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Kedves Olvasó! 
 

Képzeld el… című irodalmi folyóiratunk ez évi negyedik számával jelentke-

zünk. 17 alkotó 39 írása olvasható itt, valamint Dezső Ilona Anna hat – szé-

pen, finoman kidolgozott – festménye is felbukkan benne, ezek a beszédes, 

színes képek ihlették a művek egy részét.  

A húsvéti locsolóverstől a játékos, könnyed, humoros hangvételű, kötött 

formájú versikéken át – melyek az Iniciálé játékra születtek – a nagyon is 

mély, fájó, finom, lágy hangú feltárulkozásokig, vallomásokig – főleg a Szó-

Szövő eredményeként – sokféle téma és érzés tárul elénk általuk. A belső 

havi és a nyílt pályázatok révén sok érdekes, értékes – verses és prózai 

formában kifejezett – gondolat, kétely fogalmazódott meg az alkotókban.  

Költőinknek, íróinknak több kötete is megjelent az elmúlt időszakban, ezek 

közül most tizenegyről nyerhetünk benyomást a róluk készült rövid aján-

lók, ismertetők segítségével. 

A régi hagyományokhoz visszatérve egy alkotói közelkép is helyet kapott 

ebben a számban, ezúttal Györke Seres Kláráról tudhatunk meg egy kicsit 

többet.  

Jó olvasgatást, a gondolatébresztő írások által lelki feltöltődést kívánok!  
 

 Kutasi Horváth Katalin szerkesztő 

*** 

 

Mayer Zsó: Leánykérés locsoláskor 
 

Felkelt a Nap, vele keltem, 

Rózsavizem zsebre tettem, 

Útra keltem a babámhoz, 

S kedves édesanyjához. 

 

Előadom szép köszöntőm, 

Illatos vizem rájuk öntöm, 

Kapok érte piros tojást, 

Remélem, mellé a leányt! 
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Dezső Ilona Anna: Ősz 
 

Dobrosi Andrea: Szeptemberi karc 
 

Mintha mérhetetlenül és újra, 

minden pillanatra rácsorogna 

valami őszbe zsongó méla nesz, 

előttem kibomló szépség, 

édes-új összetartozás, 

amikor elhamvad a nyárvarázs, 

de a víg dal ott marad a torkokon, 

egy utolsó csöpp mindig egyre, 
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összebújva és nevetve – 

olyan nekem itt ez az alkony, 

ez az aranyló, bársonyos idő, 

melyből e tömérdek telt fürt kinő; 

teljesedik szeptemberi karcom. 

 

 

Dél Tamás: Levelek 
 

Az ég felé 

kiterjeszti 

zöld szárnyait a fa. 

Rábízza életét, 

kiben az erőt sejti. 

Tölgy, 

hölgy, 

kinek karcsú dereka 

várja táncra 

párja védő két kezét. 

 

Fordul a tánc, 

egyre gyorsul, 

reccsen a padló, 

s mint villám, ha vág, 

mikor felhő tornyosul; 

rebben a habzó 

zöld ruha már, 

s hol nyíló levél bomlott, 

az ág puszta, kopár. 

 

Lassul a pár, 

a nyár heve izzik 

piruló arcukon már. 

S a vöröslő levelek közül 

is hullik alá, 

mikor asszony már a lány, 

de egy féregtől 

nem védte meg 

sem a szerető öl, 

sem a későn érkező madár. 

 

Pihegve bár, 

de az utolsó menüettre vár. 

Kár! 

Az idő elszállt, 

s a varjak 

mikor összesúgnak, 

fekete gyászruhába bújnak; 

s a megmaradt néhány, 

zörgő csontú, 

ráncos bőrű, 

barna levél 

még kapaszkodik egymásba, 

míg le nem tépi őket 

a téli szél. 
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Gősi Vali: Mégis élni 
 

Különös ez a nélküle-némaság, ami körbevesz… 

Ha idézem azt az örökig tartó, utolsó percet, 

újra és újra eszmélek, hogy ő csupán emlék, 

halott remények martaléka, és én vagyok, 

aki kifosztott lélekkel, mégis élek. Túlélek. 

(Hogy életben maradtam, talán csak kísérlet 

arra a mondhatatlanra, amelynek fájdalma 

mindennél erősebb: túlélni e kiüresedett, 

sivár, végeérhetetlen, földi létet.) 
  

Nem létezik semmi azóta, ami felülmúlhatná 

az eszelős vágyat - lehetetlen szívhez-szólóbban 

kérni a Teremtőt, mondani könyörgő, 

vége-nincs imákat: adja vissza, ne engedje 

veszni a gyermeket! Egy anya nem áldozhatja oda 

senkinek, soha, ártatlan magzatát – a legnagyobb 

kincset! Minden hiába. Élek. (Vagy talán 

csak megtörténik velem azóta az élet.) 

Nincs arca az Emléknek, Időnek - alig verdeső szíve 

már némuló, e kegyetlenségtől kielégült földi létnek. 

 

Mégis élek... 
 

 

Czégény Nagy Erzsébet: Hőguta 
 

Mint nyálkáján a csiga, 

úgy halad az óra mutatója. 

Mélán fekszik a tollam, 

s nem érti, mi ez a mellőzés. 

Hegye a papírra moccan, 

majd sértődve gurul a földre. 
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Kávémban megáll az idő 

- a cukor felejthető –, 

jártában alszik a tej. 

Elfelejt reccsenni az ablak, 

forró ablaküvegen légypiszkok 

haladnak. Egy dinnye hever az 

asztalon, magjait őrli az unalom, 

kés sem feszül a piros húsnak. 

Groteszk bábu a testem, 

karom béna, csak a szemem 

mered ernyedten 

gyöngyöző tükörképemre. 
 

Kint perzsel a Nap, ég, lángol, 

szenved ember, állat, 

s bárhol vagy, nem 

frissít sem víz, sem 

zápor, lankad ezernyi 

virág, a föld összes 

kínja enyhülésért kiált, 

a szerelem sem szomjaz 

most csókra. 

Szanaszét hevernek a rímek, 

hőguta támad a költő agyára, 

gőzzé válik benne az ihlet. 

Elillan, s úgy hagyja faképnél, mint 

vágtató lovas a kietlen pusztába'. 
 

 

Kutasi Horváth Katalin: Az igazi tanítás 
 

  Feri apja tanár. Ő maga is ezt a pályát választotta. Éppen az első taní-

tási gyakorlatára készül. Remek óravázlata van, már mindent elterve-

zett. S most mégis az apjához fordul: 
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– Édesapám, hogy kell tanítani? 

– Sehogy se kell! 

– Akkor... Honnan tudom, hogy jól tanítok? 

 – Ha úgy tanítasz, hogy elfelejted, hogy tanítasz, egyszerűen csak 

megosztod ismereteidet, gondolataidat, érzéseidet azokkal, akik körü-

lötted vannak, jó úton jársz.  

– Nem veszélyes ez? 

– Gondolataid – és főleg érzelmeid – megosztása persze nagy bátorsá-

got feltételez, hisz sebezhetővé válhatsz általa... De hitelessé is!  

– Hogy érjem el, hogy figyeljenek rám? Hogy ne mással foglalkozzanak? 

– Ráérzel. Hallgass az ösztöneidre! Csak add önmagad! Ha tanítás köz-

ben hallgatóid is megfeledkeznek arról, hogy tanulnak, akkor tanulnak 

igazán. Ilyenkor nem érzik, hogy kemény a szék, mert egy kicsit meg-

szűnik körülöttük a tárgyi valóság, hisz együtt gondolkodnak, éreznek 

veled. Nem feltétlenül egyformán, de együtt. 

– És ha belekérdeznek? Ha megzavarnak? 

– De hisz az nagyon jó, ha kérdeznek! 

– És ha kifutok az időből? Ha másfelé terelődik az óra? Mégiscsak van-

nak elérendő célok, feladatok...  

– Sose bánd a kérdéseket! Kezeld őket ügyesen! Csak előrébb vihetnek, 

képtelenség, hogy akadályt gördítsenek a valódi célok elé! Mindez csak 

azt jelenti, hogy figyeltek rád, s elgondolkodtak azon, amit hallottak.  

– De miért is figyelnének egyáltalán?  

– Mert megérzik, hogy neked fontos, hogy megoszd velük, amit tudsz.  

– És ha hallottak már róla, ha nem tudok újat mondani? 

– Nem hiszem... Itt nemcsak tényekről, adatokról van szó. Mindig van, 

aki tapasztalatlanabb, tájékozatlanabb, bizonytalanabb, ilyenkor tá-

maszkodj azokra, akik jártasabbak a témában, akiknek határozott vé-

leménye van.  

– Az biztos, hogy hasznos lehet a vita. Csak azt kell elérnem, hogy kul-

turáltan meghallgassák egymást – állapította meg, s válaszolta inkább 

magának, mint apjának Feri.  
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– Mindannyian mást éltünk meg, s máshogy, így különbözően láthatjuk a 

dolgokat – folytatta a bajusza mögötti mosollyal az évtizedekben mér-

hető tapasztalattal rendelkező apa. – De lehet, hogy néha olyat mon-

dasz ki, amit mindig is tudtak, éreztek, de nem is tudják, hogy tudják... 

Mert valahogy még soha nem fogalmazták meg magukban. Még nem be-

széltek róla senkivel. Vagy akivel beszéltek, az kinyilatkoztatott vala-

mit, amit nem is vontak kétségbe, mert egy pillanatra felmerült bennük, 

hogy valami nem stimmel, de nem tartották akkor fontosnak, így azonnal 

tovább is léptek... 

– Hányszor éreztem hasonlót én is! – jegyezte meg halkan a fiú. 

– Ez a kellemes felismerés elégedettséggel párosul, megnyugvást hoz szá-

mukra. Mégis valami különös, furcsa nyugtalanságot kelt bennük, ami fenn-

tartja az érdeklődést, s ez bizony már a teljesebb megismerés vágya. 

  Éppen ezt a felismerést érezte most is magában Feri. Annyira egy-

szerű volt, amit apjától hallott. Mennyi mindent tanult, rengeteg elmé-

leti ismeret felhalmozódott benne, ezeket persze mind kamatoztatni 

tudja. De a legfontosabb, hogy higgyen abban, hogy van értelme 

együtt gondolkodni, hogy tudnak egymásnak újat mondani. S rájött ar-

ra is, hogy ha igaziból tanít, akkor közben tanul is. S akit igazán tanít, 

az maga is tanít. 

 

 

Dobrosi Andrea: Tánc 
 

Mint holtakból kirakat,  

országúti árcédulák a kerítés mögött; 

zörgő marionettfigurák 

gyakorolják a túlvilági lépteket. 

Körömcipőkoppanás a múlt, 

dobhártyámon dörömböl 

a sárga testű nap - az éj roppanó zene. 
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Elalszom, a tölgy megállít... 

Vörös lomb hull a méregzöld mohára, 

betakarja combomat a reccsenő idő. 

Álmom kapujában az alagút fényoszlopai 

megfáradt zsoldosok. 

Megérkezem. Valahol kiszállok, 

a kanyarban távolodnak terveim, 

kíváncsian méregetnek a kerti virágok 

...a csend denevérszárnya tapogat. 

 

Üvegszilánk a nap,  

vérnarancségből fény csöpög, 

megduzzadnak a vizenyős dombok, 

elhalkul a csontos éj - 

krizantémot lóbál a szél 

a viaszruhás hold kezében. 
 

 

Bubrik Zseraldina: Mámorban 
 

-  Én, a légy, repülök még. Egyszer csak otthonra találok. Repülök, repü-

lök, és… hupsz! Valamibe beleestem. Könnyű, mint a víz, édes, mint a 

gyümölcs, és mámorító, mint a szerelem. 

Ottokár, a légy repült egész nap. Mondókáját dúdolta, mikor beleesett 

egy pohár vörösborba, ami egy vendéglő asztalán volt. A vendégek észre 

sem vették, amint Ottokár élvezte a fürdést a borban. 

-  Én, a légy, repülök még… - dúdolta a légy. 

Közben persze kortyolgatott, hisz a bor íze nagyon finom volt. Egy kis 

idő után mámorban ragyogott. Tudta, már nem ihatna, de… olyan édes és 

finom. Gondolta még: egy kicsi jöhet.  

Amikor befejezte az utolsó kortyot, érezte, hogy a bor, amin lebegett, 

megmozdult. Hirtelen nem tudta, most álmodja, vagy a valóságban van. 

Kezdte érezni, amint a férfi arca közeledik. Szinte szemtől szemben 
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voltak. A férfi kinyitotta száját, Ottokár pedig próbált szárnyaival 

csapkodni. Nem sikerült. Már a szép fogsort is látta, amint kezd kinyíl-

ni. Nyílik, nyílik, és már a nyelvet is látja. Jaj! És a torkát is. Közben 

persze próbálta szárnyait csapkodni. Nagyon nehéz volt. A bor súlya…, 

ahogy húzta lefelé, nem sikerült felemelni. Nem hagyta abba, próbálko-

zott, próbálkozott. Már érezte, ahogy a pohár kezd vízszintes állapotba 

kerülni. A bor pedig elkezd szép lassan folyni a száj felé. Ottokár végső 

elkeseredésében elkezdett énekelni: 

-   Én, a légy, repülök még… - és folytatta tovább. 

Amikor a pohár tetejéhez ért, lemondott mindenről. Álmairól, vágyairól. 

A szárnyait hagyta, nem erőlködött. Szemét becsukta. Hirtelen egy hi-

deg érzés kapta el, de a bort már nem érezte. Nem merte kinyitni a 

szemét. Gondolta már csak képzelődik. Mintha kanálformát látna homá-

lyos szemével. Nem tudta jól megnézni. A mámoros érzéstől elaludt. 

Másnap reggel egy kávéscsésze alján ébredt. Szétnézett, vett egy 

nagy levegőt. Boldog volt. Megígérte magának, többet nem iszik alko-

holt.  

Majd felemelte szárnyait, elkezdett csapkodni, dúdolni, és elindult útjára. 
 

 

Dobrosi Andrea: Vélemény 
 

Vén lotyó vihorászik a klotyón, 

kit csak a vetkőzésben illet „viva”, 

garasért vágyat varázsol, s díva… 

vakuzott celeb csak, de nem Platón! 
 

 

Dittrich Panka: Esőcsepp 
 

Csepereg az eső oktánszámra. 

Fákon már sok levél okkersárga. 

Jószívű ez az ősz, ocsúdok fel, 

esőcsepp petél az orrcimpámra. 
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Dezső Ilona Anna: Tavaszi est 
 

Liszka Gyöngy: Kék szirom 
 

Langymeleg szellő simítja meg arcom, 

Kristálykék virágokkal virágzott a gyöngéd oltalom, 

És még ha bús fellegek gyűlnek is fölém, 

Tudom, Te itt leszel velem, míg élsz. 

 

Nem számít már, ha némán állsz előttem, 

A friss tavasszal én is újjászülettem, 

S tudom… minden gondolatod ismerem. 

Nem szakíthat el tőled semmiféle mély verem. 
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Ezt tudva, ebben bízva mégis egyedül sétálok, 

A szélben táncoló virágokat bámulom, 

S elmerengek: az élet ezúttal hova vetett? 

Miért nem lehetsz most is mellettem? 

 

Kacag és dalol minden, zsong az egész világ, 

Az én szívem mégis… mégis nagyon fáj, 

Hiába szép, hiába illatos a táj, 

Ebből sem marad más, mint elhervadt virág. 

 

Virágzó estén, langymeleg szélben 

Egyedül sétálok, nélküled, az éjbe. 

Szívemben él a remény, hogy velem maradsz, 

De elvezetett tőlem az utad, amin haladsz. 

 

Talán csak én hittem naivan mindent, 

Talán te ezt soha észre sem vetted… 

Egyedül állva, az utcán merengve 

A szél egy kék szirmot sodort kezembe. 

 

Bezártam e kis szirmocskát szívembe, 

Féltve őrzött emléked mellé. 

Nem tudom, hova mész, s visszatérsz-e mellém, 

De én sosem felejtelek el. 

 

 

Kutasi Horváth Katalin: Sün-dörgés 
 

Sündisznócska lábacskája 

megbotlott egy ágacskába', 

sír is szegény, orrocskája 

sok-sok tüske melegágya. 
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Dél Tamás: Mámor 
 

Tükrödbe, 

ha belenézek, 

nem piszok marad ám: 

Igézet. 

S hogy zümmögésem 

végre érted, 

bordalomat te kísérted. 

 

S ha látod, 

ahogy egy dögléggyel kezdtem 

andalító táncot: 

Barátom! Belátom, 

eddig undorodtam tőle. 

De e pohár falán át 

a dőre ad majd tanácsot, 

vonz a csúnya, 

s ha eltaszít, 

nevetve ölelem, 

hisz tudom, 

hogy visszahív. 

 

S ha mégsem? 

Mikor a pohár 

fenekére néztem, 

érzem: 

 

Bennem emberedre akadtál! 

 

S te csak nagyképűen 

meglegyintesz?!: 

 

Tűnj már innen! 

S én pacát hagyok ezért 

a fehér ingen. 

Velem húztál ujjat?! 

S ha roppanásig 

nyom az ujjad; 

én csak kalimpálok 

nagy kacagva: 

Nem fáj semmim! 

 

Nosza! Rajta! 

 

Tényleg nem fájt! 

Másért sírok: 

Minden petémnél 

abban bízok, 

hogy nem lárva 

lesz és árva, 

hanem pillangóként 

száll virágra. 

De a jövőmből most 

múlt idő lesz. 

Emlékezz, 

mit holtan mondtam: 

 

Légy! 

Voltam.

 
*** 

Képzeld el… c. irodalmi folyóirat: http://kepzeldel.hu 
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Gősi Vali: „Fölfelé hull’ni” 
  

Bíbor palást terül a bársony 

fényben búcsúzó nap köré, 

nyomában ködös, őszi sóhajjal 

alkony borul a fejfák fölé. 

  

Rőt avar takar halott világot, 

fakókék fátyol a nyugati ég. 

Temető csendjét vijjogó varjú 

riasztja elhagyott kökényszemért. 

  

Falevél perdül. Halk zizzenéssel 

lehull lágyan a lábam elé, 

eljárja végső, halálos táncát, 

de fölfelé röpteti végül a szél. 
  

„Levél vagy? 

Azt kell megtanulni, 

nem szabad, 

csak fölfelé 

hull’ni.” 
 

 

Mukli Ágnes: Megváltanálak 
 

Megváltanálak halk sóhajommá. 

Selymes éjbe kiáltanám neved. 

Hegyekről visszhangoznám vissza 

minden józan érvelésedet. 

Fáznak a cingár nyírfa ágak, 

lüktet a tó tükrén a hold, 

rekedten süvít a szél is, 

hitemben hitem maradtál mégis. 
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Ígéret az ismétlődésekben, 

tűnődés a szabálytalanná kopott köveken. 

Csak szólok, hogy szólj! 

Várlak, hogy várj! 

Dalolj, vagy csak hallgass, 

hogy árnyékom maradhass, 

de csak nekem! 

Kérdezz, vagy csak mondd, 

mi a gondod a fakó messzeségben, 

milyen az öröm, ha belül valami fáj, 

ha bomló rügyekre fagyban hideg hó szitál. 

Átváltozom bodor violáddá, 

közeledben leszek kertedben 

zsenge bokor alatt, szavaddal takargass. 

Levághatsz, letéphetsz, árthatsz, 

velem ázhatsz téli esőben, 

csak ne tépj ki tövestül! 

 

 

Dobrosi Andrea: Lelkem szegletében 
 

  Ott voltam. Tudom, nem beszéltük meg, mert az élet már csak ilyen. 

Sosem volt időnk. Legalábbis úgy hittük. Nem mentség, hogy közel él-

tünk egymáshoz, fel az sem oldoz, hogy én voltam a fiatalabb. 

  Az idő síkjait felváltva írjuk. Ki kezd, ki befejez. Középen fityeg a lét. 

Kergettük a magunk kis ócska gondjait, mint csekkbefizetés, nyugdíj, 

kenyér-tej a boltból, munka, vagy valami iskolai kötelezettség. De azért 

elmentem. Készültem rá. Nem előre, utólag. Azt persze nem tudom, te 

meghívtál-e volna. Ennyi kockázatot csak vállal az ember! Meg aztán, ha 

néhanapján össze-összejöttünk, mindig olyan jókat beszélgettünk, gon-

doltam, ismerd meg a csendesebb oldalamat is. A némát. Ráadásul nem 

voltam egyedül, sok ismerős arc köszönt vissza rám, mozdulatlan. Szin-

te elvesztem a virágtenger hullámaiban. Megleptél, tudod. 
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  Olyan hirtelen történt minden, megváltozott a világ. Más lett. Üres. 

Most már értem, miért nem vetted fel a telefont. De ugye visszahívsz? 

Mert én már alig várom, hogy felvehessem. Tudom, nem panaszkodsz, 

sose tetted, pedig a doktor megmondta, sokkal betegebb vagy, mint 

kortársad, aki állandóan azon sírt, a halálán van. Emlékszem, aggódtál, 

hogy odaég a hús, vagy bezár a bolt, láttam, ahogy bosszankodsz, perle-

kedsz, szidtad az aktuális rendszert, a papokat. De mindig meghallgat-

tál. Tudtad, mindig tudtad, mit cselekedj, szerény voltál és szilárd. 

  Gondoltam, elkísérlek, majd belevegyülök a tömegbe észrevétlen.  

A szertartás szép volt. Megható. Hitted volna? Nem tudom, ki tartotta 

a beszédet, de valami csoda volt. Az orgánuma fenomenális. A szeretet 

himnuszát te választottad? Nehezen hiszem. A Szentírásból való, ennek 

is köze van a papokhoz. Még ének is volt. Élő. De fura ezt kimondani... 

Azért majd jelezz, milyen ott, nagyon szomorú volt az a dal. De hát 

számíthattam rá, hogy valami majd megríkat. Úgyse láttál még sírni, 

meg aztán még együtt se mentünk sehova. Látod, ezt elmulasztottam. 

De az utolsó utad, azt nem. 

  Az orvos azt mondta, előfizetne egy olyan halálra, mint a tied. Ez en-

gem nem vigasztal, már ne is haragudj. Búcsú nélküli, váratlan utazás 

volt. Ezek az elvált utak pedig mindig fájnak. Mintha levált volna rólam 

valami, mintha elhagytam volna egy részem. Tudom, te is átélted már 

ezt, nem hiába éltél régóta egyedül. Még a kutyád is elhagyott. De most 

olyan közeli ez az egész. Félek, vigasztalj! 

  Az idő begyógyítja a sebeket? Nem, tényleg nem, mert az ilyen emlék 

egy sebhely, és én örökre ott őrizlek. A lelkem szegletében, az emléke-

zetemben.  

 

 

Gősi Vali: Az angyal érintése 

  

  Abban az évben hirtelen jött a tél. Kora délután még lenge felsőru-

hákban sétáltak az emberek az utcán, mosolyogtak az áldásos, késő-

őszi nap felé, és egymásra is. Ünnepélyes volt az aranyló, őszi park: a 
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fák méltóságteljesen viselték megújult, sárgálló színekben pompázó 

lombkoronájukat. Kecsesen bókoltak egymásnak az ilyenkor szokatlanul 

langyos, gyengéd szélben hajladozva. Csupán néhány kósza levelet sike-

rült elszakítania az ágaktól a hirtelen feltámadó forgószélnek. 

November volt. Halottak napja. 

  Estefelé szinte egyszerre gyúlt ki a temetőkben sok-sok gyertya a 

fénylő csillagokkal. Üzentek egymásnak a földiek és az égiek. Titokza-

tos találkozások ezek élő és holt lelkek között… 

Egyszerre valami ideges feszültség érződött a levegőben. Elsötétült az 

égbolt, a csillagok fénye erőtlenné vált, a lágyan villódzó gyertyaláng 

mindenütt vad rítustáncba kezdett a sírokon. 

Megfordult a szél, és amíg irányt váltott, vadul tépázta a nemrégiben 

még lágyan bólogató ágakat. Millió falevél pörgött egyszerre a feketéllő 

ég alatt. 

Az estére elcsendesülő temető egyik szélső sírjánál már csak egy haj-

lott hátú anyóka álldogált. Vékony kabátját fázósan összegombolta, ke-

zeit erőtlenül összekulcsolta, és lassan, vágyakozva felnézett a viharos 

égre, majd vissza, a fejfára. Könnyes tekintetével végigsimogatta a 

friss sírt borító, a vad szélben dacosan meghajló krizantémokat, majd 

lassan elindult a kijárat felé. 

Alig néhány métert tett meg, máris meg kellett állnia. Ismerős, éles 

szúrást érzett a szíve körül. Megtántorodott. Hirtelen elsötétült, majd 

vakítóan fényes lett körötte minden. 

- Jövök már, jövök, angyalkám… – suttogta az anyóka alig hallhatóan. 

  Hirtelen elállt a szél, és a pergő falevelek nyomán már hatalmas, szik-

rázó hópelyhek keringtek a levegőben. Néhány perc alatt mindent bebo-

rított a hó. A mécsesek körül mintha apró angyalkák keringtek volna. 

Egy közülük lágyan megsimult az alélt asszony zárt, alig megrebbenő 

szemhéján. 

A különös csendet mentőautó egyre közeledő szirénázása törte meg. 

– Talán még nem késő… - hajolt az anyóka fölé a mentőorvos, - talán 

még visszajön a néni... 
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Dezső Ilona Anna: Téli kép 
 

Dobrosi Andrea: Ne csak a nyár... 
 

Bűvölni, bájolni egyre, 

látni, fehérbe hajol a táj, 

hideget fésül a lélegzet belém, 

szinte megfagy, megáll, 

a patak lassan jégbe öltözik, 

mint színész két jelenet között, 

hópelyheket őriznek a fák, 

akár ruhák a strasszot, 

vagy templomok harangot, 

 

most a díszlet jól öltözött, 

a sejtelem fénylőn, lisztesen világlik, 

telem szelíden takar, 

amint sebeket fednek fáslik, 

alattuk szépen gyógyul a var, 
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s én belevágyom a géz alá, 

meg a színpadon játszanék, 

lágy imát lenget rám a kép: 

 

ha ilyen a január, a február, 

szökkenjen a szemembe még, 

ahogy erdőben őzgidák, 

 

ne csak a nyár gyöngyözze sugarát. 

 

 

 Radmila Marković: A kecskékkel csak baj van, vagy én tévedek? 
 

Gyerekkori emlék 
 

Poros kis faluba sodort a háború szele, amikor még alig-alig látszottam 

ki a földből. Más világ, más, ismeretlen emberek, de a gyerek gyorsan 

beilleszkedik a környezetbe, így én is. 

Nagymamám háza, ahol laktunk, igazi falusi parasztház volt, nyitott fo-

lyosó, az úgynevezett gang, tisztaszoba, konyha, nyitott kémény és ke-

mence. Abban az egy szobában aludtunk mindannyian, télen meleged-

tünk a banyakemence mellett, és a friss kenyér illata átjárta az egész 

házat. 

Minden szomszédban nyüzsögtek akkoriban a gyerekek, annyi volt, mint 

égen a csillag, játszótársból nem volt hiány. Az igazi hancúrozás este 

zajlott le, amikor a felnőttek kiültek az utcára beszélgetni, mi, gyere-

kek meg nagy ricsajt csapva játszottunk; kivéve a bújócskázást. Az 

csak napközben jöhetett számításba. 

Így teltek az évek, amíg el nem érkeztünk az általános iskola felső ta-

gozatába, tehát ötödikesek lettünk. Ekkor már a játékos kisgyerek he-

lyett felnőttnek képzeltük magunkat, igaz, a nyolcadikosok kis taknyo-

soknak neveztek bennünket, mi meg őszinte szívvel haragudtunk rájuk. 

Mellékesen megjegyezve, mi sem lettünk különbek, amikor nyolcadiko-

sok lettünk, de azok mi voltunk. 
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Visszatérve tizenkét éves koromhoz… Az volt a feladatunk nyáron: 

hajtsuk ki a libákat legeltetni, és a kecskét is, már akinek volt. Sajnos 

nekünk volt. 

Hajnali három órakor a szomszéd utcából az egyik fiú a karikásostorral 

durrogott, olyankor kiugrottam az ágyból, meg sem mosakodtam, csak 

magamra kaptam a ruhámat, és indulás. Én nem egyszerű libapásztor 

voltam ám! Nekem kecském is volt! 

A libák előttem haladtak, a kecskét meg kötélen vezettem. Kezdetben 

attól féltem, hogy kicsúfolnak, de nem. Ez a pásztortársaimnak normális 

volt, csak nekem nem. Amikor kiértünk a tarlóra, a libák kezdték szede-

getni a búzaszemeket, az én kecském meg irányt változtatva, a tilosba, 

mármint a kukoricásba igyekezett volna. Ekkor kezdődött a „Ki az erő-

sebb”? Két kézzel fogtam a kötelet, lábaimat megfeszítve húztam 

viszszafelé, a kecske meg előrenyújtott nyakkal ment volna kitűzött 

célja felé, ugyanis a zsenge kukoricalevelek csábítása nagy volt. Néha 

kaptam segítséget is, valamelyik fiú adott egy pofont Borinak, ez volt a 

keresztneve a kecskémnek, és ilyenkor megértette, egye a füvet. A le-

geltetés nem abból állt, hogy a libák esznek, mi meg csoportba verődve 

beszélgetünk. Játszani itt is lehetett. Készítettünk rókavárat, és ott 

kellett ugrálni egy lábon. Ez nekem nehezebben ment, mert Bori nem 

akart a rókavárba jönni, ő inkább kacsingatott a kukoricaerdő felé. 

Azért én is ugráltam, mint a bakkecske, mert addig valamelyik társam 

megfogta Borit. Nem ment azért minden ilyen simán, mert ha nem fi-

gyeltünk eléggé, a libák is szerettek a tilosba farolni, azoknak több 

eszük volt, mint a kecskémnek. Szép lassan, araszolva, szinte észrevét-

lenül jutottak a kukoricásba, és falták a leveleket. Lett riadalom. Dur-

rogtunk a karikásostorral, ugyanis mindegyikünknek volt, kivétel nélkül, 

fiúknak, lányoknak egyaránt. Kérem szépen, én is rohantam kihajtani a 

libákat, meg velem együtt Bori is. A libák sem ártatlan báránykák, nem-

igen iparkodtak vissza a tarlóra, Bori meg húzott befelé a kukoricásba, 

így nekem küzdenem kellett vele, ugyanis útközben a derekamra kötöt-

tem a kötelet, mert a kezemnek kellett a libák zargatása, meg üvöltöt-

tük mindannyian: hájá, hájá. Amíg az a vacak gúnár, meg a tojó nem in-
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dultak kifelé, addig a többi ránk se hederített. Mire nagy kínnal a libák 

kikeveredtek a tarlóra, addig Bori is kihasználva az alkalmat, falta a 

kukoricaleveleket, meg engem rángatott, vagy én őt, már nem is emlék-

szem, de mire a rend helyreállt, addigra a derekam azt hittem, ketté 

lett vágva, Bori meg szinte elégedett pofát vágva azokkal a nagy szeme-

ivel csakhogy nem mondta: „Hehehe, mégis ettem a kukoricásban”. Sok-

szor kedvem lett volna hagyni. Zabálj csak, úgy is felpukkadsz tőle, és 

akkor le leszel vágva. Félreértés ne essék, a libákat sem azért zargat-

tuk a tarlóra, mert olyan rendes gyerekek voltunk, hanem ha bezabáltak 

volna kukoricalevélből, fennállt a lehetősége, hogy nem tudják meg-

emészteni és megfulladnak. 

Száz szónak is egy a vége. Borit, a kecskét nem szerettem, nemcsak 

azért, mert jött velem a legelőre, hanem a tejétől hányingerem lett, 

sőt, rosszul lettem tőle. 

Abban az időben ilyen, hogy allergiás valaki valamire, nem is ismerték az 

emberek. Azt mondta az anyám, nem egyszer: 

– Ne affektálj, tessék meginni a tejet. 

Kezdetben ittam pár kortyot, és kihánytam. 

Egy napon túrógombóc volt az ebéd. Örültem, mert nagyon szeretem 

még ma is. A túrót a szomszédoktól vettük, akiknek volt tehene. Jóízű-

en falatoztam a túrógombócokból nem kettőt, se hármat, amikor kezd-

tem érezni: rosszul vagyok. Kirohantam az udvarra, és kihánytam az 

ebédet. Rögtön tudtam, hányat ütött az óra délben, tizenkettőkor. 

Sírva, szemrehányó hangon szóltam az anyámhoz. 

– Tudod, hogy nem ehetek kecsketejet. Most túrót készítettél, hogy ne 

lássam. Miért teszed ezt velem? 

– Kislányom, azt hittem, csak finnyáskodsz. Ne sírjál. Soha többé nem 

teszek elébed kecsketejet. 

Tulajdonképp, kis híján azt mondtam, soha többé nem vezetem Borit le-

gelni, de nem szóltam semmit sem. Szegények voltunk, és nyáron nem 

kellett venni a jószágnak ennivalót. 

Mikor már a kukoricának lett bajusza is, akkor kezdtük el a cigarettá-

zást. Kukoricalevélbe belecsavartuk a kukoricabajuszt, és pöfékeltünk, 
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meg krahácsoltunk. Bori ilyenkor szerintem alig várta, hogy most mi 

járjunk a tilosban, mert jutott neki is a bajuszból. 

Mire eljött az ősz, és iskolába kezdtünk járni, csak délután hajtottunk 

ki a legelőre. Ekkorra már Borit le sem tudtam rázni magamról. Még a 

rókavárban is ott akadékoskodott nekem. Persze, hogy én lettem az 

utolsó. Ahol én, ott volt Bori is. Azért megbékéltünk egymással. 

Bori, amikor asszonysorsra jutott, nemsokára lettek kiskecskéi. Persze 

a kecskék nem élnek páros életet, így nem volt neki kivel veszekednie, 

csak a gúnárt zavargászta. Kivételt képezett egy eset. 

Az anyám a szomszédasszonynak szerette volna megmutatni a ludakat, 

hármat is, milyen szépen ülnek a tojásokon a disznóólban, ami egyébként 

üresen díszelgett. A disznóól ajtaja alacsony, oda lehajolva lehet be-

menni. Az anyám ment előre, utána a szomszédasszony, amikor ezt ész-

revette a gúnár, mint a fúria odarohant, szárnyait széttárta, és csőré-

vel beleharapott a szomszédasszony kívül maradt popsijába. Az asszony 

sivalkodott, Bori meg még véletlenül sem bántotta a gúnárt. A gúnár 

ide–oda repült, ahogy Katica néni fenekével szerette volna lerázni ma-

gáról, de sehogyan sem sikerült. Akkor rohantam oda én, amire a ke-

zembe került a söprű, mert én sem mertem szembeszállni vele csupasz 

kézzel, addig igen sokáig repült a gúnár a sivalkodás kíséretében. Végül 

is nagy nehezen megmentettem Katicát, Bori meg úgy tett, mint aki jól 

végezte dolgát, leült, és szerintem magában mosolygott. 

Bori kiskecskéit szoptatta, kettő lett neki. Én meg nyugodt voltam, ne-

kem biztos nem jut a tejből. 

Eljött a kecskevágás ideje. A háztól is elmentem, amikor a kiskecskéket 

vették kés alá. Egyre kértem előtte az anyámat, adja el, és vegyen 

húst, csak ne birkahúst, de lerázott magáról. 

Ez van, ezt kell szeretni. 

Az a szójárás igaz, hogy „Nem a falu miatt ugat a kutya, hanem maga mi-

att”, hát, van benne igazság. Nemcsak sajnáltam a kiskecskéket, hanem 

magamat is, hiszen ha nem ehetem a kecsketejet, akkor a húsát sem. 

Az anyám igazi mesterszakács módjára sütött, főzött, hiszen szolgált 

mindaddig, amíg férjhez nem ment, és mindenhol szakácsnő volt. Amikor 



KÉPZELD EL… – IRODALMI FOLYÓIRAT 2016/4. SZÁM 

 

22  

elkészítette egy vasárnapi ebédre a kiskecske combját, ők az öcsémmel 

jóízűen falatoztak, nekem meg csorgott a nyálam. Nem tudtam ellenáll-

ni. Megkóstoltam a húst, és láss csodát, a kiskecske húsától semmi ba-

jom sem lett akkor sem, meg azóta sem. 

 

Felnőttkori emlék 

 

Ki hitte volna, hogy én is tartok majd kecskét, de így lett. Egyedül ne-

veltem a gyerekeimet, és a kiskecskék húsát mindannyian szerettük.  

A fiam még a kecsketejet is jóízűen fogyasztotta. Csúszott le a torkán, 

mint most a sör. 

Egy alkalommal vezettem a tanítványaimat egynapos kirándulásra, és a 

lányomra bíztam a jószágok etetését. Volt két malacunk az ólban, egy 

kecske, meg pulykák az udvaron. Ezenkívül a fiam hozott valahonnan egy 

pitbull kutyát, ami hosszú, erős láncra volt kötve, mert a léckerítés nem 

okozott neki akadályt. Nos, ezeket az állatokat bíztam a lányomra. 

A malackák voltak Zsuzsi meg Klári, a kecskének természetesen Bori 

volt a neve, amíg a kutya a Buksi nevet viselte. A pulykák névtelenül él-

tek az udvarban, több mint valószínű, ezért mérgelődött igen sűrűn a 

bakpulyka. 

Nyugodtan elmentem reggel korán, és egész nap nem gondolkodtam 

azon, mi is lehet odahaza. 

Mikor hazaértem, volt mit hallgatnom. 

Én többet nem maradok idehaza a jószágaiddal. Egész napomat tönkre-

tették. Azt hittem, milyen jót fogok olvasni, de szarva tört a gondola-

taimnak. 

Megetettem a malacokat, és kerestem a kecskét, mert az következett 

volna, de sehol sem találtam. Akkor a szomszéd lánnyal elindultunk a fa-

luba felkutatni. Kérdezgettük mindenkitől, akivel csak találkoztunk: 

„Láttak–e egy kecskét kóborolni?” Láttak itt is, láttak ott is, csak mi 

nem láttuk Borit sehol sem. Végre egy asszony útbaigazított bennünket. 

Valóban, a faluszéli házban ráakadtunk Borira. Igen ám, de a te Borid 

nem akart velünk hazajönni. Én húztam, a szomszéd lány tolta, akit mel-
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lékesen lebogyózott Bori, és nagy keservesen hazaértünk. Amikor az 

udvart megláttam, elfogott a sírhatnék. A malacok az udvarban turkál-

ták ám a földet. Borit becsuktam, a malacokkal meg zavarócskáztunk, 

de végül is dührivalgás közepette rájuk csuktam az ólajtót. A pulykák-

kal nem volt bajom, de a kutyátokat, amikor etetni akartam, gonoszság-

ból, vagy kutyatulajdonságból körbefutotta a lábam, és úgy hanyatt 

rántott, hogy a földre került az eledele. Őt nem zavarta, de én ekkor 

már sírva mentem be a házba. 

Csak azt nem értem, mit szeretsz ezeken az állatokon?! 

Valójában a szükség törvényt bont, de megmondani nem tudom, miért 

szeretem az állatokat. Szeretem, mert szeretem. 

Ma már nincsenek jószágaim, és nagyon hiányoznak, még a Bori kereszt-

nevű kecském is, talán nem is véletlenül. Hiszen nincsenek véletlenek. 

A kínai horoszkóp szerint én sárkány vagyok, és a Kecske éve nekem sok 

jót hoz. 

Úgy látszik, nem hiába küzdöttem Borival.  

Szó szerint idézek a horoszkópból. 

„A Kecske éve új kolléga, új közösség belépésével kezdődik. A Sárkány 

jól nézze meg, hogy kinek szavaz bizalmat! Nyáron valaki segítséget kér a 

Sárkánytól. Ha megfelelően reagál, akkor ősszel érvényesül a ’jó tett he-

lyébe jót várj’ elve. És az év vége eszméletlen népszerűséget hoz neki.” 

Ami engem illet, remélem, pozitív értelemben történik az eszméletlen-

ség. 

 

 

Kutasi Horváth Katalin: Volt egyszer egy náthám 

 
  Volt egyszer egy náthám. Jó makacsnak ígérkezett, amolyan könnyfa-

kasztó klasszikusnak. Nem mintha tudna az ilyesmi jókor is jönni, de 

mondhatom, kifejezetten a legrosszabbkor kopogtatott be hozzám. Én 

meg gyanútlanul hagytam, hogy besétáljon. Már – római számmal megje-

lölt – másodikosok, a mai számítás szerint tizedikesek voltunk. Nemrég 

jöttünk vissza a vakációból, már aki megmaradt a rostálás után.  
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  A fránya nátha mellett a csábos Vénasszonyok nyara köszönt rám. 

Több napos osztálykirándulásra készültünk a Bükkbe. Amúgy sem jár-

tam még itt, ráadásul végre alkalmunk kínálkozott volna a közelebbi 

megismerkedésre. Mármint az osztálytársakkal. A náthát ugyanis már 

jól ismertem. Igaz, ritka, ám mégis rajtaütésszerűen felbukkanó, min-

dig váratlanul visszatérő, nem túl kívánatos vendégnek számított nálam. 

Úgy gondoltam, nem feltétlenül ragaszkodnának ilyenkor a többiek a 

zsebkendőhöz sűrűn nyúlkáló, tüsszögő énemhez, így az is felmerült 

bennem, hogy itthon maradok. Barátnőm azonban rábeszélt a kirándu-

lásra, a közösségformálódás szempontjából kulcsfontosságúnak tartot-

ta, hogy ott legyek, még ha mindenkit meg is fertőzök... 

  Viszonylag jól megvoltam a nyavalyámmal, próbáltam a legkevésbé sem 

tudomást venni róla és jól érezni magam, amennyire csak lehetséges 

volt ez. A tábortűznél énekelgettünk, az egyik srác nagyon jól tudott 

gitározni... Valahogy egy üdítősüveg is összetört nagy jókedvünkben, s 

hogy véletlenül se lépjen bele senki, kísérőtanárunk félretette. Nem 

gondolkodtam azon, miért nem került azonnal a kukába... Nem tudom, ki 

és milyen indíttatásból oltotta el a tüzet idejekorán, mielőtt tömegünk 

szétoszlott, helyes útra tért volna, de amikor a sötétben sikongatva, a 

farkast utánozva, nevetgélve, lökdösődve megindultunk faházaink felé, 

kaptam egy löketet én is, így elvesztettem egyensúlyom, s nemcsak 

megbotlottam, de el is estem. Nagyon meglepődtem. Nem az eséstől, 

dehogy! Nem először fordult elő velem ilyesmi. Arra számítottam, hogy 

puhára esek, ám valami kemény, hűvös és éles ért a bokámhoz. Viszont 

mire felálltam, valami melegség öntötte el a lábam. 

  A világosban kiderült, mi is történt. Az óvatosságból félretett üveg-

darabokba estem bele, s csaknem 5 centi hosszú, jó mély vágás kelet-

kezett elöl a bokámon. Ma is meglátszik a helye. Annyira meglepődtem, 

hogy ijedtemben viszonylag gyorsan elállt a vérzés, persze a szakszerű 

elsősegély is segített. Egész jól aludtam a kötés ellenére vagy éppen 

annak köszönhetően, de reggel a busz az én kedvemért először – a vá-

rosnézés előtt – a kórházhoz vitt minket, ahol összevarrták a szétnyílt 



PÁLYÁZATOS ÍRÁSAINKBÓL… 1. 

 

25 

sebet, s csak ekkor tűnt fel, hogy a tábortűz eloltása óta egyszer sem 

kellett orrot fújnom, tüsszentenem, épp csak az alig észrevehető orr-

hangom árulkodott még előző napi náthámról. Egy csapásra, azaz egy 

vágásra eltűnt, mintha nem is lett volna.  

  Bicegtem ugyan a kötésben, támaszra szorultam, mert pont a hajlat-

ban volt a seb, itt feszültek most már a varratok is, de ez a progra-

mokban szinte egyáltalán nem akadályozott, mindig volt, aki segítsen, 

mindent jópofán kijátszottunk, megoldottunk, klasszul összehozott 

minket ez a pár nap. Természetesen nem volt mobilunk, de nekünk akkor 

még vezetékes telefonunk sem, így itthon a szüleim semmit nem tudtak 

balesetemről.  

  Emlékszem, ahogy besegített a liftbe, majd „kirakott” a barátnőm az 

ajtónk előtt, becsöngetett hozzánk, majd elszelelt, hogy ne gondolják a 

szüleim, hogy baj van, hisz nem is volt... Megörültek, hogy megvagyok, 

hogy jó a színem, hogy meggyógyultam, de a következő pillantásuk a bo-

kámra esett... Látták, hogy egy kis támogatás azért rám fér, ha nincs is 

semmi bajom. Igaz, egy darabig nem tudtam bemenni a suliba sem, s bi-

zony bőven volt aztán mit pótolni, de egy kedélyes kis közösségbe men-

tem vissza, ahol szeretettel vártak.  

  Bár szüleim el- és jól fogadták a történteket, édesapám több mint 30 

év távlatából is rá-rákérdez tréfásan, hogy is esett ez az eset, és máig 

sem érti, hogy került épp arra a helyre a vágásom, mely véget vetett 

akkor a náthámnak, s talán jobban összekovácsolt minket, mint ahogy 

egynéhány hapci tette volna.  

 

 

Czégény Nagy Erzsébet: Vagy-vagy 
 

A pákász ül hosszú, méla csendben, 

Hajója ring pilledő mederben. 

Pontyot akar fogni finom vacsorára, 

Ha más nem, hát piacon vesz. A csudába! 
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Dezső Ilona Anna: Virágok 2. 
 

Liszka Gyöngy: Itt hagyom 
 

Halk szólam támad a csendben, 

Érted dalol a végtelen éter, 

S miattad kelt táncra a föld, 

És a szél a virágok fölött. 

 

Sír, zokog és őrjöng a lelkem, 

Virágot ölelek nyughelyed felett, 

Tudod, most fáj, de emléked örök, 

Illatodat érzem az illatok között. 
 

Közös mezőnkről egész csokrot szedtem, 

A lilás bódulatból ide menekültem, 

Nekem most… túl vidámak ők, 

Az én szívemet lehúzza sok ezer kő… 
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Megszállottan mesélem neked, 

Hogyan aranylik a virágok közepe, 

Bár tudom, hangom elnyeli a köd, 

És egyre csak hullik a könny… 

 

Nézd! Fehéret is hoztam a többihez, 

Éppoly fehér, mint halotti lepled… 

Silány, mint holt arcodon a közöny, 

És ott egy nefelejcs a sok között. 

 

Egész regényt írnék emlékedre, 

De megelégszem szemed emlékével. 

Alakod betakarja az éltető anyaföld, 

De kínod hozzám még most is felüvölt. 

 

Táncol és reszket az árva virágtenger, 

Sír, mert hozzád többet nem érhetnek. 

A sors téged galádul megölt, 

Cserébe az űr belőlem mindent kiölt. 

 

Itt hagyom e lila hegyet neked, 

Remélem, illatukat te is megérzed, 

Ne halld, hogy a világ fájdalmában bömböl… 

Kérlek, ne halld, ahogy a lelkem üvölt. 

 

 

Dobrosi Andrea: Védelmezők 

 
Ha az ajtón zár lennék, 

te abban a kulcs legyél... 

nyiss, 

zárj, 

állom, kiállom én! 
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Ha madártorok lennék, 

te benne dallam legyél... 

szólj, 

szállj 

a létezés egén! 

 

De lennék mind a kettő, 

te is kulcs, dallam legyél... 

védj 

meg, 

hogy megvédjelek én! 
 

 

Kutasi Horváth Katalin: Kulcsok 
 

  Melyikkel is kezdjem? Azzal a kicsikével, ami a perselyemet nyitotta? 

Tudjátok, a házikó alakút, amit a nyelvét kiöltő kutya őrzött, miközben 

habzsolta az aprót! Vagy azokkal a picurkákkal, melyek Révfülöpre 

utazva a bőröndjeink csatjait zárták volna le biztonságosan, de sohase 

használtuk őket, legfeljebb dísznek, mert amolyan felesleges, úri hun-

cutságnak tartottuk? Vagy a lakáskulccsal, mely gyermekként a nya-

kamban lógott, így kényelmesebb volt odalenn gumizni, labdázni, szalad-

gálni, hintázni, ugróiskolázni, tipitopizni? Vagy kedvenceimmel, a főleg 

sufnikon fityegő lakatok feloldozóival, melyek valahogy mindig rozsdá-

sak voltak? A szekrényekben forgolódó számozottakkal, vagy a nagy ka-

rikákon csörömpölőkkel? A portákon szép sorban felaggatottakkal?  

A rabló zsebében meglapuló klasszikus álkulcsokkal, vagy a borospin-

cékhez való, ám egykor használaton kívüli, inkább csak cégér helyett 

függő, óriási kulcsokkal? Nem volt divat semmit sem zárni ugyanis, tisz-

teletben tartották a tulajdonjogot, a kutya sem nyúlt hozzá a másé-

hoz... Vagy azzal a hatalmas arasznyival, amit Márianosztrán nyomott a 

kezünkbe – bár először látott minket, idegeneket, mégis megbízott 

bennünk – a gondnok, mikor látta, hogy hamarabb fel fogunk érni a ká-

polnához a domb tetejére, mint ő? 



PÁLYÁZATOS ÍRÁSAINKBÓL… 1. 

 

29 

  Vagy szóljak az irodalomban felbukkanó társaikról? Kezdjem, azaz 

folytassam például az arany kulcsocskával, mely Dzsepetto és a kis-

gyermekek szívéhez szolgáltathat hozzáférést a mai napig? Esetleg az 

ismertté vált kamrakulccsal, amiért Kosztolányi Pistikéjének a Hivatal-

ba kellett bemennie, de kamrájukon kívül a kisfiú – s mindannyiunk – 

szemét is felnyitotta? A kulccsal, melynek segítségével bepillanthatott 

a felnőttek világába, apja kiszolgáltatott helyzetébe? Vagy a Kékszakáll 

múltját felnyitó, legsötétebb titkát rejtő szobakulcsról gondolkodjak? 

Mérlegeljem, hogy mennyire lettem volna én kíváncsi szerelmesem előé-

letére, a férfi lélek mozgatórugóira? De ott van a nem létező kulcs is, 

amit nem lehet forgatni, babrálni, s amit tapintható valóságában hiába 

keres Kéti Mikszáthnál, mikor értelmeznie, dekódolnia kellene egy rejt-

jeles levelet! 

  Nem hagyom ki akkor már a Violin- vagy a basszuskulcsot sem, mely a 

zenéhez nyitott utat számomra! Főleg ez utóbbira hívnám fel a figyel-

met, hisz annyit emlegetjük, ha mérgesek, meglepettek vagyunk! Szól-

hatnék az elfordítható, kattanó kulcsokat leváltó, az elidegenedett vi-

lágról árulkodó pittyegő kártyákról, vagy a pénzérme alakú és nagyságú 

társaikról is, de ezek valahogy nem igaziak! Betöltik szerepüket, míg 

van áram, de ahogy nem működik a modern technika, szaladunk a meg-

szokott kis fémből készült, hagyományos kulcsokért, ha nem volt túl 

maradi az építtető, vagy várakozunk, amíg visszaáll a rideg, programo-

zott rend. Már nem a nyakunkban, hanem a nyakunkon vannak a fejlet-

tebb verziók: az ujjlenyomat-leolvasók és a hangot beazonosítók is.  

A hang vezérel lassan minden általunk kreált szerkentyűt, csak éppen 

az ember nem hajlik a szép szóra, képtelenek vagyunk odafigyelni egy-

másra, megérezni a másik hangjában – ha még megbújik – az aggodal-

mat, a féltést, a kíváncsiságot, a segélykérést… 

  Épp ezért, én a lelkekhez utat nyitó kulcscsomómat keresem, mely kis 

próbálgatás után mindig eredményre vezetett... Eddig. Igaz, az utóbbi 

időben már amúgy is nehezen működtek a kulcsaim, hiába olajozgattam, 

tisztogattam, cserélgettem őket. De azért kitartással előbb-utóbb be-

bocsátást nyertem segítségükkel. Újabban azonban merev lakatokra ta-
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lálok, valamiért érzéketlenül elzárkóznak előlem a lélektulajdonosok, 

nem értik, nem érzik, mit szeretnék, azt hiszem, idejétmúltnak tartják 

értékrendemet. Elbeszélünk egymás mellett. Valahogy mást jelentenek 

számunkra a szavak, jópárat kölcsönösen nem is értünk, vagy nem egy-

formán. Ha egyáltalán van türelmünk odafigyelni… Vagy azért zárnak ki, 

hogy ne lássam meg, mi van – azaz éppenséggel mi nincs – odabent? De 

hisz úgyis vannak ennek látható jelei!  

  Mindenesetre elvesztek a működőképes kulcsaim. Lehet, hogy belépő-

kártyákat kell helyettük igényelnem, s reménykedni benne, hogy nem 

lesz tartós vagy örökös az áramszünet? 

 

 

Győri Nagy Attila: Szellő 

 

  Fenn, a mennyországban nagy buli készül, Viharnak ünneplik a szüle-

tésnapját. Az angyalok reggel óta tüsténkedtek, hogy minden rendben 

legyen, az összes növényt virágba borították, a bimbókra rásegítettek, 

hogy teljes szépségükben pompázzanak kinyílva, kényelmes pázsitfote-

lekkel rendezték be a nagy rétet, a hárfáikat behangolták... Délutánra 

lett is nagy sokadalom, mindenki eljött, aki számít, majd a Királydombon 

trónoló Isten mondott pár dicsőítő szót az ünnepeltnek, és kezdődhe-

tett a mulatság. Vihar keble dagadt a büszkeségtől, sorba kapta a jókí-

vánságokat és fogadta az üdvözléseket, méltatásokat. A legtöbben ere-

jét és hatalmát dicsérték. 

  A vendégsereg vidáman cseverészett, többen táncra is perdültek, de 

volt egyvalaki, aki elanyátlanodva csak állt és tűnődött. Ő Vihar 

kisöcscse volt, Szellő. Isten ezt észrevette és magához hívatta. 

 - Miért búsulsz, kicsi Szellő? -kérdezte tőle. 

  A kisöcs teljesen meg volt illetődve. Maga a Mindenható, mindennek 

ura kérdezi őt, mekkora megtiszteltetés! A „kicsi” jelző már kevésbé 

nyerte el a tetszését, mit nem adott volna érte, ha egyszer úgy szólít-

ják, hogy „hatalmas Szellő”. A válasza csak nem akart megszületni, de 
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természetesen Istennek nem kellettek szavak, tudta ő azok nélkül is, 

hogy mi a baj. 

 - Semmi okod a búslakodásra. Hidd el nekem, hogy az itt jelenlévők 

mindegyike jobban szeret téged, mint a bátyádat. 

 - Mert ő olyan erős és tőle félnek - mondta halkan a kis Szellő. 

 - Félnek? Nem félnek ezek semmitől és senkitől, sokszor még tőlem se 

- kacagott az Úr. 

 - Ha nem hiszed, kérdezd csak meg tőlük! - aztán látványosan koppan-

tott egyet a botjával. 

 - Tavasz fiam, gyere csak ide! 

  Egy Szellőnél alig pár évvel idősebb fiúcska rohant megilletődve az 

Úrhoz, aki rögvest intézte is hozzá a kérdéseit. 

 - Mondd csak, szereted te a Vihart? 

 - Természetesen, Uram. Jó messziről. Csak meg ne látogasson, tönkre-

teszi a veteményeimet, a palántáimnak annyi. 

 - Vajon Szellőt szereted-e? 

 - Ki ne szeretné Szellőt? Neki mindenki örül - mosolygott Tavasz, majd 

meghajolt és elszaladt. 

 - Na tessék, most már te is láthatod. De folytasd csak bátran, kérdezz 

itt bárkit. 

  Szellő ezen felbátorodott, körbenézett és megpillantotta a kecses 

szoknyájában Nyár asszonyt. Odalépett hozzá és megszólította: 

 - Kedves Nyár asszony, szereti ön Vihart? 

 - Már miért is szeretném? Azért, mert tönkreteszi a termést, letarol-

ja a gabonáimat? Nem, nem szeretem. De te, Szellő fiam, nyugodtan 

bármikor látogass meg. Neked mindig örülök - mosolygott kedvesen. 

  Egy óra múlva már önfeledten futkosott, mert bárkihez is ment oda, a 

válasz mindig ugyanaz volt. Őt szeretik. Sietett a bátyjához, aki büsz-

kén mondta neki: 

 - Fantasztikus ez a mai nap! 

 - Igen, valóban fantasztikus. Életem legszebb napja - kacagott a kicsi, 

ámde szeretett Szellő. 
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Dobrosi Andrea: Érzem… 
 

Az üveglapok, mint nyílt könyvfedél, 

érzem, ahogy matat az arcomon 

a mókás, márciusi kósza szél, 

s magam az égre montírozhatom. 

 
 

Diana Soto: Emlék és emlékezés 
 

Csak egy nap volt a sok közül. 

Csendben perdült a Hold kevély kacaja. 

Halottas csókját lehelte a szellő, 

S a fák közül kilépett az emlék maga. 

Régen fennhordta peckes orrát, 

Hol az éjszakával, hol a Nappal táncolt. 

De a magány pálcát tört felette, 

Kegyetlenül elítélte a vidám táncot. 

Egykor édes volt, akár gőzölgő sütemény, 

De helyébe a keserűség íze szállott. 

Tánca beteg lett, dunyhája fojtotta, 

Míg meg nem szülte a némaságot. 

A kegyetlen vajúdás soha nem ért véget, 

Feltépte az így is beforratlan sebét. 

Fagyos leheletével üdvözölte 

A világ felett pihenő bársony kezét. 

Már nem dalolt. Már nem táncolt. 

Nem hordta peckesen az orrát. 

S aki egykor ismerte is, most 

Csak úgy látta őt, mint szolgát. 

Csak egy nap volt a sok közül. 

Csendben perdült a Hold kevély kacaja. 

Halottas csókját lehelte a szellő, 

Eltűnt az emlékezés, eltűnt az emlék maga. 
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Dezső Ilona Anna: Balerinák 
 

Hanyecz István (shf): Balerinák 
 

Balett varázsa 

finom táncmozdulatok 

elbűvöl látvány  

 

Légies ruhák  

csodálatos párostánc 

művészi fokon 
 

Bájos allegro  

színes koreográfi 

harmóniában  

 

Festőnek vásznán  

csodás kompozíció 

pillanat szépe 
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Liszka Gyöngy: A gyávának 
 

Ha gyávának születtél, harc nélkül az maradsz, 

Gyámoltalan őzként sehova sem haladsz. 

Ha a Gyom megverte szívedben gyökerét, 

Egy mosoly sem nyújtja ellenszerét. 
 

 

Czégény Nagy Erzsébet: Önzetlen szeretet 
 

Az önzetlen szeretet nem céltalan tettvágy, 

nem cifra kabát, vagy holmi tárgy. 

Cáfolhatatlan, hogy anyákban e lágy 

érzés gyermekeikben ér célt, s él tovább. 
 

 

Dobrosi Andrea: Szivárványom vagy 
 

Hajtanám fejem öled bársonyára, 

hiába szaggatott selyem-szűzzé 

az az ónix fekete, földöntúli fény, 

Te vagy ebben a karmazsin világban 

aranyló lélekbalzsamom, 

Téged érezlek azúr tenger hullámkaréja között, 

bézs homokfövenyen, 

mogyoró dombok barázdáiban. 

Olíva érintésedről beszél a tölgyfalevél, 

vagy smaragd reményem, 

őrzöm zafír könnycseppjeid, 

kristályos opálmosolyod. 

Főnix-életed hinted belém, 

hol tűznyelvek vigyázzák a balzsamálmot, 

 – lehet, létezésem gyémántkemény – 

Veled ringatózom fahéj ágakon. 

S mintha dobbanna rubin szíved... 
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Úgy hiszlek, ahogy lila luftballont kisgyerek, 

ahogy gyümölcsöt látnak rügyből a gazdák. 

Tudod, holtomiglan hamvazol; 

lesújthat rám rongyos rózsaszín, 

hasogathat a szemnek csipkés, de nélküled-hajnal. 

Csak pihéző, ó-ezüst a kín, s ködbe vész, 

akár Karácsony után az angyal. 

Én akkor is magammal hordalak, 

mint izzó, bronz nyarat szeptember felé a táj, 

mit befont narancs sugarával a Nap. 

Bennem élsz, szivárványom vagy. 
 

 

Petres Katalin: Titkok törvénye 
 

Lelkünkben lent ős titkok lapulnak: 

rejtélyes, csendes mozgatórugók. 

Várnak mély kútban a mindentudók, 

zord bilincseik mikor lazulnak… 
 

 

Kutasi Horváth Katalin: Ősbűn 
 

Őrangyalod vagyok, nőiségem érzed, 

Csábításom ősi, az almát is őrzöd. 

Kíváncsian élek, egy istent sem félek. 

Őszi gyümölcs? Tiltott? Csak azért is falok! 
 

 

Lénárt Anna: félelem 
 

féreg túrja lelked 

láztól forró homlokod 

félek nem lesz holnapod 

fekete halált öleled 
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Győri Nagy Attila: Karibá meséi 1. (A kék zokni) 
  

Petike már betöltötte a hetedik életévét, mégsem volt hajlandó leszok-

ni nagyapja meséiről. Sőt, kimondottan várta őket, mert nemegyszer a 

nap legizgalmasabb eseményei voltak. De ezek a pillanatok Karcsi bácsi-

nak, vagy ahogy mindenki hívta, Karibának legalább annyi örömet nyúj-

tottak. Élvezte továbbadni a maga kis történeteit és soha nem színe-

zett rajtuk. Azok mind egy szálig, szóról-szóra igazak voltak. Ki merné 

ezt kétségbe vonni? 

- Drága unokám, ma egy zokniról fogok neked mesélni – kezdte. 

- Egy zokniról? 

- Igen, egy zokniról. Egy szép, kék színű zokniról - sejtelmesen pillan-

tott Petikére, jelezve, hogy nagy titkok tudója ő, és ezekből a titkokból 

most egyet elmond neki. 

- Régen történt, még csak annyi idős lehettem, mint te most. Pár évvel 

voltunk a világháború után, de az élet már lassan kezdett beállni a nor-

mális kerékvágásba. Persze akkoriban minden teljesen más volt, nagyon 

sokan szűkölködtünk, még sokszor az alapvető élelmiszerekből is hiány 

volt. Nem kaptunk olyan luxus dolgokat, mint te. Se játékot, se számo-

lógépet, sőt, még rendes focilabdát se. Egy-két gazdagabb gyerek járt 

csak az osztályunkba, de a zöme az szegénységben élt. Én is, és akiről 

mesélni fogok, Pali is. Én ezen nem problémáztam, annak örültem, ami 

volt. Sosem feledem anyám krumplis pogácsáját, az illata belengte az 

egész házat, mindig boldogan ettük. Ellenben Pali mintha szégyellte vol-

na a szegénységüket, többnek akart látszani, mint amit a sorstól ka-

pott. Dölyfös volt, irigy, állandóan kötekedett a többi gyerekkel. Velem 

se volt túl kedves, egyszer még el is lökött hazafelé az iskolából, csak 

úgy minden ok nélkül. 

Akkoriban majdnem mindenki szürke, nyers színű zoknit hordott. Kivéve 

a jómódúakat. A kékfestőket kevesen tudták megfizetni, így egyfajta 

státuszszimbólum lett a kék szín. Pali büszkén hordta festett zokniját, 

naponta többször a nadrágja szárát is felhúzogatta, hogy mindenki lás-

sa. Azt hitte, hogy ezáltal nagyobb lesz a tekintélye a gyerekek között. 
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Én persze ismertem a szüleit, pontosan tudtam, hogy milyen körülmé-

nyek között élnek, engem nem tudott megtéveszteni.  

Karibá mesélés közben néha tartott egy kis szünetet. Vagy az emlékei-

be meredt ilyenkor, vagy talán a nagyobb hatás kedvéért tette. Ha túl 

sokáig tartott, Petike megsimogatta a kezét, jelezve, hogy folytassa.  

- Emellett elég viseltes ruhákat hordott ő is, és ráadásul nem is vigyá-

zott rájuk. Aztán egyszer csak történt valami. Éppen egy nagyobb kö-

vet rugdosott, amikor szétvált a varrás oldalt a cipőjénél. Látni lehe-

tett a lábát. A meztelen lábát, zokni nélkül. Ekkor jöttem rá, hogy egy 

ócska, viseltes rongyot hord. Még az is lehet, hogy egy kukából szedte 

ki. Inkább sajnáltam ekkor, mint hogy kárörvendjek. Az iskolában azt 

mondták, ha megdobnak kővel, dobd vissza kenyérrel. Elhatároztam, 

hogy most megmutatom neki, mennyivel is faragtak engem jobb fából. 

Az elhatározás megszületett: szerzek neki egy új kék zoknit! 

 Minden nap iskola után 1-2 órára elmentem aprópénzt szerezni: hol a 

szatócsnál takarítottam, hol a zöldségárusnak pakoltam. Három hét sem 

telt el és összejött a pénz a zoknira is, és a festőre is. 

Petike nagyokat ásított az esti történetek hallgatása közben. Nem un-

ta, sőt, nagyon is kíváncsian figyelt, hogy mi lesz a vége, de már hozzá-

szokott a korai alváshoz. 

- Már csak azt kellett kitalálnom, hogy mikor és hogyan adjam át neki. 

A karácsony még messze volt, így jobb ötlet híján, leszólítottam az 

úton hazafelé. Megvártam, amíg a többiek leválnak tőlünk és kettesben 

maradunk. Azt mondtam neki, hogy a szüleimtől kaptam, de én nagyon 

nem szeretem a kék színt. Láttam a szemében az örömöt, és amit nem 

gondoltam volna, még egy köszönöm is halkan elhagyta a száját. Tudtam, 

ezután nem fog bántani, sem megalázni. Jobb ember lesz az önzetlen 

ajándéktól? Nem, azt hiszem, nem. De ha én igen, már megérte.  

Petike arcán megjelent egy mosoly. Most már tudta, mit fog venni 

Karibának karácsonyra. Egy kék zoknit. 
 

*** 

Poéta Irodalmi Portál friss pályázatokkal, ingyenesen letölthető  

irodalmi PDF-ekkel: http://poeta.hu/ingyen/ 
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Petres Katalin: A buszsofőr vallomása 
 

Alvázad, ó, Andrea, mint 

buszomé, annyira formás! 

- sóhajt almába harapva 

a buszsofőr, András. 

 

 

Dobrosi Andrea: Abszurd 
 

Akár akrobata a trapézon, 

csak itt az aktuális szer a busz 

és a sofőr az artista benne, 

kinek a piros lámpa a mumus. 

 

 

 
 

Dezső Ilona Anna: Rózsáim 
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Kutasi Horváth Katalin: Rózsáim közt 
 

Elhanyagolt kertben, régi korok árnyán 

rózsalugas bókol, tüske ül az ágán. 

Hamvas, ívelt szirmok bordó, bársony álma, 

hogyha elaludnék, tán valóra válna. 

Előkelő ruhám kecsesen emelném, 

egykori bánatom sohasem feledném. 

Hercegnői létem múltamban fellelném, 

rózsáim közül a legszebbet keresném. 

Meséket idézne lugasom, erecském, 

pallókon lépdelnék, keszkenőm félteném. 

 

Szökőkút dalára lelkem megindulna, 

Jó pár szirom nyílna, rózsám kitárulna. 

Vadregénybe illő bokrok közt csitulna 

heves indulatom, s szívem is virulna. 

Napernyő árnyában fehérségem védve, 

Rám nézne a rózsám, emberségem kérdve: 

– Elég szép vagyok már? – esdekelve nézne, 

őreá tekintsek, ne forduljak félre... 

 

De ha őt leszedem, csak idő kérdése, 

mikor jön rá, dőre volt epekedése... 

 

 

Keszy-Harmath Dániel: Öreg néne őzikéje 
 

Az úton félszemű őzike őgyeleg, 

kérdem én, mit keres erre ő gyalog? 

Ősz hajú néni hagyta őt magára, 

kérdéses, hogy a reggelt megéri. 
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DÖMÖTÖR-NAGY NÓRA: KÖNYVAJÁNLÓ 

Tátos Gyöngyi: SISI című kötetéhez 
 

Ez a könyv egy kis galamb, Sisi történetét meséli el. Minden egyes fe-

jezet rövid életének egy-egy fontos állomását mutatja be. Az egyes ré-

szek növekedésének, önállósodásának, párválasztásának, családalapítá-

sának és az emberekkel, állatokkal való kapcsolatának egy-egy pillanat-

felvétele. Az írónő szeretetteljesen írt a jószágokról, szinte már olyan, 

mintha a saját élményeit és megfigyeléseit vetette volna papírra.  

A történet jól bemutatja az ember és állat közti kapcsolatot, hogy mi-

képp értik meg egymást, és ezt néha hasonlatokon keresztül veheti 

észre az olvasó. A mű erőssége a sok élettel teli természeti kép. A re-

gényben minden szereplőnél fellelhető a humor, ami még szórakozta-

tóbbá teszi az olvasást, de emellett két igazi akciójelentettel is talál-

kozhat az olvasó. Minden korosztály élvezettel tudja forgatni a könyv 

lapjait, köszönhetően az izgalmas történetszálnak. 
 

*** 

Lénárt Anna: Fagyos ölelés című kötetéhez 
 

Lénárt Anna Fagyos Ölelés című novelláskönyvét ajánlom mindenkinek, 

aki éppen nehéz időket él meg. Ezek a szórakoztató és tanulságos 

történetek képesek arra, hogy mosolyt csaljanak az arcunkra még 

ilyenkor is. Minden egyes novellának megvan a maga sajátságos 

hangulata és üzenete, ám mégis egy egészet alkotnak mint könyv. Az 

összetartó kapocs a család és a szeretet témája. Különböző 

élettörténeteken keresztül ismeri meg az olvasó, hogy milyen fontos 

szeretni és szeretve lenni, illetve mi történik akkor, ha ennek hiányában 

szenvedünk.  

A könyv egyik erőssége, hogy hétköznapi szituációkról szól, így könnyű  

azonosulni a karakterekkel. Tekintve, hogy novellákról beszélünk, elég 

rövidek ahhoz, hogy az ember várakozás közben, vagy egy-egy szabad 

percében szórakozásképpen elolvasson egyet belőlük.  
 

*** 
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KUTASI HORVÁTH KATALIN: KÖNYVAJÁNLÓ 

Györke Seres Klára: Lelkemben című kötetéhez 
 

Györke Seres Klára tizedik kötetében hangulatképeket villant fel múlt-

jából és jelenéből, bölcs élettanácsokat ad, filozofikus kérdéseket tesz 

fel, gyermekkori emlékeket idéz meg, felfedi édesanyjához és testvé-

reihez fűződő érzéseit, fájó hiányukat. Az az érzésünk, hogy a költőnő 

bármerre is jár, vers terem az élményből.  

Tanúi lehetünk vágyakozásának, szeretetre vágyó és szeretetet önzet-

lenül nyújtó feltárulkozásának. A természeti erők nála együtt érzőek, 

boldogságot ígérnek. A könnyed, légies ragyogás, repülés érzetét keltik 

sorai, melyekbe sokszor beszüremlik a zene is. Visszatérő, skandálásra 

sarkalló, tömör igazságokat is felfed. 

A kötet játékos evokációt, s mély vallomást is rejt a költészetről. 

Viszszatérően fel-felcsillannak a gyöngyök a kötet lapjain, hol könnyé, 

hol szonetté formálódnak, akár egyszerre mindkettővé… 
 

*** 
 

Jalcs Irén: Szeretet szőttes c. novelláskötetéhez 
 

Elgondolkodtató, a legmélyebb emberi érzéseket, a lelkek kommunikáci-

óját, az éltető erőt, az empátiát, a szerelmet, a szeretet megragadó 

írások ezek, melyekben a boldogságkeresés, a magány feloldása a fő cél, 

hogy szeretetben élhessünk és halhassunk, akkor is, ha néha fájó, ter-

hes is ez az érzés, legalább megízlelhessük. 

Ezt két ember, ember és állat /hangszer /festmény, szülő és gyermek 

vagy testvérek között is sajátosan, egyéni szempontból ábrázolják a 

szép történetek, melyekben néha azt érezzük, felgyorsult az idő, s né-

hol szinte ritmikussá válik a próza. 

Néha varázsossá, meseszerűvé válnak az események. Mégis érezzük, 

korántsem felhőtlen a felbukkanó szereplők élete. Lehet akadálya a kü-

lönlegesen átélt érzelmek kiteljesedésének, de a betegség, az öregség 

ellenére igenis győzedelmeskedhet, támaszt jelenthet a szeretet. 
 

*** 
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LISZKA GYÖNGY: KÖNYVAJÁNLÓ 

Kühne Katalin: Tajtékok fodroznak című kötetéhez 
 

Számtalanszor megesik az emberrel, hogy akár séta közben, egy parki 

árnyas padon ülve, vagy épp az otthon kényelmében, de elmereng egy ki-

csikét az élet dolgain, az emlékeken. Aki ezt a könyvet kezébe veszi, 

egy pillanatra kibújhat saját bőréből, átformálódhat büszke anyává, tu-

ristává, levetheti a hétköznap szürkeségét és új köntösbe bújhat. Ez a 

kötet az első betűtől az utolsóig egy őszinte és szívmelengető írásokat 

felsorakoztató gyűjtemény. Vibráló és eleven szavaival mindig oda talál, 

ahova csak kevesen tudnak. Változatos stílusával bármilyen képet elénk 

varázsol: magzattá válhatunk, elutazhatunk Szegedre, Miskolcra vagy 

akár a büszke Hargita lábaihoz. Hol megnevettet, hol könnyeket csal 

arcunkra, s minderre azért képes, mert szavai hordozzák mindazt, ami 

bennünk rejlik. Megtanít hinni, remélni, szeretni és segíteni. Megtanít 

tanulni. A múló értékek és az emberek halandóságának dacára műveiből 

világít örökre a szeretet fénye, mellyel körbevette saját világát. 
*** 

Kühne Katalin: Ormok, lombok, tisztások című kötetéhez 
 

Az Ormok, lombok, tisztások nem egy egyszerű útikalauz a hegyekbe. 

Sokkal több annál. Mindamellett, hogy szemünk elé tárnak számos iz-

galmas utat a bükki hegyekbe, többet is megtudhatunk róluk, a turista-

dinasztiáról. Megismerhetjük a családfát is, ismerős nevekre bukkanva 

már az első oldalakon. E kötet segítségével átélhetjük a kirándulásra 

készülés, indulás izgalmát, a hegyek titkainak felfedezésének örömét, a 

csodák látványát. A gyűjtemény számos személyes elbeszélés lenyűgöző 

arzenálja, mely elvezet bennünket a rengeteg ösvény végeláthatatlan 

útvesztőjében. Az olvasás alatt mi is részesei lehetünk a szabad moz-

gásnak, a valóság szépségeiben való gyönyörködésnek, a valódi igaz 

csöndnek, melyet minden ember, s nem csak természetbarát, szeret 

hallgatni. Mi magunk is kedvet kaphatunk a túrázáshoz, hogy mi is érez-

hessük a talpunk alatt ugyanazt a talajt, érezhessük ugyanazt az illatot, 

és átélhessünk hasonló pillanatokat, ha már ugyanazokat nem lehet.  
*** 



PÁLYÁZATOS ÍRÁSAINKBÓL… 1. 

 

43 

KESZY-HARMATH DÁNIEL: KÖNYVAJÁNLÓ 

Lénárt Anna: Lelkek tánca című kötetéhez 
 

Csavarodó szürke-piros DNS-szál a kékes színvilágú verskötet, a Lelkek 

tánca borítóján. Az apró könyv megannyi kis gyöngyszemet tartalmaz, 

amelyek a költőnő, Lénárt Anna őszinte, sokszor kitárulkozó vallomásait 

öntik verses formába. A költőnő barátnője már az ajánló-előszóban 

megjegyzi, hogy Lénárt Anna gyermekkorából hozta az olvasás és a vers 

szeretetét, ez emlékidézés formájában meg is található a kötetben. 

Dominálnak az érzések, érzelmek, főként a szerelem, a kötődés, az út-

keresés nehézségeinek megélése. A művek többsége Battonyán kelet-

kezett, igaz, nem egy időszakban. A versek között találunk szépen meg-

szerkesztett kalligrammát (Élet!), akrosztikonos szerelmes játékverset 

(Az ábécé betűire), haikuciklust (Idő), de a címadó vers (Lelkek tánca) 

is igazán különleges képi világgal bír. A versek egészét áthatja a tiszta 

lélek, a féltés, a gondoskodás, és kimondásra kerülnek igazán fontos 

kérdések is… 
 

*** 

Mukli Ágnes: Korlátnak dőlve című kötetéhez 
 

Az ember egy négyzet alakú, képeskönyvre emlékeztető, vékony, zöld 

színű kiadványt tarthat a kezében, ha a Korlátnak dőlve című verseskö-

tetet lapozgatja. A könyv belseje is letisztultságot sugároz; a tipográ-

fia egyszerű, az apró betűkben ott rejtőzik a vers és a személyes él-

mények, tapasztalatok találkozása. A könyv fejezeteit mottók és feje-

zetcímek indítják, az oldalszámok szó szerint a lap oldalsó részére ke-

rültek, s a szavak általi képzeletbe merülést segítik a fel-felbukkanó il-

lusztrációk. A megszerkesztettség kétségtelen: a nagy költőelődök 

előtt való tisztelgésnek éppúgy jutottak oldalak, mint a tűnődésnek 

vagy a szerelem érzésének. Műfaji-formai sokszínűség jellemzi a köte-

tet: a tercinától a haikun keresztül a négysoros népies jellegű versfor-

mákig és a szabadversig sok minden megtalálható a dal, az ars poetica 

vagy az idill műfajában.  
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KOVÁCS DANIELA: KÖNYVAJÁNLÓ 

Millei Lajos: Szófüzérek melegében c. novelláskötetéhez 
 

Ha a kedves olvasó szeretné megmerítkeztetni a lelkét életízű, valóság-

illatú szóölelésekben, ha egy-egy lélekrezdülésben nemcsak a tettel 

szeretne találkozni, hanem a tett mögé rejlő Emberrel is, akkor szívből 

ajánlom olvasásra Millei Lajos Szófüzérek melegében című novelláskö-

tetét. Ha bármelyik írásába beleolvasunk, a legelső sor kézen fog és el-

vezet oda, ahol az öröm, a szomorúság, a tapasztalat, a hit, a vágy, a 

lemondás megfogant. Már a bevezető prózában, vagyis „A tíz forintos 

vásár” című novellájában is lírai szavak pompájában, de pőre lélekkel 

mutatja meg mindnyájunknak gyermekkori éveinek tragikumát.  

Az Édesanyja védelmében fellázadt gyermek végül fájdalmas és keserű 

búcsút vesz záró írásában attól az asszonytól, akit életében imádott, 

halálában pedig emléktöredékekből szilárd templomot épít szíve mélyén, 

melynek oltárára eleven kultuszként emeli fel. Nemcsak az élet nagy 

drámai jelenetei teszik értékessé a 237 oldalas könyvet, hanem az igé-

nyes küllem is. Kezünkbe venni, belelapozni léleküdítő megpihenést je-

lent a tiszta művészet oázisain. Szeretettel ajánlom azoknak, akik ön-

érzetes és méltóságteljes alkotásokra szomjasak. 
*** 

BARANYAI ATTILA: KÖNYVAJÁNLÓ 

Kamarás Klára: Pünkösdi kenyér című kötetéhez 
 

Már a könyv címe is különös, de nehogy valaki szakácskönyvre gondoljon! 

A címadó novella az írónő egyik legkedvesebb emlékéről szól, az eljegy-

zési ebéd előtti készülődésről. A többi történet is valós eseményre 

utal. Alapelve, hogy a múltról csak igazat szabad írni, sőt jó lenne, ha 

sokan megírhatnák emlékeiket, mert a történelem az egyes ember meg-

élt mozaikjaiból áll. Nem engedhetjük meg, hogy az utókor átfesse múl-

tunkat. Ugyanazt az eseményt lehet gyűlölni és lehet szeretni, saját 

élethelyzetünk miatt. Egyet nem szabad: hazudni. Ilyen gondolatok je-

gyében indul Kamarás Klára új könyve, és ez prózáit és verseit egyaránt 

jellemzi. Írásaiban dédelgetett szerepet kapnak az állatok, különösen a 
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kutyák. Brumi kutya utolsó levelét olvasva úgy éreztem, hogy szinte saját 

magáról ír: „Késő vén koromig szolgáltam eleget, kutyamennyországba, 

tudom, beléphetek” Az öreg hölgy leltára című vers öniróniája már 

szembeszökő és meg is mosolyogtat. A tárgyak mögött is mindig ott az 

ember. A Nekrológ a törmelék fölött összetört tálcájában azonnal fel-

ismerjük kiszolgáltatott, semmibe vett önmagunkat, akit lehet, hogy 

csak akkor becsülnek meg kellően, mikor már késő. A könyv utolsó olda-

lain töredékeket, rövid versötleteket olvashatunk, rendszerezve. Ezek 

is a költőnő világképét, életfilozófiáját vetítik elénk. A néhol érezhető 

öreges naivitás mintha nagymamánk arcát idézné, s ettől az írónőt az 

olvasó szinte azonnal saját családtagjának tudja elfogadni. Ajánlom a 

könyvet mindazoknak, akik Kamarás Klára eddigi írásait, életútját már 

megszerették, és azoknak is, akik most találkoznak vele először. Olvas-

sák el a Pünkösdi kenyeret, nem fogják megbánni! 
*** 

KESZY-HARMATH DÁNIEL: KÖNYVAJÁNLÓ  

Diana Soto: Nézz fel a holdra! című kötetéhez 
 

A fiatal, Spanyolországban élő költőnő kötete, a Nézz fel a holdra! cí-

met viseli, ami már önmagában az álmodozásra, a Földön túli világok, ér-

zések, pillanatok megélésére asszociáltatja az olvasót. A könyv nyitó-

verse egy szonett a világra jövetelről, amelyet ars poéticaként is ér-

telmezhetünk: a költőnő célja végigjárni az utat az elejétől a halálig, és 

ezt be is mutatni. A versekhez illusztrációk is készültek, vezetve egy 

kicsit az olvasó fantáziáját, igényesen, a versek után illesztve. A művek 

mindig új oldalra kerülnek, egy új aspektust mutatva az életről való 

gondolkodásból, viszont a köztük levő átvezetés, dinamika is jól kirajzo-

lódik. A versek témái és formai megoldásai is nagyon színesek, az előbb 

említett szonett mellett találunk szabadverset, páros rímes négysoros 

strófákat, anaforikus szerkesztésű, megható ódát, amelyet a költőnő 

Édesapjához írt. A zeneiség, a szavak egymásutánisága is professzionáli-

san megtervezett. A költőnő egyedi rímei, szimbolizmust idéző képei egy 

másik világba vezetnek (Fehér hattyú). A versek mellett drámarészlet és 

útibeszámoló jellegű „ajándék” novella teszi teljessé a kötetet. 
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KUTASI HORVÁTH KATALIN:  

ALKOTÓI KÖZELKÉP – GYÖRKE SERES KLÁRA 
 

Klári néni verseit ott találom a Kláris Újság hasábjain és a Kláris anto-

lógiákban, felbukkannak a Holnap Magazin honlapján és kiadványaiban is, 

és természetesen a Sodrásban köteteiben, a Képzeld el… számaiban is. 

Ha rákeresek Györke Seres Klárára a neten, az Álmaim c. kötete jele-

nik meg először, s már a cím is valami titokzatos világlátást sugall. Egy 

korábbi kötete, a Szép az élet is az optimizmust, a lét, a természet 

szeretetét tükrözi számomra, csakúgy, mint az Erdei történet hangfel-

vétele, s annak kedves és megnyugtató világa, közvetlen hangja, melyet 

szépen illusztrálnak a Szín-Vonal Alapfokú Művészetoktatási Iskola ta-

nulóinak rajzai. Úgy érzem, Klári néni mindig egyszerű bölcsességeket 

önt szavakba.  

Első benyomásom az volt róla, hogy a természet, a barátság, a sze-

relem, a család és a boldogság pillanatai a legfontosabbak számára. Sok 

verse gyermekekhez is szólhat. És rengeteg tényleg nekik íródott. 

– Drága Klári néni, milyen viszonyban vagy a gyerekekkel, a gyerekiroda-
lommal? 
– Negyvenöt évig tanítottam gimnáziumban magyar, orosz, francia és 

román nyelvet, majd gyógypedagógusként, a sérült gyerekek csodálatos 

világát megismerve, életem legboldogabb szakaszát élhettem át. Sok 

gyermekverset írtam és írok most is. Egyik kötetemben száz – kicsiknek 

szóló – versem jelent meg. 

– Sok köteted jelent meg. Éppen tíz! A már említetteken túl a Séta 
apával, Ha kérditek, Emlékeim, Rímek, Lelkemben, Quatrain, Amint az 
úton és a válogatott verseket tartalmazó Álomkert. Van, amelyik kedve-
sebb a szívednek? S persze kíváncsi lennék, miért… 
– Számomra mind kedves. Nem tudnék választani, képtelen lennék egyet 

vagy kettőt kiemelni. 

– Tervezel mostanában újabbat? 
– Amikor már felgyűlnek a versek, prózák, szinte látom őket könyv for-

májában. Jelenleg is van kb. száz újabb gyermekversem, de persze sok 

mindentől függ a megjelenése. 
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– Mi indított először írásra, mióta írsz? 
– Kicsit fura, de igaz: 2001-ben súlyos szívműtéten estem át, és két kli-

nikai halál pillanatait éltem át. Édesanyámmal álmodtam, akinek egy ver-

set szavaltam. Anya kitárt karokkal jött felém, s azt mondta: „Klári-

kám, írd le!” Mikor magamhoz tértem, kerestem őt. Az orvos megnyug-

tatott, majd elmondta, hogy nem volt ott Anyuka, de én nem akartam 

hinni neki! Olyan valóságos volt az egész! Mikor hazaengedtek, leírtam a 

neki mondott verset, és azóta is írok éjjel-nappal, járműveken, vagy egy 

padon… Mindenhol! Körülvesznek füzetek, lapok, és amit gondolatom 

súg, azonnal leírom, különben elszáll. (Egyetlen versemre sem emlék-

szem, miután leírtam.) 

– Így aztán legfeljebb csak ismerősnek tetszik a költemény, ha viszont-
látod valahol. Akár te is írhattad volna… 
– Pontosan ez történt a múltkor is, a Klárist lapozgatva felfigyeltem 

egy versre, aztán láttam, hogy én írtam. 

– Korábban tényleg soha nem írtál? Gyerekként, gimnazistaként? 
– Valamikor gyermekkoromban, úgy nyolc éves lehettem, egy kis időre 

egyedül maradtam, és írtam egy verset a nagymamámnak. Senki másnak 

nem is akartam megmutatni. Középiskolás koromban nagyon sokszor ta-

láltam ki meséket, szívesen hallgattak, sokszor kérték, hogy meséljek 

valamit, amit meg is tettem, de soha nem írtam le ezeket, így elszálltak.  

– A Versírás c. versedből idézem ars poeticád egy darabkáját: 
„Írom a szavakat egyre-másra. / Minden szó lelkemnek darabkája. / 
Kurta-furcsa betűk néha / Hosszan elnyúló árnya, mintha / Segítségért 
kiáltna. / Míg a papíron táncukat járják, / Csábítgatják rímek varázsát.” 
Kiegészítenéd még valamivel, mit jelent számodra a vers, a versírás? 
– Megörökítem segítségével a családomat, az élet szépségét, a szeretetet, 

jóságot, barátságot, és a mindennapok csodáit, melyek rádöbbentenek, 

hogy az élet nem hiábavaló, ezért hálásan kell fogadni minden új napot. 

– Milyen témákat örökítesz meg még szívesen? 
– A természetszeretetet, gyermekkori élményeimet, az állatokat, sze-

retett kutyámat, Simonkát, ki már nem él, és főleg az emberek iránti 

szeretetet. 
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– Láttam, hogy a Batsányi-Cserhát Művészkör több díjjal is elismerte 
költői tevékenykedésed. Mesélnéd erről? 
– Több pályázatot nyújtottam be, íróit is, költőit is, amiket Art arany 

oklevelekkel tüntettek ki. 

– Milyen módon, hol ismerték még el munkásságodat? 
– Nívódíjakat, okleveleket kaptam több irodalmi körben is pályázato-

kért, könyvbemutatókért, pl. a Kláris, a Holnap Magazin, a Rímkovácsok, 

a Holdudvar, a Tamási Lajos, a Táncsics és Váci Mihály Irodalmi Kör, 

valamint a Keresztény Alkotók Közössége által. 

– Mennyire vagy elégedett életeddel, költői pályád eredményeivel? 
– Elégedett vagyok, de néha azt gondolom, talán meg sem érdemlem… 

– Mi az, ami mostanában a leginkább foglalkoztat? 
– Az írás végigkíséri életem, s ami mellette foglalkoztat, az sajnos az 

egészségi állapotom. Nem mellőzhetem a napi többszöri inzulin beadá-

sát, a szívspray befújását, és az egy éve beültetett pacemakert sem 

tudom figyelmen kívül hagyni. Szeretem az életet, a családomat, unoká-

imat, és minden napot hálásan fogadok. 

– Köszönöm szépen a beszélgetést, Klári néni, örülök, hogy személyesen 
is megismerhettelek. 
(Megragadott az a derű, tartás, ami a sok nehézség után, között és el-

lenére is sugárzik belőle. Kiderült, hogy családjában központi szerepe 

volt a zenének, s valószínűleg ez is hatással van verseire, ő maga is zon-

gorázott, és sugárzott belőle unokái, testvérei, különösen bátyja iránti 

büszke szeretete.) 

 
*** 
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