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PÁLYÁZATOS ÍRÁSAINKBÓL…

Kedves Olvasó!
Képzeld el… című irodalmi folyóiratunk ez évi harmadik számával jelentkezünk. Tizenhét szerző harmincegy írását közöljük. Hatan (hét) prózával,
tizenketten pedig (huszonnégy) verssel jelentkeztek. Ezúttal is változatos
formájú művek közül válogattunk. A prózán belül az egész rövid novellán
kívül ismét található makáma (rímes próza), dramolett (drámai szerkesztésű novella) és több részes állattörténet is. A versek között négysorosok is
akadnak; továbbra is a dal, a rövid elégia jellemző, de olvashatunk egy szép
haiku-sorozatból álló, lírai darabot is. Tematikailag egységesebb ez a szám,
ennek oka pedig az, hogy sok pályázatos írást is tartalmaz (parafrázis,
evokáció, szó-szövő, asszociációk), s ezek értelemszerűen behatárolták a
kidolgozást. Ezúttal nem annyira az önvizsgálat, hanem inkább a másik ember/élőlény/táj felé fordulás, az emlékezés vagy a külső történések jellemzik a számot. Az értékes írásokhoz örömteli olvasást, ahhoz pedig elegendő szabadidőt kíván:
Sz. Gábor Ágnes szerkesztő
***

Dobrosi Andrea: Zeusz és a zümmögés
Felöltöm a széllel zafír blézerem,
Zeusz hangját elnyelte a végtelen,
lett zümmögés, mint egy zongorafutam,
ziláltan áztatják záporok utam.

Petres Katalin: Zs-vel fűszerezett romantika
Zsuzsanna haja a szélben lobog,
pompázó kertje tele zsályával,
szikrázó szerelemnek lángjával.
Zsombor szíve zakatol, ettől zsong.
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Dezső Ilona Anna: Zenebohóc
Gősi Vali: A maszk alatt
(A zenebohóc könnyei)
Úgy nevetek néha, mint a zenebohóc:
arcomon maszk, fejemet kóc fedi,
szívemben halomra nőtt a bánat ezért viselek gyakran színes ruhákat,
mert a színek mindent eltakarnak,
rejtik a bohóc égő könnyeit,
melynek minden cseppjét torz mosoly
leplezi, ami esténként újra és újra
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az ajkára fagy, és a könnyeket
színes festék takarja, ezért
a pódiumon sírni sosem szabadna,
mert ha arcáról lemállik a maszk,
már semmije sem marad, csak
az időtlen fájdalom, a mindent
elborító, néma kín, és a vakító lámpák alatt
zokogva áll a bohóc, meghajol, és sírva kacag,
ahogy kacagok én is a röhögő ég alatt,
némán üvöltve, hogy már álmom sem maradt,
míg arcomon szétárad a szenvedés,
lassan lecsorog a sorsom-festette maszk,
és zokog, sír a lelkem, hogy végre szabad,
s én az vagyok, aki voltam valaha:
gyermek, aki sírhat újra, ha kell,
s kacaghat megint, ha letörlöd
sápadt bohóc-arcáról a világ
összegyűjtött, keserves könnyeit.

Dancsházi B. László: A váltó
A gyerek leugrott a vonat alsó lépcsőjéről. Megigazította hátizsákját
és körülnézett; csak pusztát látott, égett, félig száraz füvet, távolban
nagyfeszültségű távvezeték vastraverzeit, a látóhatár peremén egy kisebb facsoportot. Rossz érzése támadt: talán nem itt kellett volna leszállnia? Pedig számolta az állomásokat; lehet, hogy eltévesztette?
Vissza akart kapaszkodni a peronra, hátha a másik oldalon lát egy helységnévtáblát, a vonat azonban elindult.
Elhaladt előtte az utolsó kocsi is, végre meglátta az állomásépületen a
kopott bádogtáblát: Ohat-Pusztakócs.
– Vasutas bácsi, mikor jön a következő vonat? Rossz helyen szálltam le –
szólt a tárcsát lóbáló, komótosan a szolgálati helyiség felé ballagó forgalmista után.
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– Tizennégy óra huszonkét perckor – válaszolt a férfi visszafordulva.
A fiú az órájára nézett.
– Az még több mint három óra. Tessék mondani, busz megy innen Egyekre?
– Addig nincsen busz sem. Menj be a váróba, ott jó hűvös van.
– Messze van innen Egyek?
– Hát... ahogy vesszük. Öt kilométer.
A gyerek gondolkodott néhány másodpercig.
– Akkor inkább elindulok gyalog. Várnak a nagyszüleim, idegesek lennének, ha megvárnám a következő vonatot.
– Telefonáljak az egyeki állomásra, hogy szóljanak nekik, hogy a délutáni vonattal mész?
– Nem jönnek elém. Nagyapának fájnak a lábai, nagymama meg a szíve
miatt ki sem jöhet a házból ilyen melegben.
– Otthon sincs telefonjuk?
– Ha lenne, én is tudnék telefonálni. Van mobilom. Merre lehet kimenni
az útra?
A vasutas hátratolta tányérsapkáját, megvakarta a fejét.
– Arra – mutatott el az állomásépület mellett. – De legalább két kilométerre van, és nagyon forgalmas, nem biztonságos az út szélén gyalogolni.
Még ha fel is vesz egy autós, ha nem Egyekre megy, a Patkós csárdától
sokat kell gyalogolnod. Akkor jársz a legjobban, ha itt, a töltésen mész
a sínek mellett. Csak figyelj, aratás van, ilyenkor sok tehervonat jár.
Csak most nézte meg jobban a fiút. Vékony alkatú, alacsony, értelmes
arcú, szőke gyerek volt. Közelebb lépett hozzá.
– Hanyadikos vagy?
– Most voltam másodikos.
– És elengedtek a szüleid egyedül?
– Sok dolguk van. Tetszik tudni, most nyertek el egy ilyen dohánykoncessziót. Egy hónap múlva akarják megnyitni a trafikot, állandóan engedélyek, áru, berendezés után szaladgálnak. Ezért küldtek el engem is a
nagyiékhoz.
– Aha, szóval lepasszoltak – morogta a nem létező bajsza alatt a vasutas. –
No, menj akkor, és vigyázz magadra! Nagyon meleg van, víz van nálad?
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– Igen, van egy flakon ásványvizem. Csókolom! – mondta a gyerek, és elindult a keskeny peronon.
Az út nehezebb volt, mint gondolta. A pálya mellett csak itt-ott volt
egy-egy csenevész akácfa; a zúzott köveken gyakran megcsúszott a lába. Próbált egy ideig a sínen egyensúlyozni, de a déli hőségben felforrósodott acél a sportcipőn keresztül is égette a talpát; a hátizsák alatt
az izzadságtól hátára tapadt a póló, szemét csípte a homlokáról szeme
sarkába folyó verejték, nem győzte törölgetni. Próbált egyik talpfáról a
másikra lépni, ehhez azonban fárasztóan nagyokat kellett lépnie. Volt,
hogy lement a töltés mellé, itt viszont állandóan a bokrokat kellett kerülgetnie.
Enyhén kanyarodott a pálya, és a kanyar végén, az árok partján hatnyolc akácból álló kis facsoportot pillantott meg. Egyes fák lombja a
töltés oldala fölé is ernyőt vont, árnyékot vetve a sínpárra. Megállt, levette a hátizsákot és leült egy talpfára, lábait a rézsűn lelógatva. Ivott
néhány kortyot a langyossá melegedett ásványvízből.
Ekkor látta meg kicsit távolabb a váltót. A leágazás egy mezőgazdasági
üzem iparvágánya lehetett, ahogy szemével próbálta követni a nyomvonalát, a távolban néhány piszkosfehér épületet vélt felfedezni.
A fiút egészen kicsi korától szinte csak a gépek, a különböző szerkezetek érdekelték. Mindennek igyekezett megfejteni a működését; már
hároméves korában minden autómárkát és típust ismert, ha pedig egy
ismeretlen épületben járt, mindig megfigyelte, merre futnak az egyes
vezetékek csövei. A könyökök, T-idomok látványa olyan élmény volt
számára, mint másnak egy reneszánsz festmény. Neki a karácsonynál is
nagyobb ünnep volt, amikor apja magával vitte az autószerelőhöz, és
gyönyörködhetett a szétszerelt autókban. Dolguk végeztével alig lehetett kicsalogatni a műhelyből.
Látott már vasúti váltót – messziről, az állomás melletti felüljáróról.
Itt is gyakran elidőzött, keresve a rendszert a vágányok látszólagos
kuszaságában. Most itt volt előtte egy valóságos váltó! Elfeledkezett a
fáradtságáról is, felállt, és a sínek között a szerkezethez ment. Elképzelte, ahogyan az acélkerekek áthaladnak rajta, tovább, Füzesabony fe-
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lé. Megpróbálta átfordítani a kart, csak addig, amíg megnézi, hogyan
állnak akkor a sínek. A berozsdásodott tengelyek azonban nem engedelmeskedtek – évek óta nem használhatták már, ez az iparvágány
rozsdalepte sínpárján is jól látszott. Így csak képzeletben gondolta végig, hogyan tereli a váltó a másik vágányra a vonatot. Aztán megfordulva azon törte a fejét, mi történik, ha ellenkező irányból érkezik egy
szerelvény, a váltó pedig az iparvágányra van állítva; kisiklik, vagy minden baj nélkül tovább tud haladni?
A tehervonat a fák mellé ért, a pálya újra hosszan beláthatóvá vált.
A mozdonyvezető két kézzel rántotta be a vészféket. Az egymásra
nyomuló megrakott vagonok félelmetes dübörgése elnyomta a majdnem
állóra fékezett kerekek fémes sikoltását, a kürt üvöltését. Már annyira
közel ért a szerelvény, hogy tisztán látta a gyerek arcát. Tudta, túl
vannak az utolsó pillanaton, amikor a fiú még félreugorhatna; az azonban csak állt, mozdulatlanul, mintha megszűnt volna körülötte a világ,
homlokát ráncolta, és mereven nézte azt a pontot, ahol az egyenes és a
ferde sín között csak egy keskeny, néhány centis rés van. A vezető behunyta a szemét. A kürt hangján át is hallotta a csattanást a mozdony
homloklemezén, és csak akkor csúszott le a keze a gombról, amikor a
szerelvény már másodpercek óta állt.
A forgalmista kinézett a szolgálati helyiség üvegezett ajtaján. A peronon nem volt senki. Bekapcsolta a villanyrezsót, feltette melegedni a kis
piros lábasban az otthonról hozott rizses húst. A fogasra akasztotta
sapkáját. Miközben izzadt homlokát, tarkóját törölgette, eszébe jutott
a gyerek. „Szegény kis kölyök – gondolta -, talán most lehet félúton.
Ebben az iszonyatos hőségben! Mégsem kellett volna elengednem, szólhattam volna Pista sógornak, vigye el motorral. Úgysincs most munkája,
csak otthon unatkozik.”
A szolgálati telefon csörgése akkor hasított bele a néptelen állomás
csendjébe, amikor az első falatot emelte a szájához.
***

Poéta Irodalmi Portál friss pályázatokkal, ingyenesen letölthető
irodalmi PDF-ekkel: http://poeta.hu/ingyen/
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Dobrosi Andrea: Szívpalota
Egyre több az újság, internetes szájtok
ezekről a lakberendezési ideákról.
Úgy hasítanak, mint sztrádán a verda,
vagy a bájt a gépen,
megmondják milyen falak között,
milyen karosszékben,
milyen plafonon milyen lámpa,
tetőn cserép, meg a kandalló lángja,
merre járjon óramutató,
téglalapban vagy körben lenne jó –
s te erre buksz.
Hol vannak már a szerelmes szappanoperák,
a negédes sorsok, édesélet világ…?
Találtam is egy linket, valami humán www-t
majd vacsora után megmutatom,
na abban nézzél szét!
Nem egy cirádás hely, mégis palota,
mikor megszerettelek,
már akkor beköltöztél oda.
Ez az én lapom, a szívem,
ha nem is virtuális vagy papírszagú,
de személyre szabott, az örök divat,
s ezt minden randira magammal viszem,
nem kell a pomádé, a kirakat,
a legfontosabb nekem anélkül is csak te vagy.
A tulajdonjog fifty-fifty.hu és örök,
nem érdekelnek aktuális,
modern dizájnú tiszteletkörök.

(Asszociáció Zilahy Tamás: Szívembe zárva c. írására)
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Mukli Ágnes: Emléket keresve
Egy pár zokni volt,
mit először vettem neked,
mikor megtudtam,
hogy hozzánk érkezel.
Rózsaszínű és fodros,
ahogy visszagondolok.
Majd kaptál egy meleg kabátot
és mindent, hogy új ruhád legyen,
új neved s új életed.
Megszépültél az örömtől,
a kacagó könnytől,
játszva kérted, hogy újból szüljelek meg.
Babát is kaptál,
mózeskosárban hordtad magaddal,
ringattad bölcsődallal.
Még megvan a léc
ajtókerethez szegezve,
rajta a jel, hogy mekkorára nőttél,
kicsi kezed kezemben nőtt nagyra,
hiába tagadna.
Mégis hamar elfelejtődtek az esti mesék.
Most napsugarat tép az ősz,
testközelből szaggat szívünkbe
az ármány, s csak nevet
az egyszer volt szivárvány.
Éreztem, hogy vétkezel ellenem
mikor ellenszegült benned az intelem,
a lélekölő céltalanságban
sodródó semmittevés,
a bizonytalan ébredés.
Bár szállt a dal, de mindig
kísértett a kósza utcazaj,
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a be nem tartott ígéretek sora,
én lettem az édes mostoha.
Én bolond, elhittem, hogy
van ellenszere a boldogtalanságnak,
a szavam erejében,
az altatóm dalában.
Másként szólt neked a dalom,
az akarom az ígérem.
Tudod, féltettelek nagyon
az eszelős dactól,
a bűzös kocsmaszagtól,
néha önmagadtól.
Legyőzött a görcsös zűrzavar,
már semmi sem zavar.

„Napokra elfeledtelek,
döbbentem rá egy este”

kisfiad táskájában ceruzát keresve,
hogy anyjáról rajzoljon egy képet,
ami talán szép lesz,
miénk marad végleg.

(Asszociáció Pilinszky János: Miféle földalatti harc c. írására)

Szabó Edit Irma: Lopva illanó nyár
Nyár heve lobban,
pipacs tűz-szoknyát varrat
búzamezőben.
Lila topánban
szarkalábak szaladnak
érett kalásszal.
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Napkéve izzik,
pitypang bóbitát horgol
árokszegélyen.
Tarkaszín lepke,
akár repülő virág,
csapongva szárnyal.
Hűs hárskorona
apró madárfészket rejt,
illatot lehel.
Röpke kérész-nász
buborék-keringőt jár
égszínkék vízen.
Nyárvégi tangó
sziromszőnyegen topog,
hervad a lépte.
Sündörgő szellő
hullámzó fodrot sodor,
pók-hintát lenget.
Kerge szélforgó
nyűtt szalmakalapot lop,
hajtincset kócol.
Esőcsepp-csengő
gyöngyöző habokba hull,
ritmusa ringat.
Nyárutó-nyomok:
vízparti csendben hagyott
szerteszórt jelek.
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Villámpatkókkal
viharlovak vágtáznak,
rúgják az eget.

Mukli Ágnes: Oltalmazz
Tudom, hogy szeretsz, hisz élek,
minden ébredésben holnapot remélek.
Reményt adsz, mi éltet,
menedék kell, ha jön veszély.
Vezeted utam hozzád, vagy tőled el.
Te sosem vétkezel.
Tudod az álmom,
megbabonázol eget, ijesztő vihart,
félelmetes forgószelet.
Körülveszel észrevétlen,
csillámló fagyban, napsütésben.
Átmelengetsz minden szépben,
virágszirmokban, fákon remegő levélen
vagy csak egy zúzmarás fenyőágon,
tudod, mikor ébred az éj,
ha itt a karácsony.
A hitetlenek bűneiért
várjuk, hogy megbocsáss,
mert oly csodás a csöppnyi létünk,
emberségünk szeretetre vár.
Nélküled nincs önfeledt öröm,
mi fájdalmat töröl,
békességben enyhet ad.
Jó Atyánknak jó Fia vagy.
Bár néha szól halk imádság,
káromló szavunk istentelen.

„Nincs áhítat
már nélküled”

templomunkban.
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A jóságod kell nekünk,
szelídítsd meg szívünket
égi fénnyel, megváltó Istenünk!

(Asszociáció Garai Gábor: Töredékek a szerelemről c. írására)

Golán Angéla Gabriella: Gaia dala (Vesúvhoz)
Láttalak messziről tompán,
isteni ködfátyol mögött.
S a leplet alakod ormán,
melybe a lényed öltözött.
Álarcod magasra emelve
öleltél kebled fokán.
Bujtogattál szerelemre,
csókodat itta a szám.
S frigyünkből az élet sarjadt,
téged áldott sok nemzedék.
Hitte, te őrzöd, s nem halhat,
ki tisztel, s eléd hódolva lép.
De most – álruhád levetve –
mutatod meg valós arcodat.
Tetemek hamuba öntve…
Ennyi, mi emberből maradt.
Engem is félrevezettél!

„Ki kérte forró haragod?”

Isten voltál, gyilkossá lettél,
s ezzel önmagad is halott.

(Asszociáció Váci Mihály: Te bolond c. írására)
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Dezső Ilona Anna: Virágok 1.
Kutasi Horváth Katalin: Az írisz bűvöletében
Bársonyos nőszirom, kis kertemnek éke,
Fekete országom illatos kelléke!
Megszépíted létem a tavaszt köszöntve,
Illatod elbódít, fogva tart örökre.
Sokszínű szivárvány gyönyörű istene,
Írisznek becézlek, hadd csodáljam kelyhed!
Színek bontója vagy, Babits is megszólít,
Szép idők követe, idézed Junót is.
Zeusz hírnökeként elvarázsolsz minket,
Kevély szíveinkre békességet hintesz.
Ha tényleg ráunsz majd múltra és jelenre,
Jósolj akkor nekem, sződd az én szövetem!
Világszínház nyílik szirmaidat tárva,
Titkaidat lesem, egyre csak furcsállva:
Milyen tarka világ tükröződik benne!
Fények játékában ringatod a kedvem...

13

KÉPZELD EL… – IRODALMI FOLYÓIRAT 2015/3. SZÁM
Nincs többé szürkeség, nincs egyhangú ének,
Beszédes színkapun bújhat át a lélek.
Kacér nőiségnek báját csillogtatod,
Lenge szoknyácskáknak üde selymét adod,
Felemeled karod, pőrén tárulkozol,
Ibolyát idézve szerénységet hozol.
Arany nektárodat porzódon hordozod,
Elidőzik szemem sok kecses fodrodon.
Szeszélyesen szabdalt, rafinált küllemed
Rabjává tesz engem, megszépül jelenem.
Ha Zephürosz egyszer elrejt majd előlem,
Megfestem valódat, megőrzök belőled!

Bodó Csiba Gizella: Egy tál leves
Rendre elmarad a téli napsütés.
Mintha itt maradt volna az ősz,
mintha valaki után sietne,
valakit keresne, ég ablakán
lehelet-keretbe foglalja arcodat
a pillanat, mi úgy olvad el, mint
a csillag-karcolat, mely egy hópihében
égből érkezett egy öreg sapkára.
Ahogy megtörten előttem ballag,
talán a Blahára. egy meleg levesért,
mi egy évben kevésszer adatik,
ünnepi étkezés, hát igyekszik
tőle telhetően, rokonsága talán a
temetőben, barátok nem nagyon
várják másik sarkokon, s már rég
nem néz a jövőbe, jövője ez a tál
leves, meleg leves, hát érdemes…
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– Kérnék hozzá még egy kis napsütést –
motyogja, sapkáját levéve a sorba’.
Így illik - gondolja, s az ételt halkan
megköszöni.
Tétován néz körül: nincs egyedül!

Koncz-Kovács Anna: Le a falvédőről
Tavasz virradtával nagyanyám vérszemet kapott: megjelent a faluban
egy foszforeszkáló, narancssárga mellénybe öltözött, lomtalanító brigád, melyet optikai érzékelése azóta nem tapasztalt, mióta nagyapám a
lábát törte. Annak meg már legalább egyharmad emberöltője. Hát nagyanyám megörült, hogy minden limlomot kidobálhat az utcára: néhai
macskájuk huszonéves körömélesítőjétől kezdve nagyapám tulipánmintás bilijéig, amit – elmondása alapján – még a háborúban használt, noha
akkor még csak a pelenkáját igazgathatta. No de mindegy, ez a bili igazán megérett arra, hogy kukatöltelék legyen. Szintén áldozatul esett
egy komondor által kiharapást elszenvedett vietnami papucs, egy archaikus lámpaállvány legfelső, megmaradt csigolyája, egy futtatott elefántcsont gyertyát tartó, nadrágos mackó ajtótámasz, és még sorolhatnám.
Akárhogy csűrte-csavarta a dolgot nagyanyám, szívesebben megvált
nagyapám mihasznaságaitól, mint a sajátjaitól. Úgyhogy eltökéltem, a
tettek mezejére lépek, s besegítek a kidobási egyensúly fenntartásába.
Kidobtam mamám néhány, sztriptíz táncosokat is meghazudtoló, térdig
érő, kikeshedt-erotikus bugyiját, egy pár összetoldozott otthonkát és
fél tucat rongyos konyharuhát. Mindezek felett azt a falvédőt is, amit
öreganyám oly nagy becsben tartott a lóca mögötti falon a tornácon.
Még valamelyik ősétől kapta, de hogy melyiktől, arra mindig önellentmondásba keveredő választ kaptunk. Nem is lényeges, mert ettől függetlenül, vagy éppen ezért nagyanyám nem hagyta kidobni – ezidáig.
Nem volt túl patinás látvány, a rokonságban mindenkinek csak
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öklendezhetnékje támadt, ha meglátta. Gondoltam, hogy mama kárára
megvédem a családomat ettől az esztétikai fertőtől, s rádobom a ház
előtt tanyázó, immáron másfél méteres lomhalomra – majd csak rádöbben ő is, hogy igazam volt.
Másnap alig vártam, hogy elvigyék a szemetet. Nagyanyám optikailag
elviselhetőnek minősített ajtóruháján át kukucskáltam a lomtalanítókat.
Megdöbbenve tapasztaltam, hogy néhány egyéb ruhával karöltve a falvédő illa-berek, nádak-erek, gyökerestül felszívódott. No, nem baj, ha
kellett valakinek, hát kellett. Lényeg, hogy ne minket boldogítson többé.
A lomtalanítás délutánra gond nélkül lezajlott. A brigád mindent eltakarított, az utca ismét a megszokott, unalmas ürességében pompázott.
Elmúlt a tavasz, jött a nyár, megrebbentette barna-sárga szempilláit az
ősz. Nagyanyám egyre csak kesergett kedvenc falvédője miatt. Heti
rendszerességgel elkántálta a rajta szereplő immáron kivehetetlen szöveget, amit mi már csak az ő elmondásaiból tudtunk alfabetizálni: „Ha a
férjed kedélyes, ne légy vele erélyes.” Az a gyönyörű vonalvezetés, az
az erkölcsi mondanivaló, az a népies Times New Roman-szerű betűtípus,
az a kedélyes, hímzett férj a megértő feleségével – mind olyan jelenségek lehettek számára, melyek nem hagyták lenyugodni háborgó érzelmeit. In memoriam falvédő, a névnap közeledtével, gondoltam, meglepem nagymamámat egy vadonatúj, gyönyörűséges falvédővel, ha már én
követtem el a régi ellen ezt a vérlázító kitessékelést.
Másfél héten át naphosszat kerestem a jót, a tökéletest, mely mind
színében, mind ábrázatában harmonizál a halványbarna tornáckanapéhoz. Tizenegy végigjárt üzlet és a lélekben térdig lekoptatott
vásárhajhász lábak eredményeként megtaláltam az igazit: egy kétszázszor kilencvenöt centit kitevő, vadászjelenetet ábrázoló rézkarikás
textilkölteményt. Páratlan szálvezetéssel készült, nyugatról hozott
cérnából. De nem tudom annyira megdicsérni, mint amennyire megérdemelte volna, legalábbis akkori vélekedésem szerint. Hogy fog örülni
nagyanyám – játszottam a gondolattal – ha kibontja a batikolt rózsaszín
csomagolást a száraz virág megkötővel! Aznap talán még nagyapámmal is
elfelejt zsörtölődni az elveszett műfogsora miatt!
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Kisvártatva belibbentem nagyanyámékhoz. Örömtől pirultam, hogy
most az egyszer én leszek a kedvenc unokája az egyébként egyenlőek
között. Ahogy benyitottam a kapun a névnapot ünneplő rokonság körébe, mama kisimult ráncokkal fogadott, csinosan, fiatalosan. Látszatra
még az epéjével is megszűnt minden gondja, mintha csak sejtené, tudná,
hogy a legszebb ajándékot vettem neki, amit a világon találhattam.
Önelégült altruistaként nyúltam bele a táskámba, hogy kivegyem a batikolt meglepetést, amikor hátrahőköltem a döbbenettől: „Ha a férjed
kedélyes, ne légy vele erélyes.” – virult a lóca fölötti padon. Látva arckifejezésemet, felmenőm magyarázatot fűzött a látványhoz: nagyapám
találta a szomszéd utcabeli turkálóban (ahova a lomtalanítást követően
gyanúsan sok új áru érkezett), s legnagyobb örömére felfedezte, hogy
ez a posztóipari műremek épp olyan, mint az előző falvédő, csak szebb
kivitelben. Sem én, sem a többiek nem akartuk elvenni a kedvét a két
kis öregnek, amiért visszaguberálták a megszépítő távolságba emelkedett ócska, kopott terítőt.
Én a láthatatlanságba sivárult, huszonegyedik századi kelmecsodámmal
hazakullogtam. Kitettem a szobám falára, noha egy csöppet sem illett
oda, hogy emlékezzek arra: nagyobb öröm akkor sem érhette volna
nagyanyámat, ha nem szólok bele a lomtalanításba.

Gősi Vali: Csak szeretni
A költő sem akar végül már semmit,
csak szeretni: ráncos, erőtlen kezével
írt, utolsó versét az emberek szívére tenni.
A jó csöndre vágyik, az ihletet szülő,
mély hallgatásra, mi körbefon,
ölel, nem ereszt, betakar,
és a szavakat végül a csöndből kiásni.
De nem akar mást, semmit,
csak csendben szeretni,
és önmagának néha megfelelni.
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A szíve se kóborol végül egyre-másra,
tisztul a vágya is, és ha nagy sokára
szárnyakat bont a szavakká érlelt,
szelíd-szép gondolat,
a költő végül nem akar már semmit,
csak gyengéden szeretni,
belecsókolni utolsó szerelmes versét
a lüktető, zajos, megvadult világba.
Ennyi csupán a költő utolsó vágya.

(Baranyi Ferenc szavaira)

Millei Lajos: Éjszaka, az éj szaga
Érzem, rám ül a csönd,
de nem bír maradni egyedül,
a fáradó idővel felváltva
versenyt hegedül.
Úgy fekszem az ágyon,
mint nemrég jött, beteljesületlen álom,
melynek érkezését nem vártam,
és hittem, már nem is találom.
Most kemény az ágy,
az évek alatt kialudt
lágy, göröngyös gödre,
formáját itt hagyta örökre,
s mi eddig úgy hatott rám,
mint természetes teknő,
most olyan, akár betegnek az elfekvő.
Körben a falon a Hold járja táncát,
az ablakon sétált be,
nem török felette pálcát,
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hisz Ő, a kíváncsi, vén öreg,
bárhová bemehet, senki sem tiltja meg.
Egy festményt ölel éppen.
Ezüstös kezében
millió szikrázó porszem zenél,
s a madár a képen e porban repülve,
teljesen úgy fest, mint aki él.
Barnára hízott pók ül a sarokban,
unottan, néha szövi a hálóját,
gyakorlott mester, nem is figyeli,
hogy rakja a körre, épp most az átlóját.
Virágok illata jár a sötétben,
a nyárból egy darab a szobában maradt,
s míg csitítom lelkemet az éledő éjben,
megnyugszom lassan a jó szagok alatt.
Megnyugszom, mert muszáj,
holnap is kell élni,
holnapra is akad bőven feladat,
hát elrakom lelkem majd máskor zenélni,
hogy aludni tudjon egy kicsit a tudat.

Kutasi Horváth Katalin: Billen a macskakő
Már megint ugyanaz az álom. Megérkezem az alkonyatban. De hová?
Néha oly idegen ez a ház! Vagy tán én vagyok idegen neki. Ritkán fogad
igazán be és el. De... Eljátszottam már a gondolattal. Igen, hogy itt
élek. Hogy itt ébredek. Nem vendégként, s főleg nem idegenként. Hanem pont úgy, mint amikor a kis kakas nekünk kukorékolt, minket köszöntött, s legfeljebb egy karnyújtásnyira voltunk egymástól, de inkább
csak egy ölelésnyire.
Most is álmodom? Képzelődöm? Fantáziálok? Olykor ugyanis képzeletben még mindig otthonra találok benne. Ilyenkor igaznak hiszem. Va-
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lóságosnak, lehetségesnek. A helyet, a reményeimet. Ilyenkor a megszokott köveken lépdelek a házhoz, mely mintha megtelne élettel, és
felsejlik, majd hirtelen ködbe burkolózik körülötte a jövő. Talán a pára
csapódik. Vagy a köd szitál? Mintha néhány könnycsepp is vegyülne hozzá! Akkor most tényleg: hol vagyok? Oly igazinak tűnik a nyirkosság!
A valóságban is hányszor átélek hasonlót! Így aztán elbizonytalanodom. Honnan érkezem ilyenkor? Hát magamból! A másik énemből. A másik életemből. És kihez? Persze, hozzád. Vagy mégsem? Hisz olykor
annyira magad vagy, és igazán nem engedsz egészen a közeledbe! Ha elszunnyadsz, és érzem a tested melegét, jólesőn figyelem szuszogásod.
Tán most nyugodt vagy. Nem bánt semmi. Nem tudsz a világról, megfeledkezel az időről és a rabságról.
De meddig maradhatok? Kifeszíteném a pillanatot. Őrizném az álmod. Őrizném az álmom. Hisz... Hol vagyok igazán én magam? Az is lehet, hogy most épp te őrzöd az én álmom, s ha nem billenne meg az
egyik macskakő, nem inognék meg, nem veszíteném el egyensúlyom, nem
ébrednék rá tévedéseimre. De megbillen! Így tudom, hogy nem akarok
felébredni, vagy tudom, hogy nem álmodom, és nincs is értelme az ábrándozásnak. De persze rájövök arra is, hogy muszáj álmodoznom, mert
így tudok továbblépdelni a megszokott köveken...

(Asszociáció Jenei Gyula: Majd megérkezel c. írására)

Dobrosi Andrea: Hóesésben
Láttam szakadni a leplet,
ahogy a pelyhek szelíden
– mint szeszkazán – ténferegtek;
azóta szemem a díszem.
***
Képzeld el… c. irodalmi folyóirat: http://kepzeldel.hu
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Petres Katalin: Hitem
/2015. április 3. Nagypéntek/
Sokáig önmagamban bíztam csak
dacosan Nélküled lenni Jónak,
pedig sejtettem lelkem mélyén,
valami zavar, sehogy sincs rendjén.
Mikor a homály elszállt szememről,
hitem duzzadt téves önhittségtől:

„mert bennem élsz: minden baj elkerül.
És gazdag vagyok mérhetetlenül.”
Tudom már, a baj engem nem kerül,
Veled a megoldás, és az ég derült:

„És gazdag vagyok mérhetetlenül.”

(Evokáció Gemma Moretti: Őrizlek c. írására)

Gősi Vali: Fohász
(a gyermekmosolyért)
Hogy ember vagy,
éld át e létcsodát:
a kerti úton át
a fű friss illatát
érezheted,
és lépteid nyomán
a kövek halk dalát
hallhatod,
de láss, ne csak nézz,
nyisd ki szívedet,
őrizz a lelkedben
színeket!
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Szívd mélyen magadba
a lét illatát, s meglásd,
álmaid elhozzák
borongós éjek után
a legfényesebb csodát:
egy kisgyermek ártatlan,
angyali mosolyát!
Őrizd, és vidd tovább
végtelen utadon,
és mondj el e mosolyért
néha egy csendes imát.

Kutasi Horváth Katalin: Magunk rovására
„Talán a hang, talán a szó, talán
a vers üt át a félelem falán”
Nem enged szólani, riaszt a félelem; megbénul a nyelv, tátog az értelem. Elszorul a szív, tompít a bánat, nem lehetek ura az erkölcsi aggálynak. Bűn, hogyha hallgatok, bűn, ha beszélek. Kínzón fáj a néma visszatérő téma. De ha mégis szólok, eltorzuló bókok, s védelmező csókok helyett szövetkező pókok hálójában vergődöm, társaddá így szegődöm.
Jobb lenne lapulni, vétlenné simulni, hangszínnel ápolni, válladra hajolni.
Hangom talán megnyugtatna, engem is, s tán téged, szavammal beférkőznék a ridegen rút térbe. Félelemmel kitéglázott fájdalmaink falában
rést ütne tán szavainknak szenvedélyes hulláma. Egy ütemre lélegeznénk, szívünk ritmusára, s nem áldoznánk fel magunkat lelkünk rovására.
Ha ki mernénk mondani, mi is bánt igazán, ha nem csak találgatnánk, mi
lehet, ami fáj, ha nem hagynánk abba, amit már elkezdtünk, könnyebb
volna talán közelebb kerülnünk. Nemcsak a falhoz, melyet a félelem növesztett, nemcsak egymáshoz, mint két hitevesztett, hanem a világhoz,
mely meghatároz minket, s meggondolatlanul reményeket hintett.
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Jobb lenne most kibeszélni, ami lelkünk nyomja, s nem lennénk így anynyira félelmeink foglya. Átütött az aggodalom lelkeinknek falán, szó
nélkül is mindent tudunk, hiába a palást... Nem véd, ha nem beszélsz, se
téged, se engem; a félelmed betakar, félelmem eltakar, téged is és engem!

(Parafrázis Mészáros Viktor: A költő dolga c. írására)

Petres Katalin: Téltemető recept
Bánat, betegség, borult ég?
Bújj bele bárki bőrébe!
Légy te is álarcos vendég!
Nevess a zord tél szemébe!

Mukli Ágnes: Álmaim
Mondatokká esnek szét a versek,
mint feszület arcára mázolt áhítat,
kopognak vágyva, hogy összeszedjem
apróra tört darabjaikat.
Álommá rakom össze őket,
verslábakon kántálnak új imát,
dicsérnek romlott szeretőket,
keresztre feszített Isten fiát.
Őszi napok éltetik tovább,
repdesnek lebegő sárga levéllel,
vadrózsák pirosló ágbogán
megtelnek áradó reménnyel.
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Dezső Ilona Anna: Tél a rónán
Dobrosi Andrea: Maradnom kell
A szívem szakadna meg,
ha itt hagynálak.
A végtelen pusztaölt, amint hordozott,
a téli fákat, az esti naplementét,
a hajnalt, s mint ölel a messzeség.
Fájna, ahogy a mese fájni tud, ha véget ér.
De magammal vinném a fűszálakat,
minden egyes kalászt,
ahogy süt rá nyáron a nap,
meg ahogy hajlik,
a távolból felnyög aratáskor;
vinném a fénylő, havas háztetőket,
miként roskad udvaron kutyaól,
s a tányérban mint koppan a csont,
farkát csóválja pulink.
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Minden katicabogárnak köszönnék,
tenyeremen hordoznám őket, ujjamon,
s hallanám még a kolompot,
látnám, merre megy a gulya,
a szívem szakadna meg, a szívem;
s azt is vinném, meg ahogy a határban
júliusban kelepel a gólya,
igaz, úgy szór gyöngyöt a téli ég most,
mint kukoricát tyúkoknak a néne,
behálóz a színeknek füzére,
a narancs, a kék, a sárga,
de azt is beleraknám a frissen fonott kosárba;
s vinném által folyón, hegyen,
a csúcson viszont megállnék,
a tájat újra látni, újra, még…
Nem a fáradtságtól néznék vissza,
a fény hiányozna, mint lopózik,
a csönd, ahogy lep bársonya,
a végtelenbe zárt tündérvilág,
az ágyon a dunyhatoll, itatónál a liba,
az estéli halk szuszogás,
a lavórban ázó földfoltos ruha,
az a nyugalom, melyről macskám dorombol.
Nem kellene a kipufogók hada,
a tömeg, ahogy zöldre vár,
vagy a metróajtón épp befér,
a napi panaszáradat a gondról.
Nem akarnék menni, nem én, mégse,
mert mindennél szebb az a szépség,
mit nem viszek el, nem, dehogy.
S hogy ezt naponta lássam,
maradnom kell – majd itt belehalok.
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Czégény Nagy Erzsébet: Hajléktalanság
A test: csont és bőr.
Kopott fatörzs.
Szú-ette háncsként
foszladozik róla
a nincstelenség.
Szenvedés-szőtte
kabátja hordozza.
Látjátok-e
szemében
a reményt?
Annyi már csak,
mint csonkolt
gyertyának
utolsó, hűvös
lobbanása.

Petres Katalin: Tavaszi ujjongás
Örömtől repeső szívvel
csodálom, ahogy kecsesen
bontják ki újra a kertek
fái és bokrai a vágyakat,
napsugarak aranyat hintő
örök kötelével újra fonva,
megkoszorúzva álmomat.
Arcot simogató szellők,
női szíveket élesztők,
dermedt telet elűzők,
mint szentek a vigaszt,
hozzátok el a tavaszt!
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Golán Angéla Gabriella: Örökség
Lisztes harmat hullt fejedre,
homlokodon gondredők.
Merev ujjaid remegve
tapintják a múlt időt.
Beteljesületlen vágyak...
Alázatos szolgaság
borít igaz hitre fátylat...
Ez jutott, ez volt, mi járt.
Görnyed hátad, mélyre hajlott,
s büszkeséged nem maradt...
Megölel a csend, bár hallod,
hívnak suttogó szavak.
Így áll most ellőttem lényed
– törékeny vagy ingatag –,
menned kell, s én sírok érted...
De tükörben arcod marad.

Gősi Vali: Így élünk ezután
Így élünk ezután, halkan,
ebben a szomorú alkonyatban:
illatos tavaszunk álom,
nem mozdul, tetem a virágom,
jégcsap olvad a kertben,
madárka kiált a csöndben,
füstfodor jelt ír az égre:
ez a holt szerelmek éve!
Üresen zokog a kémény,
elárvult füstje: tűnt fénylény.
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Dezső Ilona Anna: Bohóc
Lám Etelka: Lala, a bohóc
Az ezüst félhold bevilágított az ablakon keresztül, huncut szemekkel
ránevetett Lalára, aki éppen felöltözött, és a sminkjét is befejezte.
Újra belepillantott a táskájába: a pingponglabdák mellett ott illatozott
egy csokor piros rózsa, melyet a kedvesének szánt. Gondolatai szárnyaltak, és szívében egy pacsirta dalolt. Előadás után átadja Krisztinának a virágokat, így tervezte. Még egyszer megnézte magát a tükörben,
minden rendben volt. A szíve őrülten zakatolt, a lábai remegtek, az arca
kipirult. Még jó, hogy ez nem látszik az arcán: a festék eltakarja. Elmosolyogta magát.
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Megszólalt a hívócsengő, és elindult, mint mindennap, felvidítani a kicsiket és a nagyokat, hisz minden korosztály élvezte a vidámságot. Már
hallotta a gyerekek sikongását, rájuk koncentrált. Amint kilépett a porondra, végigpásztázta a sorokat, megpillantotta a lányt, és megnyugodott. A gyerekek a székükről felállva tapsoltak neki. Lala elővette a
pingponglabdákat, szédületes sebességel dobálta, és időnként eltüntette nagy, kockás zsebeiben. Majd a nagy piros orrára is feltette a labdákat, és egyensúlyozott velük. Sárga cipői, mint két úszó ladik: kacsázott, totyogott bennük. Nevetett és mókázott már, egy másik dimenzióban volt, sok örömet adott a gyerekeknek.
Mire befejezte műsorát, mindenki kacagott és tapsolt. Lala összegyűjtötte a pingponglabdákat, és mindet betette a táskájába. Ekkor elővette a piros rózsacsokrot, szemeivel megkereste Krisztinát, de a mosoly
hirtelen lefagyott az arcáról, szinte megszédült, megingott az egész
porond. A lány mellett ült egy fiú, és szorosan összefonódva fogták
egymás kezét. Semmi kétség: összetartoznak.
Lala egyre szorosabban tartotta a csokrot, és nem is érezte, hogy a rózsa tüskéje megszúrta az egyik ujját; lassan egy-egy csepp vér hullott
le a padlóra. Egy pöttöm kislány, haja égnek meredt, olyan volt, mint
„Pippi Långstrump” (Harisnyás Pippi), merészen bekiabált:
- Bohóc bácsi, ki kapja a szép rózsákat?
Lala arca falfehér volt a maszk alatt, a pacsirta hangja, mely mindig ott
trillázott a szívében, elnémult, és valahová messzire elrepült. A szomorú szemű bohóc fogta a vörös rózsákat, és szálanként kidobta a sikongó, kacagó gyerekek közé.

Lakatos Ilona: A farkas
1. fejezet
Egyre fáradtabban vonszolta megkínzott testét, már minden porcikája
sajgott az őt ért sebek miatt.
Óvatosan lopózkodva bújt meg a fák enyhe félhomályában, a lenyugvó
nap még fátyolos sugaraiban.
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Már megbánta minden tettét: az incselkedést a kutyákkal, a tyúktolvajlást, az erdő többi vadjának az ijesztgetését, már undorodott önnön
természetének minden rútságától.
- Jó lenne megpihenni valahol, egy kicsit! – sóhajtott fel magányában és
elhagyatottságában.
- De vajon ki lenne a segítségére? Már tudta a választ: senki. Nem volt
ő soha olyan jó cimborája senkinek sem, hogy most hozzá fordulhatna
fájdalmában, elcsigázott, keserű, az élettől megcsömörlött állapotában.
Nem gondolta volna, hogy a mai napnak ez lesz a vége, hogy szembe kell
néznie eddigi hiábavaló életével.
Szokásosan indult minden. Lustán, álmosan kelt fel, üres gyomra korgása is jelezte, ideje felkelni. De semmi nem jött össze ezen a téli napon.
Egyre vadabb lett az éhségtől, és már nem tudott megfontoltan cselekedni, elindult a falu irányába, majd ott talál egy tyúkot vagy kacsát,
hiszen könnyen be tudott lopózni a réseken, amit az ólak nyílásai között
hamar megtalált.
Óvatlan volt, így nem vette észre a fenyőfák tűlevelei mögött megbújó,
vadászó embereket, a kutyák is sunyin meglapultak a gazdáik mellett.
Már régóta tudták, milyen a vadászat, és a jelre vártak, amikor hűségesen felhajtják a vadat a gazdáiknak.
A feszültség egyre inkább fokozódott, a kutyák is nyugtalankodni kezdtek: mikor jön el végre a várt pillanat.
Ismerték már a finom mozdulatot, ami a támadást, a gyors körbecserkészést jelentette. Gyorsan, vérszomjasan kezdtek rohanni a farkas
felé. Nem tehettek róla, hogy ilyenné váltak: így nevelték őket, de benne volt ennek egy része a természetükben is. Jól kiképezték őket, és
ha sikeres volt a vadászat, finom falatok vártak rájuk.
Váratlanul érte a támadás, felkészületlen volt. Minden erejét össze kellett szednie, hogy kimentse magát a kutyák orvtámadásából. Kegyetlen
dühvel tépte, szaggatta őket. Éles fogaival szinte kéjesen hasított bele
a húsukba, de aztán kimenekült közülük, gyorsan iszkolt a bokrok felé,
melyek védelmet nyújtottak a számára.
A vadászok közben várták a pillanatot, mikor süthetik el puskáikat.
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A hatalmas körtáncban, amelyet kutyáik csaptak a farkas körül, nem
tudtak megfelelő célpontot találni, nem akarták, hogy valamelyik kutya
megsérüljön.
De végre ott volt a pillanat, amelyre már oly rég óta vártak. A lomha,
lompos farkas hátrálni kezdett a bokrok felé, csak úgy cikáztak a golyók körülötte.
Hirtelen éles fájdalmat érzett az oldalában: eltalálták.
Tudta, most kell összeszedni minden erejét, és elmenekülni: a kutyák
ismét a nyomában voltak. Gyorsan a patak felé szaladt, tudta, hogy nem
fognak utánajönni. Ezt már többször megtapasztalta, hogy ez a csel
mindig bejön.
- Buta kutyák, bezzeg én... - gondolta magában.
Azt gondolta, most már megnyugodhat, de nem így történt.
A vadászok átgázoltak a patakon, és a kutyák szimatolni kezdték a
nyomát.
Most már egy percig sem tétovázott, már semmit nem nézett, nem tudta merre rohan, csak szaladt, szaladt...
A falu határában ájult el, utolsó pillanatában még a falkára gondolt.
Milyen kár, hogy elhagyta őket, akkor ez most nem történhetett volna
meg vele, hiszen megvédték egymást.
Igaz, voltak versengések, hatalmi harcok is, de veszély esetén teljes
volt az egység közöttük. Nem is volt semmi gond a Nagy Télig, így maradt meg az emlékezetében.
Nagy tél volt, ennivaló sehol, a vadászok folyamatosan zargatták őket,
már napok óta éheztek.
Ő pedig imádott enni, mardosni a finom húscafatokat, élvezte a friss
hús illatát.
A hajnali szürkületben vette észre az őzgidát. Óvatosan körülnézett, a
többiek aludtak. Lassan, alattomosan elkezdett kúszni, megtervezte
támadása minden pillanatát. Figyelt, hogy semmi nesz ne legyen, ne vegyék észre a többiek a kínálkozó falatot.
Egyetlen harapással marta szét a gida torkát, mikor már alaposan jóllakott, helyet keresett, ahova elrejthette a maradékot.
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Senki nem vett észre semmit. Már alig várta az estét, hogy enni mehessen. Ezen az estén nehezen aludtak el a többiek, nagy volt a morgás
egymás között az éhség miatt. Egyre türelmetlenebb lett ő is, ezért
nem vette észre, hogy a falkavezér még nem aludt, csak mogorván feküdt a többi vad között.
Vadul falta a maradékot, amikor morgást hallott a háta mögött, ott volt
az egész csapat.
Farkasszemet néztek egymással, törvény volt közöttük, tudta, hogy
mennie kell, ha életben akar maradni.
Így vált magányos, vén ordassá.
2. fejezet
Torek még nem volt álmos. A kapu nyitva maradt, és vígan elment még
futkározni egyet; egészen a falu határáig szaladt. Tudta, hogy gazdája
nem szereti, ha elmegy csatangolni az udvaron kívül, de most olyan fékezhetetlen kedvében volt.
Kicsit olyan ugribugri, „bolondos” volt a természete. Gazdája nagyon
szerette, sokszor megnevettette, amikor futkározott a tyúkok körül,
játszott velük, azok meg rohangáltak előle összevissza.
Már indult volna visszafelé, amikor egyszer csak egy mély sóhajtást
hallott. Megborzongott, olyan ismerős volt ez a hang.
- Nem nézem meg... De lehet, hogy bajban van - gondolta magában.
Eszébe jutott, amikor beteg volt, gazdája milyen hűségesen ápolta.
Szeretete, gondoskodása hozta vissza az életbe.
Közelebb ment a fekvő testhez, majd riadtan ugrott hátra; a farkas
volt, akivel egyszer már találkozott, még a tavasszal, az egyik tyúkot
sikerült elcsennie. Egyből megismerte az éles fogairól, mert amikor rávicsorított, ő gyorsan elszaladt.
Riadtan nézték egymást. A farkas csak egy nagyon halk vonítást tudott
kiengedni magából. Jajszó, segélykiáltás volt ez.
Torek most vette észre, hogy vérzik, és egyből megértette, hogy a farkas koma bizony most nagy bajban van.
Sebesen gondolkodni kezdett, most mit tegyen.
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- Itt hagyom... Milyen gonosz volt a múltkor velem, igaz nem bántott,
inkább csak vigyorgott rám. De nem, mégsem hagyom magára, bajban
van, de mit tegyek?
Szól a gazdájának, ez a legjobb megoldás. Rohanni kezdett hazafelé,
megérkezve pedig hangos, éles ugatásba kezdett. Tudta, ha ezt teszi, a
gazdája mindig kijön hozzá, körülnéz, hogy mit jelez a számára.
- Hiába, jó házőrző vagyok.
Ignác már lefeküdni készült, amikor meghallotta Torek kétségbeesett
ugatását.
- Mi baja lehet? Nem szokott így ugatni. No, megnézem, mi baj vele.
Torek elkezdte ráncigálni a lába szárát és mintha a kapu felé húzta
volna.
- Mit akarhat tőlem?
- Mi lesz már? Gyere, menjünk! - gondolta egyre dühösebben Torek.
Próbálta lerázni magáról, de a kutya csak nem hagyta abba, és húzni
próbálta a kapu felé.
- Valamit mutatni akar, jól van, meglátom, hova vezet.
Torek boldog volt, hogy ilyen értelmes gazdája van, aki megértette a
szándékát.
Kimentek a kapun, és végül odaérkeztek a már ájult farkashoz. Torek
keservesen elkezdett nyüszíteni, így jelezte a gazdájának, hogy segítsen ezen a szerencsétlen farkason.
- Milyen nagy szíved van, te kutya, milyen remek állat vagy.
Kicsordult a könny Ignác szeméből; jó kutya, jó nevelés. Óvatosan az
ölébe emelte a teljesen elgyengült, ájult állatot, és elindultak hazafelé;
Torek boldogan szaladt mellette, közben állandóan a gazdájára figyelt.
- Jó ember, jó gazdi, jó nevelés...
Óvatosan mosta le a sebeket, Torek pedig minden mozdulatát figyelte.
A golyó csak súrolta a bőrét, de a vad küzdelem a kutyákkal mély sebeket ejtett az állaton.
Ignác finoman fertőtlenítette, varrta össze a sebeket, remélte, rendbe
jön ez az állat.
- Biztos Jenőék voltak kint megint vadászlesen...
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Nem szerette az értelmetlen ölést, gyilkolást, mindig talált kifogást, ha
őt is hívták. Tudta, hogy nekik az állat csak egy állat. Ő azonban nem így
volt vele, szerette őket, még azokat a fránya tyúkokat is, nem is vágta
le őket, jó játszópajtásai lettek Toreknek.
Lassan ébredezett, érezte, hogy van mellette valaki. Először az embert
vette észre, majd a kutyát. Megrémült, hova került, mi lesz vele... de
aztán megint mély álomba zuhant.
- Rendben lesz, Torek, ne izgulj!
A kutya boldogan nyaldosta a gazdája kézfejét, de jó, hogy ilyen gazdája van, milyen boldog az élet mellette.
A napok gyorsan elteltek, a farkas egyre erősebb lett. Félelme elmúlott, megértette, hogy más emberek is vannak, nem csak a vadászok.
A kutyával pedig egyre jobban megbarátkozott, szerette a játékosságát, kedvességét.
Amikor először ment ki az udvarra, tétován nézegette a tyúkokat, nem
volt éhes, nem is bántotta volna őket, észrevette, hogy a kétlábú és a
kutya is szereti őket.
Nem is gondolta volna, hogy ő maga is így meg fog változni, elmenni egy
finom falat mellett...
Aztán eljött a búcsú napja, érezte, most már menni kell, Torek a falu
végéig szaladt vele, a kétlábú is velük baktatott, megértette, azért
vannak itt, hogy semmi baj ne érje őt.
3. fejezet
Olyan másnak tűnt minden, most vette csak észre, milyen szép az erdő,
milyen csodás volt a közelgő tavasz illata.
Magányosnak érezte magát, tétova volt, nem tudta, mit kezdjen magával.
Olyan napokon ment keresztül, ami megtanította arra, hogy fontosabb
is van az evésnél.
Az összetartozás, a szeret hiánya egyre jobban kezdte gyötörni.
Aztán eszébe jutott a falka, hiszen ő is tartozik valahova...
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Ezek után minden napját a farkasok keresésével töltötte el. Múltak a
napok, de egyre jobban elvesztette a reményét, mert nem bukkant a
nyomukra.
Aztán egy nap eszébe jutott a régi táboruk, ahova csak nagy veszély
esetén szoktak visszahúzódni.
- Még ott megnézem őket, aztán ha nincsenek, feladom, nem keresek
tovább.
Már messziről megpillantotta őket, mindegyikük ott volt, boldogság és
öröm töltötte el, de azt is tudta, nem lesz könnyű dolga velük.
A Vezér vette észre elsőnek, kivillantotta feléje fogának fehérjét, jelezve, hogy nem szívesen látják a közelükben.
Ő tudta, hogy a Vezér, de a falka többi tagja is igen erős, pillanatok
alatt szétszedhetik.
Azonban mégis közelebb ment, és elkezdett mesélni.
Nem is gondolta volna, hogy így megértenek mindent a többiek, és elfogadják a bocsánatkérést a mohó önzőségéért. Most ébredt rá, hogy nekik is hiányzik a gondoskodás és a szeretet. Hiszen csak a vadászoktól
való félelem kötötte őket eddig egybe.
A falka élete észrevétlenül, de hatalmasan megváltozott, kevesebb lett
a vicsorgás és morgás, nagyobb lett a türelem egymás felé, ha nem tudtak vadat ejteni, figyeltek arra, hogy a maradék elosztásánál a leggyengébb és a legerősebb is egyformán kapjon az ételből.
A váratlan támadás először szinte megbénította őket.
Nem tudták, hogyan bukkanhattak rá az emberek a titkos helyükre, kutyák és vadászok sokasága vette őket körül, be lettek kerítve.
Nem volt más választásuk, csak a kitörés. Elkezdődött az életért való
küzdelem. Szorosan együtt néztek szembe a puskatussal és a lihegő kutyákkal.
- Az utolsó vérig küzdünk, nem adjuk meg magunkat - adta ki az utasítást a Vezér.
Nagy nehezen sikerült áttörni magukat a kutyák maroknyi hadán, és
menekülésbe fogtak.
A farkas a leggyengébb társa mellett szaladt. Fiatal, kis kölyök volt
még, nem tudta volna magát megvédeni.
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Halálra szánt volt, és már nem félt semmitől. Tudta, hogy nem minden
kétlábú és kutya olyan, mint azok, akik most a nyomában haladnak, űzik,
és az életére törnek.
Hirtelen észrevette, hogy a gyengébb társát veszik célba, a golyó elé vetette magát, tudta, hogy vége az életének, de tudta, ezt meg kell tennie.
- Tíz állat, ez jó nap volt, Jencikém, nézd csak, ezen a farkason varratnyomok vannak!
Jenő csak nézte a vén, öreg ordast, olyan ismerősnek tűnt neki, mintha
már találkoztak volna vele.
- Hoppá, ezt lőttük meg a télen, vajon ki varrhatta össze...? Biztos az a
bolond Ignác, az olyan nagy állatbarát a faluban.
Hangosan röhögött fel az egész társaság Jenci szavain.
- Na, majd okozunk neki egy kis meglepetést.
Nagy hangzavarral, vidáman tréfálkozva léptek be a portára.
- Ignác! Hoztunk neked valamit.
Meglepődött, nem igazán szoktak hozzá bejönni, főleg azóta, hogy
megmondta, mennyire elutasítja a vadászatot.
- Na, ez a préda a tied, neked adjuk.
Az egész társaság hangosan röhögött fel ismét, jó heccnek tartották
Jenci ötletét, hogy az elejtett vadat neki adják.
Nem tudott megszólalni a megdöbbenéstől, az arcából kifutott a vér;
amikor meglátta a farkas tetemét, egyből felismerte. Ezt látva, a vadászcsapat elég gyorsan elvonult.
- Elvisszük, Torek, az erdőbe, ott, ahol élt, ahol az otthona volt, ott
temetjük el – mondta a kutyájának, aki szomorúan csaholt mellette, kifejezve minden fájdalmát, ami végbement a szívében.
Egyszerű kis kőhalom volt a farkas nyugvóhelye.
Lassan, szomorúan indultak haza a falu felé, észre sem vették, hogy a
távolban egy farkasfalka figyeli minden mozdulatukat, így azt sem vették észre, hogy a falka minden tagja sír.
***
A Kortárs Magyar Irodalom FB oldal:
https://www.facebook.com/kortars.magyar
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Keszy-Harmath Dániel: Bolond szív, bolond idő
A Duna fényárja fölött ülve a parton
Távoli képek zúgnak az agyban.
A jelenben te vagy, aki velem van,
Akinek mosolya kisimítja a ráncokat szívemen,
Aki kérdez és hallgat,
Aki elfeledteti ezt a bolondos világot,
Bolondos áprilist,
Bolondos szeleket,
Bolondos munkát,
Bolondos gyereket,
Bolondos szívemet pöttyökbe öltözve
Átnyújtom neked, fogadd el örökbe,
Szeretet átjárja minden szavamat,
Figyelmem alanya te magad vagy,
S hogy is történt mindez?
Nem tudom én sem,
Egyszer csak jöttél,
Kis szivárványt hoztál az esőben,
A viharokban napsugarat,
Az orkán zajában madárcsicsergést,
A bánatos szélben bársony érintést…
És nem tudom,
Merre fúj minket a szellő,
És mekkora szikla áll az utunkba,
S mekkora lesz a becsapódás,
És mennyi vér marad majd,
Mennyi szívszilánk,
Amit megint tovafújhat majd a szél,
Egy másik Duna-partra…
***

Irodalom Feketén-Fehéren folyóirat:
http://poeta.hu/feketen-feheren/
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Dittrich Panka: Tavaszi szél
A sors báránybőréből én hálát zengek néked,
kivetkőzve és ringva, mint felhők azúr kékje
üde fényre lelve, ahogy hunyorgó rügy ébred,
bolondos áprilisban, lásd, szirmon észrevétlen.
Szellővé szelídül a szél, ha nem látlak búsnak,
kilesni zugokat, ahol százszorszépek nyílnak
csoda csorgásában, akár fütyülhet a szél is,
tán fülig érhet szája, ha esőt szakít mégis.
A tavasz vizet áraszt, úgy burkolja magába,
hisz meleg leheletet óhajt téltől fagyott tájra,
kivetkőzve és ringva, mint felhők azúr kékje,
üde fényre leltem, ahogy hunyorgó rügy ébred.

Varga Katalin: Ölelés
Öt órája vajúdott már. Férjével együtt kimerültek voltak. Annyira várták ezt a babát. Erőt vett hát magán, egy utolsó nyomással világra hozta kisfiát.
De mi ez a nagy szaladgálás körülötte? Nem fektették a mellére. Elvitték a csecsemőt. Feje fölött beszélgettek az orvosok. Nem tudta, mi
történt. A férje sem volt mellette. Miért nem vele beszélik meg, ha valami baj van? Páni félelem töltötte el. Óráknak tűnő várakozás után, ami
valójában talán negyed óra lehetett, ott állt mellette a párja. Megfogta
a kezét és úgy mondta el. A kisfiuk Down-kórral született. Ismerte ezt
a betegséget, olvasott róla, sőt látott is ilyen gyerekeket.
Felrémlett a ferde vágású szemük, a lapos orruk. Tudta, legtöbbjük nem
éri meg a felnőttkort sem. Szívelégtelenségük van, gyengébbek társaiknál.
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Meghallotta a kicsi erős sírását. A párja már hozta is a karjában. De ő
nem ölelte magához, látni sem akarta. Sírógörcsöt, pánikrohamot kapott. Az orvosok nyugtató injekciót adtak neki. Elaludt tőle. Amikor
magához tért, már világos nappal volt. A férje hiába próbálkozott, nem
szoptatta, meg sem nézte a kisfiát. Pszichológust hívtak hozzá, aki
próbálta meggyőzni őt. Mesélt róla, mennyi szeretet van ezekben az apróságokban. Nézze csak meg, milyen szép baba a kisfia. Igaz, hogy
egyel több a kromoszómája, de őt is lehet szeretni. Sőt! Az orvos sem
tudta meggyőzni. Önmagát okolta, hogy ilyen beteg gyereket hozott a
világra.
A férje ott ült mellette. Tápszerrel etette a kicsit, mert neki nem indult el a tejelválasztása azokban a napokban. A gyerek szépen gyarapodott, haza is engedték őket. Otthon aztán lett teje is. De lefejte, s eladta. Hiába volt minden rábeszélés. Édesanyja keményen beszélt vele.
Milyen anya ő? Bár beteg a kicsi, akkor is az ő fia. Szüksége van az
anyatejre, na és főleg a szeretetre. Komolyan kezdtek már aggódni érte. De ő elzárkózott mindentől és mindenkitől. Sétálni ment. Ha látott
kisbabát toló édesanyákat, belenézett a kocsiba, szégyenérzet fogta el
a egészségesen rugdalózó csecsemők látványától. Bezzeg az ő fia nem
ilyen. Pedig a baba szépen fejlődött. Kedves, kerek kis pofija volt, hurkás lábai.
Az elkövetkező hónapok így teltek el. A család mellette állt, bár állapota aggasztotta őket. A kis Marci jó gyerek volt. Szinte sosem sírt.
Édesapját nagyon szerette. Vágyakozva nyújtotta apró kezecskéit
édesanyja felé is. Hangosan gőgicsélt, mosolygott anyjára. Szinte megrémült magától. Miért nem szereti ezt a kicsit? Ilyen rossz anya ő?
Egy napon Marcika megbetegedett. Magas láza volt, hányt, ment a hasa.
Kihívták az orvost. Ő azt mondta, ad gyógyszert neki, de ha reggelre
sem javul az állapota, be kell vinni a kórházba, nehogy kiszáradjon. Így
is lett.
Ekkor valami megmozdult benne. Ő is be akart menni a kicsivel. Megijesztette fájdalmas sírása, rémült tekintete. Olyan védtelennek tűnt
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azon a kórházi ágyon. Férje elment a büfébe, hogy hozzon valamilyen
ásványvizet, harapnivalót. Odament Marcika ágyához, a pici abbahagyta
a sírást. Feléje nyújtotta kezecskéit. Találkozott a tekintetük. S ekkor
megtörtént a csoda. Hangosan zokogni kezdett, és felvette a picit a
karjába. Érezte a baba illatát, a finom selymes bőrét. Egy ütemre dobbant most a szívük, egyek voltak. Végre, magához ölelte a kisfiát, szorosan, védelmezőn. Szeretlek kicsim, suttogta, s patakzottak a könnyei.
A kisfiú pedig, megsimogatta apró kezeivel édesanyja arcát.
Így talált rájuk a férje. Csak állt az ajtóban, kezében az ásványvízzel,
szendvicsekkel. Az ő szemei is megteltek könnyekkel. Odament hozzájuk. Most már hárman ölelték egymást. Egy család lettek. Az ölelés
gyógyította meg az édesanyát. Marcika is hamar rendbe jött. Ennyi hát
a történet.
Elgondolkodtatok már azon, vajon van-e gyógyítóbb erő, mint az ölelés?
Öleljük, simogassuk meg azt, akit, szeretünk. Ezt semmi sem pótolja.
***
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