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AJÁNDÉK – TÉLI NÉPSZOKÁSOK…

Kedves Olvasó!
Képzeld el… című irodalmi folyóiratunk ez évi negyedik számával jelentkezünk. Huszonhét szerző huszonkilenc írását közöljük. Ezúttal szinte felefele arányban szerepelnek versek és prózák, de a terjedelem miatt úgy tűnik, most az utóbbi viszi el a pálmát. Komoly és vidám verseket is olvashatunk, de igazi változatosságot nyújtanak a makámák, a rövidebb és hoszszabb novellák, egy elmélkedés, s ezek mindegyike valamilyen különleges
vonással gazdagítja ezt a számunkat. Most is közlünk pályázatos írásokat
(szó-szövő, asszociáció). Tartalmi szempontból a fő témák: az emlékezés,
az ajándékozás, az ünnepek, a lelki és szellemi értékek megbecsülése, őrzése, továbbadása. A friss írások után kedvcsinálónak négy könyvajánló
zárja az ünnepi számot, melyet - mint mindig - legújabb fotóink is díszítenek. Jó ünneplést, jó olvasást kívánunk!
Sz. Gábor Ágnes szerkesztő

***
KORTÁRS MAGYAR IRODALOMÉRT DÍJ

KORTÁRS MAGYAR IRODALOMÉRT DÍJ - 2015 - PUBLIKÁCIÓS
KATEGÓRIA - DÍJAZOTTAK: Kovács Daniela és Dobrosi Andrea.
KORTÁRS MAGYAR IRODALOMÉRT DÍJ - 2015 - KÖZÖSSÉGÉRT
KATEGÓRIA - DÍJAZOTT: A díjat idén nem adtuk ki.
KORTÁRS MAGYAR IRODALOMÉRT DÍJ - 2015 - KÜLÖNDÍJ DÍJAZOTT: Baranyai Attila. – Gratulálunk!
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Bodó Csiba Gizella: Ajándék – veszteség - 7 mondatban
- Az egészség vesztesége adja meg a tisztánlátás ajándékát!
- A virág porának vesztesége adja a méz ajándékát!
- Hogy nem vagy már, ez a legnagyobb veszteség, hogy e hiány fájdalmából születtek legszebb gondolataim, ez ajándék!
- A Földnek okozott sebek olyan veszteségek, melyek az emberiséget
fosztják meg a Föld ajándékaitól.
- Az ajándék lehet, hogy egy hajdani veszteség jutalma!
- A kidőlt nyárfa vesztesége adta azt az ajándékot, hogy most besüthet szobám ablakán a nap.
- Látásának vesztesége adta számára a kifinomult érzékenység ajándékát.

Bodó Csiba Gizella: Jó lesz…
Nem skicc voltam egy papírlapon,
Nem egy befejezetlen munka,
Amikor útra bocsátottál.
E perctől kezdve minden terved,
Mint ajándékot, magamban hordozom.
De kibontom-e vajon, vagy csomóját
Érzem a torkomon, s nem tudom,
Hogy mi a dolgom! Ó, Istenem!
Ha még most sem tudom,
Csak az idődet rabolom!
Te a tökéleteset várod,
Meg kell valósítanom álmod,
Csalódást nem okozhatok.
Ezerszer vétettem, már a
Huszonnegyedik órában vagyok!
Jó lesz hát, ha nekifeszülök,
S csak keményen dolgozok,
Dolgozok, dolgozok…
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Kühne Katalin: Kiszolgáltatottak méltósága
Az élet kiszámíthatatlan. Egyik nap olyan öröm ér, amire évtizedek múlva is szívesen emlékszem, a másik nap pedig olyan sötét híreket ont,
mint a katasztrófák, háborúk, nyomorúság, gyógyíthatatlan betegségek.
Ezek változó hatással vannak rám, mint ahogy minden ember mosolyra
fakad, ha egy kismadarat lát repülni, vagy a napsugár fénye árad a rejtett zugokba. A háborúk okozta károkról, természeti katasztrófákról,
mélyszegénységről szóló tudósítások pedig elgondolkodtatnak: mennyi
gonoszság tapasztalható naponta világunkban.
Az emberiség történetében – amely a világegyetem korának csupán töredéke – kiszolgáltatott sorsokról olvashatunk, és ez az emberi méltóság megcsúfolása. A fertőző betegségek még mindig áldozatokat szednek; még mindig működnek úgynevezett tudat-átalakító lágerek; ártatlanokat kínoznak, hurcolnak és semmisítenek meg a világ különböző országaiban; milliók vettetnek a poklok tüzébe, pedig ők semmiben sem
bűnösek, csupán a nagyhatalmak szítják az ellenségeskedést „fajok” és
országok között. Megdöbbentő, mennyi gyermek éhezik, fázik, nyomorog. A civilizáció fejlődése nagy méreteket ölt, ennek vannak jó és káros hatásai is. Egyrészt az emberek méltóbb körülmények között, könynyebben élhetnek, de a természet kizsákmányolásával Földünkön olyan
pusztítást végeznek a mérgek, amely visszafordíthatatlan hatással van
az élővilágra, ránk, emberekre, de az állatokra, növényekre, talajra, vizeinkre, levegőnkre is. Új betegségek alakulnak ki, amelyekre nincs még
gyógyír, de pusztít a hanyagság, a pazarló élet is. A lepra még mindig
terjed, milliók esnek áldozatául. Ételeinkben, levegőnkben, vizeinkben
mérgek garázdálkodnak, betegségek gyötrik az állatokat, embereket,
sivataggá válnak valamikor gazdag termőterületeink, az óceánok, tengerek világa is megváltozott - az emberi kapzsiság miatt. Ha a világ egy
tizede, a leggazdagabbak, másra is gondolnának, nemcsak saját maguk
vagyonának gyarapítására, például azokra, akiknek nincs tető a fejük
felett, akik mélyszegénységben élnek, nekik megfelelő életet biztosíthatnának, és helyreállna a megbillent egyensúly.

3

KÉPZELD EL… – IRODALMI FOLYÓIRAT 2015/4. SZÁM
Gyökössy Endre: A növekedés boldogsága című elmélkedésében írja:
„Egyre inkább nő azoknak a száma a világon, akik jóízűen falatoznak és
szemük se rebben, míg a televízió képernyőjén légikatasztrófa vagy
földrengés letakart áldozatai vacsorájuk 'körítése.' Ők valamiképpen
elvesztették szívüket. Beszélnek töltés nélkül, vigadoznak öröm nélkül,
vágyakoznak reménység nélkül, szerelmeskednek szeretet nélkül, házasodnak hűség nélkül. Keseregnek könnyek nélkül, élnek célok nélkül – és
céljaik vannak – élet nélkül.”
Ha többen hinnénk a Fennvalóban, ha hitünk erősebb lenne, többet tudnánk
tenni az üldözöttekért, betegekért, nyomorúságban szenvedőkért: imádkozhatnánk értük, megvigasztalhatnánk őket, kiutat találhatnánk kilátástalannak tűnő helyzetükből, hogy a hangyák közül ők is felemelkedhessnek a
sasok közé, hogy a sötétségből a fény felé fordulhassanak.
Nemrég meghívtak egy gyermekotthonba, hogy meséljek nekik. Arra
gondoltam, azokat a meséimet viszem el, amelyekben az állatok életéről
írok, ezzel példát adva az embereknek, hogyan kellene gondoskodni utódaikról. A mackómami, a pingvinszülők önálló életre nevelik kicsinyeiket,
segítik őket, mutatják nekik, hogyan gondozzák majd a gyermekeiket, s
így igazi családot alkothassanak. Ők nem tehetnek arról, hogy itt kell
élniük. Talán még nem késő, hogy ne abban a szellemben nőjenek fel,
amit örököltek. Ha tudják, mi a jó és a rossz, a lustaság és a szorgalom,
az igazi harmónia és a könnyen szerzett - drogoktól, italtól kapott - jó
hangulat, a gyűlölet és a szeretet közti különbség, választhatnak, hogy
miként éljenek. Megrendített az értelmi fogyatékos, fejlődési rendellenességgel született, mozgáskorlátozott, tolószékbe kényszerült 8-10
éves gyermekek sorsa. Hatalmas a szeretetéhségük, nyújtogatták a
karjukat, ölelgettek, hozzám bújtak, pedig akkor láttak először. Egy
órányi együttlét után úgy váltam el tőlük, mintha évek óta ismertem
volna őket. Mosolyt láttam a szemükben, ehhez talán kicsit én is hozzájárultam. Meséim tanulságait megértették, ha nem is minden sorát, de a
lényeget talán; biztos talajra hulltak gondolataim, amelyek kilátástalan
helyzetükből utat mutathatnak. Szomorú világukban az öröm, a remény
fénye villant fel. Kértek, máskor is menjek el hozzájuk. Megígértem.
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Együttérzek a nyomorúságban élőkkel, ha nem is tudom azonnal megváltoztatni életüket, de egy kis enyhülést adhatok nekik. Ez nekem is nagy
ajándék volt.
Mintha Ady Endrét hallgattam volna, aki az Úr érkezését várva így
szólt: „Mikor elhagytak,/ Mikor a lelkem roskadozva vittem,/ csöndesen
és váratlanul/ Átölelt az Isten.” Szavai megnyugvást nyújtanak az Istenben bízó embereknek – legyenek bármilyen felekezet tagjai is -, reményt adnak a reménytelenségben. Egy jó szó a kéregető koldusgyereknek, a hajléktalan takarójában lévő pár hónapos kisbabának, a beteg
kisgyermeknek, a kérges kezű, idős nyomoréknak, a párás, szürke szemekbe fényt lophat. Szívünk szeretete a mások szívét is megmelegítheti, értelmüket - ami a sok hányattatás miatt már fogyóban van - megvilágosíthatja, kiutat mutathat helyzetükből. Ezt életem során sokszor
éreztem, például akkor, amikor keresztanyám mellett fekvő betegtársának, aki már nem tudta felemelni görcsbe meredt kezét, vizet adtam,
letöröltem homlokáról a verítéket, vagy a párnáját megigazítottam, türelmesen meghallgattam panaszait. Ez a figyelem kijár minden embernek, nemcsak rokonainknak, hanem az idegeneknek is. Különösen a gyermekekhez kellene mindig kedvesen szólni, kezüket megcirógatni, mosolyt csalni arcukra. Egy szó, egy mozdulat is számít azoknak, akik irgalomra szorulnak.
Advent idején ezernyi levél érkezik a szeretetszolgálatok irodáiba, ők
igyekeznek minden esetet kivizsgálni és segíteni próbálnak nyomorukon.
Mindannyiunk kötelessége is az, hogy segítsünk, bár tudjuk, a rászorulók töredékét áll csak módunkban csekély adománnyal támogatni. Ha
csupán egyetlen gyermek asztalára kerülhet jobb falat, kályhájába tüzelő, már tettünk valamit. Az egész emberiségnek össze kellene fogni,
hogy ne legyen több háború, betegség, nyomor, kiszolgáltatott élet.
Megérintett a kórházakban a sovány, kifordult tagokkal, fájdalmakkal
küzdő betegek látványa, akik ennek ellenére megpróbálnak mozogni, felülni, de már nem tudnak. Határtalan az az erő, ami őket ebben az állapotukban is működteti. Ugyanígy borzasztó, amikor a szülők magukra
hagyják gyermekeiket, és élik tovább önpusztító életüket. Nemcsak
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maguknak ártanak, de újra és újra növelik azok számát, akikről nem
gondoskodnak, oda születtek, azt látják mindennapjaikban, ami ide vezette őket. Italoznak, drogoznak, munka helyett lopásból élnek, ezt
„adják” utódaiknak ahelyett, hogy példát mutatnának. A gondozónő akit Maminak szólítanak ezek a csöppségek - mesélte, hogy egy „anya” a
14. gyermekével testében látogatta meg a gyermekotthonban élő kislányát, mert erre kötelezi a törvény. Ez a példa hogyan hat erre a gyermekre? Megköszönheti-e anyjának, hogy ő lett az egyik a 13 közül, akit
eldobott? Örülhet-e, ha édeskedve szól hozzá, ha átöleli, italtól bűzös
szájával megcsókolja? Nem hiszem. Ha az óvodába hullarészegen érkezik a gyermekért az „apa”, és szidja őt, pedig ő csak szeretetet
érdelmelne? Ha otthonában csak azt látja, hogy a szülők az ágyon hevernek nap mint nap, a segélyből tengődnek, néhány napig járnak csak
közmunkába, és többé nem látják őket a munkahelyen. Ezután csak lopásból élnek, mert az ital a lényeg számukra, nem az, hogy a gyermekeknek meleg étel jusson. Ha a bútoraikat felhasogatják, őt koldulni
küldik, de abból ő semmit sem kap, mert azt is elisszák? Anyának, apának, vagy egyáltalán embernek nevezhetők ezek az elfajzott lények?
A napi 12-16 órát hangyaszorgalommal munkálkodó szülők gyermekei
hamar megtanulják, hogyan lehet szegénységben, de szeretetben élni,
megteremteni a család számára a betevő falatot, tisztességes, meleg
otthont biztosítani nekik. A nagycsaládok gyermekei szeretik egymást,
segítik, gyakran szülői feladatokat is vállalnak, a kisebbekre főznek 10
éves koruktól, mosnak, takarítanak, együtt tanulnak velük. Ezt nem érzik tehernek, számukra ez természetes. Ők nem gazdagok, mégis mindent megosztanak egymással, a gondokat, de az örömöket is.
Amikor egy gyermek éhezik vagy súlyos betegségben szenved, elszorul
a szívem. A nélkülözés és mások kínjai láttán saját kis problémáink elenyészőek, mégis, hamar elkeseredünk, pedig mennyire több az ő fájdalmuk, akár testi, akár lelki értelemben. Nekünk segíteni kell rajtuk.
Természetesen minden ilyen gyermeken nem lehetséges, de ha havonta
csak egy tál ételt adhatunk, tegyük meg. Aki erre képes, már tett valamit, hogy kevesebbet éhezzenek. Ha néhány kinőtt ruhadarabot kiten-
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nénk a kukánk mellé, vagy elvinnénk a szeretetszolgálat telephelyére,
amit még felvehetnek a szegényen élők, megosztanánk a tüzelőnket legalább egy rászorulóval, már segítettünk valakin. Ha a leprások számára
mindenki csak pár forintot szánna, eggyel kevesebb lehetne a nyomorban, betegségben szenvedők száma. Miért nem gondolkodnak így a világ
gazdagabbik felén élők? Miért csupán saját magukra gondolnak? Nem
vihetnek magukkal kincseket, aranyrudakat a koporsójukba, csak eltékozolt életük romjai, elporladó csontjaik maradnak utánuk, egyetlen
ember hálája sem élteti emléküket tovább, mert nem érdemlik meg.
A természeti katasztrófák, a gazdasági válság, a háborús övezetek menekültjein is a szegényebb nemzetek népe szokott segíteni, a milliárdosok nem tesznek semmit, élik tovább gyöngyéletüket, mintha semmi sem
történt volna.
Hazánk egyre inkább gyarapodik, de még évtizedek telhetnek el, amíg a
helyrehozhatatlannak ítélt lemaradást behozhatjuk, gazdaságunk
eredményei láthatóak lesznek. A szegénységben élők és az azokat kizsákmányoló, kisemmiző, hirtelen meggazdagodott rétegek között eltűnnek a különbségek. A megérdemelt munka méltóbb életet biztosíthat majd azok számára is, akik most a mindennapi szelet kenyerüket is
nehezen tudják megvenni. A szegény, elesett gyermekekből iskolázott,
jó szakember válhat, földjeink termését mi arathatjuk le, gyermekeinknek nem kell idegen országokban dolgozni, a fiatalokat a megfáradt
öregeknek kis nyugdíjukból is támogatni, és mellettünk nőhetnek fel
unokáink, kacagásukat hallhatjuk nap mint nap, mert egészséges, életvidám természetük akkor is megmaradhat, amikor felnőttek lesznek, és
felelősséget vállalnak családjukért, hazájukért. A megcsúfolt emberi
méltóság helyett mindenki számára eljöhetne az „aranykor”.
Jézus két évezreddel ezelőtt az emberiségért megfeszíttette magát,
megváltott bennünket, bűneinktől megszabadított, megbocsátott nekünk. Irgalma, szeretete határtalan. Az emberek mégis miért maradtak
tékozlók, pazarlók, bűnös gyilkosok? Miért merült mindez feledésbe?
Újra jöhetne közénk a Megváltó, vagy újabb vízözön teremtene a kiválasztottak számára élhetőbb életet? Kik lennének a kiválasztottak?
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„Jónak lenni jó”. Vajon a jók, ha jót tesznek, ők fognak uralkodni, vagy
marad ez a bűnös világ, benne az uralkodni vágyókkal, a hatalmasokkal?
Bízom benne, hogy a jók győznek.
Ne várjunk a végső ítéletre, addig tegyünk meg mindent társainkért,
amíg tehetjük! Jézus születését így méltó módon ünnepelhetnénk, mert
adni jobb, mint kapni. Ha az emberek összefognának, segítenének, ajándékunk milliónyi jóllakott, boldog, egészséges gyermek mosolygó tekintete lehetne.
A templomokban naponta megszólal a harang. Hemingway üzente, hogy
„érted szól a harang.” Érted, értünk, mindenkiért. Sokan miért nem
hallják meg ezt? Ha minden ember meghallaná, és e szerint cselekedne,
jobbá lehetne életünk. Mindenki megérdemelné, hogy élhetőbb körülmények között éljen, de különösen a gyermekek, az ártatlanok. Szeretném, ha egyre hangosabban szólna a harang, hogy a süketek is meghallják. Ahogy Vörös István 143. zsoltára hangzik: „Mutasd meg nekem az
utat,/ mely Istenigazába visz./ A földön van egyáltalán?” Remélem,
most is itt van, jelenlegi életünkben, nemcsak fenn, a csillagok között,
az Isten közelében. Mert aki Istenben hisz, tudja, hogy ő az úr, az
igazság és az élet, és számunkra is elhozta az igazságot, megmutatta az
utat, csak azon kellene járnunk.

Kutasi Horváth Katalin: Masnik közt
Ajándék vagy magad. Szalagod köteled. Bemasnizni könnyű volt, csomóid keresem. Kibogozni nehézkes, hasonulsz a léthez, bár gyakorta
menekülsz a közeli réthez, a Dzsuang Dszi-féle verdeső lepkéhez.
Ajándék az idő, ajándék a tér, minden csepp könny, az elhullajtott
vér, a megismert hely, a mézzel telt kehely. Csoda-genetika szüleménye
vagy te, szeszélyek játéka, véletlenek sora, hóbortok otthona. Az életnek ura, ami megszokott vagy fura, különös, szertelen, értetlen szellemed, útjaidnak gátja, meg a Himalája, hálóban vergődő halaknak ikrája,
lábaidnak nyoma, sóhajod szelletje, az is, ki divatos, s az, kinek nincs
keletje, örömöd keresi, értelmét elnyeri.
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Minden, amit láthatsz, ajándékba kapod, bárhogy is állt hát, szerencsés volt csillagzatod. Felfogsz és érzékelsz, nemesedik szíved, maga a
természet a legnagyobb híved! S hogy ez oda-vissza igaz? Elfojtódva
lesem, hisz szennyezed a teret, hamar tönkreteszed.
Szép csomagolásod: derűs térlátásod, jóra hajló hited, reményt őrző
szíved. Harmónia terem, bármerre is járkálsz, de nem látod meg mindjárt, így néha még meghátrálsz. Örülsz egy új napnak, szépítő holnapnak, intesz a tegnapnak, a hazug jóslatoknak.
Minden, amit érzel, varázslatot kelthet, ajándékként kezeld, nézz a
fellegekbe! Ha csicsergést hallasz, keresd a madárkát, őt rendelték neked, zárd ki a vad lármát! Hogyha a szép mező jó illatot áraszt, örömöd
már teljes, minden más csak fáraszt.
Ajándék a tavasz, ajándék a nyár, boldog lehetsz télen, az ősz is rád
vár. Szép itt minden évszak, meglelheted vágyad, szép a rügyfakadás,
rianó jégzajlás, zengő lombok szava, emlékeink nyara. Szép a hóesés, a
cserfes feleselés, a megszerzett bölcsesség, az elnyert tisztesség.
Ha nem azonnal látjuk, kitől mit is kaptunk, utólag ráérzünk: ha nem
is tudatosan, de ajándékba adták, s bár mi nem is kértük, örökségül
hagyták. Legyen az életünk, létterünk vagy hitünk, kíváncsi örömünk,
frissülő vérkörünk.
Ha egy masni lehull, s újabb doboz tárul, addig viccelődhetsz, amíg
be nem zárul. Újabb lehetőség lapulhat odabent, kincseket is rejthet,
kétségbe is ejthet, pláne, ha nem érted. Ne csak dobozt keress, van
skatulya elég, a fiókba is nézz be, lehet meglepetés, skatulyáznak úgyis,
te ne add fel magad! Futószalagon eszmélve tépd fel a masnidat, s ne
hagyd, hogy a gépszíj hasítsa szét álmodat!

Kovács Daniela: Karácsonyi fohász
Hallgasd ma lankadt létű szavam,
hajolj ma, kérlek, közelebb,
Uram, ma súlyos kín szakad,
s vigaszt Tenálad keresek.

9

KÉPZELD EL… – IRODALMI FOLYÓIRAT 2015/4. SZÁM
Vedd aranyát a gondolatnak,
bontogasd sorsom csomóit,
biztass, hogy egyszer elapadnak
szemembe-futó könnyeim.
Még mindig hiszek hatalmadban,
a karácsonyi szeretetben,
a Jézuskában, Mikulásban,
a jók-foganta kegyelemben,
és hiszem, hogy e szent napon,
a hitvány-lelkű emberek
feléd fordulnak, s jóságukkal
majd másokon segítenek.
Ma én sem kérek Tőled mást,
csupán egy szerető testvért,
egy anyukát, egy apukát,
kérlek, csak ma, a kedvemért…
Mert olyan árván sodródom,
mint ágtól fosztott falevél,
nincs családom, nincs otthonom,
nincs felém fordított tenyér.
A foszló kalács illatában
rejlenek gyermekálmaim,
és mai könyörgő imámban
összes földi vágyaim.
Szelíden imádkozom Hozzád,
mércéül másnak adassék,
hisz végre tudom, hogy a család
mindennél nagyobb ajándék.
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Szabó Edit Irma: Madárkarácsony
Erdei fenyőn esti fény táncol,
hószárnyon röppen madárkarácsony.
Elmélyült csendben cinkefohász szól,
s csipked az ízes madárkalácsból.

Dobó Georgina (Canses): Ajándékok
Ajándékom voltál, ékem, bástyám
Fővédnököm a nagyvárosban.
Elkevert minket az Élet, de
Talán jobb is így.
Te bajban barátodat, én legféltettebb
Kincsemm adtam.
Sok emlék köt össze minket,
egy kép a falon; egy fűtött szoba
ahol nem történt semmi.
Közös estek, séták.
Kaptam Tőled egy BKV jegyet.
Mindig blicceltem. :)
Vajon hová tehettem?
Megsajnáltál az új cipőmben,
emlékszem.
A végén már a salakon jártam
a fővárosban.
A fények szépek voltak, mint
mindig Pesten.
E fénylő városban kísértél,
kísértetek évekig.
Miért is?
Csak, mert jó volt, szép volt.
Az évek, a percek.
A tovatűnő másodperctöredékek.
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Petres Katalin: Hála
Ajándék a hang, a szó,
a sóhaj, a gondolat,
a mindig felkelő nap.
Ajándék a fáradtság,
a kétségbeesett kudarc,
az abból feltámadó harc.
Ajándék a teremtés,
a jóra törekvő akarat,
úgy is, ha szándék marad.
Ajándék az alkotás,
folyton bizsergő képesség,
édes kényszer, örök remény.
Ajándék, hogy adhatok,
ajándék, hogy kaphatok,
ajándék, hogy írhatok,
ajándék, ha olvasod.

Mukli Ágnes: Lelkemből
Virágot tépek, lelkemből lelkedbe,
ciklámen, lila, szélhajába kötve.
Házad falára új hajnalt színezzen,
szirma selymébe igazamat szője.
Lobogó lebegés, oltalmat adjon
teremtsen újjá, mindig hazatérve,
bimbókba rejtőzzön veled virasszon,
hulljon bánatunk békés tengerére.
Osztozzon bűneink bocsánatában
régi dalunknak szeplőtlen dallamán,
keljen hosszú útra féktelen vággyal,
kapunkban várjon, mint régen az anyám.
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Átmelengette szívem az őszi nyár,
kivirágzott kertem ciklámen-lilán.

Dél Tamás: Kislányom
Kis szilánk.
Arcomon hajtott ki
a jégvirág.
Rég nem lehelt
már rá senki
apró lyukat,
melyen át,
ránk nevet
a volt világ.
Nincsen tető,
nincsen ablak,
az érzékeim is
becsapnak:
Látok tüzet,
sült halat;
S ha van még
a pokróc alatt
fejadag,
az jobb időkre
megmarad.
Csendben jön a
vészmadár,
húst érez,
hát ideszáll.

Miért ébreszt?
Oly szép ez álom.
Látom,
ahogy tolla fosztva,
fekete pontja
lesz az égnek,
maszat csak
a kis szilánkon,
nevető szeplő
a kicsi lányon.
Ki mos nekem
vizet forral,
életet ad
minden korttyal.
Babát hoztam!
Itt van ez a kiskabát!
Cukorkát!...
Arcán
halványul a mosoly;
kenyere a tenyerembe.
Ezt miért adod?
Az én gyomrom már
nem korog.
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Millei Lajos: Minden út ajándék
A lány nem adta fel. Elszántan járta, kereste az élete ösvényeit. Volt,
amelyiken csak egy rövid szakaszt tett meg, és már rádöbbent, hogy
rossz helyen jár. Ilyenkor határozottan fordult meg, hogy egy másik,
talán az igazi útra tehesse a lábát. Volt, amelyiken kilométereket haladt, miközben hitegette magát, hogy ez az igazi. Alkalmazkodni kezdett, és már majdnem mosolygott, amikor egyszerre csak meglátta a
„zsákutca” táblát. Dacosan fordult meg, hogy keressen egy járhatóbb,
egyenesebb, igazibb utat. Néha már azt hitte, hogy csak képzeli a megálmodott, vágyott, elképzelt utat. Már fájt a lába, fogyott a türelme,
apadt a lendülete, de a makacssága nem hagyta nyugodni…
Aztán egyszer csak rálépett arra az útra, ami biztos, hogy neki lett kijelölve. Hogy honnan tudta mindezt? Megértette, hogy ajándék gyanánt
kapta azt a sok-sok mellékutat, az értelmetlen kanyarokkal, az elviselhetetlen hegymenetekkel, a folytonos körforgalmakkal és a járást lassító úthibákkal, hogy érezni tudja a különbséget.
Ez az út nem törte fel a talpát, vele együtt kanyarodott, amikor kellett,
a szakadékoktól korláttal védte, sötétben fénylő biztatással integetett
neki a terelővonal fehér fénye. Az esővizet elvezette a lába elől, így
sohasem lépett tócsába. Az emelkedők laposabbak, a lejtők hosszabbak, járhatóbbak voltak, és olyan kilátást biztosított a lány részére,
hogy mindig gyönyörködve nézhessen körül.
A lány biztos volt abban, hogy meglelte a számára kijelölt utat. Fáradhatatlanul ment és ment előre, leküzdve minden akadályt, ami elébe került.
Ha elbizonytalanodott, vagy elfáradt, csak hátrafordult, és elképedve
látta, hogy mekkora távolságot tett már meg. Ez új erőt adott neki, feltöltötte energiával, és biztos léptekkel igyekezett az út végére érni…
Aztán egyszer csak meglátta az út végét. Egy pompázatos rétbe torkollott, ahol ezerszínű virágok csalogatták a méheket. A nap melegen, mámorosan sütött, és a rét szélén a fák ágai kitárták felé a karjukat.
A lány az út végén, mielőtt ráléphetett volna a rétre, egy táblát pillantott meg, melyre nagy betűkkel a saját neve volt felírva. Ekkor értette
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meg, hogy az utak ki vannak jelölve, de csak akkor bizonyosodhat meg
róla, hogy a sajátja, ha a rálépés pillanatában azonosulni tud az úttal, és
fáradhatatlanul végigjárja azt.

Dobrosi Andrea: Csomagold…!
Uram, hogyne kellene
a bíborba öltözött csönd,
a bársonypuha szó,
egy csermelynyi, tiszta ölelés,
tehermentes, őszinte, szívmélyi tettel,
melyet nem burkolt kígyóbőrbe
az agyafúrt, álnok érdek –
Istenem, nekem szeretet kell,
szeretet… Érted?
Nem csak üres szólam,
szájhagyomány útján terjedő frázis.
Kegyelmed miért nem oázis,
mely kiárad, miért nem ér,
mint menekültáradat?
Add nekem a vágyott végtelent,
ne kérjem annyiszor,
ahogy meglepetést kisgyerek,
hisz a lelkem pontosan ismered,
tudod, mit adj.
Még sosem kértem ennyire,
de nagylelkű légy,
ne csak csalódás foglalja markodat;
csomagold,
csomagold már be magad.
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…Te lehetnél maga a megvalósult álom,
a legszebb ajándék a világon!

Lám Etelka: Őszi ajándék
Anna kint ült a verendán, fehér, fonott karosszékében, mely biztonságot nyújtott beteg lábának. Bottal közlekedett, ami eléggé megnehezítette mindennapi életét. Ezzel a combnyaktöréssel nem számolt, felborította mindennapos rutinját, már lassan egy éve történt. Nehezen
mozgott, fizikai munkát sem tudott végezni. Fájó szívvel szemlélte gyönyörű kertje hanyatlását. Virágai éltek a szabadság jogával: összevissza
nőttek. A piros, fehér és sárga rózsák kikandikáltak a nagy bozótból,
mintha bújócskáznának a sűrű erdő közepén. Gyönyörű vadvirágok is belopakodtak a többi virág közé, mosolyogva integettek felé, jelezve Annának, mi is itt vagyunk. Szomorúan szemlélte a körtefáját: az érett
gyümölcsök hívogatón rámosolyogtak, és várták, hogy leszüretelje, mint
minden évben.
Mici, a fekete macskája nyújtózkodott egy nagyot, és felugrott Anna
ölébe. Halkan dorombolni kezdett, miközben lassan peregtek le az őszi,
színes falevelek. Mindketten idősek és szomorúak voltak. Anna ma töltötte be a nyolcvanadik évet. Nagyon egyedül érezte magát. Behunyta a
szemét, és végigpergette az életét. Fiatal éveiben harmatos füvön lépdelt, és hárfa hangjaira figyelt. Később tévedések macskakövein botorkált, majd megérkezett az alkonyba, fátyolba burkolt alakként lépegetett az éjszaka világában. Időnként elmosolyodott magában, majd egykét könnycsepp gördült le az arcán.
Hirtelen hangokat hallott, majd egy kislány feje bukant fel a szomszéd
kerítés nyílásában. Zsófika a szomszéd lánya volt. Engedelmet kért,
hogy bejöhessen Anna nénihez. Zsófi – erős és fiatal lévén – szinte átsuhant a kerítésen, mint maga szélvész kisasszony valamelyik meséből.
Az idős asszony előtt landolt hirtelen fékezve. Hosszú, szőke hajába
beleakadt egy-két bogáncs, elég murisan nézett ki, és a vidám kék szemek kérdőn néztek Anna könnyes szemeibe.
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A kislány hamar kitalálta, hogy mi bántja a szomszéd nénit, mivel a finom, érett körték ott hevertek cirka egy méterre tőlük. Sajnos, nincs,
aki leszedje és elvigye a piacra eladni – mondta Anna, és megsimogatta
Zsófi buksiját, majd lassan kiszedte a bogáncsokat a kisleány hajából,
ami elég nehéz művelet volt. Aztán szótlanul ültek egymás mellett egy
kis ideig, majd Zsófika elköszönt, mivel anyja hangját hallotta, amint
hazahívja.
Másnap reggel Anna kiment a verendára, és leült a karosszékébe, Mici a
lábainál heveredett le. Szemeivel követte szeretett virágoskertjét,
most még több aranyló falevél hullott le az avarra, mint tegnap –
állapította meg. Az ősz pazarló színei beborították a kerjét, és milyen
szép lett – gondolta. Hirtelen valami szokatlan dolgot észlelt, valami
nem stimmelt, hevesen vert a szíve.
Ó, de mi ez? Vagy öt kosarat számolt meg a körtefa alatt, mind tele
volt körtével. Ki szedte le, vajon jóságos tündérek jártak itt? – ezt
hangosan mondta ki. Halk kuncogást hallott, gyerekek jöttek elő a kerti
bozótosból. Hirtelen ott termett Zsófi, és elmesélte, hogy az osztálytársaival együtt leszedték a körtéket a fáról. Most várják, hogy Anna
néni elengedje őket a piacra, és akkor eladják a gyümölcsöt. Megkapták
az engedélyt Annától, és délután már hozták is a pénzt a gyerekek. Anna néni üdítővel és süteménnyel várta őket, majd megköszönte a segítséget Zsófiának és a többieknek.
Csodálatos ajándék volt ez: boldog könnycseppek gördültek le Anna
arcán.

Szeles György: Amerikában ez így van
Mert a tizennyolcadik születésnapján
Elámul a fiú az ő ajándékán
Bőröndkészletet kapott
Kicsit, közepest, nagyot,
Miért? - Próbáld meg kitalálni, kisapám!
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Hanyecz István (shf): A Természet Ajándéka - haiku csokor
Aranyosan süt
tündököl szép napsugár
zsong méhes kaptár

gazdának mézet
bőkezű természet ád
vigyázz e kincsre

szorgosan röpköd
méhecske akácfára
virágport gyűjtve

bőségkosarát
becsüld meg, óvjad, Földünk!
jövő zálogát

Bőségkosara
természet ajándéka
kaptárnak kincse

Lásd meg e szépet
csodálatos Fauna
mily szép is Földünk!

szorgos méhcsalád
elégedett királynő
mézzel telt kaptár

Gazdag kincseit
Természet ajándékát
becsüld meg, ember!

Hanyecz István (shf): A legszebb ajándék - haiku csokor
Sopron városa
a legszebb ajándékot
hazának adta
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Hűséggel szolgált
szívből jövő ajándék
hazaszeretet

becsüld meg hazád
viharos történelem
tépi most zászlónk

Sopron lakói
Boldog magyar hazában
magyarként élnek

vegyünk példát hát
óvjuk szép nemzetünknek
híres nimbuszát
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Czégény Nagy Erzsébet: Talán egy angyal…
Bérlakásban laktunk egy kollégium udvarában. Emlékszem a tornácra,
amelyre három lépcső vezetett fel, s mindig megbotlottam az elsőbe.
Aztán a bundásembernek nevezett bokrokra, amelyek a tornácig vezettek a kapubejárótól. Élénk-zöld levelei aprók és bársonyosak voltak,
még most is érzem ujjaimon az érintésüket. Szegényesen éltünk, életemben nem ettem annyi fokhagymalevest, mint abban a pár évben, amire vissza tudtam emlékezni. Három éves voltam, csendes, szégyenlős
kislány. Nővérem hatéves, éppen iskolakezdés előtt állt, ő már nagylánynak számított. Anyák napját megelőző napon éppen akkor szaladtam
be a konyhába, amikor apám pénzt nyújtott át a nővéremnek. – Vegyél
belőle virágot holnap anyukádnak- mondta. – Talán egy kisebb cserepes
is kitelik belőle, csak nagyon vigyázz magadra az úton.
Nem messze volt a virágüzlet a lakhelyünktől, rá merte bízni a vásárlást.
Én leültem egy kisszékre, s emlékszem, csak egy kis idő után mertem
megszólítani apámat.
- Én nem kapok pénzt? Én mit adok anyukámnak?
- Nincs több pénzem. Elég lesz egy virág is.
Teljesen kétségbe estem. Ő az én anyukám is, nagyon szeretem, és nem
közösködöm. Én magam akartam megajándékozni. Másnap nagyon szép,
napos reggelre ébredtünk. Nővérem elindult a virágboltba. Utána osontam a kisajtóig, éppen csak hogy el tudtam érni a kilincset.
Már javában tavasz volt, az árokparton már nyíltak a korai mezei virágok. Akkor már tudtam, mit fogok csinálni. El kezdtem gyűjteni az apró
virágocskákat, amennyi a markomba belefért.
Már amennyi egy hároméves gyerek kezébe belefér. Szépen elrendezgettem, s boldogan szaladtam vissza a házba. Nővérem éppen akkor
nyújtotta át anyukámnak a boltból vásárolt cserepes fokföldi ibolyát.
Anyukám arca ragyogott az örömtől. Akkor én is odaléptem, s kicsit
szégyenlősen – hogy én csak azt tudom nyújtani, amit az árokparton
szedtem – a kezébe adtam s mondtam: - Boldog anyák napját anyukám,
én csak ilyet tudok adni.
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Még ma sem tudom, mit is láttam akkor anyukám arcán, lehet, egy angyal suhant át rajta, s talán a szárnyáról egy tollpihe kerülhetett a
szemébe, mert két nagy gyöngycsepp gördült ki a szemzugából, s lepergett a kezében lévő kis csokromra. Aztán átölelt, s a fülembe súgta:
- Nekem a te kis csokrod többet ér a világ összes cserepes virágánál.

Lénárt Anna: Zöld dió
Egy nagy nyújtózkodás, és teásbögrémmel a kezemben elindultam az
aprócska, tizenkilencedik századhoz illő konyha felé.
– Reggel óta nem is láttalak – szólított meg a kolléganőm.
– Hát, nem – mosolyogtam. – Alig várom, hogy vége legyen a mai napnak.
Elfáradtam. Neked főzzek egy teát?
– Nem kérek, köszönöm.
Az illatos, gőzölgő itallal visszaindultam az irodámba. Még be sem értem az ajtón, csörgött a telefon.
– Itt Nagy Georgina. Csókolom… Ne haragudjon, de meghalni sem volt
ma időm… Nem, nem megyek el, mert nagyon fáradt vagyok… Jó, jöjjön
el maga… Csókolom.
Kikapcsoltam a számítógépeket, elraktam az iratokat, bezártam a páncélszekrényeket, és elindultam…
Alig értem haza, mikor öreg barátném, egy nagy vödör dióval beállított.
– Ajándék neked – mondta mosolyogva. – Még kalapácsot is hoztam hozzá.
– Hát nem feledkezett el rólam? – örültem meg kedvenc csemegémnek.
– Nagyon szépen köszönöm.
– Úgy voltam vele, biztosan nagyon sok dolgod van, mert ha máskor nem
is, de ha a dió elkezd potyogni, akkor biztosan eljössz hozzám.
– Nagyon szégyellem magam, de… legalább egy kicsit kimozdult otthonról. – Jó szívvel felejtkeztem meg minden betervezett munkámról és
adtam át magam az önfeledt beszélgetés örömének. – Mondja, azt hitte, nincs kalapácsom?
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– Tudom, hogy van, az a kétkilós… Nehéz azzal diót törni.
Gyorsan megkerestem a kamrában az üllőt, amin apám még kerti szerszámot élezett – én ma már csak diót vagy mogyorót török rajta –, és
nevetve elindultunk a kerti asztal felé. Egyik kezemben a nehéz vassal,
másikban a vödör dióval.
Mindenről megfeledkezve álltam neki, hogy burkukból kiszabadítsam
ezeket a finomságokat. Volt olyan, amin még a zöld borítás sem volt
megrepedve. Na, ez ugyan nem rémített meg, jó nagyot csaptam rá apró
pörölyömmel, nem törődve azzal, hogy mindenfelé csap a termést védő,
nyers burok leve.
– Kati néni, mondja meg nekem, hogy szedte ezt a sok diót? Remélem,
nem mászott fel a fára!
– Dehogy másztam. Ne légy buta! Levertem őket egy hosszú bottal. Bár
eszembe jutott a mondás: „Bolond ember, aki a diót lerázza és a havat
elsöpri.”
– A dió lepotyog, a hó meg elolvad – mondtam kacagva.
– De szereted – ölelte át a vállamat. Összevissza puszilgattam az arcát.
Szinte már mindet megtörtem, mikor, mint a villám csapott a fejembe a
felismerés gondolata…
– Te jó ég! – dobtam el a kalapácsot és csaptam össze igen barna kezeimet. – Nekem a hétvégén Debrecenbe kell mennem! Nézze a mancsaimat – mutattam felé, és majdnem elsírtam magam – azok az emberek
nem ismernek, most mit gondolnak majd rólam… Úgy néz ki a kezem,
mintha retkes lenne…
Kati néném nem ijedt meg. Rögtön tudta, mivel mossuk le a barnaságot
az ujjaimról. Először jött a citrom leve, majd az ecet, azt követte a
folttisztító, a mosogatószer, a hipót, Cloroxot, Domestost is elővettük,
a körömlakklemosó sem maradhatott ki, a só tisztító erejében is bíztunk, még homokkal is súroltam, de az én kezem minden próbálkozás ellenére csak nem akart fehéredni.
– Ne törődj vele, majd lekopik! – mondta Kati néném, nagyon komolyan.
– Le, de mikor? – kérdeztem vissza.
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– Mikor? Egyszer csak…
Nem tudtam, dühös legyek, vagy csak nevessek…

Bubrik Zseraldina: Otthonra várva
Szeretem, amikor eljön az este tizenegy óra. Ilyenkor a lámpák elalszanak, majd bekapcsol az éjszakai világítás. Nincs a vakító fény, nincs az a
nagy nyüzsgés, a hangzavar. Nappal olyan sokan idejönnek, nézegetik a
mellettem állókat, forgatják, kipróbálják… és én pedig mosolygok. Ezt
rajtam kívül senki sem teszi.
Már két hónapja itt vagyok. Igaz, sokkal jobb, mint amikor a futószalagon kellett lennem. Az borzasztó volt. Az a sok fúrás, faragás, és amikor jött a forró víz… na, az kibírhatatlan volt. Csak kelljek már végre
valakinek…
Tegnap idejött egy kisfiú és nézett. Engem, csak engem. De nem tudom,
miért nem emelt le.
- Jaj! Levettek a polcról, de jó! És beletettek a kosárba.
Soha nem éreztem magam ilyen jól. Reménykedem abban, hogy most
már jobb sorom lesz. Nem fogok unatkozni. Szeretném, ha szeretnének.
Engem, csakis engem. Egy kis idő után a pénztárgép mellé kerültem, a
többi társammal együtt, akikkel a kosárban voltam. Végighúztak valami
fénylő csóván, ami egy kicsit megnevettetett. Majd a szatyorba kerültem. Elég hosszú volt az út, de mivel a szatyor tetején voltam, láttam a
szép tájat. Már nagyon kíváncsi voltam, hova megyünk.
Amikor megérkeztünk, egy kisfiú szaladt felém, és kiemelt a kocsiból.
Ismerős volt nekem. Rájöttem, tegnap ő nézegetett a boltban. Rám nézett és mosolygott. Boldog voltam. Éreztem, hogy hazajöttem. Letett
minket a székre, és elkezdett kipakolni. Én voltam az első. Elvitt a közelben lévő konyhaszekrényhez, és a polcra tett. Onnan néztem, hogyan
segít a kisfiú az anyukájának. Láttam, jó helyre kerültem. Meghittség
és szeretet áradt át rajtam.
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Este volt, amikor jött a kisfiú, megfogott és elindultunk. Először láthattam az előszobát, majd jött a gyerekszoba. Kinyitotta az ajtót, bementünk és leült az íróasztalhoz, majd letett. De közben mindvégig nézett. Le nem vette rólam a szemét. Szép lassan kezdte levenni az átlátszó nejlont, amibe bele voltam csomagolva. A kezével megfogott, felemelt. Éreztem, hogy milyen meleg a keze. Tudtam, szeret engem. Kis
idő után elővett egy levélpapírt, és hozzákezdett velem együtt írni.
Hisz én voltam az ő tolla.

Kovács László (Kovycs59): Örök ajándék
A sors kegyeltje lettem, mikor megkaptalak,
emlékszel, kedves, arra a nagyon szép napra,
éreztem akkor én, örökre megtartalak,
tél volt, a hókristály ékszert rakott hajadra.
Ajkad párájával ittam én a szerelmet,
már leéltem én veled egy egész életet.
Akkor azt mondtam: életem ajándéka vagy,
leszel te végső gondolat, ha erőm elhagy.
Örök párom lettél te, életemben álmom,
fogom remegő kezedet, nézem szemedet,
hajadon most az idő ezüst gyöngyét látom,
megvénültünk, maradt a szeretet, tisztelet.
Bajban, jóban szőttük együtt mi az életet,
köszönöm neked most az önzetlen szerelmet,
köszönök neked mindent, köszönöm a sorsnak,
hogy nekem adott akkor örök ajándéknak.
***
Írásaink megtalálhatók az előadók által felolvasva itt:
http://youtube.hu/Verslista
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Dittrich Panka: Öcsémnek
Ma sem találkozunk ezen a jeles napon, amit te sosem ünnepelsz, mert
úgy hiszed és úgy érzed, hogy nem érdemes. Ám ne hidd, hogy nem gondolnak rád, ha más tán nem, én most mégis azt teszem. Bár igaz az is,
oly ritkán vagy velem.
Az élet hétpróbáját mindenki másképpen játssza el. Elítélni ezért bárkit nem lehet. Bár senkinek érzed magad, mert nincs felhalmozott vagyonod, mert nincs meghitt otthonod. Én látom, szemedben mégis egy
fény-láng lobog. Ne gondold, hogy csak a közös vérből táplált érzelmek
vezettek ma is gondolatban feléd. Ne hidd, hogy téged mindenki elítél.
Én biztosan nem azt teszem. Szívemben rólad ott van annyi szép. Annyi
leforgott képkocka lelkemből, mely újra és újra előttem pereg.
Hiába gondolod, nincs másod, csak egy romlott életed, mert oly rossz
sors jutott neked. Az én szívem akkor is szeret. Ha kocsmából tartasz
felém, én megértem, mit miért teszel. Rabságod ez a szenvedély... (Beteg anyánk is ivott, úgy adva anyatejet.) Bár kevés az, mit adhatok neked, tudd: átérzem minden rezzenésedet. Bár annyi, annyi minden köt,
ami nálad is fontosabb nekem. De tudd, örülök, hogy a testvérem vagy
nekem. Mást, ha nem adhatok, csak a szeretetem, hogy eltévedt útjaidon is nyitva áll előtted a szívem. Ahogyan éled saját életed, ahogy magadat a sorsod által, rombolva tönkreteszed, csak ez az az egy, ami fáj
nekem. Úgy tennék ellene, ne így legyen, de sajnos a terhek ugyanúgy
súlyosak nekem. De hisz úgyis tudod, hány próbálkozás volt már teérted.
Ma még ha nem is jössz felém, lélekben velem vagy. Várom, hogy ajtómon megint bekopogj, főzzek egy kávét, és cigifüst mellett, mosolyt
csalva arcodra hadd mondhassam el, hogy ezen a napon most ezt írtam,
ez a pár gondolat ajándékom legyen. Kinyomtatva adhassam, hogy útravalóul kabátod zsebébe tehesd. Ott, ahol szíved dobog, és a régi fényképeket őrzöd: valamikori szebb életed.
Drága Öcsém! Mindig szeretlek! Boldog szülinapot!
Kívánva: legyen szebb és jobb életed!
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Kutasi Horváth Katalin: Karácsony idején
Mínuszoknak erdejében fenyők szűkölnek a télben, égnek dermed néma
jajuk, egyre fehérebb sóhajuk. Szűziesen öltözötten pukedliznak szélköntösben. Csodálattal lesnek körbe, ránéznek a jégtükörre, szépnek találják magukat, megvillantják tobozukat. Bókolnak a csillagoknak karácsonyi fénypalástban, megszépülnek, üdvözülnek gyantapöttyös illatárban.
Békességet szimatolnak arra járó apró vadak, menedéket kínálgatnak
tűlevéllel tűzdelt gallyak. Ábrándozva simogatja holdsugár az árnyaikat,
szeretetbe beburkolja, megpaskolja vállaikat. Olyan gyengéd, oly megható, lelkemet is megnyugtató: remény csillan fenn az égben, melegség
árad a légben, csillag ül a fenyőcsúcsra, vigyáz a fa, meg ne szúrja...
Kismadárkák borzolódnak, szép énekre hangolódnak, díszként csücsülnek az ágra, békét hoznak a világra.
Aki ekkor erre téved, áhítattal néz az égre, pont úgy érez, mint a
gyermek: megértett valamit végre. Fenyőálom beporozza, édes érzet
fátyolozza, csodának lett most tanúja, megszólal az alleluja.
Hazaviszi, egyre hallja az erdei fenyves neszét, csillagokkal teli égbolt birizgálja az ereszét. Egyedül van otthonában, fenyőgallyal ékes
házban, köré gyűlnek erdőnépek, cirógatják emlékképek... Megjelennek
dédapái, mosolyognak unokái, ide-oda jár a szeme, párás lesz a szemüvege... Észreveszi önmagukat, az együtt járt sok szép utat, elhomályosul a fénykép, de nem gyötri újabb rémkép. Mindaz, aki itt van vele,
szeretettel rakja tele, érzi a díszeknek súlyát, visszanyeri egyensúlyát.
Boldoggá teszi az ének, köszönheti fenyvesének, néhány toboz itt van
vele, kattan a doboz fedele, elszenderül, meg-megrezdül, ahol jár, ott
csengő csendül.

Szabó Edit Irma: Jégvirág-kotta
Ablaküvegen jégvirág-kotta,
Hófellegek közt zord harang kondul,
dúdolgatom az ismert dallamot.
behegedt sebek csillagok felett.
Varázsidőben jégcsap csilingel,
Megújult világ köszönt ránk újra,
karácsonyt hoznak fehér angyalok. sok-sok angyalcsók, ajándék helyett.
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M. Simon Katalin: Mennyből az angyal
Gyermekkorának karácsonyfáját az angyal minden évben a legnagyobb szobában, az ablak melletti sarokba állította.
Látja magát, amint ott áll a feldíszített fa előtt, és mintha érezné
is, hogy minden ízében remeg a gyönyörűségtől. A karácsonyfa csúcsáról angyal mosolyog rá. Rózsaszínű arcát hajfürtök koszorúzzák, hófehér pihékkel díszített szárnyai között apró kezeit imára kulcsolja. Nem
tud betelni látásával.
Azonban a sztaniolba csomagolt szaloncukrok, formás kekszek, színes
üveggömbök, gyertyák, csengettyűk közül kislányi fantáziáját legjobban
az angyal haja foglakoztatja, amely ezüstösen hullámzik a fa csúcsától
az alsó ágakig, és ez még jobban kiemeli a karácsonyfa mennybéli mivoltát. Számtalan kérdés kering fejében az angyalhajjal kapcsolatban,
amelyekre sose talál választ, de jólesik rajtuk elidőzni. Különösen azon
tűnődik sokat, hogy az angyal vajon fiú-e vagy lány. Ezt se tudja eldönteni, de nagyon szeretné, ha lány volna!
Karácsony előestéjén minden az angyalról szólt. Az énekek, mesék,
amiket az álmos, meleg konyhában a nagymamájuktól tanultak ezeken a
végtelennek tűnő estéken, örökre megmaradtak emlékezetében.
Türelemjátéka volt ez a várakozás zabolátlan gyermeki énjüknek, tele
édes izgalommal, az örömvárás izgalmával. Ha belefáradtak az éneklésbe, zaj nélkül játszhattak is, s ha beszélgettek, azt csak suttogva tehették, nehogy elijesszék az angyalt! Minden apró neszt követő feszült
csendben azt remélték, hogy megérkezett a várva várt. Amikor a várakozás feszültsége kikezdte türelmüket, nagymamájuk azzal próbálta
féken tartani őket, hogy ha nem viselkednek úgy, ahogy az alkalomhoz
illik, bizony megtörténhet, hogy az angyal elkerüli házuk táját! Ez ideigóráig hatott, mert annál nagyobb büntetést, mint azt, hogy megvonják
tőlük a karácsonyi angyal eljövetelének örömét, senki se szabhatott
volna ki rájuk.
Egy idő után feltűnt neki, hogy szüleik sokáig távol maradnak.
Kétségbeejtette a gondolat: mi lesz, ha nem találnak idejében hazajönni?
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Amikor végre meghallották a csengőt, minden csengők közül a legszebben csilingelőt, talpra ugrottak! Akkor már szüleik is megjelentek a bejárati ajtóban, mintha fontos dolguk végeztével épp akkor érkeztek
volna haza.
– Hallottátok a csengőt? Láttátok-e őt? – zúdították rájuk kérdéseiket.
– Hát, ha csengetett, akkor be kell menni, mert nem illik megvárakoztatni azt, akit oly régtől fogva várunk! – mondta ilyenkor anyukájuk,
majd libasorban bevonultak a méltósággal várakozó karácsonyfa elé.
Először mindig a Mennyből az angyalt énekelték, majd a többi karácsonyi dalt. Akkoriban még nem is nagyon értette a dalok szövegét, de a
karácsony estéjének hangulata mindig meghatotta. Hálás volt az angyal
jóságáért, aki mindent látott, mindent tudott, és mégis évről évre mindenkinek ajándékot hozott.
Akkor még nem sejtette, hogy eljön az idő, amikor ez az álomvilág,
amelyben oly nagyon jól érezte magát, szertefoszlik.
***
Ötéves lehetett, amikor új karácsonyestét várt a világ. A jól ismert,
örömteli izgalom már korán reggel kiűzte szeméből az álmot. A nehezen
múló nap lassú medrében nem lelte helyét.
Déltájban beszédhangok szűrődtek ki abból a szobából, amelyikbe az
angyalt várták. Ő odalépett, és az ajtórésen át megpillantotta a fenyőfát, amely feldíszítetlenül állt megszokott helyén. Szíve hevesen kezdett kalimpálni. Nem hitt a szemének. Bátyjához szaladt magyarázatért, de izgalmában csak szófoszlányok jöttek ki a száján:
– Láttam, láttam! …
– Mit láttál? – kiáltott rá türelmetlenül a nála egy évvel nagyobb testvére, de ő felelet helyett kézen fogta, és maga után húzta a szoba felé,
azonban az ajtót már csukva találták.
– Láttam a fát…, csupasz volt! – próbált magyarázkodni ziláltan az izgalomtól. Akkor bátyja belesett a kulcslyukon, majd néma fejbólintással
jelezte, hogy igen, ő is látja. Döbbenten álltak, nem tudták mire vélni a
látottakat. Miközben ő kétségbeesve kereste a választ a fejében ka-
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vargó miértekre, egyre növekvő bűntudata azt sugallta, hogy büntetésből tette ezt az angyal, mert feleselt nagymamának.
Ebéd után apjuk hívta, menjenek be, de ők csak másodszori hívásra
mertek megmozdulni. Amikor végre beléptek, szüleik zavaros magyarázatba kezdtek, amelyből csak annyit fogott fel, hogy ők elég nagyok
már ahhoz, hogy megértsék a valóságot az angyalról. Gyermeki lényében
azonnal heves tiltakozás lobbant ez ellen a „valóság” ellen. Agyában apjának szavai kavarogtak: angyal…, nem létezik…, képzelet… – anélkül,
hogy az értelmüket ki tudta volna hámozni. Hogy!? Ezután együtt díszítjük a karácsonyfát? – ocsúdott fel egy adott pillanatban. Tiltakozásként toporzékolni szeretett volna, hogy nem akar megértő, jó kislány lenni, és nem is ért semmit az egészből! Vissza akarja kapni a karácsonyi angyal megbocsátó szeretetét, a feleletre váró kérdéseit, hitét
az angyalok csodálatos világában! Csak arra vágyott, hogy kisírhassa
magát valakinek, de nem volt kinek.
Végre elhagyhatták a szobát. Majd hívunk, ha eljön a fa díszítésének
ideje, mondta anyjuk, és becsukta utánuk az ajtót. A ház egy félreeső
zugában, magányosan zokogta el zsenge lelkének fájdalmát.
Amikor elapadtak könnyei, lelkét csak a végtelen nagy csalódás mardosta. Szerette volna bánatát megosztani valakivel. Átment hát barátnőjéhez a szomszédba, és az átélt izgalmaktól még szipogva, elsuttogta
neki, amit szüleitől hallott az angyaljárásról. Barátnője eleinte tágra
nyílt szemmel hallgatta szavait, aztán hirtelen felugrott, s miközben
magából kikelve kiabálta: - Hazudsz, hazudsz! - Anyukájához szaladt,
szorosan átölelte védelmezőjét, és zokogástól fulladozva kérlelte:
– Mondjad, mami, mondjad, hogy nem igaz!
Ez idő alatt ő szoborként állt, és várta, most már végképp összezavarodva, hogy lesújtson rá az igazság. Barátnője anyukája lefejtette magáról kétségbeesett kislánya karját, és hozzálépett: – Te most szépen
menj haza! – mondta, és becsukta utána az ajtót. Forgott vele a világ, a
felnőttek világa, amely egyre áthatolhatatlanabbá vált számára. Haragudott a szüleire, mert egy délután ennyire összekuszáltak mindent,
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amit ő eddig biztos hittel épített fel magában. Haragudott magára is,
mert akarata ellenére ilyen szomorúságot okozott barátnőjének.
Romba dőlt akkor egy általa felépített képzeletvilág, amely védelmet
nyújtott számára a gyermekkor igazságtalanságaival szemben, de azóta
is, minden karácsonykor, amikor a feldíszített fa előtt áll, jólesik a lelkének azt hinni, hogy a karácsonyfát az angyal hozza.

Petres Katalin: Luca széke
Márton, a fiatal asztalos fogadást tett:
minden falubéli boszorkányt leleplez.
Összegyűjtött kilenc különböző fát:
kökényt, körtét, somot, csert, borókát,
sudár jegenyefenyőt, akácot, rózsafát,
kilencediknek nem feledte el a jávorfát.
Decembernek tizenharmadik napján
műhelyében titokzatosan elbújván
elővette szerszámait és a kilenc fát.
Naponta egy-egy művelettel végzett,
így az éjféli misére pontosan kész lett.
Hóna alá csapta az ötszögű széket,
indult felfedni a boszorkánynépet.
Feje zúgott a templomba belépve,
dobogó szívvel ült a varázsszékre.
Szeme káprázott körbe-körbe nézve:
bosziktól tarkállott a falu népe!
Ijedten nyúlt a kabátja zsebébe,
mákoszacskót markolt kezébe.
Nyakába kapta lábát, iszkolt félve,
buzgón maga után szórván a mákot,
feledni vágyta a nem várt rémálmot.
Nyomában seregnyi seprű suhogott,
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egy hajszálon múlt, hogy hazajutott.
Fogta az ötszögű, kilenc fájú széket,
tűzre vetette, különös fénnyel égett.
Soha többé nem faragott Luca-széket!

Tara Scott: Ajándék
Lányomnak, Boglárkának ajánlom
Amikor egy kisgyermek megszületik, az öröm mellett felmerül egy kérdés bennünk. Hogyan neveljük majd? Aztán ahogy nyílik az elméje, a
szülők igyekeznek elültetni benne az általuk értékeknek tartott dolgokat. Viselkedést, szellemiséget a példánkból és magyarázatainkból tanul. Eleinte a szülők, nagyszülők a példaadók, majd a közösségekbe kerülve a többi gyermek, az óvónők, később a tanárok is befolyásolják
gondolkodásmódját. Ezért a folyamatos beszélgetésekkel, odafigyeléssel kontrollálhatjuk, hogy az általunk elképzelt úton jár-e, mert az alapokat mindig mi, szülők tesszük le, és ehhez igazodnak az elvárásaink is.
Hogy miért is elmélkedtem napok óta ezen?
Az elmúlt szombaton, mint mindig, a közeli mini hipermarketbe mentünk
vásárolni. Az üzlet oldalában a járdán padok vannak elhelyezve. Előtte a
parkoló autóknak alakítottak ki helyet. Az egyik padon egy család ült
egy kisgyerekkel, és valamit eszegettek ráérősen. Az egyik autó mellől
egy helyes kis barna kutya tűnt fel. Nemrég kerülhetett az utcára, talán éppen abban a parkolóban tették ki. Még tiszta volt, és a súlya is viszonylag megfelelőnek tűnt. De éhes lehetett, mert ahogy meglátta a
falatozó családot, elindult feléjük. Hogy jó szándékához ne férhessen
kétség, barátságosan csóválta a farkát. Míg párom zárta az autót, kíváncsian vártam a fejleményeket. Az asszony szólalt meg elsőként. Addig elégedett arca hirtelen haragossá vált, rákiáltott a kiskutyára:
- Nem takarodsz innét?
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Majd az apa is társult, miközben a kisgyerek dobó mozdulattal igyekezett elzavarni a hívatlan jövevényt. A kiskutya megszeppenve, farkát
behúzva igyekezett elhagyni a terepet. Éppen egy ovális kekszfélébe
akartam beleharapni, helyette odahívtam a kutyát, és letettem elé. Felkapta, és bevitte két autó közé.
Felháborított, és elkeserített az előbbi jelenet, mégis, amikor hazafelé
igyekezve beültünk az autóba, elmosolyodtam.
Egy másik történet jutott eszembe. Úgy egy hónapja fodrászhoz készültünk a lányommal, és előtte ugyanebbe az üzletbe tértünk be. Akkoriban egy Foxi keverék élt az üzlet körül kialakított, parkosított területen. Míg vásároltunk, nézelődtünk, hirtelen vihar támadt felhőszakadással, villámokkal. Vártunk egy ideig, de szorított az idő, és nem akart
csillapodni. Így fizettünk, és elindultunk. Zárt helyen is rettegek a vihartól, így az üzlet biztonságából kiérve alig vártam, hogy végre a kocsi
biztonságában ülhessek. Amíg ez bekövetkezett, bőrig áztunk a meglehetősen hideg esőben. A lányom bedobta a hátsó ülésre a szatyrokat,
de ahelyett, hogy beült volna a volán mögé, eltűnt a másik autó mögött.
Biztos elfelejtett valamit… – gondoltam, s az órámra néztem. Lassan
már ott kellene lennünk, hiszen időt kaptunk. Percekig vártam, majd beült, de csak a slusszkulcs volt a kezében.
- Hol voltál? – kérdeztem, mire úgy nézett rám, mintha valami nem idevalót mondtam volna.
- Megetettem a kutyát – válaszolta, s miközben hajából, arcáról csepegett az eső, beindította az autót.
A legcsodálatosabb visszaigazolás volt, a legszebb ajándék egy szülőnek. (2011. 07. 20.)

Naszvadi Sándorné: Bundás karácsonyi ajándék
Szép lassan hagyunk magunk mögött megállókat, ahogy száguldunk az
idővonaton. Elköszönt a nyár, varázslatos színeivel ránk köszöntött az
ősz, és sorban érkeznek az emberes hónapok. Most már jó visszahúzód-
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ni a lakásba, előkerülnek a kabátok, és lassan fűteni kell. Tele szívünklelkünk a nyár emlékeivel, ám a naptár szigorú, emlékezni hív, én nem
igazodom hozzá, hiszen az egyre nagyobb hiány: lüktető, forró seb bennem. Életformám lett egyfajta fájdalom, ami az igazi mély szeretet lenyomata talán, egyben alázatra kényszerít és kötelez, hogy a lelki tanulmányok szellemében éljek, és gazdálkodjak mindazzal a vagyonnal,
ami maradhatott. Nem, nem pénz, szó sincs róla, sokkal több annál.
Hangulatok, pillanatok, mondatok, beszédfoszlányok, önvizsgálat: amit
tettem, jól tettem-e, jobban kellett volna… De nem önmarcangolás, hiszen az hasztalan lenne. Ajándék a téma, sokat gondolkodtam, kerestem-kutattam emléktáramban, miről is meséljek, amiben részem volt,
de ha leírom, belőlem is egy darabka.
Akkor még csak tervezgettünk vőlegényemmel közös életet, optimistábban néztünk a jövőbe, mint most, de akkoriban költöztettük a kék
madarat magunkhoz. Karácsony előtt néhány nappal történt, ahogy szokása volt, útban hazafelé betért hozzánk. Hívtam volna be, de sietett
nagyon. Akkor láttam meg az útitársát: egy picike, barna, remegőnyöszörgő „kifli” egy papírdobozban. Persze, kiemeltem, hogy megnézhessem közelebbről: nagyon aranyos németjuhász-kölyök volt.
- Hát őt most kaptad? - kérdeztem hitetlenkedve.
- Igen, ajándéknak szánom apáméknak, igaz, nem most, hanem majd ha
nagyobb lesz, de hát most hozták, mit tehettem? - nézett rám megjátszottan tanácstalanul, ez a kedvessége azóta is derűje szívemnek, hiszen ha valamiben megegyeznek a családjaink, az az, hogy nagyon szeretjük a kutyákat. Tudtam, hogy nagy meglepetés lesz, és igen jó helyre
fog kerülni. Elköszöntünk, ahogy előre vártam, apósomék örültek nagyon, a kiskutya hamar a szívükbe lopta magát. Mikor földi útjukat bejárva s bevégezve sajnos búcsút vettek tőlünk, Buksi fél évvel élte túl
őket. Mikor legutoljára láttam, beteg volt már nagyon, óvatosan megsimogattam, tekintete ismerősen villant még felém. Bár nyugodtabb volt
sokkal, de néha ahogy Nalára nézek, mintha őt látnám magam előtt.
***
Képzeld el… c. folyóirat honlapja: http://www.kepzeldel.hu
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Jártó Róza: Becsaptam magamat…
Mint gyakorló nyugdíjas, én is élem a mindennapi életem. (Úgy is
mondhatnám, hogy a monotonitás jellemzi napi teendőimet.)
Ezért is villanyozódtam fel annyira, mikor megcsörrent a telefonom, és egy bársonyos női hang – szóban – egy meghívást adott át. Arról
volt szó, hogy a helyi művelődési házban megrendezésre kerül egy esemény, ahol nemhogy vásárlási kényszer lenne, de még engem ajándékoznának meg, egyenesen húszezer forint értékű ajándékkel. Ezért semmi
mást nem kell tennem, csak el kell fogadnom a meghívást. Ha ezt megteszem, akkor írásban is kapok meghívót. Természetesen vendéget is
vihetek magammal, és neki meg, mármint a vendégnek, tízezer forintos
ajándékot adnak azért, hogy a jelenlétünkkel megtiszteljük őket.
Úgy őszintén, ki tudna ellenállni ilyen kedves invitálásnak?
Én biztos, hogy nem. Amúgy is rég volt, hogy elmentem valahova.
Azt meg mindenki tudja, hogy milyen hatalmas élmény a várakozás, a
készülődés. Mert a meghívó péntekre szólt, nyolc óra húsz percre. Nem
nyolcra, nem kilencre, pont nyolc óra húsz percre. Én meg már a telefonhívás után elkezdtem válogatni a ruhatáramból. Van olyan ruhám, ami
több mint egy éve nem volt rajtam. De hova is vettem volna fel?
A lényeg, hogy péntek reggel hajmosás, szárítás, kis smink, a kiválasztott ruha felöltése, és irány a művelődési ház.
Meglepetésemre már a bejárat előtt egy jól öltözött úriember fogadott. Odakísért a lifthez, és még el is indította nekem. Az meg felrepített a második emeletre. Még ki se nyílt az ajtó, máris egy másik jól fésült fiatal köszöntött, a hátamhoz érve terelt be a terembe, és egy szélső, egyszékes helyre kísért, mivel én nem vittem magammal vendéget.
A vendéglátók összesen négyen voltak. Három fiatalabb férfi és egy csinos hölgy. És mindahányan végtelenül kedvesek és mosolygósak.
Ekkor éreztem meg, hogy nekem ide el kellett jönnöm! Itt engem
valami nagy-nagy öröm fog érni!
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Azt azért eldöntöttem magamban, hogy bármit is árulnak, engem
nem fognak becsapni úgy, ahogy a televízióban láthatjuk a híradásokban, és olykor-olykor a sajtóban is olvasható, hogy miképpen csapnak be
főleg nyugdíjas korúakat. Én jól felvérteztem magam az ellenállásra, ha
esetleg ilyesmivel próbálkoznának nálam.
Pontban nyolc óra húsz perckor elkezdődött a bemutató...
Gördülékenyen és lehengerlően mutatta be a fiatalember azt a
csúcsminőségű edénykészletet, amiben az étel nem ég le, alig kell pár
perc a főzéshez, a sütéshez, és a mosogatásnak is elég, ha öblögetjük…
mindez: potom négyszázezerért. Igaz, ezért a pénzért egy egész hat
darabos készlet jár.
Én megcsodáltam az edényeket, mert valóban nagyon szépek voltak,
de tartottam magam az elhatározásomhoz!
Aztán jött a csodafotel, lábtartóval. Ez egyszerűen mindent gyógyít. Ha megvesszük és beleülünk, akkor onnantól el is feledhetjük,
hogy fáj a térdünk, a derekunk, a fejünk. Napi pár perces pihenés után
– persze a fotelben – fitten és egészségesen pattanhatunk ki. Szinte
mindent gyógyít a használata. Szív-, ízület-, cukorbaj, hogy csak a gyakrabban előfordulókat említsem. És az ára? Kilencszázötezer forint.
Ha azt nézzük, mondotta a jólöltözött, kedves és lehengerlő modorú úriember, hogy a KIA ugyanezt a „gyógyfotelt” majd’ másfélmillióért
árulja, akkor ez itt náluk egyenesen ajándék… Igaz, a lábtartó, ami külön masszírozza a fájós lábat, nem tartozék, azt százhúszezerért meg
lehet venni.
És most jött a meglepetés. Mindenki kapott a levélben egy kódot,
ami egyben a tombolaszám is, mert mesés nyereményeket lehet nyerni.
Hiszen innen senki se fog elmenni keserű szájízzel, itt és tőlük mindenki azt kapja, amit megérdemel egy dolgos élet után…
Az első nyeremény, amit kihúztak kettőszázezer forint. Valaki
gyorsan meg is kapta.
A következő esély a kettes szám végződésű kódoké. Mindenki, aki
ilyennel rendelkezik, hatszázötezer forintot nyert, amit engedményként vehet igénybe a csodafotelnél, aminek ugye, kilencszázötezer fo-
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rint az ára. Így mindösszesen négyszázezer forintért megkaphatja a
fotelt a nyertes, aminek összegét akár havi részletekben is rendezheti.
Ez volt az a pillanat, amikor azt gondoltam, hogy itt valami nagy átverés van. Ugyanakkor azt is láttam, hogy több nyertes odavonult a
hölgyhöz, hogy megkösse a szerződést.
Tehát akkor más nem azt érzi, amit én?
No, és most jött – egy lehengerlő szóáradat után – a fő meglepetés. A következő kihúzott számmal rendelkezők nemcsak hatszázötezer
forint kedvezményért kaphatják meg a fotelt, de ráadásként egy egész
edénykészletet is kapnak négyszázezer forint értékben, mindösszesen
négyszázezer forint megfizetésével.
Itt a hatos számvégződésű szerencsések a nyertesek, ami rám is
vonatkozott. Nem nyújtottam fel a kezem, és ki se álltam a pódiumra.
Pedig itt is lett volna lehetőség, akár tizenötezer forintos részletfizetést kérni.
Ekkor már tizenegy óra körül jártunk és jólesett az a tizenöt perc
szünet, amit kaptunk. Igaz, az elején elmondta az úriember, hogy itt
lenni nem kötelező, innen bárki, bármikor felállhat, és kisétálhat. Én
mégis maradtam, amit nagyon, de nagyon megbántam.
De ne menjünk a dolgok elébe…
A szünet utáni részben mintha kötetlenebb lett volna a kapcsolat.
Először egy víztisztítót mutattak be, ami, bizony, hasznos dolog minden
háztartásban – háromszázezer forintért.
A következő tárgy nekem kifejezetten tetszett. Ez egy gyapjútakaró volt, aminek az egyik oldala gyapjú, a másik meg finom, orvosi vászon. Nagyon finom tapintású volt a takaró, tetszetősen volt megvarrva,
és száznegyvenezer forintért árulták. Az a cég, amelyik ezeket a takarókat készíti, kedves játékokat is gyárt, amiket szintén bemutattak.
Tényleg nagyon szép és tetszetős játékmackók voltak. Ezek ára – tekintettel arra, hogy kifutó termékek – darabonként húszezer forint volt.
De itt már tényleg nem akartak a szervezők nyerni, inkább ezt a
pár gyapjúmacit kiosztották nekünk – ajándéknak. Összesen öt darab
maci volt. Meglepetésemre én is kaptam egyet.
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Mit mondjak... A maci szép volt és kedves, és annyira jó volt a kezemben tartani. Melegség járta át a szívem a meghatódottságtól.
Pedig a java még hátravolt. Minket, macisokat kihívtak a pódiumhoz.
Ott álltunk sorban mind az öten, kezünkben ezzel a játékkal. És akkor
közölték, hogy még egy meglepetés jár nekünk. Egy-egy gyapjútakaró.
Mindenkinek kihoztak egyet-egyet ebből a gyönyörűségből. Én a meghatódottságtól megszólalni se tudtam. Életemben még sosem volt szerencsém, és most két olyan dolgot is kaptam, amit a nyugdíjamból sosem
tudnék megvenni. Egy macit és egy gyapjútakarót.
De ez nem volt nekik elég. Ekkor kihoztak mindenki lába elé egy-egy
víztisztítót, aminek ugye háromszázezer forint az ára, hogy ez is a mienk.
Ekkor hördültek fel a padsorokban ülők. Rajtam is átfutott a kétely, de abban a pillanatban el is hessegettem. Végül is egyszer – egyetlenegyszer az életben – miért is ne lehetne nekem is szerencsém?
Mint a villám, pörgött tovább a műsor. Két oldalról még egy-egy takarót hoztak ki nekünk, mert, ugye, párosan szép az élet.
És ekkor minden megállt.
Kijelentette a jólöltözött, kedves és lehengerlő modorú úriember:
ugye, mi is érezzük azt, hogy nem lenne tisztességes a többiekkel
szemben sem, ha ezt a sok mindent csak úgy hazavinnénk. Ezért ők egy
jelképes összeget kérnek a húszezer forintos maciért, a két gyapjú
ágytakarórét, aminek darabja ugye száznegyvenezer forint és a víztisztítóért, ami meg háromszázezer forint.
Ez a jelképes összeg csekély nyolcvanezer forint.
Ott álltam a pódiumon, szemben a többiekkel, én, az irigyelt, kezemben egy csomó dologgal, ami nekem mindig is tetszett, de tudtam,
hogy sosem fogom tudni megvenni. Összetörve, csalódottan, megalázottan. És csak annyit mondtam, hogy:
– NEM!
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Tisztán, érthetően. És a helyemre sétálva fogtam a táskám, és kimentem a teremből. Otthagytam a győri székhelyű cég nagyszerű ajándékait…

Somogyi Tibor: Ajándék
A St. Marrja és a Mill road kereszteződésétől nem messze, cambridgei idő szerint 14:10 és 14:15 közt emberrablást jelentettek. A gyanúsítottat senki nem látta, azonban szemtanúk és kamera-felvételek bizonyítják a személy eltűnését, illetve elrablását. Az illető Peter J. 185 cm
magas, 52 év körüli, enyhén kopaszodó, vörhenyes hajú, zöld szemű ember. Az eltűnésről kérdezett szemtanúk mind ugyanazt nyilatkozták,
azonban ez teljes képtelenségnek is hangozhat. A szemtanúk Poul M.,
John L., Tomás W.: „Éppen jöttem a parki sétám után errefelé, és elsőnek nem is vettem észre. Azonban mikor át akartam kelni az úttesten,
észrevettem egy férfit a másik oldalon egy zöld csomaggal, azon a padon. A csomagon jól láthatóan 7 betű szerepelt: PRESENT. Mikor kinyitotta, mindenféle fények szűrődtek ki a csomagból, és bamm, eltűnt.”
A környéket a rendőrség forgalmi blokád alá helyezte, és a bombaszakértők kíséretében érkeztek a helyszínre. A szakértők pillanatnyilag is
vizsgálják a csomagot, azonban az eddigi vizsgálatok alapján nem feltételezik, hogy bármi is lenne a csomagban. Talán ez a 7 betűs csomag vet
véget városunk nyugalmának? Talán ez az „ajándék” valakinek a bosszúja? Mi lehet a csomagban?

Györke Seres Klára: Niki
Niki, hatéves kis tanítványom, elsőosztályos. Logopédiai foglalkozásokra
jár, mert nehezen birkózik meg a hangok tiszta kiejtésével, különösen
az R és az SZ-Z-C-CS-ZS hangok okoznak neki gondot, bár nagyon tetszik neki, ha a „róka”, vagy a „kígyó” hangokat ismételjük. Niki kerek
arcával, kék szemével és szőke, göndör hajával Murillo pufók angyalkáira
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emlékeztet. Alaptermészete kedves, mosolygós. Néha azonban semmit
nem hajlandó csinálni, mondván: „nincs kedvem!” Szeret beszélni, és meséket, történeteket talál ki. Gazdag a képzelőereje.
Egyik délelőtt, mikor órára vittem, váratlanul így szólt:
- Klári néni, csukd be a szemedet, mert meglepetés-ajándékot hoztam
neked. Majd szólok, mikor kinyithatod!
Amikor elhangzott a bűvös „Nyithatod!”, kíváncsian vártam, milyen
ajándékot hozott nekem. Niki két kis kezét felém nyújtva mondta:
- Itt az ajándék, vedd el!
Legnagyobb meglepetésemre a kezében nem volt semmi.
- Hol az ajándék, Niki?
- Nem látod? Boldogságot hoztam neked!
Nehezen tartottam vissza a könnyeimet.
- Neked maradt boldogság? - kérdeztem meghatódva.
- Nem, mindet neked adtam!
- Akkor én a fél boldogságot visszaadom neked.
- Örökre? - kérdezte boldogan és átölelt…
Azóta is a lelkemben őrzöm a Nikitől kapott boldogságot, és ahányszor
ártatlan, kék szemébe nézek, mindig eszembe jut a kapott boldogság,
amit hatéves kis szíve ajándékul adott nekem, így fejezve ki irántam
érzett szeretetét.
***

KOVÁCS DANIELA: KÖNYVAJÁNLÓ

Millei Lajos: Éltető lélekcseppek című verseskötetéhez
Aki találkozott már Millei Lajos költészetével, az tudja, hogy a költő
minden versében egy-egy valóságdarabot örökít meg, hogy isteni sugallat alapján, gyönyörű szerénységgel, póz nélkül megismertesse velünk.
Lapozzanak hát nyitott lélekkel ebbe a kötetbe, s akkor látni fogják,
amint a költő a saját gyötrődéséből egészen az emberi közösségek vigasztalásáig emelkedik; csodálják meg nemes vonalú, képzavaroktól
mentes lendületét, mert ha nyitott lélekkel teszik ezt, akkor érezni
fogják, ahogy hosszan és melegen muzsikál tovább emlékezetükben azután is, hogy a kötetet visszatették a polcra.
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***

MILLEI LAJOS: KÖNYVAJÁNLÓ
Kovács-Popa Daniela: Tiszavirágaim című verseskötetéhez
Ne nyissák ki ezt a könyvet, ha közhelyekkel túlzsúfolt, rímekkel cicomázott, percekig tartó szóélményhabra vágynak, mely a „nyalakodás”
után rögtön el is temeti a tudatban az édesnek vélt ízeket.
Kovács-Popa Daniela: Tiszavirágaim című verseskötete nem képes ilyen
alsó tagozatos „abrakadabrára”.
Csak akkor vegye a kezébe ezt a verseskötetet, ha lélekemelő lírát, illatától sugárzó szóvirágot, példásan összecsengő rímet, megélt, átérzett életigazságot kíván a lélekföldjében elvetni. A sallangmentes, ősigazságokat feltáró, nyelvezetükben ünneplőruhát viselő versek igazi
irodalmi kincsekként rejtőznek e kötet lapjain, hogy az arra érdemes
olvasót örök lélekfényragyogással ajándékozzák meg.
Biztosan tudom, hogy dicskoszorúm csak addig tűnik légből kapottnak,
amíg a kedves olvasó bele nem „kóstol” e remekművekbe, és „falni” nem
kezdi ezeket a fenséges lélekeledeleket.
Kérem Önöket, próbálják ki, hogy beláthassák: igazam volt.
***

BARANYAI ATTILA: KÖNYVAJÁNLÓ
Gősi Vali: Hódolat a tavasznak című verseskötetéhez
„Gősi Vali költői világa erőteljes drámai mélységek, álomképek, asszociációk egymásba olvadása, különös metafizikai látomások.” – írja Könyves
Tóth Enikő a Hódolat a tavasznak című kötet ajánlójában, és a szerző
mintha csak folytatná saját vallomásával a gondolatsort:
„Létünk során adódnak olyan különleges pillanatok, amelyekben – legalább néha – magunkat adva felszabadulhatunk lelki terheink alól, nem
kényszerülve görcsös önvédelemre a világgal szemben.” Bizonyára ezek
a különleges pillanatok szükségesek ahhoz, hogy a költő – szinte megállítva azokat – versekké formálja lelke rezdüléseit, amelyek „óarany em-
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lékezésekké” szelídülnek az időben, megvillantva a születés misztériumától a létünkön átívelő elmúlást, a hiány, a veszteségek megélését és
az újjászületés reményét.
Jó szívvel ajánlom minden lírai lelkületű olvasónak Gősi Vali második
verseskötetét, amely a napokban látott napvilágot, és elsőként a Verslistán mutatja be a szerző.
***

BARANYAI ATTILA: KÖNYVAJÁNLÓ
Kutasi Horváth Katalin: Kóborló emlékeim című novelláskötetéhez
A kötet címe önmagáért beszél: Kutasi Horváth Katalin járja a természetet, s miközben megfordul a Magas-Tátra ormain vagy a vágyott
tisztaság egyéb helyszínein, be is mutatja azokat, legyenek valóságosak
vagy elképzeltek. Don Quijoteként keresi az útját, gondolatai, emlékei
újra meg újra meglátogatják, vele együtt kóborolnak tovább, s novelláiban így összefonódik a rég- és a közelmúlt a jelennel. Hol az erdő suttogását, fájdalmát hallgatja ki, hol a költő- vagy íróelődök sóhaját, néha
még a bőrükbe is bújik, életre kelti őket. Írásaiban egyszer a párhuzamokra, máskor meg az ellentétekre helyezi a hangsúlyt. Feltárja pedagógus múltjának és jelenének kulisszatitkait, gyermek- és ifjúkorának
néhány mozzanatát. A kötet tartalmazza a Verslista által kiírt – asszociációs, kép-fantázia, szó-szövő – játékokra, valamint a festményekre,
belső pályázatokra született írásokat is.
***
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„15 év – 15 bemutatkozás” c. sorozat Kutasi Horváth Katalinnal – 2015. 08. 22.

„15 év – 15 bemutatkozás” c. sorozat Jalcs Irénnel – 2015. 08. 22.

A Barátok Verslista honlapja:
http://portal.verslista.hu

„15 év – 15 bemutatkozás” c. sorozat Kühne Katalinnal – 2015. 07. 17.

A Képzeld el… irodalmi folyóirat honlapja:
http://www.kepzeldel.hu

