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Kedves Olvasó!
Képzeld el… című irodalmi folyóiratunk ez évi második számával jelentkezünk. Mindenekelőtt sietünk tudatni olvasóinkkal, hogy előző számunk óta
már több sikeres eseményen van túl a Verslista. Hallhattuk Győri Nagy Attila, Csatóné Magyar Eszter, valamint Holécziné Tóth Zsuzsa fél -félórás
irodalmi bemutatkozását, ami t fölöttébb élveztünk, és nagyon szép pillanat
volt, mikor több évnyi eredményes verslistás munkájáért Fetykó Judit á tvehette az idei verslistás emlékplakettet. Ezúttal is szívből gratulálunk
nekik! Ami a mostani szám tartalmá t illeti, ebben többnyire pályázataink,
illetve heti já tékaink nyertes írásai olvashatók. Ezúttal túlsúlyba került a
próza: nagyon változatos témájú, hangulatú, stílusú írásokat sikerült válogatnunk az újabb termésből. Bár ebben a számban jóval kevesebb a vers,
ezek nagyon egyéniek, szépek, és (örömünkre) van közöttük egy képvers is.
A kalligramma az ókorig nyúlik vissza, és egész a mi korunkig zseniális művelői voltak. Nem volna rossz, ha közülünk is többen megpróbálkoznának
vele. Ezúttal is könyvajánló és alkotói közelkép zárja a számot, melyhez jó
olvasást és szép nyarat kívánok!
Sz. Gábor Ágnes szerkesztő
***

Mukli Ágnes: Rábca
Zöld zománc a folyó tükre.
Parti fák közt, fénybe fonva,
lomhán ballag. Szél zokogta
ti tkot cipel, megkövül ten.

Sarjad a fű rét tenyerén,
barka bolyha széllel pa ttan,
hárfahangú új ta vaszban,
apró levél zizzen, zenél.

Vizét harag árnyékolja,
szirmok szállják bodros fodrá t,
hűs habjai t megcsodálják,
pille–könnyű virág-pompa.

Merengő ég kékben ébred,
felhőt takar fehér fá tyla.
Szép ígéret boldogsága,
zöldellő fűz újra éled.
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Petres Katalin: Tavaszi figyelmeztetés
Fény öntözi bőrödet,
sejt-kútjaid forrók,
zúg a vér ereidben,
a lét díszei t ringa tja
az örök remény dala:
zümmögő méhek raja .
Küzdj! Ne hagyd tűzre
jutni a sok csoda
gyümölcsét – soha!

Kutasi Horváth Katalin: Kívánság
Levendulaillat, kakukkfű virága,
Az utcánkban nyíló akácfa hajlása,
Orgonából csokor ballagóasztalon,
Halványlila kendő fiatalasszonyon,
Felboruló emlék Örkénynek asztalán,
Lilás árnyú tinta í tészirka lapján…
Mind-mind felsejlik most, eml ékembe téved,
Ahogy most a szemem a festményre réved:
Szinyei hölgyének ruhá ján megakad,
Lila fodor redőz múl ta t és á rnyaka t.
Ibolya bársonya meseerdő mélyén,
Mályvaszínű álom kispárnának szélén:
Mind a kettő á tjár, megpihenek benne,
Olyan nyugodt minden, mintha béke lenne…
Indigókék fényben fürdőzik a tenger,
Hadd maradjak mindig, a mi vagyok: ember!
***
Állandóan frissülő irodalmi pályázatok a
http://poeta.hu/ingyen oldalon
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Varga Katalin: Tán szerelem?
Játszi fények villognak nyár-éji csendben, tétován.
Má moros, csillagközi fény lepi el most kis szobá m.
Szédülve ölellek, a mindenség vagy énnekem.
Mint á tlá tszó kövek vízparton, ez tán szerelem.

Győri Nagy Attila: Az idő rabja
Szabady Róbert sikeres menedzser az APN magyarországi
leényvállalatánál. Hivatalosan a külkapcsola tokért f elel, a gyakorlatban
má r évek óta ő irányítja a céget. Könnyen kigolyózha tná az idős igazg atót a székéből, de egy kis szá molás után rájött, nem érné meg. A jutalékokkal együtt jóval többet keres nála. D e azért ennek ha tal mas ára
van, szabad percekről még csak nem is ál mod ha t, az egész napja egy
nagy rohanás. Úgy szá mol ta, hogy bírja még vagy tíz évig, addigra bőven
megteremti az egzi sztenciájá t és utána nyugodtabb vizekre evez.
Aznap reggel is öt órakor kelt, mint mindig, azzal a különbséggel, hogy
szoka tlanul nyugodt vol t. Ki ment a konyhába, és szép sorban letépegette a lakás különböző helyeire kiraga sztott post-i t-oka t. Kávé 05:10 -ig,
fürdőszoba 05:40-ig, felöltözés 05:50-ig... Mindent megtervezett előre, de ma szánal masnak találta ezeket a cetliket. Nem szokott regg elizni, de most csinált egy szend vicset, és kényel mesen elfogyasztotta.
Elegáns öl töny és vasal t ing helyett szabadidőruhá t vett fel , és olya t
csinált, a mi t legalább tíz éve nem: f elszállt egy villamosra. Ahogy elindult, figyelte az emberek a rcá t, ruháza tá t, belehallgatott egy -egy b eszélgetésbe, ma jd leszáll t a Margi tszigetnél. Az idő csodálatos volt, ragyogott a nap, de így is csak 28 fokot muta tott a hőmérő. Sétálás kö zben vett egy lehűtött dobozos sört, aztán kiterí tette a magá val hozott
pokrócot a legelső kevésbé forgal mas réten, és hanya tt feküd t. Csukott
szemmel élvezte a nap jótékony sugarai t, ma jd felül t, hogy a táskájából
elővegye azt a könyvet, a mi t má r legalább öt éve el akart o lva sni. Ekkor
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megpillantott két fiatal t, akik elhaladtak mellette, egyik kezükben sörösüveg, a má sikban égő cigaretta . Miért is ne? - gondol ta.
- Srácok, ha nem ha ragszotok, kérhetnék egy szál cigarettá t? - nem
hi tte volna, hogy ilyen szavak valaha is el hagyják a szájá t.
A fiúk kissé furcsállták a kérést, mert általában a csövesek szoktak tőlük kéregetni, Róberten pedig a szabadidőruha ellenére is lá tszott,
hogy jómódban él.
- Parancsolj! -tüzet is ad tak neki.
Beleszí vott, letüdőzte, kifújta. Tíz éve nem gyújtott rá, de úgy látszik,
az ember nem felejti el, hogyan kell csinálni. Egy picit meg is szédült,
de mégis jóleső érzés kerí tette ha tal mába. Újra 16 éves vol t, gond talan
és naív, aki élvezi az életet.
Ekkor szólal t meg a telefonja. Mielőtt felvette volna, a szeme elől eltűnt a fátyol, és az agya úgy elkezdett pörögni, hogy félt, szí vinfarktust kap. „Ma hétfő van, a hét legforgal masabb napja, minden hétfő
igazi kihívás. Ráadásul hó eleje, a mi a múgy is elviselhetetl enül sok munkát jelent. Ki kell menni 08:50-re a reptérre a németek elé, és személyesen fogadni őket. Le kell zárni a múlt ha vi dossziéka t, leadni őket az
irattá rnak. 10:30-kor....” Tud ta, mi t kell tennie: egy ha tározott mozdulattal kikapcsolta a telefonjá t, levette a cipőjét, a zokniját, lehever edett kényel mesen a pokrócra, és kinyi totta a könyvét.

Kutasi Horváth Katalin: Örömöt vegyenek!
Janó végzett a fa felaprítá sával, és felszabadult, eléged ett sóhajjal
belevágta bal tájá t a rönkbe. Leül t a ház elé egy kicsi t megpi henni, s mire végighúzta karjá t verejtékes homlokán, már ott állt előtte Jani, a
kisgyerek a harmadik szomszédból. A kisbol tból jött.
– Mondd csak, Janó bácsi, mi az az öröm?
Bár Janó már megszokta, hogy vára tlanabbnál vára tlanabb kérd ésekkel
álljon elő Janika, most mégi s meglepődött.
– Nem értem, fiacská m, mi t szeretnél tudni?
– Hogy mi az… – ismétel te volna hangosabban Jani.
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– Hallotta m, csak nem értem a kérdésedet! Hisz boldog vagy. És nem
tudod, mi t jelent az öröm?
– De mégis mi t jelent az, hogy boldog?
– No, ezt nem lesz könnyű el magyarázni … – válaszol ta, miközben a ki sfiú
mellé telepedett.
– Ilyen nehéz dolog a boldogság? – csodálkozott a fiúcska.
– Tudod, minden érzés és fogalom bonyolult… De tényleg… Mi i s a bo ldogság? – kérdezte az öreg inkább magá tól. – Azt hiszem, akkor vagy
boldog, ha nincs bajod, bánatod, de van sok örömöd!
– Akkor a baj ellentéte az öröm?
– Igen…
– És akinek öröme van, annak nincs baja? Akinek meg baja van, annak
nincs öröme?
– Hááát… Hadd gondolkodja m…
– Csak azért kérdezem, mert van á m nekünk otthon elég b ajunk! Öten
vagyunk testvérek, néha ha ma rabb elkopta tjuk mi, idősebbek a ruhá t, a
cipőt, mint ahogy megörökölhetnék tőlünk a kisebbek, sokszor nincs
szappan, ami vel mosha tnánk, nincs mindig mivel világítanunk…
– Odafigyelnek rá tok a szülei tek?
– Igen, gondunkat viselik, a mi t csak tudnak, mindent megadnak.
– Mi t érzel? Szeretnek ti teket? És ti szereti tek őket?
– Igen, ebben teljesen biztos vagyok!
– Van hangos szó, békétlenkedés a háznál?
– Nem, soha nincs veszekedés!
– No, látod, Janikám, ez mind-mind öröm.
– Az az öröm, mi kor nincs jelen vala miféle baj?
– Sokszor, sokunknak igen… De nekem most például az is öröm, hogy
összevágta m a tüzelőt. Különben bármi apróság örömet okozha t n ekünk
vagy a má siknak! Olyan is van, hogy mindkettőnknek! Hiába vagy sz egény, rengeteg örömöt ad ha tsz, hisz az ingyen van! Csak jó érzést kell
valahogy kel teni a másikban…
– Ó, azt hiszem, már értem! Amikor jól viselkedünk, vagy ha kérés nélkül segítünk, az öröm a szüleinknek, ha ők megdicsérnek, megsi moga tnak minket, jólesik, örülünk, örömet kel t bennünk…
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– Igen, tényleg megértetted! – mosolyodott el Janó.
– Ezért mosolyogsz?
– Igen, jó érzés, hogy beszélgettünk róla, öröm, hogy á tadha tta m val ami t… – bólintott az öreg.
– Köszönöm, Janó bácsi. Most má r tudom, hogy tényleg boldog vagyok,
rengeteg apró örömöm van!
Hazafelé, ma jd később elalvás előtt is ezen gondolkodott Jani, meg
azon, mi vel fog má snap testvéreiben és szüleiben valami apró, á m jóleső
érzést kel teni.

Diana Soto: A fenevad tánca
Bőrömön éreztem lihegési t.
A nyomomban járt, lassan lépkedett.
Karmai felszabdalták a csendet,
Elzarga tta a biztos érzetet.
Lehűl t körülötte a levegő,
Meg-megzörrentek a falevelek.
Szenvedő pára tört fel tüdőmből,
Jéggé fagyott benne a lehelet.
Körülötte sistergett a bársony,
Fényes ruhájá t a földre gyűrte,
Felriadta m a serc egő zajra,
Rohanni kezd tem a néma kürtre.
Sötétté vál t a koszos égtenger,
Felharsant egy induló harsona .
Fák nőttek a fűszálak helyébe,
Magába zárt e megvadul t csoda.
Megremegtem villám szőtte hangján,
Látta m si stergését az anyagnak.
Tűszúrást éreztem, a mi kor az
Ég csillagai belém ha raptak.
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Fojtott sötétsége. Megvakul ta m
Tán? Szívemben éreztem a szellőt,
Körbeölel t a tüskés borostyán,
Amott a fák kérge lassan megnőtt.
Hiába menekül tem volna, de
Egyetlen út sem termett előttem,
Képzeletbeli szememmel látta m
Biztonságom, a honnan elszöktem.
Teljes lélekből akarta m sírni,
De tud ta m, hogy nagy zajt csapott volna.
Féltem, hogy a sötétség meghallja,
És hozzá m még közelebb hajolna.
Megremegtem. Ő lassan lépked ett.
Karmai felszabdalták a csendet.
Bőrömön éreztem lihegési t,
Megad ta m ma ga m a zöld szemeknek.

Győri Nagy Attila: Szex
Mády Piroska négy éve folya ma tosan ír. Má r tinédzser korá tól fogla lkozta tta a dolog, született is akkoriban pár verse, de aztán valahogy
abbamarad t. Kislánya születése után - má r nem is emlékszik, miért és
hogyan - elővett egy ceruzá t, egy darab papírt és újra elkezdett írni.
Szebbnél szebb versek születtek, úgy érezte, sose fogy ki az i hletből ,
és áldotta a sorsot, hogy belekezd ett. Nagy örömet okoztak szá má ra,
má r úgy érezte, nem hiába született erre a világra, értel met nyertek a
mindennapok. Ha mar rájött, a köl tészet is, mint annyi minden má s, ma
má r az elektronikus világban él igazán. Ő is csatlakozott különböző irodalmi csoportokhoz és aktí van részt vett a közösségi életben. Rá egy
évre, mikor má r száz felett járt a köl teményei szá ma, kezd te el foglalkozta tni az önálló kötet gondola ta. Mire megtalálta a szá má ra legmegfelelőbb kiadót, már kétszáz felett járt. Ennyiből má r bőven váloga tha-
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tok, gondol ta, és úgy döntött, tema tikus kötetet a d ki. Mivel a versek
zömében a kapcsolatokról, szerelemről, családról szól tak, így azt jelöl te
ki témának és nekifogott a ki választásnak. Száznál megáll t, ennél tö bbet nem akart az első kötetébe. Má r csak egy frappáns nyitó gondola tsor kell, egy jó borí tó és kész. Szerencsére jó pár internetes bará tot
szerzett, így ha mar talált egy írónőt, aki gyönyörű gondolatokat szőtt
egybe bevezetőnek. Lá tványtervezőként eszébe se jutott, hogy esetleg
má sra bízná a borító megtervezését, így annak is nekifogott. Alig két
óra alatt megrajzol t egy turbékoló gerlepárt, bescannel te őket és egy
kis utómunkával megszületett a mű. A lábukra aranyszínű karikagyűrűt
rajzol t, fejük felett a neve és a cí m: „Társa s ál mok”. Még egy kicsi t
gyönyörködött a végered ményben, ma jd elküldte lektorálásra.
Rá egy hétre személyesen kellett megjelennie a kiadóban, szerződést
aláírni, előleget fizetni és á tbeszélni a maradék kérdéseket, esetleges
javí tásoka t. Az őt fogadó hölgy rendkívül ked ves és segí tőkész vol t, bár
hozzá tette, csodá t ne várjon, az emberek nem nagyon vesznek manapság versesköteteket. Ezzel Piroska má r ti sztában vol t, meg is ígértette
az ismerőseivel, hogy megveszik, de akárhogyan szá mol t, 50 -60-nál
többet nem tudott eladni. A kiadó 200 példányt gyárt le mini málisan,
úgyhogy vannak i tt még ki hívások. Amint ezen tűnődött, hi rtelen megvilágosodott:
- Vissza az egész! - szinte felkiáltott.
- Tessék? - értetlenkedett a ti tkárnő.
- Új borí tót csinálok. Lecserélem - Piroska rendkívül ha tározott vol t.
- Na de mi ért? Ez a mostani gyönyörű és illik is a tartalomhoz.
- Így döntöttem - és a hangsúlyban ott vol t az is, hogy „ez végleges, ne
vi ta tkozzon”.
- Há t jó. Legyen így.
- Hazarohanok, és még ma elküldöm. U tána mehet is a nyomdába - ekkor már mosolygott, ma jd kezet nyújtott, és elviharzott.
Otthon előbb kapcsol ta be a szá mí tógépét, mint, hogy bezárta volna a
bejára ti ajtót. Szervezete kezd te hiányolni a napi második kávéjá t, de
most még ezt is képes vol t egy kicsi t elhalasztani. Fél óra múlva már
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nyomta is le az enter-t a küldéshez. A mű elkészül t. Immár má sodszor,
de most már véglegesen. A gerlékről leszed te a gyűrűt, az egyik egy
csipkés hari snya tartót kapott csőrébe egy ostorral, a másik lábára b ilincset rajzol t. A f elirat is megvál tozott: „Mády Piroska: Szex, avagy
valami vad ság a piros tangabugyi körül”.

Dobrosi Andrea: Úgy vinném...
Ha elrabolnám maga m,
velem jönne a hó,
mint megvetett ágyon
ti szta lepedő,
szűz paplanok, dunyhák –
vinném a kék eget,
ahogy a július
tejben fürdet, integet,
s tisztán súgja, vissza tér –
nem hagyná m i tt
anyám lisztes kezét,
apám liliom lelkét,
az árta tlan gyermekarcot –
akkor ha rácsolnék igazán...
enyém lenne a ha ttyúdal,
az ölelkező kard-nyakak,
va ttázó má snapok –
hosszan búcsúzkodnék,
úgy vinném maga m
– a teli bőröndöt –
képzeletem fehér habjain.
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Gősi Vali: Elvetélt remény
nem csak erdőben nőhet
mérges vad szömörce
sajá t szí vünkben is burjánzik néha;
ágai szerteszét nyílnak
s mint tava szi fákon a rügyek
vajúdva újjá születnek terheink alatt
akár hínár alatt a sugara s-úszójú halak
úgy bújnak megkövesedett kínjaink
kromoszóma térképünk kódol t léptékei mögé
ahol a boldogság má r alig él
s a szeretet mint elátkozott ma gza t pusztulása
bűnös alkóv sötét rejtekén
hívők hi thű i mája ellenére
koraszülött elvetél t remény

Holécziné Tóth Zsuzsa: Beszélgetés a vonaton
Ötvenes anyuka – abból a „fajtából”, aki harmincötnek szeretne látszani
– mély sóhajtással elhelyezkedik a mellettem lévő négyes ülésen a vonaton, szemben egy negyven körüli, jól szituált úrral, aki a laptopján olvas
egy angol nyelvű újságcikket. A hölgy öltözékét már a felszállás alatt jól
megnéztem: hófehér, áttetsző ruha mély dekoltázzsal, mely látni engedi
a kissé már fonnyadó mellére tetovált fekete pillangóját is. Tűsarkú f ehér szandáljában inkább csak tipeg – látszik a tartásán, hogy fáradt, de
az istennek nem húzna kényel mesebb cipőt, hiszen akkor oda az összhatás, mellyel fiatalabbnak szeretne látszani. Fülében ha talmas fehér karikák, festett szőke haja fiatalosan lófarokba tűzve rózsaszín, fehér és
fekete virágokkal díszített nagy műanyag csattal.
Amikor az úr ismét az újságcikkbe mélyed, a hölgy – hogy figyelmét felkeltse – előveszi a hófehér mobilját, kicsi t vacakol vele, majd megkérdi:
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- Lenne oly drága, hogy megkeresné nekem a facebookot, mert én még
mindig nem tanul ta m meg ennek az „okoskának” a kezelését! Még jó,
hogy ott van az én okos kicsi fia m, aki segí t benne, ha otthon van.
Az udva rias úr – miután kényszeredett mosollyal visszaadja a telefont –
visszakérdez:
- Soka t van távol a fia? Olyan a munkája?
- Á, hová gondol – sikkant fel a hölgy – nincs nekem még olyan öreg gy erekem, aki dolgozna! Ő még tanul, ma jd olyan szá mí tógépes guru lesz
egyszer, mint maga – nevet vidáman, aztán így folyta tja:
- Tudja, ezek a mai fiatalok olyan korán érnek, biztos érti, mire gond olok – jegyzi meg bizal maskodón. Még alig tizenhét éves, de már van bará tnője .. jó, jó nem komoly, kicsit öregebb is, de legalább tapasztal t.
A férfi meglepett a rcá t lá tva kacsint egyet, és hozzá teszi: tud ja, „úgy”
má r vol tak együtt… érti ugye? Múl tkor ülünk a nappaliban a párommal,
és nézzük az „Édes életet”, és közben halljuk, hogy odaá t a fia m szobájában nagyban megy a „móka”! Igen, igen! A sikolyokból meg a lihegésből
lehetett tudni, hogy jól érzik maguka t, és én tud ta m, hogy má r megtö rtént a beava tá s. Meg is tapsol tuk őket apjukommal, a mikor hallani lehetett, hogy befejezték!
Én csak ülök. Nem merek odanézni a férfi arcára, hogy lássa m a reakc iójá t, és azt gondolom: vagy én marad ta m el pár évti zeddel a velem
csaknem egykorú hölgytől, vagy a világ változott meg körülöttem, d e n agyon – mert én ugyan el nem tudná m képzelni, hogy bárkivel is kibeszélném a fiam szexuális életét!

Diana Soto: Ami nem kezdődött el
Hatá rok közé szorí tott cseppnyi ajkak.
A ha jlongó tengeren sodródik, jajga t,
Mint egy szív ellen megkísérel t merénylet.
Ami nem kezdődött el, véget sem érhet.
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Hópelyhekben megnövő álomvirágok,
Feneketlen mélység, de egyszer ki má szok.
Hajnali párák között én má r nem f élek,
Ami nem kezdődött el, véget sem érhet.
Nem kerül majd a feledés tengerébe,
Nem kell, hogy a fájdalma t ő is megélje.
Nem hagyják ma guk mögött mogorva évek,
Ami nem kezdődött el, véget sem érhet.
Egy kard nélkül megvívott, győzel mi párbaj
Csak akara tfi togta tá s a világgal.
Születéstől gyógyítha ta tlan enyészet,
Ami nem kezdődött el, véget sem érhet.
Hamvadó bizalom, á tlá tszó bűntuda t.
Mondd, kik lépik meg helyetted a harcoda t?
Lassan nyíló szegfű, hervadó remények.
Ami nem kezdődött el, véget sem érhet.
Talán ez a színház, és mi a bábok.
Talán a rendezők mutoga tnak rá tok.
Talán nem is létezik olyan, hogy élet.
Ami nem kezdődött el, véget sem érhet.
Ébredj. Nem éri meg a semmire várni .
Ketrecében éneklő halott kanári.
Légy bá tor elindulni. Kezdd el most, kérlek.
Ami nem kezdődött el, véget sem érhet.
***
Kortárs Magyar Irodalom oldal a Facebookon:
https://www.facebook.com/kortars.magyar
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Holécziné Tóth Zsuzsa: Barnabás
Kis Barna a nővérének, Dórának köszönhette az életét. Nemc sak azért,
mert ötéves korában Dóra szabadította ki a szalmakazalba vájt alagú tból melyet „véletlenül” felgyújtott, hanem azért is, mert neki köszönhette azt, hogy megszületett. Dóra ugyanis – akinek szülei meglehetősen későn kötöttek házasságot - egyke marad t volna, ha nem könyörög
folyama tosan a szüleinek, hogy neki kell egy testvér, egy kisfiú, akit
Barnabásnak hí vnak, mint a kedvenc barna mackójá t.
Édesanyjuk középiskolai tanár vol t - közel a negyvenhez - a mikor egy
egyetemi évfolyam-találkozón összefutott az akkor már jóval ötven f elett járó professzorával, aki nem sokkal korábban temette el rákos b eteg feleségét. A találkozón soka t beszélgettek, és a mikor Márta már
hazafelé tartott, a vona ton a rra gondol t, meghívja ő vendég előadónak a
professzort az éppen végzős osztályába – há tha kedvet kap valaki a hhoz, hogy azon az egyetemen tanuljon tovább, a hol egykoron ő is. Ez a
meghí vás egy pénteki napra szól t, és a professzor a szíves mara sztalást
– miszerint nézzem már szét a kedves alföldi kisvárosban, ha már egyszer i tt já r – elfogadta, és a hétvégét a tanárnővel töl tötte. A találkozást újabbak követték, és nem egészen fél év múlva feleségül kérte
egykori taní tványát. Ebből a házasságból született előbb Dóri, majd
Barna.
Mártika osztálya alaposan meglepődött, a mikor öt év múlva – az első
osztálytalálkozón – az osztályfőnökük kétgyerekes anyukaként jelen t
meg, hiszen már szinte mindenki elkönyvel te azt, hogy „öreglány” marad. Örömmel hallgatták a nem mind ennapi történetet, főleg az te tszett nekik, hogy Dóri olyan állhata tosan követel te az öcsikét, hogy a
kívánsága teljesül t, hiszen kisfiú született.
Persze vol tak évek, a mikor Dóri má r-má r megbánta, hogy testvére van.
Imádott éd esapja gyakran kivételezett a „trónörökössel”: míg Dórá t
szigorúan fogták, és a reformá tus általános i skola után a megyeszé khely legerősebb gi mnáziumába küld ték tanulni, és kollégiumban kellett
laknia, az öccsétől nem követelték meg a ki tűnő bizonyítványt. Barnabás
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végtelenül lezser vol t, nemegyszer az évismétlés réme fenyegette már
az általános i skolában is, és szemrebbenés nélkül hazudott idősödő sz üleinek, ha szá mon kérték a lógásai t. Édesapjuk hetvennégy évesen hal t
meg, és ezután a fiúra szinte senki sem tudott ha tni: ki marad t a sza kközépiskolából, éjszakázott a haverokkal, és Má rta asszonynak azt is
meg kellett érnie, hogy a mikor egy á tbulizott szomba t éjszaka után
még másnap délelőtt sem kerül t haza, végül a detoxikálóban leljen rá.
Vol t, hogy dolgozott, de inkább csak édesanyjá t vagy - időközben a főiskola mellett munká t vállaló - nővérét pumpol ta egy kis pénzért. Amikor nagykorú lett, egy darabig még a helyi nyomdában vol t segéd mu nkás, de persze a há ro m műszak, a folyama tos hőség és vegyszerszag
nem tetszett neki. Ennek ellenére dolgozott ott pá r hónapot, mert felfedezte, hogy ha összedarabolja a használ t alumínium nyomólemez eket,
és kabá tjában kilopja azoka t a gyárból, azért pénzt kap egy orga zdá tól.
Két barna széldzseki t va rrt össze, és a kettő közé rejtette a lemez eket – sőt, később a méregdrága nyomdai festékeket is – mindaddig,
amíg valakinek a portán fel nem tűnt, hogy a legmelegebb nyárban is
dzsekiben jön ki a gyárkapun - ami t még ráadásul látha tóan jól le is húzott a „szajré” súlya. Óriási szerencséje vol t, hogy a gyáregység vez etője édesanyja egy korábbi taní tványa vol t, így nem jelentették fel,
csak azonnali ha tállyal fel kellett mondania. Édesanyja majd meghal t a
szégyentől, amikor a vol t taní tvány fel hívta őt és tá jékozta tta.
Részben a történtek mia tt tud ta rávenni az anyukájá t, hogy adjon a nnyi
pénzt neki, a miből Angliába mehet szerencsét próbálni. A taná rnő arra
gondolt, talán a távolság mia tt felébred a felelősségérzete, ezért el őteremtette az útra valót. Dóri megpróbál ta lebeszélni, féltve a ttól,
hogy nyelvtudás nélkül nem fog boldogulni, de Barnával nem lehetett
bírni, azt mond ta, minden kezdet nehéz, de ma jd meglátják: ő boldogulni fog. Persze, fél év sem telt bele, és bebizonyosodott, ho gy a külföldi
munka vállalás sem mindenkinek sikerül: végül a testvérének és édesan yjának kellett Ba rnabást hazahoza tnia egy Angliába járó csoma gfuvarozó
vállalkozóval – mert repülőjegyre valója természetesen nem vol t. Munkát ezután i s alig-alig talál t, vagy ha mégis: az i talozó életmódja, a hi-
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ányzásai mia tt rövid úton ki tel t a becsülete. Ezután – hogy tetézze a
bajt – egy háromgyermekes rendőrnővel köl tözött össze, egy rendőrs égi körzeti megbízottal, aki től ha ma rosan egy kisfia született: Jánoska.
A ki sfiú születése után nagyon fogadkozott, hogy megvál tozik, hogy f eleségül veszi Anná t, és jó apja lesz a gyerekeknek, de má r az esküvő
napján beütött a krach: még mielőtt a háza sságkötő terembe indultak
volna, beállított hozzájuk egy Ba rnánál legalább tizenöt évvel idősebb
nő, akivel állítólag még Angliában él t együtt. A nő közöl te, hogy miután
Barna haza jött, kiderül t, hogy terhes, és most utána jött a kisfiával,
ta rtsa el őket is. Az esküvő, persze, el ma rad t, a vőlegény bána tában jól
leitta magá t, majd összepakol t egy bőröndbe és egy barna ka tonai há tizsákba, aztán az anyukájá tól az esküvői vacsora kifizetésére kapott
pénzzel el tűnt otthonról.
Hosszabb ideig nem hallottak Barna felől. Kisfiának anyja sem akad t
nyomá ra, így nem vol t, aki gyerektartást fizessen, d e Márta asszony
amennyi re lehetett, tá moga tta őket egészen haláláig. A másik hölgyről,
és a má sik kisfiúról nem hallottak többet, így azt sem lehetett tudni,
igaz volt-e az állítá sa, mi szerint Barna a gyermek apja.
Telt– múlt az idő, Dóra befejezte a főiskolá t, taní tani kezdett egykori
iskolájában, és mellette angolóráka t adott. Huszonöt évesen férjhez
ment egy fiúhoz – akinek korábban nyelvóráka t adott - született egy
kislányuk és egy ki sfiuk. Már tí zéves is el múlt a kislánya, Nóri, a mikor
hegymá szó nyári táborba ira tkozott be. Ez a tábor Csobánkán vol t, az
ottani iskola tanulói cserediákként nyaral tak az Alföldön, Nóri osztálya
pedig ismerkedett a hegyekkel. Dóra félve enged te el a korábban té riszonyban szenvedő kislányát a táborba, de megnyugta tták, hogy ho zzáértő sza kemberek többek között éppen a tériszony leküzdésében
fogják segí teni őket.
Ahogy tel tek a napok, Nóri egyre lelkesebben telefonál t haza, hogy milyen szép helyen van a tábor, mennyire jól érzi magá t – így édesanyja
félelme alábbhagyott. El ha tároztá k a férjével, hogy a harmadik hétv égén meglepik a kislányt, és el mennek hozzá a táborba. Ha tényleg jól
érzi magá t, maradha t még egy hétig, ha vi szont haza a kar jönni, há t
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magukkal hozzák. A kérdéses napon élénk szél fújt, de a csoport vez etője úgy döntött, ennek ellenére ki mennek a Holdvirág -árokhoz, hi szen
a gyerekek nagyon vá rták, hogy komolyabb pál yán is kipróbálhassák az
Oszoly-szikla aljában tanul taka t. A kiskovácsi pszic hiá triai intézetig
busszal mentek, onnan indultak túrázni: a veze tőjük megígérte, hogy az
úgynevezett „ősember barlangot” is lá tni fogják – ennek érdekében
lámpáka t is vi ttek magukkal. A gyerekek előbb teljesen együtt hala dtak, de a hogy a szépséges táj eléjük tárta „kincsei t”, bizony el ma radoztak: vol t, aki a tavalyi, barna tobozt gyűjtötte, hogy majd hazaviszi
anyukájának, má sok pedig az érett erd ei sza mócá t csipegették, vagy a
pillangókat kergették, a míg el nem érték a patak medrét. Azt terve zték, a barlangig mindenképp el mennek, hiszen mind enki be akart k ukucskálni: nagyon élvezték, hogy a magukkal hozott zseblá mpával bevilágítha tnak, és nagyot kurjantha tnak a barlang szájánál.
Dóra kislánya ma rad t utoljára, mert tartott kicsi t a barlangba való b ehajolástól, de végül is - nyakában az otthonról hozott elemlá mpával – lehasal t a lyuk szélére. Ebben a pillanatban lépteket hallott, ijed ten há tranézett, és egyensúlyá t vesztve a barlangba csúszott – azaz csak csúszott volna, mert a nyakában lógó zseblámpa megakad t egy kiálló gy ökérben, és a bal karjá val is meg tudott kapaszkod ni egy kiálló ágban.
Kétségbeesetten felkiáltott, mire a léptek felgyorsul tak, és a követk ező pillanatban egy rossz arcú, sovány idegen hasal t mellette: két kézzel
próbálta vi ssza húzni az ijed ten kapálózó gyermeket a gödör szélére.
Nóri nem tud ta, mi től félt jobban: a leeséstől vagy az idegentől, de végül kissé megnyugodott, mert a férfi próbál t ked vesen beszélni hozzá,
hogy ne kapálózzon, hi szen akkor akár együtt is beleeshetnek a gödö rbe, melynek alján éles kövek sorakozta k. Mire ki tud ta emelni a rémül t
kislányt, a túravezető is vi sszaért, és nem győzött hálálkodni a férf inak, hogy segített, mielőtt nagyobb baj lett volna. Mint kiderült, a férfit a közeli intézetben kezel ték, d e néha kiszökött, hogy az erre járó
turistáktól némi pénzt, vagy cigarettá t ta r háljon.
Mire a csoport vissza tért a faluba, Nóri szülei má r a Csobánkai iskola
előtt vártak. A kislány persze sírva rohant el mesélni a történteket, a
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szülők pedig az első ijedség után kérték a túravezetőt, vezesse el őket
a kórházhoz, hagy meg tudják köszönni annak a férfinak a segítséget.
Beül tek a kocsiba, és odahajtottak az épület elé, ahová már épp vissz aért a kopott, szürke nadrágot és barna, kockás inget vi selő férfi – akiben Dóri megdöbbenve ismerte fel sajá t, rég nem látott öccsét. Kis Dóra az öccsének, Ba rnának köszönhette a lánya életét.

Győri Nagy Attila: Szégyen
„Az nem is nő! Az nem i s nő …” - Ka talin fejében ez az egy monda t ismételgette önmagá t, szinte má r fészket rakva a tuda tában. Egyszerre é rzett elkeseredettséget, szégyent és vala mi szá mára ismeretlen új erőt,
ami á tjá rta, szinte má r széthasí totta mellkasá t. Legszí vesebben felüvöltött volna, beleordí tva a gyerekek arcába, hogy de igen, nő vagyok.
Nő és érző ember! Tanárévei ala tt többször találkozott má r a gyermeki
kegyetlenséggel, meg i s szokta volna, ha ez nem róla szólna. De most ő
volt a célpont.
Kinyitotta az optikus bejára ti ajtajá t, és ha tározott mozdulattal a
pulthoz ment.
- Egy 1,5-s dioptriájú konta ktlencsét szeretnék.
Gyorsan vá sárol t, mintha egy bel ső hang uta sí totta volna, mi t vegyen.
Az üzletekben azonnal kiszúrta a zsákmányoka t, felpróbálta őket, fiz etett, és már ment is a következő üzletbe.
- Azt a fekete necchari snyá t kérném. - Ebből a miniruhából kérnék egy
„S” -méretűt. - A kiraka tban lévő vörös rúzsból kérnék egyet. - Lépc sős
hajvágá st kérnék, egyenesre vasalással és előre pá r szőke tincset.......
Mire hazaért, hullafáradt lett. Vett gyorsan egy fürdőt, lefőzött egy
erős feketét, majd vett egy nagy levegőt. Tetszett neki az új frizurá ja,
még ha merőben szoka tlan is vol t, úgy érezte, egy új ember néz vele
szembe a tükörben. Végigkente lábait testápolóval, mert a borotválá stól kicsi t ki szárad tak, aztán komótosan felvette az új ruhái t. Most jön
a neheze - gondol ta, hiszem má r hosszú évek óta nem ha sznál t sminket.
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Némi bizonytalankodás után egész ügyesen elboldogult, a végén még a rra is marad t energiája, hogy kifesse a körmei t, és belebújjon a tűzpi ros
tűsarkújába. A tükör előtt állva kinyitotta a szemei t, végignézett ö nmagán, és gyors leltár után az első szó, ami eszébe jutott, a kurva vol t.
„Kiss Ka talin, a példás életű ma tema tika tanár, a mint éppen strihelni i ndul!” Elnevette magá t. Kacagva leül t a kanapéjára, és elkezd te kevergetni kávéjá t. Merőben új és kicsi t furcsa érzések tombol tak benne,
önkéntelenül is piros körmei t nézte. „Még a kezemet is másképp ta rtom” „Kiegyenesedve ülök!” „J é, nekem milyen jó lábaim vannak!”
Valamilyen erő a rra késztette, hogy felálljon, kimenjen a lakásából
egyenesen a térre, amin emberek százai rohannak keresztül és tudassa
a világgal: „Megjöttem, i tt vagyok, nézzetek rá m! Jó nő vagyok?” Szembe jött vele egy idős pár, komótosan, mint akik délutáni sétájuka t élvezik. Ahogy végigfutott a testén a pár férfi tagjának tekintete, elég edettséget érzett. Először észre sem vette, hogy a mellette sétáló
hölgy szinte felnyársalja a szemével.
- Szégyellje magá t! -szinte kiáltotta az idős nő. Ka talin pedig boldog
volt. Nagyon boldog. Csak annyi t tudott rebegni, hogy - Köszönöm! Nagyon köszönöm!

Dobrosi Andrea: Maroknyi fény vagy
Lehetsz gyertyán,
mécsesen,
síron,
ma roknyi fény vagy,
ma roknyi fény csak,
de a ma rkom a minden,
ebben az izzó
narancsligetben,
s csak nézlek,
nézem lobbanásod,
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Te vagy,
nincsenek má sok,
lehetsz bárhol,
közel vagy távol,
sosem engedek a lángból,
mert létezel –
velem.
Egyszer maga ma t
úgyis megégetem,
ma rkom megkapod,
én is fénnyé olvadok;
most nézek
a temetőben szerteszét,
s a fák narancsa,
mi rá m terül:
az a sok levél.
Még egyedül vagyok,
egyedül...

Gősi Vali: Csak néztem a fákat... (Anyámhoz)
Nefelejcskék álomban lá ttalak
a régi kertben, almafák alatt.
Arcodon égszínű angyal-mosoly,
a felhőkből éteri dal fakadt.
Néztelek tágra nyíl t gyermekszemmel,
várta m, hogy indulsz, felém igyekszel,
elhozod újra a nyár melegét,
s a halódó fényt életre kel ted.
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Gyönyörű vol tál, mint egy varázsla t;
a belém szorul t ma roknyi bána t
egyszerre csak könnyedén fel szakad t,
s el tűnt veled, míg néztem a fáka t.

Kutasi Horváth Katalin: A Szépség koldusaként
Szerettetek? Lázban égtem. Lapul ta m a fa tövéhez.
Csönddé vál ta m, dideregtem, a tyá t vá rta m elesetten.
Szenet lopta m, vagont rakta m, kölest ettem, krumplit fal ta m.
Készül tem az estebéd re, mindig szükség lesz cselédre…
Vona ttetőn is hasal ta m, csak tiszta szí vvel szaval ta m.
Kérdi tek, hogy mi t szeretnék? Erre mi t i s felelhetnék?
Vona t elé leguggolni, já ték közben csúfolódni,
Vona tfüttyöt kiikta tni, sínek mellett sétálga tni …
Ha gyorsvona t vinne hozzád, zsebemet nem lel tároznád.
Nem találnád vallomásom, nem várnék az állomáson.
Nem talállak, túl késő már. Sínpár között múl t idő jár.
Hogyha szá monkéred vágya m, kérdezheted, hol az ágya m.
Vasút mellett éldegélek, ha vona t jön, el- elnézem,
Szállnak a fényes ablakok, elsuhannak árnyalakok,
Talán én is köztük vagyok, egy ki s jelet én is hagyok,
Téli éjszakába érek, e világba alig férek.
Tehervona tot rakodnak, éhes kutyák marakodnak.
Rakodópart hideg köve, egy gazdag lány aranyöve,
S Duna vizén a dinnyehéj – soha nem hagyták, hogy henyélj –
Mind bevillan, körbe forog, éles kerekeken robog…
Megindul a ma siniszta, az ingem még mindig tiszta,
Nincs bocsána t, tudom, érzem, az ingemet összevérzem.
Elveszí tem eszméletem, nem változik szeml életem.
Úgy érzem, hogy kolonc vol ta m, vagonok közt bujdokol ta m…
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Győri Nagy Attila: Találkozás
Tamá s belépett a vona t fülkéjébe és elfoglalta ülőhelyét. Ra jta kí vül
még két fia tal nő és egy idősebb úr vol t a kabinban. A két lány beszélgetett egymással, ő pedig elővette Maupassant-kötetét, és kinyitotta a
könyvjelzőnél. Szinte falta a szépirodal mi regényeket, de most inkább
fülelt. Az egyik lány hangja nagyon kellemesen zengett, nem tudott
má sra koncentrálni. Jobban megfigyelve nagyon csinosnak talál ta és
várta az alkal ma t, hogy a beszélgetés résztvevője lehessen. A lány néha
ránézett, rá mosolygott, a mi fura módon felzaklatta őt. Próbál ta visz onozni, de görcsösen rándul tak arcizmai, valahogy nem sikerült. Pár perc
múlva már feloldódott és lassan belefolyt ő is a sztorizásba. Többször
hangosan felnevettek, látha tóan mind hárman élvezték.
A Ta más szá má ra közömbösebb lány az idősebb úrral együtt Győrnél l eszállt, így kettesben marad tak. Megtud ta, hogy Annának hívják, de ez
egyáltalán nem lepte meg. Az Anna a kedvenc női neve és ezt a lányt
má shogy nem is hívha tják.
- Meddig utazol? -kérd ezte tőle.
- Mosonmagyaróvárig. A nagyma má mhoz megyek.
- Ez szuper! Én is addig utazom. Nekem a szülei m laknak ott, évente
párszor meglá toga tom őket.
- Az enyémek győriek. Hozzá juk majd hazafelé ugrok be.
- És csak így, egyedül? -Tamás elérkezettnek lá tta az időt a puha tolásra, mert nehezen tud ta elképzelni, hogy egy ilyen szép lánynak ne l egyen bará tja.
- Igen, csak egyedül. A nagyim nem fog örülni, hogy férfi nélkül megyek
- mosolygott Anna . - Mindig azzal nyaggat, hogy mutassa m má r be neki
az udvarlóma t.
- Ahogyan az én szülei m is. Már a lakodalma mon táncolnának.
Mindketten felnevettek, de a tekintetük összeforrt, és tovább ta rtott,
mint a mi még semlegesnek tűnhetne. Igen; elkezd tek flörtölni egymá ssal. Valahogy minden olyan természetesnek tűnt, Ta más nem ismert m agára. Nem szokott idegenekkel szóba állni, most pedig önfeled ten cs e-
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verészik. Bár ő is megnézte a szép lányoka t, de tovább nem jutott v elük. Annával viszont könnyen jött a flörtölés, egyszerűen jól érezte magát vele.
Leszállva a vona tról telefonszá mot cserél tek, majd a lány törte meg a
csendet.
- Ide megyek csak, a Templom utcába.
- Rendben, akkor elkísérlek - még mielőtt meglepődött volna, hogy milyen ha tározott, megfogta Anna bőröndjét, és má r el is indultak.
A nagyi kint állt a háza előtt, és már messziről integetett. Mire odaértek, a szája má r a füléig ért.
- Szervusz, kisunoká m! -,kiáltotta. -Végre nem egyedül jöttél!
Bemuta tkoztak egymá snak Ta mással, de ő, persze, nem bírt laka tot
tenni a szájára:
- Mikor lesz az esküvő? -kérdezte a szokásos stílusában.
- Augusztusra tervezzük.
Abban a pillanatban, ahogy ezt Ta más ki mond ta, egymásra néztek Ann ával és megáll t körülöttük az idő. Se mókás, se vicces nem vol t a nézésük, szótlanul álltak egymá ssal szemben, szemükben megjelent a szer elem.

Holécziné Tóth Zsuzsa: Nem adom a lányom!
Sokféle ember, sokféle küzdelem létezik. Abban viszont, azt hi szem,
egyetérthetünk: a gyermekért folyta tott küzdelem a legnehezebb, a
legfájdalmasabb. Ha nincs foganta tá s, azért, ha van, azért – mert egy
gyermek sokféleképpen el veszí thető. A felnőttek közötti já tszmák és
csaták – a melyek a gyermek körül folynak – legtöbbször esztelenek és
átgondola tlanok, és e csa ták áldozatai mindig a gyerekek.
És hogy ez miért jutott most eszembe? Nos, a közelmúl tban összefutotta m egyik középiskolai tanárommal, akivel legalább tíz éve nem lá ttuk egymást. Miután beül tünk szülővárosom kedvenc cukrászdájába egy
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kávéra, beszélgettünk az osztálytársakról, és kölcsönösen érdeklőd tünk
egymás családjáról. Meglepődve hallgatta m szomorú történetét:
- Őszintén remélem, hogy fogalma sincs arról, Zsuzsa, milyen érzés három évi harc és csa tározás után föladni, és azt mondani: vége. Elfoga dni, hogy a vér szerinti lányom nem akar lá tni.
- Borzasztó. És mikor mond ta ezt önnek?
- Há t, a gyá mügyön, a békél tetés alkal mával. Iszonyú fájdal mas és hih etetlen. El múl ta m ha tvanéves, és má r alig reménykedem, hogy egyszer
talán megvál tozik, hogy lesz idő, a mikor újra szóba áll velem, és még
egyszer maga mhoz ölelhetem.
- De há t mi történt? Hogyan jutha ttak el idáig?
István ekkor mély sóhajtá ssal kiitta a kávéjá t, há trább tol ta a széket,
és lassan, szomorúan mesélni kezdett. El mond ta, hogy miután főleg a
gyereknevelési elvek különbözőségén folyta tott vi ták után megromlo tt
a kapcsolatuk a feleségével, a gyerek rájött, hogy anyja segí tségével a
két szülő kijá tszha tó egymá s ellen. Amikor ezt ő szá mon kérte, a ki slány hisztériázni kezd ett, hogy őt az apja terrorizálja. Több se kellett
az anyának, aki a férfi iránti dühét úgy vezette le, hogy módszeresen
ellene nevel te a ki slányt, majd közölte, hogy „ez má r helyrehozha ta tlan”, és ragaszkodott hozzá, hogy a tanár úr köl tözzön el közös lakásukból.
- A különköl tözés után mindössze háromszor találkoztunk Annával, és
többé nem jöhetett el lá tha tá sra. Ha telefonon hívta m, az anyja kinyomta, ha a kapun csöngettem, nem nyi tottak ajtót – pedig látta m,
hogy lebben a függöny, otthon vannak. Ami kor a gyámha tóság segí ts égét kértem, vádakkal illetett. Azt állította, hogy fél tőlem, mert bántotta m. Még hogy én kezet emeletem rá? Az i mádott lányomra?
A vádak alól, természetesen, fel mentettek, d e a gyereket továbbra
sem lá tha tta m, azt mond tá k ott a gyá mha tóságon: egy anyá t semmi re
sem lehet kényszerí teni. Nem ad ta m föl, fél év múlva újra próbálkozta m a hiva talban. Az egyik meghallgatáson a szociális gondozónak fe ltűnt, hogy a gyerek valami t má sként mond, mint korábban: rájött, hogy
nem az igaza t mond ja, hanem azt, a mi t az anyja betaní t neki, vagyis a
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jegyzőkönyv szerint „Anna az eseményeket az anya magyaráza tain keresztül látta tja”. Hosszan tartó vizsgálatok és hercehurca után a b izottság végül ki mond ta: az apa képes lenne a rra, hogy biztosí tsa az
egészséges személyiségfejlődést a lánya szá mára.
Időközben azonban a kislány tizennégy éves lett, és mire az apa elérte
volna, hogy ismét legyen lá tha tása, a gyerek azt nyilatkozta a gyá mhatóságon: „nem akarok kapcsola tot tartani az édesapá mmal ”. István ekkor omlott össze, aztán lassan beletörődött mindenbe. Aki betöl ti a 14.
életévét, annak joga van eldönteni, akar-e kapc solatot ta rtani a vér
szerinti szüleivel, innentől kezd ve nem kötelezhető rá.
Az apa most naplót vezet. Naponta ír a kislányának, leírja benne, hogy
mennyire szereti, hogy mindig rá gondol - bízva abban, hogy egyszer
még megmuta tha tja neki. És hogy legalább néha lássa, időnként el megy
a gimnázium elé, vagy az uszodához, a hová a lánya edzésre jár. Rége bben egy-egy születésnapon a régi lakásuk közelében várt rá, hogy á ta dhassa ajándékai t. A lány ilyenkor riad tan ránézett, tá skájába rejtette a
kapott já tékot vagy könyvet, és rohant tovább, anélkül hogy egy szót is
szól t volna hozzá, vagy megölel te volna.
- Nem adom fel. Várom, hogy egyszer eljön, becsönget, hogy azt mon dja
„apci itt vagyok, szeretl ek, most már nagy vagyok, el mertem jönni ho zzád”– mond ja, és könnybe lábad a szeme. – Ha eljönne, ha keresne, lenne
mi t mondanom neki. El mondanám, mennyire szeretem, megmuta tná m a
neki írt naplót, hogy megértse: sosem szűnt meg a szeretetem irányában, hogy milyen öröm vol t szá momra a születése, és hogy ha majd elég
nagy lesz, el kell mondanom neki egy ti tkot kettőnkről.
A férfin lá tszott, hogy legszívesebben tovább beszélne, de nem tud ja,
belekezdjen-e? Én pedig nem mertem rákérdezni, mi az a ti tok. Felállt
az asztal tól, felsegí tette a kabá toma t, és megkérd ezte, merre megyek?
Mond ta m, hogy ki a temetőbe, éd esanyá m sí rjá hoz. E rre felajánlotta,
hogy kivisz.
- Itt parkolok a postánál, jöjjön, elvisz em. Úgyis régen vol ta m már a feleségem sírjánál.
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- A felesége? Meghal t Anna anyukája?
- Nem, nem ő. Gabriella él és virul, van egy új barátja, sőt, talán nem is
új, lehet, hogy ő volt a fő ok a válásunkra, a lányunk, ugye, csak eszköz,
hogy ne kelljen magyarázkodni annak idején. Természetes, hogy maguk
ott az iskolában nem tud ták, hogy vol t egy korábbi házasságom, hi szen
mi re maguka t taní totta m, má r Anna is megszületett, mi ért is tud tak
volna az én korábbi életemről? Na, jöjjön, amíg kiviszem a temetőig,
elmesélem ezt is – ha má r ennyi t el mond ta m, ne hagyja m félbe.
Az az igazság, mielőtt Gabriellát megismertem, én Szegeden taní to tta m a tudományegyetemen oroszt és történel met. Azért oroszt is,
mert én az egyetemet Moszkvában végeztem, a hol az édesapán nagyk övet vol t ha tvanas években. Ott ismertem meg Olgá t is - a későbbi feleségemet – évfolyamtársa k vol tunk. Ami kor végleg hazaköl töztem, velem
jött, összeházasod tunk, és született egy fiunk, Iván – aki ma má r ha rmincéves, és Angliában dolgozik kuta tóorvosként.
A temetőig persze nem ért véget a történet, így István megvárta, hogy
vegyek három csokor virágot, és ő is vett egy kis koszorút csupa vadvirágból. Együtt indultunk el a sírok felé: a felesége ha mvai közvetlenül a
temető elejénél lévő urna ta rtó oszlopok egyikén vol tak el helyezve.
Megvárta m, a míg elrendezi a koszorút, és valahogy természetes volt,
hogy utána jön velem tovább az én hozzá ta rtozói m sírjához is – közben
folyta tva a megha tó történetet.
- Negyvenkét éves volta m, a mikor rákos lett, szinte hónapok a la tt el vi tte a tüdőrák és a kapcsolódó áttétek – őt, aki soha életében egyetlen
szál cigarettá t sem szí vott el. Nagyon fájdal mas vol t a halála, úgy éreztem, soha többé nem fogok senki t szeretni – mond ta, és közben ismét
könnybe lábadt a szeme. Naponta já rta m a sírjá hoz, és fogalma m sem
volt, hogyan folyta ssa m az életet nélküle.
- És Gabriella? – kérdeztem, hogy el tereljem a szót erről a fájdalmas
emlékről.
- Ó, há t ő csak úgy berobbant az életembe! Vol t egy egyetemi rende zvény, a melyre muszáj vol t el mennem, és ott mu ta tta be nekem őt az
egyik taní tványom. A nővére vol t, nála m tíz évvel fia talabb, túl egy gy e-
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rektelen, rossz háza sságon és egy váláson. Gabi maga vol t az életerő:
jött, lá tott és győzött! Egész este ott csacsogott mellettem, hazafelé
má r együtt mentünk, és ha marosan elválasztha ta tlanok lettünk.
Látta m a tanár úron, hogy az emlékek ha tására fölvidul az arca, szeretettel mesél arról a boldog időszakról, a házasságkötésükről és az id eköltözésükről: igaz, itt a kisvárosban nem taní tha tott egyetemen, de
boldogan vállalta a középiskolai állást is szerel méért, aki idősödő szülei
mia tt akart i tt élni. Fotót vesz elő, melyen ők hárman látha tóak: Anna
még csak ha t éves, az anya egy nagyon szép, tüzes fekete szemű, csinos
asszony, aki látha tóan eléged etten dől há tra a fényképésznél a kanapén,
magá hoz húzva a mosolygós copfos kislányt, aki közben az édesapja k ezét fogja.
- Ugye szépek vol tunk? – kérdi István, és látom rajta, hogy tényleg fontos a véleményem szá má ra.
- Igen, nagyon. Sugárzóan szép asszony a vol t felesége, és tündéri a kis
Anna – nyújtotta m vi ssza a fotót, melyet gondosan el helyezett az ira ttá rcájában mi előtt újra rá m nézett volna.
- Szép pár vol tunk, feladta m érte az egyetemi állást, eljöttem vele ide,
de sebaj: ha nem így lett volna, nem taní tha tta m volna maguka t, és az
nagy kár lett volna. Ri tka összetartó osztály vol t a maguké, Zsuzsa!
Ezután újra az iskoláról kezd tünk beszélni, közben kivi tt az állomásra,
és én ki szállta m az autóból. Elbúcsúztunk, telefonszá mot c serél tünk.
A hazaúton nemigen tud ta m kiverni a fejemből a hallottaka t. Váltig
azon gondolkozta m, hogy lehetne segí teni, és vajon mi az a ti tok, a mi től
még mindig óvja a kislányt, és a mi t – úgy éreztem – talán meg szeretett
volna osztani valakivel. Arra gondolta m, ha következőleg otthon járok,
felhívom, há tha a beszélgetéssel segí tek osztozni a bána tán.
Két hét sem tel t el, amikor egyik este csörgött a telefonom: a tanár úr
volt az, fel hívott, hogy elújságolja: állásajánlatot kapott jelenlegi lak óhelyem egyetemén, és bár Anna mia tt még mindig nem tudja, hogy vá llalja-e, úgy döntött eljön, meghallgatja a dékán ura t, és ha lenne időm,
szívesen találkozna ismét velem.
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Örömmel mond ta m igent, és vá rta m a találkozást, a melyre az egyetem
melletti ká vézóban kerí tettünk sort a megbeszélése után. El mond ta,
hogy az állás megfelelne – az egyik vol t kollégája ajánlotta őt, akivel
még Szegeden dolgozott együtt –, de aggódik: mi lesz, ha Anna keresi,
és má r nem találja a régi cí men? Azt válaszol ta m, talán még évek fo gnak eltelni, mikorra a lánya rászánja magá t az anyai tiltás ellenére arra
a beszélgetésre. Hagyja meg Gabriella húgánál a címét és a telefonszámá t, nem köl tözik a világ végére, innen másf él óra alatt akár kocsival,
akár vona ttal oda tud utazni.
Ez a tanács lá tszólag megnyugta tta, ezután mesél t az ú j munkáról, arról, hogy itt a Pilisben kuta tómunká t is tudna majd végezni, nem csak
taní tana – majd vá ra tlanul ezt mond ta:
- Zsuzsa! Ismeri maga ezt a mondást? „Két dolog van, a miért egy nő
mindent megtesz. Azért, hogy legyen gyereke, és azért, hogy ne legyen”. Nos, há t ez az a ti tok, a miről nekem majd egyszer beszélnem kell
a lányommal – mond ta mély sóhajtással, és rá m nézett. Terhelhetem én
önt ezzel? Úgy érzem, muszá j róla beszélnem valakivel, mert ez a ti tok
engem megöl, halálra kínoz, és úgy érzem, önben – illetve, ha megengeded: benned – megbízha tok. Szeretném, ha tegeződnénk – mond ta olyan régen vol tál a diákom, hogy már egymáshoz öreged tünk.
- Köszönöm, tanár úr! Természetesen, soha, senkinek nem beszélek e rről sem és a múl tkori, temetői beszélgetésünket is tabunak tekintem –
mond ta m megha tód va attól, hogy ennyire bízik bennem.
- Tudnod kell, hogy az esküvőnk után nem sokkal Gabriella előállt az ö tlettel, hogy nem vagyunk mi még olyan öregek, jó lenne egy közös gy erek. Az én fiam már egyetemista vol t, ott ma rad t az én szegedi lak ásomban, őt nem tekintette gyerekének, vágyott az anyaságra. Boldogan
beleegyeztem. Legalább fél év telt el azzal, hogy próbálkoztunk, de nem
akart teherbe esni. Nem vol t már egészen fia tal, de nem gondol tunk
semmi rosszra, el mentünk egy specialistá hoz, aki Gabi t megvizsgál ta, és
azt ja vasol ta, vegyünk részt egy lombik progra mban, mert lehetséges,
hogy mivel még sosem volt várandós, a 36 évével kissé túlhaladt má r az
ideális koron. Megfogad tuk a tanácsá t, és a legnevesebb orvoshoz men-
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tünk, aki már szá mtalan házaspá rnak segí tett. Amikor megfogantak a
petesejtek, sírtunk örömünkben – és aztán akkor is, a mikor elveszí te ttük őket. Ezt megismétel tük háromszor, majd közöl ték velünk a lesújtó
hírt: a feleségemnek osztódásra képtelen petesejtjei vannak, nekünk
má r csak akkor lehet gyerekünk, ha szerzünk egy egészséges petesejtet egy fia tal nőtől.
Először elképedünk az ötlettől – de hát ilyen nincs is, erre adnak engedélyt? – majd gondolkodni kezdtünk, és ismét a professzor úrhoz fordu ltunk. Ő el mondta, hogy vannak fiatal lányok –zömükben egyetemisták –
akik jó pénzért vállalkoznak erre: eladnak egy életképes petesejtet, ami t
ő megtermékenyí t, visszaülteti – Gabi méhébe, ő pedig kihordja. Adott
egy közvetí tői címet, de nem találtak szá munkra megfelelő biológiai
anyát. Végül a segítség onnan érkezett, ahonnan nem is remél tük: 1999
júliusában felhívott az áldott emlékű első feleségem öccse Oroszorszá gból, hogy a főnökének a lánya felvételt nyert a JATE -re, de nem tud magyarul, és arra kér ismeretlenül, vállaljam el, hogy néhány hónapon át tanítom a magyar nyelvre. Beleegyeztem. Valentina meg is érkezett, béreltek neki lakást a közelünkben, és én naponta tanulta m vele a nyelvet.
Amikor már viszonylag jól beszélt magyarul, elmondta m neki a mi nagy
bánatunkat, és ő felajánlotta, hogy ad nekünk petesejtet. Először nem
akart érte pénzt kérni, azt mondta, ellentételezésként tanítsa m tovább,
de én ebbe nem egyeztem bele: felajánlotta m háromszázezer forintot,
és kértem, közjegyző előtt tegyen nyilatkoza tot, hogy soha semmilyen
körülmények között nem követeli vissza a születendő gyermeket.
Megismerkedett a feleségemmel, tájékozta ttuk a fel tételekről, és ő
vállalta a beava tkozással járó tortúrá t - szűrővizsgála t, antibiotikumos
kezelés, sejtlevétel. Miután megtörtént a beava tkozá s, és megfogant a
lányom, közjegyző előtt lemondott a megszüle tendő babáról, és elvál tak
útjaink. Leírha ta tlan vol t az örömünk! Negyvenha t évesen apa lettem húsz évvel a fiam születése után. Óvta m és fél tettem őt, aki t az éde sanyám emlékére Annának keresztel tünk, és az égvilágon mindent megadnék érte, hogy mellette m nőhessen fel – mond ta könnybe lábadt
szemmel, és rá m nézett:
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Ugye érted, micsoda gyötrelem ez? Hiszen ez a kislány az enyém, csak
az enyém! A feleségem soha sem lehetett volna anyává, ha nincs ez a
taní tvány – mintha az első feleségem az égből üzent vol na általa!
Mire István a történet végére ért, már az én szememből is szi várogtak
a könnyek. Átéreztem a fájdalmá t, megértettem az aggodal má t. Végül
megkérdeztem:
- És hol van most ez a közjegyzői okira t, a mi a lányod származásá t ig azolja?
- Betettem egy széfbe, és annak kulcsá t rábízta m a fia mra. Ő tudott
mindenről, felnőtt ember vol t már, megértette Gabriella gyermek utáni
vágyát, soha nem tette szóvá, hogy az új házasságomban mi ért akarok
egy közös gyereket.
- Az még nem jutott eszedbe, hogy a feleséged pont emia tt tiltja tőled
a lányotoka t? Nem akarja, hogy beszélj vele, nehogy az iránta érzett
bosszúvágytól hajtva eláruld a lányodnak a származásá t?
- Nincs bennem bosszú, csak szomorúság. Soha nem tennék ilyet őell ene, de a kislánynak egyszer majd meg kell tudnia az igazságot, hogy
csak az én vér szerinti gyerekem, ezért képtelenség hogy én őellene valaha is valami rossza t tettem volna - bármi t is mondott neki a nevelőanyja. Lehet, hogy én akkor má r nem is élek – sóhajtott f el –, és majd a
fiam adja á t neki az okira tot… de egyszer meg kell tudnia.
Nemsokára elbúcsúztunk, és ő haza tért. Végül nem vállalta el az egy etemi állást, ott ma rad t az alföldi kisvárosban, hogy közel legyen a l ányához, ha az mégis keresné.
Eltel t egy év is, mire újra hallotta m felőle: ismét ő keresett, megérde klődte, mikor megyek megint haza, mert valami t fel tétlenül el akar mo ndani, de nem telefonon. Megbeszél tük, hogy következő héten, kedden
elém jön az állomásra, és kivi sz a temetőbe. Elém jött, és lá tta m rajta,
hogy nagy a baj: egy összetört ember várt az állomáson, talán napok óta
nem aludt, és szinte zavart vol t:
- Képzeld, hívott a sógorom Oroszországból! Anná m biológiai anyja a utóbalesetben elhunyt, és a szülei az i ra tai között megtalálták a kö z-
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jegyzői nyilatkoza tot! Mivel Valentina az egyetlen gyermekük vol t, most
ide akarnak jönni, hogy lássák az unoká juka t, és ha c sak lehet, magukkal
akarják vinni! Ez persze képtelenség, ezt nem engedem, még ha jelentős
vagyon várna is rá odaá t, a ha táron túl. A sógorom nem árul ta el nekik a
telefonszá moma t, de ott van az okira ton minden ada tom, a szegedi c ímem, a mi most a fia m lakása, de mi vel ő Angliában van, a lakást kiad ta,
és a bérlő velem ta rtja a kapcsola tot. Csak idő kérdése hogy megtalá ljanak…és Anná t is! Napok óta nem alszom, gyötrődöm, mi t tegyek?
Zavarodottan állta m ott a rá m zúduló információk ha tá sa alatt. Hogy is
adhatnék jó tanácsot? Mi t lehet egy ilyen helyzetben mondani? Jogilag ,
persze, rendben a dolog, hiszen lemondott a gyermekről, annak lá tha tási jogáról a z anya – de morálisan? Ezek az idős emberek, akik elveszítették egyetlen lányuka t, mint utol só szalma szálba kapaszkodnak a tudatba, hogy mégis van utódjuk, lesz örökösük, lá tha tják az unokájuka t!
Nehezen szólal ta m meg:
- Beszélned kell a feleségeddel. Azt hiszem most jött el a pillanat, hogy
leüljetek há rman, és beavassá tok a lányotoka t születésének körül ményeibe. Nem várha tod meg, hogy Valentina szülei ideérjenek, felkuta ssák őt, és tőlük értesüljön róla. Nem, ezt nem várha tod meg…
- Jaj, Zsuzsá m! Ha tudnád, ez milyen kivi telezhetetlen! Gabriella elzárkózik a velem való minden kapcsola ttól. Hiába is próbálnám f elhívni, l evágná a kagylót, hiába csöngetnék, nem nyi tna ajtót! De még ha tudomására tudná m is hozni, miért keresem, azonnal vádaskodna, hogy ezt
azért találta m ki, hogy elvegyem tőle a gyereket… nem-nem, te nem i smered őt! És már én sem – tette hozzá csend esen.
- Na vá rj csak… mi lenne, ha felhí vnád a közjegyzőt, ha neki szólnál , és
megkérnéd, hí vassa be magá hoz Gabi t az oki ra t mia tt, és ott találko znátok? Oda biztosan el menne, a közjegyző tájékozta tha tná a tőled ha llottakról, és te csak azt követően lépnél be az irodájába. Nem hi szem,
hogy a hír hallatán ne esne annyira kétségbe, hogy hajlandó legyen tá rgyalni veled.
- Lá tod, ez talán kivitelezhető. De jó, hogy felhívtalak! Elvi szlek a temetőbe, és utána kérek időpontot a közjegyzői irodá tól. Ha a kö zjegyző
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beidézi Gabit, biztos el megy, mindenképpen tudni akarja ma jd, mi van
az okirattal, ami mia tt találkoznunk kell.
A terv bevál t, a közjegyző előbb Gabival beszél t, ma jd a másik szobából
behívta Istvánt, és így kénytelen vol t szóba állni vol t férjével. A megbeszélés végén belátta, hogy nem hallgatha tják el Anna előtt a történteket, csak azt kérte, ő beszélhessen előbb a lányukkal. Miután ebben
megegyeztek, ígéretet tett volt férjének, hogy á tadja a címét és a telefonszá má t a lányuknak, és ha Anna úgy dönt, hogy lá tni akarja az a pját, ezek után nem gördí t akadályt a találkozás elé.
Két héttel a közjegyzőnél tett lá toga tás után csöngettek István lak ásán. Anna ál t a kapuban:
- Szia, apu! Erre sétál ta m. Bejöhetek?
A férfi szeme tágra nyílt a csodálkozástól: a lánya úgy viselkedett,
mintha csak a múl t héten vál tak volna el.
- Há t persze, gyere be, és ülj le, ahová kedved ta rtja – mond ta elérzékenyülten, és alig bírta vissza tartani a könnyei t.
A lány kicsit szétnézett a lakásban, majd leült a kandalló elé. Nézte pár
pillanatig a fellobbanó és elhaló lángokat, aztán szemét az apjára eme l te:
- Anyu mindent el mondott a születésem körül ményei ről. Beszél t az
orosz nagyszülei mről is, akik látni akarnak. Apa! Én szeretném őket
megismerni. Kérlek, taní ts meg nekem pár orosz szót addig is, míg ideérnek.
- Jó, persze, kislányom. De mégis, hogy gondolod?
- Ha akarod, minden délután eljövök, hogy gyorsabban haladjunk a
nyelvtanulásban.
- Édes kicsi lányom! Te nem i s tudod, mekkora örömet szereznél ezzel
nekem!
- Tudom, apci! Mindent, a mi t el mulasztotta m, szeretnék pótolni veled.
A történet i tt lassan véget ér. István és a lánya nagyon sokat találko ztak ezután, és egyik nap tanulás után á tad ta a naplót is, melyet éveken
árt írt a lányának. Kapcsola tuk újra szorossá vált, és együtt készül tek a
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nagy napra, a mikor István sógorának a közvetí tésével az idős orosz
nagyszülők is megérkeztek. Anna addigra sok szót megtanul t, de azért
az apa tol mácsol t nekik. A lá toga tás végén a lány ígéretet tett, hogy a
következő nyá ri szünetben meglá toga tja őket, de addig is szorgal masan
tanulja a nyelvet, hogy már egyedül is elboldoguljon „ a nagy Oroszo rszágban”, ahogy azt Igor nagypapa emlegette.

Dél Tamás: Édenkerti dilemma
- Ádá m! Ma megkeresett egy inga tlankereskedő és jogtanácsadó.
- Igen?
- Azt mond ta, hogy vala mi t nem vettünk figyelembe, amikor beadtuk az
igényünket az új családsegí tő progra mba.
- Mi t?
- Azt, hogy a telkünk közepén van egy védett fa, ami t nem lehet ki vágni.
Így lehet, hogy nem fogjuk megkapni az épí tési engedélyt!
- Tudod jól, hogy az a „tiltott fa” a tulajdonosé. A szerződésünkben
benne van, hogy azt tartsuk tiszteletben; ne is nyúljunk hozzá.
- Há t ez az! Tulajdonos! Mi meg csa k ha szonélvezők vagyunk!
- Mi t aka rsz ezzel mondani, Éva?
- Az albérleti szerződ ésünk másból sem áll, csak hogy: - Ha nem tartjuk
be ezt és ezt az elvárá st, akkor...
- Csak a fa van til tva.
- Ma még csak a fa. És holnap?
- Ki beszél te tele a fejedet?
- Az inga tlankereskedő. A kígyó.
- Te hallgattál egy kígyóra?!
- Ádá m. Ez a kígyó tud beszélni. Ő már biztosan evett a til tott fáról.
Attól lett ennyire bölcs. - Képzeld el, mi lenne, ha mi is ennénk róla! Mi
mennyivel bölcsebbek lehetnénk!
- Isten nem azt mond ta, hogy bölcsek leszünk tőle; hanem, hogy meg
fogunk halni!
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- Lá tod? Már akkor i s terrorizált minket!
- Éva!
- A kígyó felajánlott egy új inga tlanszerződést. Azt mond ta, hogy ő tud
egy olyan jogi kiskaput, a mivel megvalósí tha tjuk a tulajdonosvál tást.
- Tulajdonosvál tást?
- Albérlőkből, főbérlők lehetünk!
- Hogyan?
- Azt mond ta, ha eszünk a til tott fáról, akkor „olyanok leszünk, mint I sten”! - Akkor Mi leszünk a Tulajdonosok, és szabadon rendelkezhetünk
az életünkkel!
- Muta sd azt a szerződést!
- Itt van....
- Te má r alá is írtad? Helyettem?!
- Az a kisebbik baj. Van rajta egy apróbetűs rész, a mi t nem vettem
észre...
- Lá tom. Több pont is van benne:
- 1. A családsegí tő progra m tovább él; de te ezután fájdalommal fogod
megszülni a gyermekeinket.
- 2. Elveszí tjük az állásunka t!
- Éva! Mások a mi állásunka t jutalomüdülésnek tekin tenék! Paradicsomi
környezetben új álla tfajoka t figyelhetek meg, és én adha tok nekik n evet; szeretettel gondoskod ha tok róluk. Te pedig botanikus vagy, új fákat ol tha tsz be, keresztezhetsz új vi rágoka t. - Ráadásul teljes ellátá ssal!
- De nem ma radunk munkanélküliek!
- Lá tom! Ingyen, robotmunka. Nincs több déligyümölcs!
- Növelje az egóda t a következő pont!
- 3. Uralkodni fogok ra jtad. - Há t többet nem fogsz dönteni helyettem,
azt má r most megígérhetem!
- Az utolsó, a legrosszabb!
- 4. „Vissza térsz a porba, mert abból vétettél.”. - Csak halálig ta rtó a
haszonélvezeti jog.
- Van ott még egy záradék...
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- Van egy kedvezményezett?
- Az inga tlanügynök, az a Sá tán! U tána ő lesz a Tulajdonos!
- Éva! Te má r „testemből való test vagy”; hogy i s téphetnélek ki magamból?
- De én még tudok tisztán gondolkodni. - A mi szerződésünknek vol t egy
védő pontja .
- Melyik?
- Ami t te úgy elí tél tél!: - Ha, nem teszünk eleget e kívánalomnak, és e zzel megtagadjuk az Atyánka t; akkor van lehetőség arra, hogy ezt a Földet valaki visszavásárolja az utódainknak, majd később.
- De ez a ha rapás így is nagyon keserű lesz!

Holécziné Tóth Zsuzsa: Levélváltás
Édes Diá m! Bocsá ss meg, hogy csak most válaszolok a leveled re, de
szinte mind en energiá ma t felemészti a házasságom megmentése. Igen,
jól érted, lassan már ott tartok, hogy feladom! Ezerszer megbánta m,
hogy egy zseniális és á tlagon felül jóképű férfihez mentem hozzá öt é vvel ezelőtt. Igen, egyszerűen nullának érzem maga ma t mel lette, sem éjjelem, sem nappalom – folyton azt figyelem, mikor csal meg, és ki mia tt
akar elhagyni.
Nem, ne hidd, hogy fóbiás vagyok. Vol t már részem benne, tudom, hogy
körüldongják a nők a klinikán, mert olyan melleket senki se tud „eszkábálni” nekik, mint ő – és mert a kívülállók szemében ő az álompasi!
Tudom, ha i tt lennél most azt mondanád, hogy de há t én is á tlagon felül
csinos vagyok, hogy van értel mes és jó munká m, hogy rend et tartok a
házban, és még főzök i s ennek a hálá tlan dögnek – jaj, d ehogy dög, akarom mondani ennek az i mádni való pasinak aki egyszerűen megőrjí t! T udod, milyen rendetlen? Jaj, ne tudd meg: ha rajta múlna hal mokban ál lna a mosa tlan meg a koszos ga tya, de ő még csak észre sem veszi hogy
rakodok utána, annyira csak a sajá t zsenial itá sával van elfoglalva! Lehet,

34

PÁLYÁZATOS ÍRÁSAINKBÓL… 1.
hogy úgy érzi: a rendkí vüli emberre má s szabályok vona tkoznak? És még
arról nem is írta m, hogy a nőügyein felül a whisky és a póker iránti
szenvedélyét is el kell viselnem!
Jaj, drága barátnőm, ha tudnád, mennyi t szenvedek! Ha i tt lennél nekem,
és nem háromezer kilométerre tőlem – talán még ezt is könnyebben viselném el. Mi t tegyek? Én rettenetesen kínlódom ebben a kapcsolatban,
de ha arra gondolok, hogy elveszíthetem őt, beleha lok! És azt még nem is
írta m, hogy már előre félek, ha el megyünk valahová társaságba, egyszerűen megaláz: az én „hülyeségeimről” szóló történetekkel traktálja a haverjai t, és röhögnek – az én rovásomra. Ilyenkor, persze, legtöbbször
sírva fakadok, de ez csak ront a helyzeten – a világból tudnék kirohanni
mia tta. És ha ezt otthon utólag megpróbálom szóvá tenni, durván lehord,
hogy miért képzelődöm, és miért nyaggatom őt a „hisztijei mmel”, miért
akarom korlátozni őt ha jól akarja érezni magát a barátaival? De miért
akkor érzi jól magát, ha rajta m gúnyolódik?!
Van, hogy éjjel csak fekszem mellette, a beszűrődő holdvilágnál nézem a
szép, szabályos arcát, a kedves vonásait – ilyenkor pont olyan vonzónak és
szépnek látom, mint a kapcsolatunk elején, és a sírás fojtogatja a torkoma t a gondolatra, hogy elveszí thetem! Én abba belehalnék, az biztos!
Édes Diá m, válaszolj mielőbb, há tha Neked – mint kí vülállónak – van jó
ötleted: mi t tegyek? Má r gondol ta m arra is, munká t vállalok a klinikán,
hogy a közelében legyek, de erről, persze, hallani se akar! – Hogyisne! –
mond ta – Hogy ellenőrizgess? Nem fogom maga m azzal lejáratni, hogy
engem az asszony gyeplőn ránga t és pórázon tart! – Pedig dehogy merném én ko rlátozni! Még a végén ki tenné a szűrömet.
Szeretettel ölellek, és aggódva vá rom válaszod: Bea
ooo
Drága Beácská m! Alig akarta m hinni a szememnek, a mikor elolvasta m
kétségbeesett soraida t! Hogy jutha ttál idáig? Mi van az önbecsüléseddel? Hiszen te egy értel mes és nagyon szép nő vagy, és ráadásul házias
– Gábornak össze kellene tennie a két kezét, hogy ilyen asszon yt talált!
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Még hogy te buta vagy? Meg közönséges? Hogy veled nem lehet csillo gni a haverok előtt? Meg hogy ő rendkí vüli meg zseniális? Szerintem a
zsenialitá shoz nem elég a jó beosztás és az előnyös külső, őt csak te v éled különlegesnek, és te agga tod rá a „dicsfényt” meg a „különleges díszeket” – de a ttól még kilá tszik a lóláb. Szerintem a te férjed inkább
egy tehetséges, de gá tlástalan és beképzel t fa …i . Már ne is haragudj,
drágám, de az ilyet csak egy tá rsfüggő, szerel mes nő látja rendkívülinek. Igen, igen, hidd el, hogy ez betegség, melynek legti pikusabb jelei:
párunk kóros túlértékelése, önmagunk lebecsülése, kétségbeesett féltékenység – és rettegés a ttól, hogy elveszí tjük.
Édes kicsi Beá m! Nagyon kérlek, haladéktalanul menj el egy specialistához, mert mint minden függőségből, ebből is ki lehet gyógyulni – ha nem
is egyszerűen. Nem teheted tönkre az életedet egy olyan mia tt, aki a rra érdemtelen! Mondaná m, hogy menjetek el párkapc solati terapeutához – de fel tételezem, eluta sí taná, mert ő nagyszerűen érzi így magá t:
te kiszolgálod, körberajongod, akkor is megbocsá tasz neki , ha bunkó, ha
részegen jön haza a ha veroktól vagy valami nőtől … a zt írtad, má r vol t
részed ilyenben is. Borzasztó! –
Hidd el, ezen csak te tudsz vál tozta tni, és ha túl leszel ra jta, magad
fogsz legjobban csodálkozni, hogy marad ha ttál annyi éven á t mellette
úgy, hogy sárba tiporta az önbecsülésedet. Tudod , mikor leszel te újra
egészséges? Ha majd egy szép napon magabiztosan azt tudod mondani
neki: – Elég! Engem te többé nem alázol meg s e i tthon, se a debil have rjaid előtt, találkozunk a válóperes tá rgyaláson!
Aggódva várom válaszod, ölellek: Dia
ooo
Kedves Dia! Nem hi ttem, hogy ekkorá t fogok csalódni benned, legalább
háromszor elolvasta m a leveledet, és a rra jutotta m: megszakí tok vel ed
minden kapcsola tot! Mégis, hogy gondolod, hogy én beteg vagyok, mikor
csak féltem azt, aki t szeretek …. Talán irigy vagy, mert neked nem jutott ilyen gyönyörű és okos ember, mint az én szerel mem? Tudod mi t?
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Vedd tudomá sul, hogy jól érzem maga ma t cseléd ként mellette, hogy
százszor inkább nevessenek ki, mint hogy egyedül legyek, mint te Izraelben, ahol úgy tűnik, hiába várod, hogy egy gazdag zsidó téged tegyen
ilyen rabszolgává. Agyő! Maradok, aki vagyok: egy tá rsfüggő feleség!
Bea
ooo
Sajnálom. Te tényleg menthetetlen vagy! Dia

Győri Nagy Attila: Karácsonyi kávé
Sebestyén Lóránt élvezte a jelenlegi munkájá t, egy i rodaszergyártó
cégnél dolgozott üzletkötőként. Szeretett minden nap öl tönyt hordani,
és járni a vidéket. Ál talában csak reggel ment be az irodájába pá r telefon erejéig, aztán beül t ked venc Volkswagen Polójába, és irány a leendő
ügyfelek. Egyál talán nem bánta, ha az ország túlsó felére kellett mennie, imádott vezetni. A mai reggel is úgy zajlott, mint a többi: 06:00kor kelés, gyors zuhany, fogmosás, öl tözködés, az el maradha ta tlan fri ss
kávé, és az irodába menet beugrá s a házuk mellett lévő Spa rba. Itt
vette a reggelijét és az útra valami gyors harapnivalót. Ahogy sétál t a
polcok között és éppen azon gondolkodott, hogy a gyümölcsök mellé
müzli t vegyen -e vagy csoki t, egy idős nénire figyel t fel. A nénike a kávék előtt állt és a pénztárcájá t kuta tta. Elővett pá r aprót, de mintha
nem tetszene neki a látvány. Még egyszer felnézett a kávéspolcra,
viszsza tette a fémpénzeket, majd lassan továbbállt. Lóránt oda ment a
polchoz és felpillantott abba az irányba, ahová az előbb a hölgy. Egy
szá mára ismeretlen má rkájú ká vét lá tott, mindössze 320 forintért.
Gondolta is, hogy elég silány minőség lehet ennyi pénzért. Ahogy állt
szemben a polccal, egy emlékkép villant a szeme elé. Gyermekkorában
édesanyja pótká véból főzött nekik reggeli ital t. Még kic sik vol tak, nem
iha ttak rend es kávét, de az íze emlékeztetett vala melyest a valódira.
Azon tűnődött, hogy mennyire az élete részévé vált a fekete i tal f ogyasztása, fel sem tud nélküle rendesen kelni, és bizony, függő lett. Ha
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nem ivott felkelés után 2-3 órán belül, még a feje i s belefájdul t. Igazán
adhatna több tiszteletet is az ivá sának, nem csak úgy hirtelen lehúzni ,
és rohanni dolgozni. Aztán minden világossá vált szá mára: ennek a néninek nincsen elég pénze kávét venni. Az agya elkezdett pörögni, majd l eemel t egy félkilós Omniát és sietett a ka sszá hoz. Előbb kell odaérnem,
mint neki - gondol ta.
– Jó napot kívánok! - köszönt az idős hölgyre.
– Önnek is jó napot, fia talember! Miben segí thetek? - Marika néni, mert
így hívták, egy pici t meglepődött, de rögtön rá i s mosolygott, ez term észetes volt neki.
– Kérem, fogadja el cégünk reklá majándéká t, ezt a csoma g kávét! próbált úgy mosolyogni és kínálni a portéká t, mint egy hostess.
– Ezt nekem akarja adni? De hiszen ez nagyon sokba kerül!
– Tudom az árá t, ezzel foglalkozom – Lóránt a lehető legszélesebb mosolyát vette elő. -Termékpromóciót tartunk, és én ezt most önnek szánom. El is fogyott mind, ez az utolsó, végre mehetek haza.
– Na de, ha így osztoga tja a drága kávét, ha mar tönkremegy a cégük.
Ráadásul én nem is vagyok jó reklá m célból, kisnyugdíjas vagyok , és
akármennyire i s finom ez az Omnia, én a jövőben sem tudok ilyet venni.
– A reklá mot csak bízza rá m, hölgyem, ez a szakmá m. Tudja, hogy hány
millióba kerül egy tévéreklá m? Ahhoz képest pá rezer elosztoga tott kávé kutyafüle. Ezenkí vül, ha csak két szomszédjának vagy két bará tnőj ének mond ja el, hogy milyen finom ez a márka, mi má r elértük a célunkat
– és már nyomta is Marika néni kezébe a zacskót.
– Rendben, ön tudja – pironkodott kicsit, nem volt hozzászokva az ajándékokhoz, és nem is szívesen fogadott el semmi t, még a kóstoltatókhoz se m
szokott odamenni, de úgy látta, a fiatalember nem tűr ellentmo ndást.
Lóránt elégedetten száll t be az autójába, tud ta, ez a nap még több sikert hoz neki. Marika néni pedig otthon ki vette tá skájából a kávét, el ővett egy régi szalagot a konyhaszekrénye fiókjából, csinos kis masni t
kötött rá, és letette az a sztal közepére, a két szál friss fenyőág mellé.
Holnapután Ka rácsony, és ő egy idegentől kapott egy szép ajándékot.
Felnézett az égre, és a szá já t elhagyta egy halk „Köszönöm!”
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Diana Soto: riadó

megmérték
múltad s
jövődet
salakot
vetettek
a haldokló
jelenedbe
könnyűnek
találtattál
életedbe
engedj be
haragszol
a máért
szolgálod
a múltat
hegeid
szakadnak
jelened
elmúlhat
kelj fel
gyorsan
nyisd ki
szemed
ha most
aludnál
nem leszek
veled
éltek ti
is még
ébredjetek
Petres Katalin: Csapda
kong léptei től a kihal t utca
mintha i tt valaha járt volna
éltető elemért kapkodva
összeszűkül rossz gyomra
tétován kuta t a távolba
fülel zavartan a morajra
az óriás sós víz csábí tja
menne, futna, szaladna
kong léptei től a kihal t utca
mindig visszajut ugyanoda
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Kutasi Horváth Katalin: Édes mostoha
Ködben a kőszirt, rejtőzik a szikla.
Felsejlik sorsom, foszladozik leple.
Lecsusszan halkan, s feltá rul a ti tka .
Megdermed t a múl t, zordabb lett a létem,
Komoran néz rá m, szemöldöke rándul,
Fenyeget egy rém, kicsordulha t vérem.
Araszolsz némán, felszuszogsz a hegyre,
Próbálkozol még, gyermekké tesz szí ved,
Jól tudod pedig: nem szá mí tha tsz kegyre...
Nem enged a kőszí v, nem puhul meg soha,
Hiába a vágy, a legenda oda,
Mást muta t a táj, az édes mostoha.

Diana Soto: Halálsors (vers a családon belüli erőszakról)
Talpalatnyi sárban úszó,
befüvesí tett vértenger.
Esik. Álldogálnak némán,
egymáshoz izzadó testtel.
Tűzzel megjelölt há taik
kiadják hosszú szá msoruk.
Patáik alatt haladnak
viszályok, kietlen korok.
Kérődznek, mikor az ostor
mellettük csa ttan a földre.
Menniük kell levágásra,
az ember ráveszi őket.
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A halálsoron i s néznek
etetőik víg arcába,
mert egyszer nővé válik az
a csendes, bájos leányka.
Mégis megma rad szótlanul,
megannyi fájdalom után.
Tovább tűr, lépdel a soron
a többiekkel. Bután.

Holécziné Tóth Zsuzsa: Hóhányók
Téli éjben, csillámló holdfényben kérges kezek há nyják a ha va t.
Alkalmi munka. Nem pénz: alamizsna, s nincs rajta ka ma t.
Mire is elég? Szalonna, kenyér s tán némi i tal.
S ha jő a má mor, már nem fáj a magány, a durva fagy.
Pokrócba bújva sorban áll újra: munka van? Étel t osztanak?
Városlakó! Gondolj rájuk akkor is, ha újra ragyog a nap.
És ne sajnáld a fillért, a mi t kezed nekik ad.
Mert eljön a tél, és nem lesz, ki helyetted lapá tot ragad!

Diana Soto: Létarany
Halkan dobbannak az égető szavak,
Lélekszövetek, mik elbomlanak.
Halott szoknyája néma koporsó,
Igazat megvető, bús harangszó.
Emlékezése oly keserű lenne,
Csak máglyája felé mene telne.
Beleütné lábá t a poros útba,
Tóban lebegne, hajnalban kiúszna.
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Megvetné az élőt, űrt találna,
Lelkét adná nászi bizományba.
A mindenség elvenné asszonyául,
Míg Holdja Tejútrend szerén ki tárul.
Halkan sírna, tűzc sóváka t köpve,
Hőn áhí tott bolygóján kikötne.
Élvezné lebegését, súlytalan
Vol tá t, de hiányozna a létarany.
Minek cél, hova senki nem mehet?
Minek élni, ha nincs köztünk szeretet?

Czégény Nagy Erzsébet: Elmúlás
Lágyan libben, zizzen az őszi avar,
olvadó fény játszik méla dombokon.
Minden pilleszárny nyugovóra tér.
Baljós árnyak. Napjai m monoton.
Hová tűntetek, szilaj, vad tegnapok?
Ugyan merre járnak merész vágyaim,
lila látomások, délibábos csodák?
Lassan ringa tóznak rőt levelek a tavon,
álmosan pillednek kalapos tanyák.
Semmi nem ugyanaz. A nyá r eloson.

Kovács László (Kovycs59): Elvesztett vers
Evezek a közhelyek viharvert, vén tengerén,
Vergődik rajta sok régi, elszabadult monda t,
Elszaladt a hullámokon néhány ép gondola t.
Zátonyra futott a vers, leszakad tak a rí mek,
Őrzöm én, de a víz elnyeli, betűk süllyednek,
Ma ismét elvesztettem… egy régen megírt verset.
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Hanyecz István (shf): Sárgult fotó
Ezeregy szállal hozzád kötődöm
Valami csodálatos ez a vonzalom
Elmerengve nézem a sárgul t fotót
Zongora hangja töri meg a csendet
Őrzöm a szemed csábos mosolyá t
Maradnék i tt d e az örvény elsodort

Dittrich Panka: Csillagos este
Csordul az este, bársony a teste.
Itt van a beste, csendem kileste.
Lankad a pulzus, ima kezembe':
Lépked a vi rtus, visz fellegekbe.
Ablakom nyi tom némuló tájon,
Gáttalan parton csordul az álom:
Oldódik bennem fényteli csöppje:
Kihalt napjai m férceli össze.

Hanyecz István (shf): Ezer csillag
Csillagos csendben csermely csörgedez
Indiánok idegeneket ijesztgetnek íjakkal
Lándzsás lovagok lóhá ton lármáznak
Levernek lázadást lelkesen lobogójuk leng
Aranyhídon a nap alkonyatkor alábukik most
Göncölszekéren csillagok gyúlnak az égen
Olyan szépen világít az ezüstös holdsugár
Kigyullad ezer csillag ott fent a sötét éjben
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KESZY-HARMATH DÁNIEL: KÖNYVAJÁNLÓ
Koncz-Kovács Anna: Fabula pláza című kötetéhez
Egy különleges könyvet ajánlok figyelmükbe: Koncz -Kovác s Anna: Fabula
pláza című novelláskötetét. Koncz-Kovács Anna így vall magáról könyv ében: „a gerinchúrosok törzsébe, az íróvéná júak rendjébe és az elsőkötetesek osztályába tartozó, magyartanár testű, fővárosi életvi telű nő stény humán egyed, sajá tos szőkésba rna hullámos koponya szőrzettel ”,
ma jd később azt is elárulja, hogy kedvel t tevékenysége a groteszk n ovellák írása. Igaz is, a Fabula pláza nem véletlenül allud ál az empirista
gondolatra: ez a kötet az í ró szá má ra a hiánypótló üres lap ki töl tése: az
intelligensen szellemes, szójá tékokkal az agyunkat megdolgozta tó, sok szor hétköznapi szi tuációval kezdődő, de csa ttanóval végződő történ etek kettős érzéseket váltanak ki az olvasóból. Azonban szinte biztos,
hogy egyik ezek közül a mosoly és a nevetés…
***

Diana Soto: Törpekirály című kötetéhez
Különleges e-könyvet tartha t a szeme előtt az ember: Diana Soto Tö rpekirály című verseskötetét. A cí m utáni oldalon Kosztol ányi Dezsőtől
vett moralizáló mottót olvasha tunk, a mi megadja a könyv és a benne l evő versek alaphangula tá t: az ember nagyravágyó, törtető, de sérülékeny
lény. A versek mind új oldalra kerültek, címük sokszor elgondolkodta tó,
többletjelentéssel bíró, összetett szó (pl. Szóárada t) vagy allúzió valamilyen ismert műre (pl. Tenni vagy nem tenni). A versek formai jegyei is
változa tosságot muta tnak: vannak csodaszép kal ligrammák, a melyek már
képi világukkal is hozzá tesznek a mondanivalóhoz, találunk benne hagyományos, négysoros strófaszerkezetű köl teményeket i s, illetve o lvasha tunk szabadverset és haikut is. Diana Soto verseskötete a fia tal
költőnő újabb gyöngyszeme, ajánlom mindenkinek szeretettel!
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JALCS IRÉN:
ALKOTÓI KÖZELKÉP – VARGA KATALIN
- Prózáidat, verseidet már hosszú évek óta olvashatjuk. Rendszeresen
indulsz a lista által kiírt pályázatokon. Ezek által kicsit betekintést
kaphatunk az életedbe, de szeretném, ha mesélnél arról, hogy mikor
kezdődött az irodalom iránti érd eklődésed, és mikor kezdtél el írni.
- Művészetek i ránt érdeklődő családban nőttem fel. Már óvodás koro mban meséket talál ta m ki, és azoka t elő is adta m. Tízéves koromban már
papírra is vetettem gondola tai ma t, és ez azóta is ta rt.
- Mit jelent számodra az írá s?
- Nagyon soka t jelent az, ha örömömet, bána toma t ki tudom maga mból
írni. Sokkal felszabadul tabbnak érzem maga m, és gyakran érzem úgy,
hogy mi re a történet végére érek, a terheket is leteszem, és ez nagyon
jó érzés. Izgal mas ki hívás szá momra az is, mikor egy megadott témára
kell verset vagy prózá t írni. Ezért i s indulok mindig nagy örömmel a li stá s já tékokon.
- Történeteid a valóságon alapulnak, vagy a fantáziád szüleményei?
- Történetei m nagy része igaz történet, de olykor a fantáziámnak is
uta t engedek, és verssé vagy prózává formálo m őket. Pasi lista című
írásom például valós, csak a neveket vál tozta tta m meg.
- A vers vagy a próza áll közelebb hozzád?
- Nem tudok választani . Van, mi kor csak versben tudom igazán el mondani azt, ami t érzek, de ez fordítva is igaz. Szá momra mindkettő ked ves,
és az a fontos, hogy el tudja m mondani azt, a mi t szeretnék, akár versben, akár prózában.
- Tudom, hogy hosszú évek óta egyedül élsz. Hogyan telnek napjaid?
- Két álla tká mmal élek együtt. Berci papagájjal és Déva kutyusommal.
Az írá son kívül festeni is szokta m, és közel áll hozzá m az éneklés is.
Egy héten két alkalommal a felnőtt korú sérül tek napközijébe is ellá togatok. Velük szokta m fellépni is. Nagyon összeta rtó kis közösség ez ,
ahol a tagok többsége szellemi sérült.
- Csodálatos ember vagy ,mert tudsz adni és ezáltal boldogabbá teszed
sok ember életét, pedig neked sem egyszerű az életed.
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- Arra gondolsz, hogy enyhén, de mozgá ssérül t vagyok?
- Igen.
- Elfogadta m ezt, és igyekszem teljes életet élni. A sors kárpótolt,
mert olyan tehetséget adott, a mi által ki tudom bontakozta tni maga m,
és szá momra ez nagy boldogság. Pozi tív beállítottságú vagyok, és mindig
az élet szép oldalát keresem. Nem kesergek. Próbálok élni , és nem csak
létezni. Sok mindent meg tudok egyedül oldani, de segí tőkész emberekre is találta m.
- Feketén-Fehéren Varga Katalin írásaival... Ezzel kapcsolatos kérdés emet még el sem mondtam, de szemedben má r látom a ragyogást.
- Nagyon nagy ajándék vol t ez szá momra és köszönöm mindenkinek, aki
segí tett abban, hogy ez megjelenhessen. Ez az egyetlen olyan kiadvány,
amiben összegyűjtve olvasha tóak gondola tai m.
- Milyen terveid vannak? Milyen álmokat dédelgetsz?
- Nagyon boldog lennék, ha egy önálló kötetem is megjelenhetne, de ha
kérni lehetne, akkor azt kérném, hogy minden maradjon így, ahogyan
most van, mert most boldog vagyok. Boldogságom még nagyobb lenne , ha
egy társa m is lenne, akivel örömömet, bána toma t meg tudná m osztani.
- Köszönöm, Ka ta, a beszélgetést, és kí vánom, hogy vágyaid váljanak
valóra.
- Én köszönöm, és remélem, egyszer találkozom a tagokkal is. Sajnos, a
találkozókra nem tudok menni, de reménykedem abban, hogy egyszer az
én városom lesz majd a helyszíne egy találkozónak, és akkor személyesen is találkozha tok mindazokkal, akiket már jól ismerek az írá saikból.
Kata kedvenc mottójával zárná m ezt a kis közelképet, mert ez a néhány
sor úgy érzem szép zárása lehet a beszélgetésünknek.
Ha átcsapnak a fejed felett a hullámok,
Jön majd egy révész, s a partra kormányoz.
De te se add fel, kell az akaratod!
Ezzel az erővel a reményt is visszakapod.
***
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JALCS IRÉN:
ALKOTÓI KÖZELKÉP – HOLÉCZINÉ TÓTH ZSUZSA
- Nem olyan régen csatlakoztál a Verslistához, de neved ismerősen
cseng mindenki számára, mert olyan sok történettel ajándékoztál már
meg minket. Mesélj magadról… arról az útról, ami az írásig vezetett.
- Kecskeméten születtem 59 évvel ezelőtt, ott is él tem és dolgozta m,
de 15 évvel ezelőtt Piliscsabára költöztünk a férjemmel és a fiammal.
Harminc évig vezető beosztá sban dolgozta m az OTP banknál. 2015 óta
nyugdíjas vagyok, és ettől kezdve mondha tom azt, hogy az írás lett a
szenvedélyem. Elvégeztem egy krea tív írástechnikai tanfolyamot, a mi
csak megerősí tett abban, hogy gyerekkori, dédelgetett álmoma t valóra
váltsa m. Mindig is érdekel t az irodalom, és kedvenc tantárgya m is vol t.
Népművelés- könyvtár szakra szerettem volna jelentkezni az érettségi
után, de Apuká m halálával az álmoma t fel kellett adnom.
- Gyakran mondogatod, hogy a Verslista az a közösség, amely inspirál
arra, hogy egyre többet írjál.
- Igen, ez így van. A tanfolya m elv égzése után találta m rá erre a közö sségre, ahol nagyon jól érzem maga m, és a heti, havi já tékok mind olyan
érzéseket és gondola toka t ébresztenek bennem, hogy úgy érzem, írnom
és indulnom kell ezeken a pályáza tokon.
- Szép eredményeket értél el ezekkel az írásokkal. Több mint tíz alkalommal te voltál az adott játék nyertese. A Sod rásban 2016 antológi ában is olvashattuk már két novelládat. Nemrég készült el bemutatkozó
blokkod is, amiről videófelvétel is készült. Tagja vagy az Irodalmi Rádiónak, és hamarosan netköteted is megjelenik. Úgy érzem, nagyon szép
utat jártál be rövid idő alatt. Boldognak érzed magad?
- Igen, de még oly sok álom van előttem, a mit szeretnék megvalósítani.
Szeretném kézzelfogható könyv formájában is megjelentetni írása ima t.
- Miért fontos ez számodra?
- Írásai mmal igyekszem emléket állítani a tanyavilágban él t embere knek, a családomnak és az OTP bankban megismert embereknek, mesélve
azokról a bizonyos ha tvanas évekről. Hétköznapi küzdel mek, sorsok,
megdöbbentő tények, a mi t nem lehet és nem is szabad feledni.
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- Apáink történetein túl a társkeresés, az együttélés mind novelláid témái,
de folytathatnám még a sort. Olyan történetek ezek, amelyek a társadalom
széles rétegének szólnak. Idős és fiatal is talál olyan olvasnivalót, ami számára fontos lehet, vagy talán még az élete is megváltozhat általa.
- Hiszem, hogy megtalálom azt a közönséget, a mely fogékony az én írásaimra.
- Hogyan tovább?
- Adni szeretnék történetei mmel az embereknek az ol vasás él ményén
túl hi tet, erőt, mosolyoka t és néha könnyeket is. Tudom, sokan hasonlóan éreznek, mint én, csak nem tudják ezeket az érzéseket sza vakba önteni. Nekik is segí tség egy-egy történetem. Szá momra fontos, hogy adni tudjak az embereknek, mert eddig is mindig próbálta m segí teni , csak
akkor még nem az írásai mon keresztül. Befektetési és életvezetési tanácsokkal próbálta m enyhí teni az emberek gond jain.
- Jól érzem, hogy érlelődnek benned olyan gondolatok, amelyekből vers
születik majd?
- Mikor kezembe vettem a tollat, még nem gondol ta m arra, hogy valaha
is verset írjak, de valóban úgy érzem, hogy versei met is olva sha tjá tok
ha marosan. Bemuta tkozá som nem lenne teljes, ha nem emlí teném meg a
26 oldalas izraeli képes úti beszá molóma t és haiku-próbálkozásai ma t is.
Nagyon sok olyan rejtett képességet hoz felszínre bennem a Verslista,
amire nem i s szá mí totta m.
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