Enikő néni emlékére) 

 

Úgy vártuk, múljon a tél. 

A négy fal melege ne zárjon magába. 

A csúszós út ne törjön lábat. 

Igaz, a tavasz sem a régi, 

bár emlékeket szépít, s reményt is sugall. 

De már a virágszirmok is allergiát okoznak. 

Ám mégis, néhány félóra, 

kicsi séta a zöld lombok alatt 

mennyi, mennyi minden újat és erőt ad. 

A falevelek, melyeket nem kell még söpörni. 

Az unoka, aki szünetre el tud jönni. 

S most itt állok, a tavasz közeledik. 

Bár még nincsenek rügyek, 

ám a kacsintó napsugarak 

most nagyon zavarnak. 

A fejedet sütik és sápadt arcodat, 

a lilává dagadt, ernyedt karodat. 

A függönyt elhúztam. 

S csendben figyeltem minden sóhajod, 

minden lélegzeted, minden óhajod, 

hogy vizet adhassak, ha szólsz, hogy szomjazol. 

S a lelkemben kérleltem Istent, 

az Istent, kit általad ismerek. 

De nem tudhatom, vajon hallja-e, mit kérek. 

. 

Függöny halk nesze, játszik a fuvallat, 

s a szomszéd szobából egy miséző, égi dallam. 

Valaki meghalt. Ezt mondtad két hete is. 

Azt, hogy láttad a tepsit, amiben az elhunytat kiviszik. 

Itt ülök, s úgy hallgatnám, mindegy, mit is mondasz. 

De már ahhoz sincs erőd, hogy nekem elsuttogjad. 
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Ám tudom, nem is kell mondanod. 

Mondtál annyi mindent sokszor, ezerszer, 

s bennem – tudom - a szavad sosem halkul el. 
. 

De most minden más. Most én szorítom kezed. 

Gyűröttnek látszó, gyenge, puha kezed. 

Simogatom csendben. 

Magamban mormolom: kérlek, maradj még, 

Magamban mormolom: nem akarom, hogy elmenj. 

S mintha válaszolnál... Bár nem hallom, mit szólsz... 

Látom, hogy horkantasz, a szemed kicsit kinyitod. 

Arcodon még mindig mosolyt látok 

- olyan mindig szépet -, még most is, 

Akkor is, ha a fáradtság sötétlik szemed gödrében. 

Nem, szólni bármit már én sem tudok. 

Hisz búcsúzni tőled képtelen vagyok. 

Marad az ima, hogy minden visszafordul. 

Ha télen tavasz volt, akkor az is lehetséges, 

hogy mégis felgyógyulsz, mást én nem kérek. 

Mert hiszek és remélek, mert szeretlek téged. 

Bár sosem mondtam, de érzem, hogy érzed. 

Úgy várjuk, múljon a tél. 

A négy fal melege ne zárjon magába. 

A csúszós út ne törjön lábat. 

Igaz, a tavasz sem a régi, 

bár emlékeket szépít, s reményt is sugall. 

De már a virágszirmok is allergiát okoznak. 

Ám mégis, néhány félóra, 

kicsi séta a zöld lombok alatt 

mennyi, mennyi minden újat és erőt ad. 

A falevelek, melyeket nem kell söpörni. 

Az unoka, aki szünetre el tud jönni... 

Mégis elmentél... 
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Dittrich Panka: Ha nem is volt 
(a Kálnoky-pályázatra született) 

 

„Hová lettek a családi ereklyék” 

nem volt kis szobám...- kérlek, mesélj. 

Mondd, hogy volt fotó a falon 

törékeny anyámat ölelő apámról, 

őket is szerető nagymamámról, 

kicsit görbe hátú, nevető nagyapámról. 

(Úgy hinném, de talán igaz volt. 

Habár e kép is csak fekete s fehér. 

Színesre tán, nem is festeném...) 

Volt fejemen horgolt kis sapka, 

öcsémen sál, amolyan kötött, mintás. 

Húgom kezében kócos rongybaba, 

előttünk asztal, a csend melegével 

fonott kaláccsal, friss kenyérrel. 

Vázában virág - olyan mindig nyíló, 

a háttérben egy kopott, nyitott ajtó. 

A szoba bal felén egy óriás kanapé, 

tömött párnákkal a nagy dunnán, 

és egy elnyűtt óra fenn a falon. 

(Nincs e képen tévé, 

hajszolt, vibráló számítógép, 

sem a kezekben 

mindent tudó telefon.) 

Mert az élet konok: 

és szép lesz az, ha nem is úgy volt... 

annyi év után - mégis – érzem: 

„szellemképüket az utódok őrzik.” 
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Dittrich Panka: Álmodj szépet 
(gyermeknapra) 

 

Néha álmodd azt, 

hogy anya ölel, 

óvó keze melegében, 

szeretettől dobog szíved. 

- Jobb lesz minden, 

ha nem is hiszed… - 

Bár csak álom, 

de álmaidban megtalálod: 

azt, amire nagyon vágyol. 

Mert egy gyermek 

még nem értheti, 

hogy gondját  

- Miért? – más viseli. 

Ha majd felnősz, 

eljön a perc, 

és majd akkor 

mindent értesz. 

- Mert az álom 

valóság lesz, 

kicsit máshogy, 

de biztos’ úgy lesz! - 

Ha ölelő karod 

melegében 

ott lesz a te 

kisgyermeked, 

érzed azt, 

hogy minden szép lesz. 

- Biztos’ érzed. 

   Bizton hiszed. 

        Biztos’ úgy lesz! - 
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Kis budapesti összejövetel 2012 nyarán 
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Mentovics Éva: Mától Jancsi 
 

A gyerek vézna volt. Egy ideig csak állt a tükrös szekrény előtt. Tekin-

tetében rémület és bizonytalanság különös keveréke tükröződött. Talán 

maga is megijedt a látványtól, mert hirtelen sarkon fordult, és az ide-

gen szoba berendezését kezdte fürkészni. Az utca neszeit olykor pus-

kalövések zaja tarkította. Mint mindig, most is összerezzent tőlük.  

A résnyire nyitott ajtón beszűrődő beszélgetés pedig mintha az ő jövő-

jét lett volna hivatott rendezni. 

 

- …nem mehetek vissza vele az utcára. Előttem szaladt a szüleivel, de 

az anyja elesett. Nem tudott felállni, talán a bokája törhetett ki, amint 

át próbálta ugrani a romokat. Ösztönösen megragadtam a fiú karját, és 

magam után vonszoltam. Az anyján esélyem sem volt segíteni, nem koc-

káztathattam. Gondoltam, ő legalább megmenekülhet. Amikor utoljára 

hátranéztem, a katonák mellettük álltak. Nekünk sikerült lerázni őket. 

- Persze, jól tetted, senki sem hibáztat. Mégiscsak egy gyerek – mond-

ta belenyugvón az asszony. 

- Akkora, mint a mi Jancsink volt, olyan sovány is. Jön velünk ő is holnap. 

Lenn, falun majd megerősödik. Pakolj neki is, anyjuk! Jancsi ruháit is 

rakd oda! Aztán mondd meg neki, hogy mától úgy hívjuk: Jancsi! Tanítsd 

meg vele az adatainkat! Eszes gyereknek tűnik, megérti. Azt a csillagot 

a kabátjáról meg égesd el! Ja, és Juliskának és Pistinek is mondd el, ők 

is okosak! Ha ennek vége lesz, megpróbáljuk megkeresni a rokonait – in-

tett az utca felé.  

 

Dávid arcán könnycseppek szaladtak alá. A tükör felé pillantott, tekin-

tete elkeseredettségről, fájdalomról tanúskodott, de megértette; má-

tól ő Jancsi. 

Kinyílt az ajtó. Odafordult, és némán bólintott. 
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Mentovics Éva: Emlékcseppek 
(Mónos Jenő egyik grafikájának ihletésére) 

 

A pirkadat feslő bíborában 

öleltelek, s vágytuk a Napot, 

most álmunk szétmálló romján ülve 

emlékrostjaink közt matatok. 
 

Retinám szűk, elrejtett zugában 

gyakran fel-felsejlik még a múlt… 

hűlt hamvai közt gubbasztva élek, 

jelenem ingatag, megfakult. 
 

Parázsló szerelmed pernye, hamu, 

csókjaid csalfa emlékcseppek, 

ölelésed bőrömön kihűlt rég… 

fél felem nélkül hogy’ létezzek? 
 

Feledjem éjünk buja mámorát, 

mely éltetett, a lét volt maga? 

(Bár féltem, ha megszűnnél ölelni, 

világom százfelé omlana.) 
 

S lám, itt ülök, múltunkat temetve, 

ágyam ráncán csak a csend sikolt, 

ravatalon álmok hamva nyugszik… 

velük haltam én is. Ennyi volt?! 
 

 

Mentovics Éva: A Hiszti 
(gyermekvers) 

 

Egyik pillanatban még híre-hamva sincs, 

aztán egyszer csak elkezd rángatni. 

Egyszerűen képtelenség rá hatni. 
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Alattomosan, szinte orvul támad, 

dobálja a karod, húzgálja a lábad, 

mint a hagyma, marja, csípi a szemed, 

könnyed elered, patakokban pereg. 

 

Hiába mondod magadban: győzd le! 

Elgáncsol, fellök, leteper a földre. 

Hiába üvöltesz, ahogy tőled telik, 

ha arra szottyan kedve, bőget percekig. 

 

Szerintem a Hiszti fura szerzet lehet. 

Jobban szereti, ha még kicsi a gyerek 

(gondolom, könnyebben tudja mozgatni). 

A szülők meg néznek: - Mi ez a sok rapli? 

 

Ám, ha cukorkát kapsz, fagyit vagy csokit, 

a Hiszti hirtelen eliramodik, 

leugrik rólad, mintha ott sem lett volna, 

többé nem kiabálsz, nem fetrengsz a porba’. 

 

Képtelenség rajta kiigazodni, 

nem is lelek rá más magyarázatot: 

a Hiszti utálja, ha cukorkát kapok. 

 

 
Fetykó Judit: A kapun túl 

 
A kapun túl - az mindig hajnal? 

Vagy este? Vagy éjszaka? 

Izzó nap szikrázó fénye, 

vagy képzeletem az maga? 
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A kapun túl, ha nyílik, tárul, 

beenged egy más ez világ, 

mi képzelettel, vággyal társul, 

teret, időt egyszerre lépve át. 
 

A kapun túl, ha oda bemegyek, 

tér nyílik, egyszerre közel-távol, 

előre, vissza bármit nézhetek, 

minden kitárul, minden kitárul. 
 

 

Györke Seres Klára: Állj meg! 
 

Állj meg… ne siess! A pillanat a tied. 

Apró csodák vesznek körül, s ha rátalálsz, 

Nem leszel egyedül… 

Állj meg, ne siess! Hallgass zizzenő levelet, 

Virágos bokrokon madárka csicsereg. 

Ámultan figyeled, dala a szeretet. 

Állj meg, ne siess! A pillanat a tied. 

Kezedre nesztelen pille száll, 

Színek ragyognak szárnya bársonyán. 

Állj meg, ne siess! A pillanat a tied! 

Körülölelnek apró csodák, 

És észre sem veszed, lelkedre béke szállt. 
 

 

Györke Seres Klára: Sétatéri fák 
 

Évente néha arra járok, 

Köszöntenek a vén platánok. 

A régi utakat bejárom, 

És egy kopott kispadon 

Nosztalgiázom… 

Felidézem az emlékeket: 

Rég messze ment apát, anyát, 
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Testvéreket. 

Valaha anyával itt sétálgattunk, 

És a sétatéri tavon csónakáztunk. 

A víz permetezve hullott a ruhánkra, 

Ami jólesett a forró nyárba’. 

Gyakran sétáltam arra nyáron, télen; 

Ősszel a tobzódó színekben gyönyörködtem, 

Télen a kopár ágakat hóbunda melengette, 

A tóparti vendéglőből kihallatszott a zene. 

És mi, gyerekek, a suhanó párokat csodáltuk 

Az ablakon belesve. 

Megöregedtek a sétatéri fák is. 

Vastag derekukat őrizte ki tudja, hány év… 

Ősszel lombkoronájuk lehullt, ám 

Tavasszal új rügyek bomlottak, és a 

Sötétzöld lomb alatt az ifjú szerelmesek 

Örök hűséget fogadtak. 

Közeleg az alkony, lassan útra kelek. 

A vén platánok búcsút intenek, 

Fények szikráznak a lombokon. 

Az esti szél csónakot ringat a tavon. 

Míg ballagok kísérnek dallamok, 

És amíg visszanézek csendesen, 

Egy eltévedt könnycsepp hull 

Kezemre nesztelen… 

 

 

Hajdu Mária: A választás 
 

Mikor János meglátta az erdőszélen a farkast, bosszankodva előkészí-

tette a kétlövetűt. Ha közelebb merészkedik az ordas, kénytelen lesz 

lelőni.  

Egész nap figyelte a környéket, de több példányt nem látott. Ez a szür-

ke magányos. Vajon miért? - tűnődött magában. Eddig azt tapasztalta, 
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hogy a felderítőt hamarosan követik a társai. Ez most nem így történt. 

Másnap reggel újra megjelent, és valamit cipelt a fogai között. Egészen 

a kapuig jött, és letette azt a valamit a földre. Még találkozott a tekin-

tetük Jánoséval, és elinalt. A férfi döbbenten látta, hogy egy nyöször-

gő, sérült kölyök fekszik előtte a porban. Felnyalábolta, és bevitte a 

csűrbe. Puskagolyó ütötte sebektől szenvedett, de – szerencsére – az 

átment a testén. A vérveszteségtől alig élt már.  

Na, jól megbánom, hogy megmentelek, kisöcsém! Már eddig is hiányzik a 

birkáimból! Tisztára, mint az „Öreg néne őzikéje”. - mormogott ma-

gában bosszúsan.  

Néhány nap múlva már lábra állt a farkaskölyök, és menekülni próbált. 

Az ösztön, hiszen vadállat! Nyugtatgatta, etetgette. Szép lassan a bi-

zalmába fogadta a kis jószág.  

Hiába kapott bőséges ennivalót, mégis levadászta az udvarház kakasát. 

Újra a csűrbe zárta, és hosszasan beszélt hozzá, a kölyök pedig figyel-

te a szavait.  

Eltelt néhány hónap, és meglátott az erdőszélen egy ismerős farkast. 

Minden este megjelent, és egy alkalommal egészen a kerítésig jött. Já-

nos mellett az udvaron sétálgatott a kis betege. Ahogy meglátta az 

anyját, nagy izgalommal, csaholva futott neki a kerítésnek. A férfi ki-

engedte a kapun. A két farkas vidáman futott az erdőszélre. Onnan 

még visszanézett az anyafarkas, csaholt kettőt - mintha köszönné az 

ápolást-, azután eliramodtak az erdőbe. 

Vajon befogadják-e? - tűnődött magában. Élénk csaholásra kapta fel a 

fejét. Vidáman szaladt felé a farkaskölyök. Az erdőszélről az anyja 

nézte. Besomfordált a csűrbe, és ettől kezdve Jánosnak lett egy hűsé-

ges barátja. A bárányait soha többé nem vitte el egy farkas sem, de 

még a birtok közelébe sem jöttek. 

Csak téli estéken látott egy magányos farkast a férfi a fák takará-

sában. 



 

52       

Hajdu Mária: Szíveddel ölelj 
(szonett Tiboromnak) 

 

Az hittem, sose látlak már, 

és az a tűnő pillanat 

örökre kívül maradhat, 

s elvész egy bűvös fénysugár. 
 

Karodban hogy bújhatok el, 

ha mégis elhurcol a sors, 

és már csak múlt lesz majd a most? 

Kérlek, a szíveddel ölelj! 
 

Lelkeddel ringasd lelkemet, 

arcomhoz érintsd arcodat, 

kérlek, a szíveddel ölelj! 
 

Oly közel érezhesselek, 

szememben láthasd magadat, 

s újra a szíveddel ölelj. 
 

 

Papp Für János: a tükör impressziója 
 

hajadat igazgatod a tükör mögötti csöndben 

fésűd láthatatlan íveket rendez a semmibe 

néha egy pillanatra megállsz mintha ott sem lennél 

kételkedsz a porcelánhideg éjszakába csak az angyalok 

képesek ilyen csöndben lenni eltávolodik tőled a tér 

végképp magadra maradsz aztán kezed lendül még 

egyszer beletúrsz s felejthetetlenül a füled mögé simítod 

az elárvult tincseket én csak nézlek a metsző résen át 

észrevétlen vagyok tanácstalan hunyorgok valahová 

kívülre szorulva ahol már biztos nem veszed észre 

mennyire szégyellem hogy csak ennyire szeretlek 
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Papp Für János: szonett nekünk 
 

te ott én itt ülök s csak hallgatunk 

de féltjük a másikat mind a ketten 

lassan összeáll a sok-sok kis csöndből 

valami végérvényes érthetetlen 
 

mikor már a szerelem sem elég 

s meglazulnak a szoros ölelések 

semmi sem tarthat már vissza minket 

s a végén elcsendesülnek a léptek 
 

nincs már érkezés csak mindig indulás 

kifosztott tekintetben árválkodunk 

szeretetlenül de mégis indulunk 
 

utánad nézek te nem fordulsz felém 

számban maradtak az utolsó szavak 

amiket mondanom kellett volna még 
 

 

Papp Für János: váltó 
 

semmi mást nem csinálsz 

csak ülsz egy padon 

már csupán annyit tudok rólad 

hogy létezel 

észrevétlen nézlek 

meztelen harangozás a délután 

a válladról leomló csendben 

egyetlen parknyi sóhaj vagyok 

állok a mögötted torlódó 

mozdulatlan térben 

levelek ágak közt 

a mindenféle szélben 

néma utas 
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rostokló vonat a pad ahol ülsz 

észrevétlen száguldasz belőlem 

egy ismeretlen állomás felé 

követhetetlen robogsz 

nyikorgó váltók 

hoznak-visznek-cserélnek 

sínjeiden kisiklik a várakozás 

azt hiszem még itt vagyok 

lakatlan arcomon 

megváltozott minden menetrend 

ereimben lüktet közelséged 

szólnék indulnék feléd 

de a roppant sorompó 

megállít mindent 

mindent kívül tart 

ami most hozzád érhetne 

érinthetetlen tested-anyagod 

túl van a hétköznapi csodákon 

ehhez én már kevés vagyok 

elvérzik minden próbálkozásom 

csak a pad marad 

na meg a harangozás 

rögzült ívek formák 

melyek közül egyikbe sem illesz 
 

vártam míg lehetett 
 

 

Szakáli Anna: Fehér Angyal 
 

Szivárvány hajol az égre, 

felhő alatt fénysugár, 

üres a lég, lám a fecskék 

sűrű raja messze száll. 
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Diófán még búg a gerle, 

rigó füttyent fenyőfán, 

bú ülne vidám lelkemre, 

ha e dalt nem hallanám. 

 

Mégis, mégis lépte surran, 

levél hullik szerteszét, 

valahol egy sáros úton 

ősz jelzi közeledtét. 

 

Készül álmodni az élet, 

aranybarna lesz a táj, 

kertemben egy kósza lélek 

angyalként a földre száll. 

 

Hírét hozza, hogy az élet 

általunk lesz boldogabb, 

és ne várjunk a csodára, 

mert nélkülünk elmarad. 

 

Keresd, keresd csillagodat, 

hátha mégis megleled, 

hófehérben Fehér Angyal 

elhozza szívét neked. 

 

 

Szakáli Anna: Ha… 
 

ha az idő kezdetén 

merész gondolat 

nem született volna 

a teremtés terve  

ütem híján összeomolna 

s én meg te nem lennénk 
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vízből és sárból 

összekeverve 

hogy emberként éljünk 

egymással vetekedve 

pedig szeretett minket 

az Isten de a bűn 

nem lazít a bilincsen 

és nem nagy a bárka 

kevesen férnek 

észhez kéne térned 

de nem fogsz 

mert hajt az örökös 

érdek végtelen hajsza 

pedig az idő véges 

atomóra ketyeg 

lángpallos közeleg 

 

 

Szakáli Anna: Fióknyitó 
 

bedobozoltál  

emlékeink között 

szellemként járunk 

fióknyitogató 

éjszakán 

 

kartoték szerint 

olvassuk végig 

eltűnt álmaink 

s azt, kik voltunk 

hajdanán 

 

mégsem talállak 

a megfoghatatlan  
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kisiklott kezemből 

ismeretlen maradsz 

miután 
 

becsukódunk 

visszatérve a nihil 

semmitmondó 

titokzatos örömébe 

 

 

Könyves Tóth Enikő: Hanna 
 

A szűrt, hajnali fény finoman beszökik a félig nyitott spalettán, a máju-

si záporeső egyenletesen kopog az elavult rézpárkányon, tisztaságot 

ontva a földre. Hanna gyors mozdulatokkal, nesztelen léptekkel belép 

lánya szobájába. Bernadett barna, göndör haja szétomlik a hófehér 

párnán, fiatalságának minden szépségével, édes-dús illatával. Csak sze-

mével simogatja... Előtte van legszebb kincse életének... A sóhaj mélyen 

megreked valahol ott a torka környékén. Csendben elhagyja a szobát. 

Sietve néz az órára, kapkodva megissza a kávét, elkészíti Bernadettnek 

a reggelit, s még odatesz egy esőáztatta, illatos nárciszt is a tálcára. 

Szinte rohanva éri el a buszt, amivel minden reggel indul a külvárosból 

az egyetem felé, immár közel 20 éve, ahol a konyhán dolgozik. 

 Kollégáival kölcsönösen tisztelik egymást, sőt, a tanárok és a diákok is 

mindig kedvesen köszönnek az örökké siető Hannának. Szeretik szor-

galmáért, udvarias, csendes zárkózott, finom egyéniségéért. Barátko-

zást visszautasít, így mindenki békén hagyja. Hanna számára a kora 

reggeli órákban a legnehezebb a munka. Halmokban a zöldségek, a 

krumpli és hagymahegyek várnak tisztításra. Ügyes mozdulatokkal dol-

gozik, megpróbál nem gondolkozni sem múlton, sem jövőn. Délben kez-

dőnek az ebédosztás kellemesnek tűnő, de szívének fájdalmas órái.  

Az ebédre várók hosszú sorából többen megajándékozzák egy-egy mo-

sollyal, ő viszonzásul jól megpakolja tányérjukat. A diákok között ott 

van lánya is, a negyedéves orvostanhallgató. 
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Behunyt szemmel is érzi Bernadett közeledését, aki diáktársai között 

elvegyülve, hangosan társalog. Amikor odaér, anyjáról tudomást sem vé-

ve, félrefordult arccal, automatikusan teszi tányérját a tálcára, és 

megy tovább. Hanna már hosszú hónapok óta éli át ezt minden délben. 

Ilyenkor némán imádkozva kéri az Istent, hogy remegő lábai ne hagyják 

cserben. 

Munkája végeztével mindig siet haza, a kis kerti házba. Ilyenkor ta-

vasszal a virágba boruló kert szinte bevonja a takaros, de már öreg, ko-

pottas házat. Első útja mindig a papa régi dolgozószobájába vezet. Ki-

szellőztet, megsimogatja, finoman leporolja a könyveket, amelyeket 

szinte kívülről ismer. Ujjai elidőznek az öreg írógép sárgára fakult be-

tűin. Leül a nagy fehér-bársony fotelbe, és gondolatai a múltba réved-

nek. Akkor is innen indult élete első báljára. Azon a régi szüreti mulat-

ságon ő lett a bál szépe Olyan gyorsan történt minden. Csókok, suttogó 

szavak, forró lehelet a nyakán, gyors ölelés. A szenvedély, amely élete 

balsorsának okozója. Mint minden nap, most is némán elsuttogja a bo-

csánatkérő szavakat. 

Nagy fájdalommal született meg Bernadett, szülei imádták, de lányuk-

nak soha nem bocsátottak meg. Azért meghitt, szép évek voltak, amíg a 

kislány felcseperedett. A sok-sok emlék mégis semmivé vált, amióta lá-

nya magába zárta szívét. Nem magyarázza, miért, ő pedig nem kérdezi. 

Boldogan gondoskodik róla, hiszen a lánya élete, nyugalma mindennél 

fontosabb számára, boldog, mert ez élete értelme. Ma is, amikor Ko-

vács professzor úr megállította a folyosón, elújságolva, hogy Bernadett 

lett idén is az évfolyamelső, nagyot dobbant a szíve az örömtől, mégis 

csendes mosollyal, szerényen fogadta, és köszönte, szégyellve, hogy a 

meghatottságba belepirult.  

Talán ma minden más lesz, és végre bekopog ajtajukon a szeretet. Fe-

szülten várja a lányt, kicsit horgol, olvasgat, tekintete még egyszer 

körbeszalad mindenen, hogy lányát ízlése szerint minden rendben várja. 

Végre meghallja a kertkapu öreg, nyikorgó hangját. Bernadett a barát-

nőjével érkezik. Hangos kacagással, köszönés nélkül eltűnnek a lány 

szobájában. A zár éles kattanása után néma, feszült csend borít el min-

dent. Hanna hirtelen éles szúrást érez a bordáinál, a mellkasa mintha 
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kétszeresére nőne, majd a szeme elhomályosul… Mindene érzi a gyönyö-

rű májust, s a fényben boldogan öleli szerelmese, akire egész életén át 

hiába várt. 
 

 

Könyves Tóth Enikő: Látomás 
 

Azon a tavaszi reggelen 

szivárványt bont a nap a tengerkék égen. 

Közel Galilea... 

hol ma is apostolok árnyai élnek. 

Kőbe vésve Jézus és Péter, 

megérintheti remegő kezem... 

Ha egy percre is, de eltűnik a szenny 

s a világ bűne. 

 

Ott fenn a Boldogság hegyén 

vonzott és taszított a mély... 

Már nem vágytam a halált 

szeretteimet keresve... 

...mert ekkor lelked szívemhez ért. 

Nem voltam többé árvája a földnek 

Testvér testvért ölelt itt lélekben örökre. 

S áradt, áradt a fény... 

 

Éreztem, megáldott az Isten, 

bennem él, amit soha nem reméltem... 

hiába van minden oly távol ma tőlem, 

hitet sugároz 

e lélektelen létben. 
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Könyves Tóth Enikő: Búcsúpillanat 
 

A csönd szelíden körülvesz, mint a távoli tenger halk moraja, éppen 

csak érinti a sziklákat. 

A hangod még úgy cseng fülemben, ahogy a gyermekek ujjai érintik a 

súlyos barna tölgyajtón a mezuzát. A füvön árnyat vet a behatoló 

menórafény halk ígérete. A mangó édes levében fürdenek a méhek, ze-

néjük beterít, akár a fájdalom. A darabokra tört pohár szétgurul, mint 

a hamis ígéret. Téged még ölel az álom varázsa. Otthon mindent beborít 

a hó áldott tisztasága. 

Menekülök az elérhetetlen holnaptól. 
 

 

R.Vitál Mária: Jókedvre derítő 
 

Fürtökbe préselt édes ízt 

tüzes lángjával a nyár, 

aranyba öltözött sugara,  

szemekre hordta a szél csókját. 

Édes ízű préselt könnyektől  

üdítő lett a pezsgő must, 

hordóba zárt szellem mérge, 

huzat hátán tovafut.  

Jókedvre derítő jó nedvvel 

virágzik a mámor,  

 kábító nyila szívünkbe hasít, 

tüzes öleléssel köszönt az Ámor. 

Reánk telepszik a gondtalanság, 

mint a nemes penész a pince falán, 

szívünkből feltört vulkán fakad, 

lávája elnyeli lelkünk bánatát. 

Szívünk érzéki húrján muzsikál, a 

Takács pince nemes itala, 

itt születnek a csókos ajkon, 

a borbarátok, lovagok dala. 
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Hanyecz István (SHF): Tavasz 
 

Kandúr dorombol 

kuckóban szunyókál a 

fűtött kemencén 
 

Gazdi befűtött 

mindig házi kenyeret 

és gyors lángost süt 
 

Fárasztó munka 

rettegés a sütéstől 

nem kel a tészta 
 

Lopva figyelte 

dagasztás eredményét 

gyönyörűen nőtt 

Sűrűn nő a gaz 

ideje már gyomlálni 

tavasz kandikál 
 

Gazda néha szól 

munkára lusta népség 

„Laci ült rátok?”  
 

Szállott magasan 

gólyamadár hazatért 

tavasz idején 
 

Élvezem jöttét 

csodás kelepelését 

mely hirdet tavaszt

 
 

Hanyecz István (SHF): Édes álom 
 

Hova tűnt a szép tavalyi nyár? 

Tovaszállt idő és vándormadár. 

Elmerengek hát - egyedül már, 

s tűnődöm, reám mily jövő vár? 

Csend honol - múló nyári éjszaka… 

Zúg-búg, morajlik tengernek habja. 

Telihold trónol a csillagos nyárba’, 

egy üstökös száguld a másvilágba. 

Izzó szerelem gyulladt szívembe’, 

sárgult avar zizzen, hull a fa levele. 

Halk szavakat búg az ősznek hangja, 

egyedül mélázom esti alkonyatba’. 

Beköszöntött novembernek hava, 

elszállt a nyár szerelmes, édes álma. 
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Kurta napok jönnek: kies tél világa, 

frissen csillog a hó napsütötte tájba’. 

Szerelmes szó búg téli éjszakába’, 

hív a nyárnak csábító, édes álma. 

Az Idő megszépíté a szerelem múlását, 

friss hótakaró óvja földiek álmát. 
 

 
 

Baranyai Attila (Anisse): Kipattant lét-buborékok – Verslistáról 
 

Sok ismerős arc, 

egyenzöld póló, sapka - 

Megint egy tali? 
 

Sokféle helyszín, 

irodalmi csevegés - 

Verslistás tali. 

Verslistás műsor, 

versek és prózák hada - 

Figyelő arcok. 
 

Kék és piros díj, 

oklevél az asztalon - 

Vajon kik kapják? 

Izgatott tagok, 

elhangzó név, hitetlen 

tekintet: Nyertem? 
 

Összegyűlt tömeg, 

torta, pezsgő, vidámság: 

Verslistás ünnep.
 

Sok közös élmény, 

tizenkét tartalmas év… 

és eljött a vég?



 

63 

GOLÁN ANGÉLA: ALKOTÓI KÖZELKÉP… 

KAMARÁS KLÁRA ÍRÓ, KÖLTŐ, FESTŐ 
 

- Kedves Klára! Megtiszteltetésnek vettem a Verslista felkérését, hogy 
költői közelképet készítsek rólad. 2006-ban a „Képzeld el…” folyóirat-
ban már írtak rólad. Most azt szeretnénk megtudni, hogy mi történt ve-
led az elmúlt 6 évben! Valójában hány új köteted jelent meg 2006 óta? 
- Összesen kilenc kötetem jelent meg nyomtatásban. Nevezetesen: Ar-

cok a múltból, Ólomból szőni pilleszárnyat, Álmok útján, Pepita füzetek, 

Anica, Mint fák a szélben, Derült égből és az Utak és évek. Elektroni-

kus formában további két könyvem van a MEK-en: Letenyei fák (váloga-

tott versek) és egy kisregény: Mária lányai. Kiadásra következik az új 

novellás-verses kötetem, az Orchideák. 

- Orchideák? Mit jelképez ez a cím? 
- Ez majd kiderül a kötet egyik novellájából. 

- Kaptál-e az elmúlt években más irodalmi vagy képzőművészeti díjat is 
azokon kívül, melyekben a Verslista részesített? 
- A Verslistás díjakon kívül az Irodalmi Rádiónál 2010-ben az év költő-

jének választottak. 

- Hol olvashatjuk műveidet s láthatjuk képeidet? 
- A Verslista potálján kívül saját két weblapomon, a Kalákán, a 

HetedHéthatáron, az Irodalmi Rádiónál, a Fullextrán, a Facebookon, a 

Kortárs Magyar Festőművészeknél valamint a Dokk-on is megtalálható 

néhány művem. Ha beütöd a nevem az internetes keresőbe, láthatóan 

sokan gyűjtik a verseimet. Én meg sem tudnám mondani hány helyen. 

- Mi az, ami most a leginkább foglalkoztat? 
- Be kell fejeznem a félkész dolgaimat: még egy kisregényt, egy gye-

rekkönyvet és a legújabb verseim kötetét. A férjem szeretné, ha a 

gyerekkori, diákkori verseim is megjelennének. A festéssel felhagytam. 

- Honnan meríted az energiát az íráshoz és a különböző irodalmi portá-
lokon való tevékenységhez?    

- Olyan férjem van, aki mindent megtesz, hogy jusson időm mindarra, 

amit elmulasztottam akkor, amikor itt lett volna az ideje. Vidéken dol-

goztam tanárként, gimnáziumi igazgatóhelyettesként, 9 évig matemati-



 

64 ISSN 1789-6479 (Nyomtatott) - ISSN 1789-6487 (Online) 

ka-fizika szakfelügyelőként, emellett családanya és háziasszony voltam. 

Akkor még nem volt számítógépem, ami most már bekapcsol az amatőr 

irodalom életébe. 

- Hogyan képzeled el a jövődet, mik a terveid, és mi a legnagyobb vá-
gyad, amit meg szeretnél valósítani? 
- Már 80 éves vagyok. Csak befejezni szeretném minden elkezdett munká-

mat. 

- Új verset már nem is várhatunk tőled? 
- Ezt nem tudhatom. Magam is remélem, hogy lesznek még olyan gondo-

lataim, amiket versben tudok kifejezni, de hosszabb prózai műbe már 

nem kezdek. 

- Melyik a legújabb versed? 

- Legutóbbi versemmel az Orchideák című kötetet zárom. Ezzel a vers-

sel a búcsún kívül még azt akartam kifejezni, mennyire sajnálom, hogy a 

hosszú évek alatt nem írtam le minden sort, ami bennem kavargott. 

Pár gondolat csak, mit leírtam, 

és ezer másnak vége. Kár! 

Elhal a vers, mint a madárdal. 

Hová repültél, kismadár?            (Búcsúzóul) 

- Köszönöm és további sikereket kívánok! 
 

[Gratulálunk Kamarás Klárának ahhoz, hogy 2012-ben – másodszor - is 
megkapta a Verslista Díjat publikációs munkájáért! – a szerkesztők] 

*** 

Kamarás Klára művei elérhetők a következő címen: 

http://www.sida.hu/ 

http:// www.sidaversei.homestead.com 

http://www.festomuvesz.hu/kamaras/index.htm 
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