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Kedves Olvasó! 
 

Képzeld el… című irodalmi folyóiratunk ez évi második, költészetnapi szá-

mával jelentkezünk. A vers ünnepének tiszteletére harmincöt szerző negy-

venöt írását közöljük: harminchét verset és nyolc prózai írást. A prózák 

komolyak, nem egynek szomorú vagy súlyos a témája: az élet küzdelmeiről, 

az emlékekről, az emberi kapcsolatok néha tragikus fordulatairól szólnak, 

de vannak meseszerűek vagy könnyeden filozofikusak, és ezúttal is olvas-

hatunk rímes prózát, azaz makámát (melynek Arany János volt a legna-

gyobb mestere). A versek – mint mindig – változatos témájúak és formájú-

ak. Többen „vallanak” az írásról: az alkotói folyamat szépségéről, nehézsé-

géről, sőt, gyötrelmeiről.  Négysoros, limerick, haiku, dal ezúttal is szüle-

tett.  Érdekes vagy ritka alakzatok (anaforák, epiforák, anadiplózisok) is 

előfordulnak néhány szerzőnél. Igazi költői lelemény az állatnevekkel ösz-

szefüggő szólások és szóláshasonlatok versbe szedése. Ám a legtöbb vers 

ihletője most is valamilyen vágy, személyes élmény vagy emlék. A szeszé-

lyes-szép tavaszra is örömöt adó olvasást kíván: 

 Sz. Gábor Ágnes szerkesztő 

*** 

Györke Seres Klára: A sárga teáscsésze 
 

Ma sárga teáscsészét vettem, 

Szivárvány ragyogott felettem. 

A tea is mézsárga színt öltött, 

Csodáltam, ahogyan gőzölgött - 

Szeretem nagyon a sárga színt, 

Mikor a napsugár szórja szerteszét, 

Aranyban fürdetve fák levelét, ágát, 

Míg ámultan nézem csodáját. 

Alkonyi esten üzen a csillagoknak, 

Aranyló színüktől színe fényre lobban. 

Az ő fénye nem arany, csak sárga, 

Mégsem irigykedik a fényes napsugárra, 

Melegsárga színét hinti, EMBERRE, VIRÁGRA. 
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Kovács Daniela: El ne add magad! 
 

A minap vásárba vittem a lelkem. 

Gazdát cserélt volna a tiszta alázat, 

az eszmény, erény, feddhetetlen kellem... 

Nem kínáltak értük egy ép szalmaszálat. 

 

Volt, ki túladott hozott portékáján, 

s gyorsan zsebre vágta a semmi kis vagyont, 

volt, aki – másokat túllicitálván – 

a porba hullt álmokban nagy hasznot szagolt. 

 

Így folyt a vásár... az álorcás tömeg 

fülsértő lármát csapva vett, cserélt, adott, 

eladnak, vesznek valamennyiünket 

a világuzsorások, kufárfajzatok. 

 

Sárba taposnak hitet, vágyat, álmot, 

s mi naiv, balga módra áltatjuk magunk’, 

dalolva vesszük nyakunkba a jármot, 

és zsib-jószágokként másért élünk-halunk. 

 

 

Dobó Georgina: Kard 
 

Fényes, kéjes éjek 

Tengerében 

Eszembe jutsz néha 

A bujaság 

Mámorában, 

Táncában, 

Nászi ágyában. 

A szerelem véres kardjában. 
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Gősi Vali: Szökevény szavak 
 

Elszöktek 

ajkunkról a legszebb szavak, 

szeretni úgyis csak csendben 

szabad. 

 

Nem kell a szó, 

a vallomás, jó ez a meghitt 

némaság, mikor a legszebb gondolat 

borzongva életre kél! 

 

Ragyog a pillanat… Igen! 

Szeretni így szabad: törékeny 

hallgatásban összeforrt ajkunk 

bársonyában csupán a csend marad. 

 

Szökik a pillanat, 

elszöknek ajkunkról is 

a legszebb 

szavak. 
 

 

Kovács Daniela: A Nirvánától Nihilig 
 

A boldogság mulandó lélekgyönyör. Egy napon érzed majd, ahogy lián-

ként kúszik szívedben a felismerés, hogy az eddig rád vetülő, szikrázó, 

és benned izgalmat kereső szempár egy másik, titokzatos arcot keres. 

Bár tekinteted tengerében mártózik meg, már nem téged lát, s ha meg-

szólalsz, már nemcsak hogy nem érti, de meghallani sem képes az eddig 

tiszta, érhető beszéded. Ha pedig ő szólal meg, a szórések eddigi pom-

pája alatt meghallod és megérzed a hűvös közönyt, az unott közömbös-

séget, a pállott hétköznapiságot, amely csak akkor látszik megszűnni, 

amikor erényeiden elsiklik, hogy hibáid özönét róhassa fel.  
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Hirtelen önmagadon kívül kerülve látod, ahogy egy szívfogason csüngsz, 

akár egy divatjamúlt posztókabát. Először az önmagát sirató egód hosz-

szú csápokat növeszt, hogy minél erősebben tudj kapaszkodni a menni 

készülő lélek falába, ám ezek a csápok úgy törnek, kopnak, mint az éles 

sziklaperembe fogódzó köröm a mélybe zuhanás előtti pillanatban.  

A menni vágyót nem érdemes feltartóztatni, hisz az őt csábító szirén-

hang úgy vonzza, mint láng a részeg éjjeli bogarat. Ha ideiglenesen ma-

rad is, csak szánalomból teszi, a szánalom pedig vagy mérgező váddá, 

vagy gyűlölt megalkuvássá dagad az emberben, és sosem szeretéssé. 

Lejátszhatod ezerszer magadban a Nirvánától Nihilig tartó utadat, sem 

hozzáadni, sem elvenni belőle nem tudsz már.  

Legtöbben közülünk ilyenkor úgy vergődünk, vonaglunk kétségbeesve, 

mint a haldoklók szoktak, ha látják a lassú, ám bizonyosan feléjük lép-

delő elmúlást. Az ember azonban kiragadott a végtelenségből egy idő-

tömböt, amelyet először durva vésővel vésett, faragott, majd gyaluval 

gyalulta át, s tetszés szerint formálta pillanatforgácsokból percekké, 

órákká, hetekké, hónapokká, évekké, ezekkel mérve a születéstől a ha-

lálig tartó út hosszát. Az idő most is teszi a dolgát, s ha van erőd kivár-

ni, egy napon láthatod majd, hogy bár újabb és újabb lángcsóvát vet a 

másikban a vágy, minél messzebbre került el tőled, az idő annál inkább 

megszépíti anyagtalan emlékedet benne, míg végül belezuhan abba a 

felismerésbe, hogy minden új arcban azt a régit, a te arcodat keresi. 

Kegyelemként megszerzed azt az elégtételt, ami akkorra már semmit 

sem fog jelenteni neked.  

 

 

Szeles György: Buddha mondása 
  

Buddha szépen szólt: Milyen az Életfolyam? 

Mert azt válaszolta, hogy az bizony, hogy olyan, 

Mikor szövőnő kezében a fonál 

Végéhez ér, és elfogy a szál. 

Eljövő életedhez vedd ezt komolyan. 
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Diana Soto: A harcos 
 

Nevető szellő, kuncogó orkán. 

Megtördelt búzaszál a forgószél útján. 

Jaj és kiáltás, öröm és szenvedés. 

Bősz hadban egy csendes felkelés. 

 

Ilyen egy nő. Titkot rejt magában, 

Fáradtan küzd ezernyi csatában. 

Elméje repül, a fellegeken túl jár, 

Továbbmegy akkor is, ha lelkét csak húzná. 

Nem felejt. Nem haragszik. Szívvel fizet annak, 

Kik a harc után is mellette maradnak. 

Mert ez harc volt, mit tested s lelked túlélt, 

Most pedig szíved szárnyal valami újért. 

Csatád kilenc hónap, s te könnyedén vetted. 

Most egy kis szív dobban, ott lehet melletted. 

Vigyáztál rá, életben tartottad, 

Kételyeid magvát a bús vízbe hajtottad. 

Mert ama éjjelen, mikor e csillag megfogant, 

Régi életed helyébe most egy új rohant. 

Testedből test, szívedből egy szív lett, 

Kezdheted tanulni a vidám meséket. 

Kis ruhák, kis cipők egy halomban állnak, 

Néma éjszakákon a jövevényre várnak. 

 

A nő: 

Nevető szellő, kuncogó orkán. 

Megtördelt búzaszál a forgószél útján. 

Jaj és kiáltás, öröm és szenvedés. 

Bősz hadban egy néma felkelés.  

Harcolsz tovább, ahogy eddig is tettél, 

Mert mától erősebb: anyává lettél. 
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Petres Katalin: Szeresd az élet apró csodáit! 
 

Pókháló-trambulinján vígan ugrál a fény, 

bokor ágain csillog hajnali harmatcsepp-füzér. 

Apró pompa, de minden mással felér, 

ha csodájára kinyitja az ember szemét és szívét. 

 
 

Bubrik Zseraldina: Szeretsz? 
 

- Szeretsz? 

- Szeretlek! – válaszolt kicsit meglepetten a lány. 

- De tudod, mindketten változáson megyünk át. Mi így szeretjük egy-

mást, ahogy vagyunk. 

- Szerinted gondot okoz? 

- Nem tudom, de nagyon félek. 

- Úgy döntöttem, veled szeretném leélni a hátralevő életemet, és 

semmilyen változás nem állhat kettőnk közé – mosolygott a lány. 

- Köszönöm, hogy ezt mondtad – válaszolt a fiú, de hirtelen megfor-

dult, elindult, és lefeküdt az ágyra. 

- Ne légy szomorú! Hidd el, mi örökre együtt maradunk! – fejezte be a 

beszélgetést a lány, és követte a fiút. 

Este elérkezett az idő. Elindultak, mindketten egymás kezét szorosan 

fogva. Amikor megmászták a fa ágához vezető utat - ami számukra elég 

fárasztó volt- szép lassan elhelyezkedtek lógva, közel egymáshoz.  

A két ifjú hernyónak a bőre elkezdett kettészakadni. Nagyon lassan, 

nehogy véletlenül leessenek. 

- Jól vagy, kicsim? –kérdezte a hamarabb kibújó fiú. 

- Igen, és nincs semmi baj. Olyan nyugtató az egész. Érzem, könnyebb 

lett a testem. 

- Tudod, milyen gyönyörű vagy? Szebb vagy, mint voltál. 

Ezután, a kis beszéd után mindketten nagyra tárták a szárnyaikat, de 

még nem mozdultak. Egymás tekintetét figyelték, majd a gyönyörű pil-

langók – bőrükből teljesen kibújva – egymással szemben megálltak. 
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- Szeretsz? – kérdezte a fiú. 

- Szeretlek! – válaszolta a lány. 

 

 

Dobrosi Andrea: Győzelem 
 

Mindenki mondja, kimondja. 

Kinek fáj, ki elégedett. 

Ez az élet meccse, 

te hozod a döntéseket, 

ahogy jönnek frontok, 

aszály vagy épp eső, szelek, 

sosem uralkodsz mindenek felett. 

Tedd zsebre e tudatot, 

ne csalj, méltósággal élj, 

az nem lehet veszteség, baj. 

Mi is vagy te – ember? 

Tudod, az felér egy győzelemmel! 

 

 

Kutasi Horváth Katalin: A bűvös kocka 
  

 Egykor... 

 Gyerekkoromban, amikor divatba jött, bűvösnek hívták ezt a kockát, 

s már a neve is elvarázsolt minket. De még bűvösebbé vált ez a színes 

kocka azáltal, hogy nagyon nehezen lehetett beszerezni. Kilencéves vol-

tam, ebben az időben még a banánhoz is csak ritkán és hosszas sorban 

állás után lehetett hozzájutni.  

 Izgalommal vártuk, hogy megkapjuk, a várakozás pedig értékesebbé, 

különlegesebbé tette. Nagy divat volt a kockát forgatni. Örömmel tet-

tük, szertartásosan, elégedetten. Kiélveztünk minden egyes tekerést, 

jó érzéssel csavargattuk mindenfele. Volt, aki örült, ha csupán egy ol-
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dalt is kirakott, s az már igen nagy szó volt, ha valaki kettő, esetleg há-

rom oldalt is összetekert az azonos színű lapokból.  

 Mi csak játszani akartunk vele, fogdosni, birtokolni, a legtöbben 

egyáltalán nem akartuk megérteni a működési elvét, s nem akartuk tud-

ni a variációk számát sem, hogy hányféleképpen rakhatnánk ki a csodá-

latos kockát. 

 

 Most... 

 Fura, egyenletes zajra leszek figyelmes a buszon. Körbenézve rájö-

vök a forrására: egy srác villámgyorsan forgatja a bűvös kockát, amit ő 

már Rubik-kockának ismer, majd rápillant stopperére, épp csak tudomá-

sul veszi az eredményt, majd összekeveri a lapjait, s kezdi elölről. Miu-

tán pillanatok alatt újra helyreállítja, összerendezi az egyszínű lapocs-

kákat, gyorsan ellenőrzi az időt. Nem kérdés, hogy bármikor – egymás 

után akárhányszor – hihetetlen gyorsasággal képes megismételni a „mu-

tatványt”.  

  Monotonnak, rendkívül tudatosnak, felettébb begyakorlottnak tet-

szik számomra mindez, s úgy tűnik, nem a játék öröme az elsődleges itt, 

hanem a kihívás, az idővel való küzdelem, a bizonyításvágy.  

 Megdöbbenek a lelketlen, gépies tevékenységen, s meggyőződésem, 

hogy ez a srác a neten már biztosan tanulmányozta a kocka összeraká-

sának elvét, valamint logikáját, s mint a már lejátszott leghíresebb 

sakkpartik lépéseit, talán rögzítette is agyában a lehetőségek egy ré-

szét. 

 

 Nemrég... 

 Kezembe került egykori bűvös kockám. Lapocskái kicsit sötétebbé 

váltak, az évtizedek alatt a szoba melegében megizzadt a ragasztásuk, 

így elmozdíthatóak, kissé csuszamlósak lettek. Megkísértettek. Akár át 

is ragaszthattam volna őket, így végre visszaállhatott volna az eredeti 

rend, minden oldal egyszínű lehetett volna újra, s nem ilyen tarkabarka!  

 Képtelen voltam azonban ilyen egyszerűen helyreállítani a rendet, s 

megtörni a játék varázsát... 
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 Egykor nem tudtam mind a hat oldalát kirakni, legfeljebb egymás 

után, vagy csak majdnem... Most maradjon ez a félig kirakott, részben 

tarka kocka életem jelképe! Bizonyos dolgokat sikerült elérnem, betel-

jesítenem, összeálltak a vágyott színek, míg mások csak részben villan-

tak fel, s a nem megfelelő felbontás miatt is - szétesők...  

 Itt nálunk, lent a közértben – akciósan – tudnék venni egy színes Ru-

bik-kockát. Vidámabbak, élénkebbek a színei, mint az eredetinek. De 

valahogy idegenebbek. Sem birtokolni, sem megőrizni, sem megtörni 

nem tudnám látszólagos harmóniáját... 

   

 

Liszka Gyöngy: Szentendrei árnyléptek 
(Leinad emlékére) 

 

Lábaim az utcán óvatosan emelem, 

Minden egyes kis kövecskét felmérek, 

Elemzem az apró repedéseket 

És a beléjük fészkelt porszemeket. 

 

Szentendrén járunk, némán ballagunk, 

S néha-néha lopva egymásra pillantunk, 

Ám emlék csak ez is, te már nem vagy itt, 

Csak emléked kongatja ólomlépteit. 

 

Elnézem a házak dülöngélő falát, 

Te nem is láttad talán igazán, 

Micsoda baljós, féktelen játék az, 

Mikor a nap messze kergeti az árnyakat. 

 

Szélcsengő csendül egy boltocska ajtaján, 

Egy gyermeki mosollyal köszönt az új világ. 

Mellettem sietősen halad az élet, embereken át, 

Míg én magamra húzom a magány csuháját. 
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Sürög és forog, mintha sosem állna meg, 

Mindent, mi megfagyott, a nap fénye olvaszt fel, 

Én mégis, mégis csak csendben sétálok, 

A világon őzgidaként ámulok. 
 

Emlékeim megint lépre csaltak, 

Zavartan megállok egy templom kapujában. 

Szabad nekem ide bemennem? 

Hitszegőként hívőnek lennem? 
 

Csodálom a magas boltokat, 

A kertet övező hatalmas falakat, 

S a kertet, a misztikus fasort, 

És benne az eldugott szobrot. 
 

Mint gyermek, mikor új játékot talál, 

Megérintem, iszom egy kéz itt hagyott csodáját. 

Mikor megérkezik csendben a hit szele, 

Szégyenlősen szedem darabjaim össze. 
 

Meztelennek érzem magamat, 

Felperzseli testemet a fényes zuhatag, 

Mely a kopott faágak résein át, 

Mint friss hegyi patak, úgy hullik alá. 
 

Utam tovább visz, a macskakövek sorain, 

Újra eszmélek: Még mindig nem vagy itt! 

Csak a szél játszik szívemmel, mikor úgy cseng, 

Mint a te hangod, mikor a dalt nekem énekelted. 
 

Itt ragadtam, saját képzeletemben, 

Egy üresedő város üvöltő csendjében, 

S csak tép, mar a kegyetlen tudat, 

Milyen egyedül is érzem magamat. 
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A szomorúzöld folyó élénk partjain 

Gyöngyként gördülnek arcomról könnyeim, 

Hisz a koros fák tövében kuporogva, 

A te emlékeidet próbálom űzni sorban. 

 

Majd menekülök, mikor már fáj, 

Mikor tőrként hasít belém a kár, 

Mikor felismerem, mennem is muszáj, 

Nem elég a kell, a még, a már! 

 

És beteltem a város ablakaival, 

Úgy hunynak ki a fények, mint én magam, 

S mint bennem a remény friss magja, 

Mit nem öntözött eléggé Ura. 

 

Hangod hívott ide, s nem sejtettem, 

Hogy ez csupán lidércek játéka lesz, 

Démonok báljába csöppentem bele, 

Mik szívemet marják. Én vagyok a desszert. 

 

Lopakodva emelem lábaimat. El innen… El! 

Kergetnek a megveszett emlékek. 

Mindig csak későn eszmélek: 

Ott vagyok, ahol nélküled nem lehetek. 

 

 

Keszy-Harmath Dániel: A jövő 
 

Jaj annak, ki 

Önző terveket hajszol, 

Vigasztalhatatlan 

Őrület vár rá! 
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Mukli Ágnes: Andante, adagio 
 

Csönded csöndemben patak csobogása, 

kóbor hullámok fecsegő fodra, 

szabaddá szökötten, gyávának átkozva. 

Mint áradó rebbenés fodrozódik egyre. 

Csillogó vízcseppek csorba patakmedre 

zubog, gyöngyét gyöngyre hányja, 

hömpölyög, csobban hangodnak hiánya. 

Csended csöndemben nyár-üde szellő, 

zizegő lombok halk rezdülése, 

folyónak mélye, 

csalóka ösvény útszéli bokra, 

könnyfolt a tócsán széllel fodrozódva. 

Éj-hosszan virrasztó, józan szólam, 

ellenem valló dallam, 

andante, adagio… 

Harmat a hajnalban. 
 

(andante: mérsékelt ütemű, lassú tempójú zene 

adagio: lassan, kényelmes tempóban előadott zene) 
 

 

Bornemisza Attila:  

Jövendöld azt az órát, Múzsa, 

amelyben teljesen átlényegülök 
 

Házam – ablaktalan köd, 

Küszöbök nem szaporítják 

A gondot: járkálni minduntalan. 

Csak a MAGAM - van szívem: 

Tűnődés-ország rajta, strázsák az 

Éberség katonái: a kaputlan kapumban 

Állva, vigyázni: ez adatott. 
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Amott hűségem vinnyog: öreg eb, 

Hű mindenkihez, spontán igaz, 

Csontokra vár az idő asztalánál, 

S mint sosem-volt fáimra a harmat, 

Úgy száll le rám hívatlan – a kegyes idő… 

A lelkem lakhatatlan csillag, 

Hány évet is élt? Ezreket, 

Milliókat. Körötte az elkótyavetyélt 

Fiatalság Szaturnusz-gyűrűje ég. 

Jaj, oxigént neki, nehogy elégjen! 

S te, a szerelem merész űrhajósa, mégis elindulsz, 

Mégis felöltöd felszerelésed, a bizalmat, 

Add, Uram – fohászkodom –, 

Időben odaérhess, mielőtt a fagy 

Ősállat-jégpáncélja reám borul. 

Talpam alatt: kavics… 

Szoríts erősen, nem kérdezem, honnan 

Eredtél, s kik az isteneid, 

Ne mondd, hogy újabb Messiás vagy, 

Napok golgotáin váltják meg magukat, 

Segíts nekem a Feltámadásban, 

S majd a lelkem, e lakhatatlan csillag, 

Reggelre szivárvány-szirom, nagy 

Légkör-csipkéivel kivirágzik. 

Ne állj itt! Cselekedj hát… 

 

 

Tóth-Hekkel Arany: Bölcsőfészkem 
  

Lányod vagyok, hazajöttem: 

Látod-e? Itt vagyok! 

Szólít vénült hangom: 

Bölcsőfészkem - vendégségem 
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Régi útjaim keresem 

Hozzád fásult harcom 

Veled jár velem fogy 

Időmércés csöndes rendem 

 

Bölcsőfészkem - vendégségem 

Porcsipke takarót 

Horgolt reánk a kor 

Mégis ünnep van szívemben 

 

Őrzöm még ősi illatod 

Tehozzád simulok 

Könnyem könnyedbe csorog 

Te őrzöd gyermekillatom 

 

 
Bodó Csiba Gizella: Vers–kertem 

  

Verseim, 

 mint ósdi virágoskert, 

Melyben kinőttek a gazok, 

Nem kimért versláb-szegélyek, 

sövények közt pipaccsal vadulhatok. 

Hagyom őket vidáman bokrosodni, 

Vagy felfutni törtetőn a falra, 

Árvalányhaj formában lengedezni, 

Ő válasz volna a rózsa-bazsajra. 

Van úgy, hogy nyesegetek, metszek, 

Van, hogy magokat ültetek, 

Van, hogy nem teszek semmit, 

Rím születik esőcseppből, 

Az jó, magasból érkezett!  
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Millei Lajos: A szó hatalma 
 

Térden áll a szó, ha kérlelni készül, 

csókvirágos szájjal lágyan simogat, 

nyakkendős, szép igékkel kiegészül, 

s abból épít szókatedrálisokat. 

 

Forró hasonlatok fűtik a lelked, 

ezer melléknév simogatja arcod, 

benned a mámor felhevülve gerjed, 

s porrá égeti a napi kudarcot. 

 

Ám rideg, hűvös, ha közömbös veled, 

unottan fűz száraz kötőszót lánccá, 

gőgös főnév neveti léleksebed, 

s nem csendül benned rózsaszín románccá. 

 

Elfordul tőled, sótlan lesz az íze, 

kopott köntösével fedi a léted, 

s halott, hangtalan, vért pumpáló szíve 

sötétségbe mártja szikrázó fényed. 

 

Mégis legfájóbb, ha ellened harcol, 

s ádáz indulatszó ontja a véred, 

seregnyi névmás folyvást téged karcol, 

s pallossal sújtja kialkudott béred. 

 

Nincs főbb ellenség a gyűlölő szónál, 

ordasként ordít, s tigrisként marcangol, 

vérmesebb ő száz tengeri kalóznál, 

ám, ha tiszteled, benned is dorombol. 
 

*** 

Képzeld el… folyóirat honlapja: http://www.kepzeldel.hu 
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Czégény Nagy Erzsébet: Látogatás 
 

Félve fordulok be a szobába. 

Arcomon végigcsorog a bizonytalanság. 

Lábaimban már az előre is hátra, de 

ajtórésnyi szemeidben látom a várakozást. 

Torkod börtönéből szisszenve szökne ki a 

szó, de nem fér ki a rácsokon. Kezed 

elindul felém, félúton lehanyatlik, 

s elmerül a takaró tengerében. Fuldoklik. 

Tétován lépek hozzád, felemelem, könnyű, 

mint párnádban a tollpihe. Rád nézek. 

Szemed alkonyati szürkület. 

Tudatosul bennem, hogy elvesztettem 

ölelésed. Amint kiérek a szabadba, a 

februári szél úgy támad rám, mint kóbor 

kutyára, aki örökre elvesztette otthona melegét. 

 

 

Ordas Andrea: A Nap körforgása 
 

Reggel van. Már rég sütni kéne. De nem, hiába szólongatnak a csillagok, 

hiába kukorékolt a kakas. A Hold is feleslegesen ébresztget, hogy ő 

már világított eleget, az ő műszakja letelt. Ma nem megy. Aztán bá-

gyadtan előbotorkálok, nem sárgán, nem fehéren: épphogy. Nem, nem 

akarom! Felhőtakaró után kutatok, nem nehéz találni, szép fekete. Most 

ez kell. Jön már a szél is, mert a fekete felhőkkel ők társak. Még nem 

viharos, de homályosan rémlik (mit rémlik!), rémes lesz, tudom, hamaro-

san tépdesni fogja a fákat, a házak tetejét, felborít mindent, mi az út-

jába kerül, és ezt nem akarom látni. Elbújok. Így jó, hagyjanak békén a 

csillagok, ne kiabáljanak segítségért a virágok, most nem tudok, talán 

nem is akarok segíteni. Lassan haladok fölfelé, de fekete takaróm nem 

engedem, csak éppen kikukkantok, mikor a tenger fölé érünk, és meglá-
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tom magam. Rémesen nézek ki, a hajam szinte átlátszó, nem olyan tűz-

színű, mint szokott, a képem is igencsak halovány és beesett.  

Rám kiált a Hold: - El ne fogyj, az az én tisztem, te nem lehetsz sápadt, 

hiszen te gyönyörű vagy, beragyogod a világot, miattad bimbóznak a rü-

gyek, neked nyílnak a virágok, érted szedik az érett gyümölcsöt, arat-

ják a gabonát, és sütkéreznek sugaraidnál az állatok. Szükség van rád! 

Nézek rá bágyadtan, és nem értem, miért nem látja, amit én. Nem tu-

dok ragyogni. Eltakarnak a hófelhők, jeges, hideg szél szaggatja az em-

berek kalapját és a lelkem egyaránt. Fáznak a fák, a bokrok, csupasz 

ágaikkal. A háztetőn a cserepek lepotyognak vagy a rájuk nehezedő hó 

súlyától, vagy a fagy jeges keze dobálja le őket. Reszketnek a madarak, 

már ha el nem menekültek. De én nem tudok elmenekülni, nekem marad 

az örök körforgás, és nem bírom már. 

T é l  v a n ! 

 

 

Mayer Zsó: A bohóc élete 
 

Szemed íriszéből kacajod tárulkozó 

Orrod hegyéről piros labdád pattanó 

Ajkad ívén szavaid táncolók 

Orcád barázdáiból rizsporod hulló 

 

Kezedben virágod illata szívet dobogtató 

Nézőtéri taps ütemes dobpergésre szól 

Melyet nem vehet el senki maszkodtól 

Szomorúságod mögötte fuldokol 

 

Csak óriási lelked sajnálkozó 

De kifelé folyton mosolyogsz 

Könnyeid befelé csordogálók 

Életed keser-édes a porondon 
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Győri Nagy Attila: Okoskodunk 
 

Költők által papírra vetett szavak 

Az élet értelmét kutatva, 

Fennkölt betűk zajongva 

Osztják az észt csapongva. 

 

Eszmék, ideák, varázsos mondatok, 

Irányt mutató gondolatok. 

Mi ez az okoskodás, 

Céltalan fontoskodás? 

 

Leírni mégsem lehet az ölelést, 

A barátságot, a kötődést. 

Ne higgy mindig a szónak, 

Menj ki néha a hóra! 

 

A bőrödön át érezd a hideget, 

És azt is, ha valami meleg. 

Igazi csodát keress, 

Ne én mondjam el neked! 

 

 

Tátos Gyöngyi: Üzenetszemek 
 

A dolgos nyár sugarai megérlelték a kertben gondosan elültetett palán-

tákat, s a magokból is kikeltek a zöld lombú babok. Szinte versenyt fu-

tottak a magas karókra, és csodás sátrat képeztek a nyár végére. 

A bablugas hűvösében elbújva, fürtökben himbálóztak a hüvelyek. Bel-

sejükben óriási, cirmos szemeket őriztek. 

Éva, a kert gondozója, kosárral a kezében, szórakozottan fütyörészve 

kerülgette a konyhakerti ágyásokat. 
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A nap a nyugati égbolt peremének közelében járt. A holdvilág már hal-

ványan mutatkozott az égen. Csak a Vénusz csillogása váratott még ma-

gára. 

- Zsömi, megőrültél? Összetaposlak, te kis bolond - szólalt meg Éva, mi-

után belebotlott a lába között ugráló cicájába. Lehajolt a zsömle színű 

macskáért, és fölemelte. 

- Ne haragudj, nem akartalak megrúgni, nem vettelek észre - azzal 

megsimogatta, és belerakta a kosarába. 

Zsömi állandóan elkísérte a kertbe, ha valami tennivalója volt. Nem tá-

gított mellőle, míg nem végzett a munkájával. A cica kapaszkodva a 

himbálódzó kosár szélében, szemlátomást élvezte az utazást. 

Mikor leértek a kert végébe a bablugashoz, Éva lerakta a kosarat a 

földre, és elkezdte szedni az érett hüvelyeket. Halvány sárgászöld szí-

nük, puha tapintásuk tudatták vele, hogy belsejükben színesen 

duzzadoznak az érett szemek. 

Zsömi élvezettel pofozgatta a hintázó hüvelyeket, vagy egy-egy legyet 

kergetett le a levelekről. Majd megunva a játékot lustán elnyúlva leste 

gazdáját, hogyan keresgél a sűrű levelek között, és tépi le a fürtöket. 

- F i i i i i i - hallotta macska mérgesen fújó hangját, és lenézett. Az 

meggörbített háttal, magasra feltartott farokkal, felborzolt szőrzetével 

kétszer nagyobbnak tűnt. A fogai élesen fehérlettek, ahogy a felhúzott 

szája széle alól kivillantotta, hogy még félelmetesebbnek nézzen ki. 

- Mi az? Csak nem levelibékát láttál? - nevette el magát a gazdasszony, 

és megpróbálta követni szemével azt a pontot, ahová a macska szemei 

meredtek. 

Az alkonyat vöröslő színének csodálatos fényében, a lugas belsejében 

himbálódzott egy pár jól megtermett hüvely. A lemenő nap fényének 

hatására a babszemek szépen rajzolódtak ki a hüvely belsejében. Oda-

nyúlt a szép hüvelyek felé, és gyors mozdulattal letépte a szárról. 

- Köszönöm, hogy észrevetted, és figyelmez... - egy nagy fénysugár, egy 

szúrás a tenyerén, és mintha kirántották volna alóla a lábait, hanyatt 

vágódva esett teste teljes hosszában a paradicsombokorra. A mondatot 

nem tudta befejezni. 
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A tenyerében szorosan markolta a letépett két hüvelyt, mintha abba 

akarna kapaszkodni. 

Ahogy hanyatt dőlt a földre. saját magát látta. Mintha valaki egy nagy 

tükröt tartana fölébe. 

A csodálkozástól tágra nyílt szemekkel, teljesen üres gondolatokkal né-

zett a fölötte lévő látványra. 

A tükörképpel együtt megfordult. Saját testsúlyát nem érezve talpra 

libbent. Visszaállt az egyensúlya. Legalábbis a látásával érzékelte, bár a 

földet nem érezte a lába alatt.  

A tükörkép jobb keze fölemelkedett, és előre tartott, nyitott tenyér-

rel a tenyerében egy fényes, cirmos, bab nagyságú, pulzáló fényrajzo-

lattal megállt, körülbelül fél méternyire tőle. 

Éva összezavarodott. A saját jobb kezére pillantott, ahol ott voltak az előbb 

leszakított hüvelyek. Zavarában szorosan összemarkolta, a macskára nézett. 

Az beugrott a kosárba, a leszedett hüvelyek tetején lapulva pislogott. 

Éva kiabálni akart a férjének, aki a kert elejében bíbelődött a locsoló-

slaggal. Feléje nézett, de nem jött ki hang a torkából. Saját tükörképe 

nyugodt arccal és még mindig előre tartott tenyérrel állt, mozdulatla-

nul. Évának csak a szemgolyói ugráltak zavarodottságában. 

A tükörképe pulzáló tenyerébe nézett. Az első fizikai érzés, mióta el-

vágódott. Lenézett saját csuklójára, az ujjai kinyíltak, és kiestek belőle 

a hüvelyek. Furcsán lebegtek a levegőben, mintha tollpihék lennének, 

úgy hullottak könnyedén a lábai mellé. A kinyílt tenyerében ugyanolyan 

pulzáló folt volt, mint a tükörképének. A gondolatai visszatértek. Moso-

lyogva nézte a saját tenyerét, és kérdő pillantást vetett a tükörképre. 

- Mi ez? - kérdezte Éva. Amaz biztató fejbillentéssel mutatott rá má-

sik kezével a foltra, és előbbre tolta a nyitott tenyerét. Éva kissé fél-

ve, óvatosan fölemelte a tenyerét, bátortalanul közelített a tükörképe 

tenyeréhez, ugyanúgy tartva a kezét, mint a másik. 

Mintha mágnes vonzotta volna oda a tenyerét, szorosan összezárult a 

két kéz. Érezte a bizsergést. 

- Köszöntelek, ismeretlen. Ne félj tőlem, nem ártó szándék kapcsol.  

A világmindenség üzenetét hoztam el a Földre. Olyanokkal kell közöl-
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nöm, akik bíznak a tisztességben, szeretik a föld minden teremtését, 

teremtményét. A földet, követ, leget, növényt, állatot; a szférát, a vi-

lágot. Nem megrontva, megváltoztatva akarják átformálni az eredetet 

a fölhalmozott javak reményében. Régóta figyellek. Látva természet-

szeretetedet, gondoskodó figyelmedet a földi teremtés minden irányá-

ban, rád bízom az üzenetet. 

„Vigyázzatok, emberi lények a Földre, mert haldoklik. Ugyanolyan te-

remtmények vagytok ti is, mint a kő, a fa, az állat, amiket lenéztek, ma-

gatokat fölébük helyezitek. Légy szószólója a világteremtésnek. Bírjad 

rá embertársaidat, hogy becsüljék meg az eredetet, amit a Föld kapott 

és hordoz sok milliárd év óta. Az emberiség mocsokhalmazzá tette a vi-

zet, a földet, a rétet, az erdőt. Mindent elemészt a mocsok. 

Ne akarjátok megváltoztatni a megváltoztathatatlant, mert a kapzsisá-

gotok miatt elvész a világnak egyik gyöngyszeme. Szétpattan és meghal, 

elpusztul minden, ami teremtetett és teremtődött értetek, miattatok.” 

A nap a látóhatár szélén az utolsó fényjelét küldte. Megcsillant a tü-

körkép és eltűnt. 

Éva előre tartott tenyérrel állt a földön. Újra érezte a saját súlyát a 

talpán. Teljesen lemerevedett a meglepetéstől. 

- Mi van veled, Évi? - kérdezte aggódva a férje, aki éppen a felesége 

háta mögött húzta el a locsolócsövet, és meglátta Évát furcsa merev ál-

lásában a tenyerét feltartva. 

Éva ugyanabban a feltartottkéz-állásban kilencven fokos fordulatot 

tett a férje felé. 

Az meglátva Éva tenyerét eldobta a locsolócsövet, és aggódva megfogta 

Éva csuklóját. 

- Úristen! Mit csináltál a kezeddel? Hogy égetted meg? 

A tenyerén még mindig ott volt a pulzáló folt, ami egyre halványodott. 

Éva kirántotta a férje kezéből a csuklóját, és megnézte. 

- Jé, te is látod? 

- Hát persze, hogy látom! Mit csináltál? Nagyon fáj? - hangzottak a 

kérdések. 

Ahogy a nap fénye halványult a horizonton, és szürkült be az égbolt, 
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úgy halványult el a folt a tenyerén. Mind a ketten nézték, ahogy eltűnik. 

Közben Éva elmesélte, mi történt vele. 

Hirtelen eszébe jutott a két leejtett babhüvely. Keresni kezdte. A 

macska a lábánál ült. Fölemelte a cicát, és akkor látta, hogy az rajta ült 

a hüvelyeken. 

A férje megfogta a kosarat, és bementek a házba. Ahogy beértek a 

konyhába, Éva kinyitotta a megtalált babhüvelyeket. Furcsa fluoreszká-

ló, vörösbarnás-cirmos színük volt. Melegség áradt belőlük. 

- Nézd csak! Ezeket téptem le. Milyen gyönyörűek és milyen furcsán 

mások, mint a többi! - mutatta a férjének Éva a szemeket, ahogy a te-

nyerében voltak. 

A férje kivette a kezéből, és ahogy megérintette, megszólalt.  

- Jé, te nem vagy lázas? Olyan melegek ezek a babszemek. 

- Te is így érzed? Ezek szerint megint nem csal az érzékem. Féltem, 

hogy csak vízióim voltak. 

- Én hiszek neked. Remélem, és bízom benne, hogy mások is elhiszik, és 

megszívlelik majd, ha elmeséled. 

Azt gondolom, hogy ezeket a szemeket külön kéne raknod, és jövőre el 

kéne vetni. Kíváncsi vagyok, hogy kikelnek-e? Berakták egy kis dobozba 

a nyolc szem szép babot, és ráírták: „Üzenetszemek.” 

 

 

Mayer Zsó: Örökké 
 

Bájolgó arcodat mutatod kifelé, 

Szerelemtől duzzad szíved, 

Elolvad kedvesed, hisz neked. 

Percről percre ontod csábodat felé. 

 

Évtizednyi emlék, lobogó tűz, 

Királynőként ragyogsz lelkében, 

Elhiteted magaddal, főleg vele, 

Happy az élet, te mosolyogsz, ő örül. 
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Legyél nagyon boldog, te vagy a kivétel. 

Lovagod puha bársonyban ringat, 

Szavai simogatók, vajon mindig igazak? 

Megváltottad a világot, szerelmed 

Örökké szerelem marad? –  

 

 

Keszy-Harmath Dániel: Megbízás csacska kancsalrímekre 
 

Ma este még verset kell írnom, 

s ehhez a feladathoz még fel is kell érnem, 

mert nagy ebben az ügyben az elvárás, 

s ha nem teljesítek, lesz itt ma elverés. 

Várja a műveket folyóirathoz, 

szép teheneket fejő urat húz, 

na, jó, ez most egy kicsit csacska rím, 

nem leszek én inkább csicska rém, 

megyek én hát inkább aludni, 

mielőtt a vágy bennem éledne, 

hogy papíron legyen még több buta, 

értelmetlen, gagyi, rossz betű, 

nem is rakosgatom tovább a szavakat, 

nem töröm össze a szíveket, 

elköszönök hát, kedves olvasó, 

jobb, ha ezt a fejébe bevési. 

 

 

Golán Angéla Gabriella: Februári színjáték 
 

Bágyadtan simul a nap a földre, 

bár magasan járna inkább körbe, 

pajkosan elhintve igézetét, 

fülünkbe súgva: ébred a lét. 
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Kéklik az ég, s ott, mint cifra batár, 

tarkára válik a messzi határ. 

Táncol a szellő a patak vizén, 

sodrásba botlik a tavaszi fény. 

 

A rét is sarjad, s mint bő adomány, 

színes por csillan a virág-ruhán... 

De öleli testét zordan a dér, 

s a nap újra álomra tér. 

 

 

Dömötör-Nagy Nóra: Patthelyzet 
 

Elvágyik innen szívem. 

El akartam ezt kerülni nagy ívben, 

De végül mégis ez lett. 

Mert szívem az eszemmel szemben vesztett. 

 

Jobb lenne amott nekem, 

De nem tudok elmenni véglegesen. 

Nincsen érvem emellett, 

A döntés taván hajóm megfeneklett. 

 

De képtelen vagyok rá. 

Akkor nincs, mi emlékeztessen őrá, 

Ha örökre elmegyek. 

Az idő nélküle gyorsan elpereg. 

 

Legalábbis őneki. 

Neki nem lesz más a jelenlegi, 

Attól, mikor nem leszek, 

A hiányától csak én leszek beteg. 
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Furcsa, hogy ő tart hátra, 

Talán csak, mert benne leltem barátra. 

És nem is tud ő erről, 

Mert nem is gondolná ezt – egy gyerekről. 

 

 

Áfra Piroska: A nyár aranya 
 

Milyen jó egy könnyű nyári alkonyon 

korhadt fa tövében ülve tűnődni a holnapon. 

Milyen jó szálló madarat bámulni, lomhán, 

ahogy a meggyfa gyümölcséből lopván 

továbbaraszol, s szárnya ringó hullám. 

Nézni, ahogy a fűzfa lombját felkapja 

a szél, úgy szállni gondolatban, mint a fény. 

Nem kéne meghalni, csak élni, élni még, 

selymes fűbe ülni, gyermekké válni rég. 

Ragyogni, szeretni, hinni a reményt, 

kavicsos, hűs tóban jég-kéken áradni szét. 

Erőt meríteni a tündöklő virág illatából, 

erényt kovácsolni a pusztuló értékek romjából. 

Ülni Isten tenyerén, áldást találni, ahol a hajnal 

a szívekhez ér. 

 

 

Jártó Róza: Hétköznapi történet 
Édesapámra emlékezve... 

 

Több évtizeddel ezelőtti történet arról, ahogy édesapánk megpróbált 

engem, két bátyámat és a húgomat emberré faragni.  

A kis ikrekkel és karon ülő öcsénkkel még nem foglalkozott. Apai érdek-

lődése a reggeli homlokon puszilással be is fejeződött a kicsiknél. Ránk, 

nagyobbakra viszont annál nagyobb figyelmet fordított.  
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Egy napon a bátyám két almával tért haza. Mikor apánk meglátta, azon-

nal felelősségre is vonta az akkor tizenegy éves fivéremet.  

- Honnan van az alma? 

- Találtam. 

- Hol? 

- Az úton, a földön volt. Én csak felvettem. 

- Az úton?  

Ezalatt apám a bátyám karját fogta. Az utolsó kérdésnél már csatolta 

is le a nadrágszíját, és elkezdte ütni a fivéremet. Nagy verésre számí-

tottam, de a második ütésnél magához húzta a bátyámat, és annyit 

mondott nagyon halkan: 

- Ami a másé, ahhoz egy Benyovszky nem nyúl!  

Nem attól rémültem meg igazán, amit mondott, hanem ahogy mondta.  

- Bemész, és ötvenszer leírod, hogy aki hazudik, az mindenre képes. Ezt 

ne tedd soha, légy becsületes. Ötvenszer… – nézett fivéremre szikrázó 

szemekkel. 

Ekkor hallottuk meg a lovak horkantását. Hintóval érkeztek a hivatal 

emberei, ellenőrizni apámat. Havonta többször is ellenőrzésre kellett 

jelentkeznie: vagy a rendőrségre, vagy a fűtőház vezetőjéhez, vagy ide, 

a vasúti őrházba jöttek ki a rendőrök és a hatóság a tanácsházáról. 

Jöttek, apám valamit aláírt, és mentek.  

De most új rendőrök voltak. Meglátva a padra kitett mosolygós almákat 

rögtön rákérdezett az egyik: 

-  A magáé? 

Nem várt választ, és már ütött is. A puskatussal. Olyan erővel, hogy 

még én is hallottam a csont roppanását, ahogy apán fejére csapott. 

Apám úgy dőlt el, mint a zsák. A fülét, a szemét ellepte a vér.  

- Pofázni mersz velem? - üvöltötte a rendőr.  

Nem tudni, mikor érkezett Szöllősi, az almáskert gazdája, azt sem tud-

ni, mit látott, mennyit látott. Apámhoz ugrott. Megnézte, hogy él-e 

még. Élt.  

Megfogta apám lábát, és ráparancsolt a rendőrökre. Azok is alányúltak, 

és feltették a szekérre, amivel Szöllősi érkezett. Nem volt kétséges, 



KÖLTÉSZET NAPI SZÁM 

 

27 

hogy a község kórházába viszi. A tanácsházáról érkezett hatósági em-

berek felülve a hintóra a szekér után hajtottak.  

Apámat hónapokig ápolták a kórházban.  

Valami furcsa dolog történt ebben az időben. Szinte minden nap meglá-

togatta valaki anyámat. Ki zöldséget hozott, ki lisztet, kolbászt, szalon-

nát, zsírt, krumplit, tojást. Voltak, akik a járástól jöttek, voltak, akik a 

MÁV-tól. Mire ősz lett, kiutalt a MÁV apámnak egy kétszobás lakást a 

vasutas dolgozók telepén, és be is költöztette a családot. Apám már 

oda jött haza a kórházból. Mire megerősödött, már nem kisegítő volt a 

MÁV-nál, hanem fűtő az egyik mozdonyvezető mellett. Onnantól meg-

szűntek az ellenőrzések is.  

Apám lassan elfelejtette a Ludovikát, elfelejtette az egyenruháján 

díszlő stráfokat, elfelejtette a dísztőrt, amit – mint a főiskola kiváló 

hallgatója – kapott, elfelejtette, hogy milyen volt, amikor az édesapja a 

hófehér paripán száguldott vele az uradalom területén, pedig ő csak a 

szakácsnő kölke, zabigyereke volt… 

Mindent elfelejtett.  

Élete végéig – kilencvenkét éves koráig – ajkán kedves mosollyal nézett 

a világba. Akkor megszűnt mosolyogni, mert nem volt tovább oka erre.  

Az ő élete is egy hétköznapi történet volt, mint ahogy sok-sok más em-

beré is azokban az időkben… 

 

 

Radmila Marković: Voltam, vagyok, leszek 
 

Voltam játszadozó gyermek. 

Voltam fülig szerelmes lány. 

Voltam harcos egy életen át. 

Vagyok háromnegyed évszázad. 

Vagyok emlékek tárháza. 

Vagyok, akinek ereje elszállt. 

Leszek olyan, mint bárki más, 

szeretteimet féltő, örökre távozás. 
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Millei Lajos: A lángért mindenáron 
 

Fáradt harag vetett keresztet arcodon, 

s az imádságba menekülő indulat 

elámult folytonos harcodon. 

Kíváncsi szemekkel kutatta, kereste, 

hogy miért él hamisan benned a lefekvő este, 

az éji álmodás rabszolga hatalma 

miért mossa ki folyvást az emlékek ecsetjét, 

hogy te másként éld át a bóbiskoló estét. 

Csillagfény szépsége úgy huny ki reggelre, 

hogy te vádolva nézhess tettre és emberre, 

és ítéletet hirdess még a tárgyalás előtt, 

mintha meg sem látnád a hófehér kendőt, 

melyet békítőn már jó előre lengetek, 

hisz nem kell a harc, nálam nincsenek fegyverek. 

Ha szorítónak érzed a megértés melegét, 

nyiss inkább ablakot, repüljön szerteszét 

fojtásként megélt, féltő ölelésem, 

nem fázok meg tőle, hisz fűt a lélekfényem 

simára csiszolt, tükörfényes magja, 

melynek magam vagyok ura, s általad a rabja. 

Mint két széllelbélelt tűznyelv kapunk mi egymásba, 

s oly gyönyörű a tüzünk húst égető szája, 

kettőnk erejétől a világ is letérdel, 

oltó közönyeső bennünket nem ér el, 

hisz égni születtünk, hasztalant perzselni, 

s veszteségek között örök lángot lelni. 

E lángért cserébe egymás bőrét sütjük, 

simogató óhajjal igazunkat ütjük, 

s ha fáj az ütlegelés, amit adunk, s kapunk, 

dacra kulcsolt szájjal addig acsarkodunk, 

míg összefont kézzel, bűnbánó lélekkel 

számolunk le ketten a szembeszelekkel. 
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Hiszen, ha e két láng nem egymással égne, 

feledés zápora zúdulna tüzére, 

névtelen fuvallat egy is elég volna, 

hogy két lángakarat feje hulljon porba. 

 

 

Tara Scott: Szégyen 
 

Tímár Dezső az ötvenes éveinek elején járt. Szinte gyerek volt még, 

amikor dolgozni kezdett. Az általános iskola elvégzése után – apja 

nyomdokaiba lépve – az esztergályos szakmát tanulta ki. Ügyes keze 

volt, szorgalmasan dogozott. Miután pár évet eltöltött a műhelyben, az 

üzem vezetői felfigyeltek rá, hogy szívesen segít a szakmát újonnan ta-

nuló fiataloknak. Óriási türelemmel magyarázott újra és újra, amíg jól 

nem ment. Kinevezték az esztergályos csoport vezetőjének. Fiatalon 

nősült, falubeli lányt vett el. Szülői segítséggel lakáshoz is jutottak a 

közeli városban, ahol dolgozott. Felesége, Ildikó, varrónőként helyez-

kedett el, szintén a városban. 

Kevésből kijöttek, amennyit csak tudtak, félretettek. Az asszony az 

ismerősök körében vállalt varrást, javítást, igazítást. Örült, hogy egyre 

többen keresték fel kisebb-nagyobb megbízással. Így a hétvégéket is 

legtöbbször végigdolgozta. Hamarosan vettek egy használt autót, így 

egy-egy hétvégén a szülőket körbelátogatva a csomagtartó megtelt 

hússal, tojással, gyümölccsel. 

Az így megspórolt pénzt szintén félretették. Amikor aztán kiderült, 

hogy Ildikó babát vár, nyugodtak, boldogok voltak, hogy mindent meg 

tudnak adni a kicsinek az egészséges fejlődéshez. Egy este, miközben a 

kiságy mellett az alvó Zsuzsikában gyönyörködtek, megbeszélték, hogy 

a bölcsődét nem veszik igénybe, hanem Ildikó otthon marad a kicsivel. 

Dezső alig várta mindennap, hogy hazaérve karjába kapja kislányát, és 

vacsora után mesét olvasson neki. Úgy gondolta, hogy azok voltak élete 

legszebb percei. Ildikó sokszor ült neki varrni ilyenkor, hogy a már ré-

gebben hozzá járó asszonyok ne keressenek más ruhakészítőt.  
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Zsuzsika kijárta az óvodát, az iskoláit, majd egyetemre jelentkezett.  

A rendszerváltás után a varroda, ahol az asszony dolgozott, megszűnt. 

Ildikónak egy ideig csak az a keresete volt, amit a régi kuncsaftjaitól 

kapott. Dezső munkahelye egyelőre megmaradt, csak már mint kft. mű-

ködött tovább. Kissé összébb kellett húzniuk magukat, aztán sorra 

megjelentek a kisebb varrodák, és az asszony újra dolgozott. Zsuzsa 

szerencsére jól tanult, így ösztöndíjas volt az egyetemen, de szüleinek 

még így is jó mélyen kellett a pénztárcába nyúlniuk, hogy ne szenvedjen 

hiányt semmiben. Aztán az üzemben elkezdtek suttogni, hogy a kft. 

csődbe ment. Mindenki feszült volt, idegesen jártak be dolgozni. Időn-

ként elegánsan öltözött embereket láttak a vezetőikkel az irodákban 

eltűnni, de semmi nem szivárgott ki, így maradt a találgatás, az éjszakai 

álmatlanság és a sűrűsödő gyomorgörcsök. Aki megszokta, hogy stabil-

nak érezheti a munkahelyét, az életét, nehezen fogadja a változásokat, 

és semmi nem lehet olyan romboló hatással ilyen esetben, mint a bi-

zonytalanság. A kft. végül átalakult magyar-német vegyes vállalattá. Ki-

cserélték az üzem tetején a névtáblát, és egy darabig minden ment to-

vább. Zsuzsa miután lediplomázott, vőlegénnyel tért meg a szülői házba. 

Rövidesen esküvőre gyűltek a rokonok, barátok, ismerősök. Az ifjú asz-

szony a férjével a városban kezdett vállalkozásba, az ötlet jónak bizo-

nyult, mert két év múlva az év vállalkozói lettek. Azután megérkezett 

az örömhír is. Unoka érkezik, bővül a család. De nem örülhettek felhőt-

lenül. Dezsővel és kollégáival egy délután közölték, hogy bezár az üzem. 

Mintha jeges vízzel öntötték volna le őket. Miután lejárt a munkaidő, 

kollégái hívták: igyon velük egyet a rossz hírre. De ő nemet mondott, 

mint mindig. Ritkán fordult elő ital a házban, csak ünnepek alkalmával. 

Akkor is csak a köszöntésre. Hazafelé csak úgy őgyelgett, nem sietett, 

mint máskor. Azon gondolkodott, hogy mondja el otthon, mi történt? 

Ildikó vigasztalni próbálta, miközben unokájuknak varrt kis szoknyát. 

Egy kisvárosban -- ha egy ilyen üzem bezár -- esély sincs rá, hogy valaki 

a szakmájában el tudjon helyezkedni. Dezsőnek sem volt esélye. De más 

munka sem nagyon adódott. Maradt az alkalmi munka. Az sem zavarta, 

hogy feketén. Élni kellett. Zsuzsa kérte, engedjék meg, hogy segítse-
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nek! De ő hallani sem akart róla. Büszkeségből? Vagy azért, mert az ő 

értékrendjébe ez nem fért bele? Hogy egy életerős, becsületes, dol-

gozni szerető embert a gyereke tartson el? 

Így aztán a lányuk gyakran tért be teli bevásárló szatyrokkal. Az autó 

vizsgáztatását azonban már tényleg nem engedte. Egyre fogyott a mun-

kanélküli-segély, s nem volt más választása, maradt a közmunka. Két 

volt kollégájával együtt seperték az utcát. Baseballsapkáját mélyen a 

szemébe húzta, és úgy igyekezett, hogy csak a két kollégája lássa az 

arcát. Egy nap meglátta, hogy lánya a kicsivel éppen feléjük tart. Gyor-

san elfordult, és lehajolt. Hallotta, amint a kislány mögötte elhaladva az 

anyjához fordult. 

- Mit csinál a bácsi? – kérdezte azon a kedves, csacsogó hangon, ami a 

legszebb zene volt nagyapja fülének. 

- Tisztára söpri az utcát, hogy szép legyen – hallotta lánya válaszát. 

Összeszorult a szíve. Annyira szerette volna felkapni a kicsi lányt, és 

megforgatni, mint ahogy szokta. De így, koszosan, piszkosan? Lehet, 

hogy meg is ijedt volna. Mikor úgy gondolta, hogy már eléggé eltávolod-

tak, utánuk nézett.  

Miután befejezték a munkát, a két férfi el akart köszönni tőle. Legna-

gyobb meglepetésükre azonban ma velük tartott. Amikor a harmadik 

rövidet kikérte, kollégái feszengve nézték, de nem mertek rászólni. 

Egyre kevesebbet beszélt, azt is akadozva. Aztán mielőtt lebukott a 

feje, az unokájáról motyogott valamit. 

 

 
Kühne Katalin: Őseid áldása kísér 

/Buda Ferencnek/ 

 
szomorú fűzfád rád borul 

lecsüngő levele susog 

gyökereidből újra élsz 

többé nem bánthat fagy s szél 
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barkái hajadra szállnak 

anyácskád simogat lágyan 

rendületlen ős-hitedet 

erődet a földből vetted 

 

őseid áldása kísér 

mikor beköszönt az ínség 

árnyékuk enyhet ad neked 

reményt hoznak átölelnek 
 

tanya-hazád futóhomok 

pusztába kiáltó gondok 

otthontalanul nyomorgók 

várják vigasztaló szavad 
 

koponyád csontod kőkemény 

szívedben lüktet forró vér 

hűséged virágot fakaszt 

ébressz fel hangodat hallasd 

 

 

Hanyecz István (shf): Kikelet idején 
 

Északi tájon 

hóvirág virít havon, 

kikelet kacsint. 

* 

Sok sápadt viking  

vágyakozik nap után 

Északnak földjén. 

* 

Nyitnikék dalol  

vidáman, tavaszt köszönt, 

jöjj hát, újhodás! 
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* 

Üdvöz légy, tavasz! 

Szórjad napnak sugarát, 

zöldüljön határ! 

* 

Csivitelj, madár!  

Unt gúnyát cserél a föld, 

zsong már kikelet. 

* 

Rügyeznek a fák, 

aranyeső virágzik,  

krókusz kandikál.. 
 

 

M. Simon Katalin:  

Összetartozás 
 

Valami újat kéne írni, 

ez a baj a verssel, megírod, 

utána az űr újért kiált, 

s mert bensődből fakad, 

nyugton sohse hagy, 

lázít, békít, neked ad, 

és tőled vesz, amint 

szárnyára engeded, 

másnak adjon, és kapja, 

mi neki jár, érzed, 

az űr marja lényedet, 

ez így megy szüntelen, 

míg széthordanak a strófák, 

akkor más játszma éled, 

ezer darabba törve 

verseid sorsát kell élned.

Dittrich Panka:  

Balaton partján 
 

Sovány Hold csüng az égen. 

Széles felhők összeülnek, 

cseperedve, szenderegve 

vízre dőlnek habgyöngyökre. 

 

Angyal szárnyait ringatja a tó. 

Bliccelnek a csillagok… 

 

Egy dobbanás, egy merülés, 

égről pottyan, úszik a fény. 

Szelíd hullám, szaval a szél. 

Göndör fürtjét simítva szét. 

 

Zendül a part, rezdül a tér. 

Lelkem zajos zegzugából 

a természet is csendet csen.
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Czégény Nagy Erzsébet: Szeptemberi látlelet 
 

Lassan a szeptember is elfárad. 

Hátára teríti széna illatú köpenyét, 

útja során őszirózsák bókolnak. 

Még visszatér, kényeskedik kicsit 

a nyár, aranyba önti a délutánba 

hanyatló tornyokat, végigcsorog 

a házak falán, majd a mélybe szédül. 

Álmosan ébred a hold, arcát frissíti 

azúros, ezüstfehér tóban. 

Csillagokkal megrakott Göncöl-szekér 

halad a foltozott éji paláston. 

A látóhatár szélén már készül a művész, 

október, kezében ecset, hogy 

saját képére fesse a tájat. 
 

 

Nagy Antal Róbert: Állati helyzet 
 

Az egérlyuk sarkában macskanyelvvel kínálnak. 

Kutyafáját! Ebek harmincadjára juttatnak. 

Ilyenkor igaz igazán: madarat tolláról, 

ember embernek farkasát hamis barátjáról. 

Én, balga, előre ittam a medve bőrére. 

Most meg muszájból ágyúval lövök a verébre. 

Hát hamarabb utolérnek, mint a sánta kutyát. 

Hazudtam, és kutyából nem csinálnak szalonnát.  

Belejöttem, mint cigány lova a koplalásba, 

de az életben közös lónak túros a háta. 

Kilóg a lóláb. Mindenki zsákbamacskát árul, 

de vak tyúk is talál szemet, majd ostobán bámul, 

mint borjú az új kapura, ki mindig a ludas, 

mert nem tanulta: Aquila non captat muscas. 
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Kovács László (Kovycs59): Kor-képek 
 

A lemezek közötti laprúgófeszültséget 

szegecsek kényszer-ereje 

tartja össze, 

mint... a gyáram gépesített, zörgő 

világát is fogva öleli valami láthatatlan erő, 

összetartja az eszme. 

Rugdalózó gépek, keményfémkések 

élszögei között forgácsolódik a jövő. 

Olajszagban dobog, dübörög az „ötéves terv”. 

Terv az volt, aztán nincs az sem... 

csak csend, kínos nagy csend. 

- - - 

Gyáram kapuja ásít, felette a csillag lánca 

árván függ. 

Nem leng rajta az „Élüzem” jelvénye, 

nem fújják a fényes szelek, 

nem füstöl az öntöde kéménye. 

Porlad a múlt, áll még a porta, 

fogason felejtett portássapka, 

zsíros ráncaiba beleette magát 

a múlt, az eszme. 

Most hullik rá a vakolat, 

egy pók néz alóla – újabb áldozatra lesve, 

talán vár egy szebb, jobb jövőre. 

- - - 

Lépek tovább, csak halkan, magamnak 

dúdolva, énekelve: 

„Egy a jelszónk, a béke”... 

valahogy e dal jutott az eszembe… 

Talán nem is vagyok én már 

ezen nagyon meglepve... 
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Jószay Magdolna: Lelki béke… 
 

Valamikor azt hittem, 

érted tűzbe mennék, 

te lennél a jobbik felem, 

másra nincs is szükség. 
 

Telt az idő, s rájöttem, 

veled élnem lehetetlen. 

Elment minden életkedvem, 

bánásmódod kíméletlen. 
 

Vannak ilyen helyzetek. 

Veled káosz van belül, 

ha magam ura lehetek, 

sokkal könnyebb egyedül. 

 

 

Bubrik Zseraldina: Esőben táncolva 
 

Esőben táncolva, 

ruhám átázva, 

széllel szemben, 

átfagyva mentem. 
 

Nem zavart már, 

nem ért sok kár. 

Fáztam én eleget, 

vártam a meleget. 
 

Sietve futottam, 

végre hazajutottam. 

Otthonom melegében már 

a boldogság szele vár… 
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M. Simon Katalin: Helyzet 
 

Mi mást tehetnél 

az ég alatt, ha rongyos 

foszlányai nyaldossák 

nyakad, végigfolynak 

hátad közepén, mint 

emeletről könnyedén, 

ha rád öntik a kézmosó 

vizet, már cipődben 

érzed, ettől sikítanod 

kéne, de nem teszed, 

csitítod forró véredet, 

fél szemmel az eget 

lesed, lesz-e vége már, 

vagy ernyőd kinyitod, 

s az eső eláll? 
 

 

Diana Soto: Fekete, fehér 
 

Még gyermek volt, de lerajzolta az eget. 

Füves tengert, vadvilágot, amit csak szeret. 

Zöld eget, aranyszélű felhőcskékkel, 

Lila pusztát, melyet csak képzelete ér el. 
 

A pipacs-erdőt mogorva kékből festette, 

És sosem gondolta, mi történik este. 

Éjjelek a színeit életre keltették, 

Hogy mit ő megálmodott, azt lefesthessék. 
 

Ketten voltak, kik helyük nem találták. 

Nézték némán a gyermek színes világát. 

Tulipánok napfényben csillogó szirmát, 

Míg bánatuk egymás ölében kisírták. 
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Ültek a színek között a nevetésben 

Némán: egyik feketén, másik fehéren. 

Így kerültek közelebb, míg kéz a kézben 

Összeolvadtak két félként, de egy egészben. 
 

Hiába fekete, és hiába fehér, 

A szeretetük a színekig is felér. 

S míg a többiek csak festették a tájat, 

Ők addig elválaszthatatlanná váltak. 
 

Mint ahogy mindig, véget ért az este, 

A kisgyermek újra ecsetét kereste. 

Nézte a palettát, s nem lelte helyét, 

Mert nem volt többé fekete, nem volt fehér. 
 

Nem nyúlt színekhez, nem akart több tájat, 

Hisz olyat még bárki milliót csinálhat. 

Képzelete szárnyalt, a Földet elhagyta, 

Hű ecsetét buzgón újra megragadta. 
 

Dolgozott egész nap, csupán egy színt használt, 

A többiek nem értették, így csak hagyták. 

Az este csoda történt, mi nem volt régen, 

Azóta szürke a Hold, s ragyog az égen. 

 

 

Lénárt Anna: Még élek 
 

Lassan járom az utam, 

az utam végét nem látom, 

nem látom az igéző fényt, 

az igéző fényt szemedben. 

Szemedben jövőm kutatom, 

jövőm kutatom, nem látom, 



KÖLTÉSZET NAPI SZÁM 

 

39 

nem látom… megijeszt engem, 

megijeszt engem a jelen. 

A jelen, a múlt jövője, 

a múlt jövője elveszett, 

elveszett titkos vágyak, 

titkos vágyak kísértenek. 

Kísértenek az álmaim, 

az álmaim átölelnek, 

átölelnek, megfojtanak, 

megfojtanak, de még élek! 

 

 

Kovács László (Kovycs59): Kérdés… 
 

Ki vagyok én? Sejtekből gyúrt ember, 

elfeledett szakma vándora, 

kinek mára már nincs bányája, 

sem jövője, csak elnyűtt múltja, 

nem tudja, merre is vezet útja, 

hiába nézi, valahol elvész, 

homályban andalog a vége, 

felrótt szavakkal vésve az égre, 

végleg elillan a pipafüstben 

szakmája, szeretője, kérges lelke, 

a füstben ellebben élete miértje, 

legvégül nem marad más belőle: 

kopott pipája, néhány rossz verse, 

fiába örökített néhány sejtje, 

meg talán sírkőbe vésett neve, 

ék és kalapács - bányászok címere - 

néhány pajtásban... talán az emléke... 
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Kutasi Horváth Katalin: Szilánkok 
 

– Légy hű a világhoz!  

– Minden kis szilánkhoz?  

– Ne szisszenj, ne vádolj, ne rettenj, ne másolj! Vesd le már terhedet, 

elég a rettenet... Megkarcolod lelkét, bénítod tüdejét, levegőért kap-

kod, míg fájdalmad csapkod, tüskédet élezed, hiába fékezed, böködi a 

jelent, a vágyott végtelent. Messzire van tőled, maradjon felőled... 

Mégis jöjjön vissza, könnyedet felissza. Közelebb van, féled, inkább ki-

kíséred. Elviszi a vonat, kezedben egy fonat. Haja mákban úszik, emlék-

fára kúszik. Mosolyog a fejsze, ám lesújthat mersze, ne küldd nagyon 

messze, visszaútja lesz-e? 

Engedd, hogy szeressen, melletted lehessen! Ne ijesszen kérdő szeme, 

ne riasszon tekintete. Biztos segíthetne. Mit is veszíthetne? Nincs 

minden ellened, tévedhet szellemed. Tedd félre haragod! Köteled hara-

pod? Oldozd el és engedd, így ő is csak szenved, izzad a tenyered, ár-

nyékos jelened, soha nem feleded, szeresd, míg teheted! 

– Fagy baltája villog, sok-sok remény csillog, de rajtam a billog... 

– Görcse épp sikongat, majd szelíd, pirongat. Hagyod? Hát szorongat! 

– Veszett fejsze nyele... 

– Vágyak facsart leve, száraz fa levele...? Sújts oda a sorsra, van sava 

és borsa, van itt reménymorzsa! 

– Szisszenni még hallasz, kudarcot is vallasz, dörmögök, míg élek, 

agyonhajszolt lélek, nincs már mitől félnem. Lesz még miért élnem? 

 
*** 
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