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Videós huncutkodásaink

Augusztusi találkozó Verslistás „kivitelben”

FRISS ÍRÁSAINKBÓL 1.

Kedves Olvasó!
Képzeld el… című irodalmi folyóiratunk ez évi negyedik számában harminc
szerző 52 válogatott írását olvashatjuk. Lét-buborékok, lélek- és léthelyzetek, sorsviharokról tanúskodó művek ezek, villanások a jelen mindennapjaiból, bepillantási alkalmak akár az égiek birodalmába is. Olykor a múltat
idézik, vagy éppen az örökkévaló mindenséget vetítik elénk. Magasztossá
válik általuk a valós emlék vagy a vágy, megcsillannak a csillagokon túl a
fénycseppek, és szinte érezzük, ahogy átkarol minket a természet.
A könyvajánlók megismertetnek Diana Soto egy drámájával, Mukli Ágnes
újabb kötetével és Győri Nagy Attila verseivel, akinek novelláiról is képet
kaphatunk, de alkotói közelkép is készült róla, mint ahogy Bodó Csiba Gizelláról is. Így árnyaltabb képet kaphatunk róluk.
Nagyon sok szép percet, kellemes olvasást, elmélyült ismerkedést kíván:
Kutasi Horváth Katalin szerkesztő

***
Anisse: Lét-buborékok 2017.07.01.
ficánkolások,
finom falatozások:
édes macskalét

Kovács Daniela: Tör(het)etlen
Rozsdás kelepcébe szorult a lábam.
Valakit bánt, hogy szabad széllel forgok,
valakit dühít égbe szökő lázam,
s a szívtitkom, mit veletek megosztok.
Ó, nem sejtheti, hogy nagyszomjú lelkem
nem tűr el béklyót, gúzst, bilincset, rácsot,
leküzdve pokoli fájdalmat, csendben,
vagy a lábát rágja le, vagy a láncot.
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Dél Tamás:
Istenek béklyójában II.
(4.) Aphrodité

Kék szemében
a tenger hulláma,
sokszor felkorbácsolt
vágya
árja.
Igazgyöngy hajában
a napsugár ma
minket vakít el,
ha bújócskázik játszva.
S ha a szél
tajtékkal,
pirulva eltakarja,
csak mi gondoljuk,
hogy szemérmes
menyasszonyköntös
az rajta.
A legszebbnek jár ez az alma!
- Párisz!
Egy tökéletes pár is
lehetsz,
ha tiéd lesz Heléna.
Egy új Ádám és Éva,
a viszályba taszítva.
Amúgy is csalárd szívünket
jó neked becsapni?
E nyilakat
Miért kellett egy gyerek
kezébe adni?
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Ámor most
mámoros,
hogy ennyiszer mellé lő?
Férfi vagy nő,
neki mit se számít!
Csak kacag,
mikor Nárcisznak
egy vagyont is felszámít.
Pedig csak egyetlen nyilat
kellene lőnie a földbe,
s egy fohásszal
még egyet az égre.
S akkor
az isteni szeretet
tiszta fénye
végre
visszatérne.

(5.) Hadész

Évezredek óta hallgatja e csendet.
- Hátha!
De nem hallatszik ott
sem a szív, sem a halántékon
vastagodó erek dobbanása.
Orpheusz lantja
csak zaj ma,
mely elenyészik e csendben.
A szív szavát
vagy akár egyetlen gondolatot
keresni ott...
Minek?
- De, Te, tudod! – Rendben.
De csak sziszifuszi munkarendben!

FRISS ÍRÁSAINKBÓL 1.
Olyan komor a mosolya is
egy-egy képeslapon!
- Vajon ki írta?
Mi rajta e borzalom?
Ó, ha Bosch is hallaná
e csend életet!
Nem festene mást, mint csendéletet.
S ezt az üzenetet, melyet Ő a pokolba szánt,
mivel e cím ismeretlen:
- Vigyed vissza hát!
De most jól hallok?
Dübörgés veri szét e csendet,
mely nem kímél
semmilyen társadalmi rendet.
Egy őrült vágta.
Az apokalipszis lovasainak
szörnyű dobogása:
- A vörös ló nyomában
világháború emészt.
- Utána,
spanyolnátha hozza el a vészt.
- S e fekete ló oly megkopott,
hogy magával húzza
az éhkoppot.

S most egy meghívást várok az
égből:
Jézus szavát, hogy:
- Jöjjetek!
S akkor minden sírral
a szívemet is kitárom.
Úgy várom!
Hiszen neked őriztem meg őket.
- Köszönet.

(6.) Athéné
Ki pattant, mint egy gondolat,
hogy kielégítsd
a tudásszomjadat.
Epikuroszi
az elmefuttatása, hogy:
- Élj a mának!?
Vagy csak elszórtan
magot hagyott,
hadd szedegessék
a gondolatmorzsákat?
Vagy inkább sztoikus?
- Az önsanyargatás bölcsebbé tehet.
S hirdeted
az élvezet nélküli

Milyen hirtelen
teltek meg e sírhelyek!
S bármit mondanék is,

Nem látjátok a lényeget!

azok úgyis közhelyek.

A Teremtő ad lélegzetet.

boldogabb életet?
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Gyenge kis dac
lesz az,
hogy meddig tudod
visszatartani.
S kimondani, hogy:
- Tőle független akarok lenni!
Igazolhatod ott,
ahol
nem hat rád semmi!
S a légüres térben élheted
szippantásnyi életed.

Egyszerűen nem tudjuk,
hogyan is kell élni.
S nem epikuroszi,
sem sztoikus
gondolatot kellett odavésni,
Athéné oltára előtt
e márványtáblára;
hogy e vitát majd végleg lezárja:
- Istent kell félni!
Csakhogy neki Fia van,
és nem leánya!

Kovács László (Kovycs59): Hold a párkányon
Ablakom párkányára leült a Hold,
az üvegen keresztül megtört fénnyel
tekint be rám, szemléli a paplannak
korcán táncoló álmatlan éjszakám.
Sejtelmes fények táncolnak a falon,
szakadozott álmaim faltól falig
csapódnak. Nézek a semmibe, súlyát
érzem mellemen a sötét plafonnak.
Agyonnyom hiányod, az élet is fáj,
néha jó a tudat nélküli világ,
néha megkönyörül rajtam az álmom,
olyankor megjelensz, és újra látom
arcod, mosolyod. De ez csak érzéki
csalódás, látomás, csak vágy. Belátom.
Egyedül maradtam én, csak a Hold ül
ablakom alatt árván a párkányon.

4

FRISS ÍRÁSAINKBÓL 1.

Vermes György: A vénember csak vénember
Öreg szőlősgazda most feláll a préstől,
Csinos leányt választ bordély elejéről.
A kiválasztott egy kissé megretten,
azt rebegi, meghalunk mindketten!
Ön az erőlködéstől, én röhögéstől!

Kühne Katalin: Fénycseppek gyöngyöznek
Sötét erdőben éjszakázol,
vihar dúl benned, villámlások,
nyugtalanság, megázol-fázol,
szeretteidet is megbántod.

Utadon elkísérlek, veled
harcolok az egész világgal.
Végre megtalálod helyedet,
önmagadért kiállhatsz bátran.

Gondod sokáig elhallgatod,
fegyvertelenül küzdesz, harcolsz.
Kérdésemre sohasem felelsz,
nem tárod fel nekem lelkedet.

Lelkemben fénycseppek gyöngyöznek,
a gyökér fává növekedett.
Mézédes gyümölcsöt teremhet,
ősi értékek megőrződnek.

Nyersen kimondod, amit gondolsz,
hirtelen vagy és türelmetlen.
Haragos szavakkal ostromolsz,
nem kérsz bocsánatot, kedvesem.

Gyermekem ura a jelennek,
új világot, jövőt remélhet.
Többé már semmitől sem félhet,
a teljességnek része lehet.

Lenyelem, mindig megbocsátok,
de szememre nem borul álom,
hajnalig ébren forgolódom.
Kisüt a nap, pacsirta dalol,

Erős szél elfújja bánatát,
langyos eső tisztaságot hoz,
enyhülést, megbékélést, mosolyt
láthatok újra fiam arcán.

rózsa-, levendulaillat leng,
megjött fecskénk, újra fészket rak.
Szomorúság eltűnt, szívembe
nyugalom, béke telepedett.

Végre megnyugodott kedvesem,
fények tükröződnek szemében.
Lelkeink gyöngyöket teremnek,
csillagok csillognak az éjben.
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Keszy-Harmath Dániel: Vörösbort inni
Füstös szájpadlás,
savas torok, bódultság,
kékfrankos íze.

Mráz Erzsébet Irma: Friss esőcsepp…
Friss esőcsepp pereg a leveleken,
Az ázott föld szagát én úgy szeretem.
Az ég sötét, lomha felhők ácsorognak,
Köztük szél száguld, mérgesen háborúznak.
Ömlik az eső, a föld issza a vizet,
Eltűnik gyorsan, talán te el sem hiszed.
Villámok cikáznak a szürkeségben,
Jönnek, majd eltűnnek, én őket nézem.
Hatalmasat dörren, megrettenek tőle,
Mintha a távolban most valaki lőne.
Ismétlődik párszor, de már fel sem veszem,
Ilyen a zivatar, nem csendesíthetem.
Aztán az ég itt-ott tisztulni kezd szépen,
Csendesül az eső, Nap ragyog az égen.
Szép szivárványt rajzol gyönyörű színekkel,
Oda a szürkeség! Nem bánom! Kinek kell?
Napsugár csókolja fáradt arcomat,
Végigsiklik rajta, lágyan simogat.
Felfrissültek a fák, már nem is esik,
A Nap ölelése nagyon jólesik.
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Czégény Nagy Erzsébet: Ha eljön majd…
Ha eljön majd a tavasz s bomlanak a lombok,
minden kis rügyben arcodon bolyongok.
Virágillatokban illatod keresem,
selymes pázsiton léptem megpihen.
Odavágylak, hol napfény bontja haját,
s minden madár zengi örömmámorát.
Zsongó nappalokban, éjszaka csöndjében,
vágylak téged minden lélekrezdülésben.
S ha ég sötét palástján kis lámpások nyúlnak,
s örök búcsút intenek jeges, hideg múltnak,
sarjad szerelmünk, mint vetésben a mag.

Jalcs Irén: Itt vagyok a fészen
/kis villanás a mindennapokból, humorra hangolva/
Itt vagyok a fészen, mindenre készen. Most a világ tudtára adom, hogy
nem volt valami jó napom. Jönnek is a kommentek sorban, hogy ne legyek ideges, mert ők szeretnek. Na, egyből jobb is a kedvem. Posztolok
egy rózsacsokrot, megspékelve azzal a szöveggel, hogy köszönöm, hogy
vagytok. Egyből jönnek is a szívek és a mosolygó fejek, amit
tetszikelek. Majd vacsorám fotóját is felrakom, mert hadd lássák már,
hogy mi van az asztalomon. Jaj, de guszta, én is kérek és jó étvágyat
hozzá, mondja a sok barát. Ha már a képnél tartok, akkor felrakok néhány szelfiset is, hogy tudja mindenki, hol jártam egész nap. Közben valaki megbökött. Megnézem az adatlapját, hogy hadd tudjam már, kiben
ébredt szexuális vágy a fotóm alapján. Gyorsan végigfutom a hírfolyamot és tetszikelek sorban mindent, mert azt szeretném, ha az ismerősök tudnák, hogy nyomon követem az életüket és osztozok örömükben,
bánatukban. Ezzel gyorsan végzek, mert hogy mit írtak és posztoltak,
hidegen hagy. Egy a lényeg, lássák, hogy olvastam bejegyzésüket. Nem
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kell azt nekik tudni, hogy én egyetlen bejegyzést sem olvastam el, csak
odabiggyesztettem egy pipát. Feldobok még egy-két zenét, hadd tudják, milyen zenét szeretek. Közben bővítem az ismerősök körét, mert
bejelölök egy-két ismeretlent, bízva abban, hogy majd ő visszaigazol
engem, és akkor már ő sem lesz ismeretlen. Néhányan engem is ismerősnek jelöltek, főleg az ellenkező neműek. Visszaigazolom őket, ha már
keresésemre időt fordítottak. Meg is van az eredménye, mert jönnek
ám a bókok sorban. Megigazítom magamon a szakadt házi pólómat, miben a gép elé ültem, és közben elhiszem, hogy én vagyok a világon a legszebb, mert az üzenetek erről szólnak. Sorban ugrik fel a csetablak.
Vannak néhányan, akik csetelni akarnak. Közben a csoportokba is benézek, mert fontos a jelenlétem. Igaz, minden csoportra minden nap nincs
idő, mert 326 csoportban nem posztolhatok minden este. Így véletlenszerűen választok naponta néhányat. Még nézelődök kicsit, majd jó éjszakát kívánok mindenkinek. Kikapcsolom a gépet, így már nem vagyok a
fészen, de arról álmodok, hogy holnap miről mesélek majd a hálón. Aztán várom újra az estét, hogy ott legyek a fészen, napra készen.

Nagy Antal Róbert: Ha gondolok rád
Ha gondolok rád,
csak úgy csordogál,
mint az esővíz,
a vágy. Lecseppen
egy-egy könnyem is.
Te víz vagy. A vád
meg, hogy gát a váll,
szorít a kéz tíz,
ünnepnap ötven
percig. Normális?
Ha gondolok rád…
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Anisse: Lét-buborékok 2017.06.29.
dörgölődzések,
vidám bohóckodások,
játékos percek

Bodó Csiba Gizella: Madár-szomszéd
Dohányszín skapuláréval a fején
Egy Mátyás-szajkó ült meggyfám tetején,
Egy másik madár hangján kiáltozott,
Királykék mellényéből egy tollat elhagyott.
Múlt évben tűntek fel a sűrű fák között,
Hová fészket rakni párjával költözött,
Egy különös tánccal bemutatkozott,
Mátyás-madaraim, leszek jó szomszédotok!

Lám Etelka: Várlak, kedvesem
Lám, most a Tavasz tündére felnyitja kék szemét,
s már színes ruhába öltözött a pillanat.
Várlak, kedvesem, a felkelő Nap mosolyával.
Jöttödre szívem hangosabban dobog.
S a bársonyos fűben halk lépteidhez simul.
A fehér gyöngyvirágokkal borított mező
apró harangjai szerelmet ígérnek,
ahol szelíden csillingelnek a hajnali szélben.
Fekete hajadon ezüstcseppek csillognak
és ibolyaillatot permetez a tavaszi szél.
Csivitelő madarak ébresztik a rügyező fákat,
méheknek raja zümmögve száll a kék orgonára.
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Szabó Eszter Helka: kár
farkasszemet néznek velem a hegyek
a meggyből kibuggyan
egy könnycsepp
gyümölcsfáim kínja
elolvad a kánikulában
ELADÓ INGATLANOK
belém gombolva
régmúlt nyarak selyemcukrai
amikor nem volt itt más
csak szóló szőlő és csengő barack
kukacos szilva és ecetfák helyett
NEM BÍROM MÁR A TELEKADÓT
küzdök
a gazzal és az odvas fákkal
hiába kelleti magát előttem a tó
hiába tátog a vén borospince halszája
hiába könyörög borért az öreg hordó
a présház eszelős vénember
csorog a nyála
vevő vagyok a racionalitásra
KÁR

Dobó Georgina: Apu sírjánál
Állok sírodnál, édesapám,
Hiányod éltet.
Pótolni hiányod nem képes az Élet.
Hiányzik védő kezed,
Mely nélkül révedezek.
Hiányzol.
Hiányod nem pótolja az Élet.
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Jártó Róza: Csillagporból vacsora
A bögrét két kezéből letette,
Köténye zsebében pogácsa,
Incselkedve tömte s kedvesen
A padlás lépcsőfokán
Sorban ülő pulyákba.
Maszatos kis orcájukon
A redők csíkja remegett,
Ahogy a lépcsőn ülő hét gyerek,
A sápadt arcú mama mókázásán,
Boldogan nevetett.
Sötét volt már, ezer csillag ragyogott,
Megvilágítva a gyermekek haját,
Kik az éhségtől csillogó szemmel,
A mama mókázásán,
Felhőtlenül kacagtak...
Bádogbögre a kézben, a cukros,
Forró, ecetes tea is fogyott,
A mama öntögette, szépen sorban
A piros pöttyös kannából,
Amit magával hozott.
A vacsora ennyi volt, a mókázás maradt,
Megtört szemű anyám a pogácsát
Osztogatta, nem vétve el a sort,
Etetve a gyermek-hadat, míg magának
A zsebében semmi se maradt…
***
Állandóan frissülő irodalmi pályázatok a
http://poeta.hu/ingyen oldalon
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Kutasi Horváth Katalin: Alfában
Lengett a foszló gondolatok közt vágya,
Könnyen úszott, lebegett fáradt teste odafent,
De lehet, hogy csak idelent pulzáltak,
Feleseltek meggyötört erei?
Vagy mégiscsak illanó lelke volt az,
Ki kacérkodott a csillagokkal?
Réz-sarlótól hőkölt felszökő vágya,
Álomszellőtől borzolódott szorongó lénye,
Estharang csábította vissza a létbe,
Aztán mégis inkább elernyedett.
Terhe könnyűvé vált,
Pitypangot játszott félelme,
Megcsendesült háborgó szíve.
Az élő nem örökkévaló,
Elhal majd nyomorú sóhaja is.
Imát mormolt volna valaki érte?
Vagy csak a bagoly huhogását értettem
Már megint – tán szándékosan – félre?
Kikerekedik néha a hold,
Otthonná formálódik az öntudat,
Szenvedélyhullámok korbácsolódnak egyre.
Felmenne álmában is a hegyre,
Ám elváltozik minden körülötte,
Megcsúszik, miután alakot ölt a gondolat,
Szertefoszlanak a kínossá váló álmok,
De megmarad a valóságra ébredő öntudat.
Egy darabig.
Míg útra nem kel a csillagok honába,
Egy vágyott, ámde dermesztő,
Csillagokkal megosztott magányosságba.
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Bornemisza Attila: A szerelem zsolozsmáiból
Múzsavers
Az almafákra felkúszott az árnyék,
az éjfélzúgású nemes és nagy szándék,
a színezüsttel bevont fák nagy miséje,
úgy szólít meg, egy kis időt kérve,
valami fog, s az örökre tart,
életem Tiéd, nincs, ami visszatart.
Nem más, mint álmok crescendója,
s egymás föld feletti lobogása óta
az a tudat, ami soha sem lesz emlék,
az a rózsa-virág vallomása szent még,
amely itt lebeg azóta, tudom azt,
hogy mosolygásod égi utat kutat.
Álmomban ért a szó, a csókod ajándék,
itt él a képed, s naponta várnék,
s a napnyugta, mely majd ideér maholnap,
drága vállaidat és Téged karollak,
e gyöngykaláris lelked, virágszirmú, zöldes,
messze álmaimban a lelkemben zörgess,
tükörébe zárva idezendül drága
hangodnak édes, selyem muzsikája.
Kilenc múzsa számol, hogy nincs is Hiányod,
ki fényeddel ezt a szerelmet kiállod,
és mi el nem megyünk, tartalak örökre.
Te vagy a lelkemben fogadva örökbe.
Égő piros rózsa szerelmed fogva tart,
rám süt az éji hold és fényes vagy, mint a nap,
kilenc múzsa vagy egyszerre, te drága,
minden múzsának örök vallomása,
rézküszöbnyi létem, Hozzád menekülhet,
szívedbe vésem én ezt a nagy szerelmet.
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Mit álmodtam éjjel, hogy végre megjöttél,
elmúlt már mögöttünk ez a fagyos nagy tél.
De ha egyszer szívem együtt dobog véled,
újra írja létünk e színes meséket.
Múzsám maradsz nekem, s örök szerelmem,
szíved - lelked ezért e versbe emeltem…

Holécziné Tóth Zsuzsa: Anti kálváriája
Ma délelőtt a kórházban összefutottam egy ismerősömmel, akit a pszichiátria melletti épületben kezeltek. Elmesélte, hogy tegnap a parkban – ahová
a dohányosok el szoktak húzódni az őrök elől, akiknek az a dolguk, hogy a
dohányosokat a kórházon kívülre száműzzék – megszólította egy 35 év körüli fiatalember. Gizus egy olyan 70 éves, alacsony, gömbölyű kis asszony,
akinek arcára van írva a jóság és a kedvesség – így aztán bíznak benne az
emberek. Anti elmondta neki, hogy már második hónapja itt kezelik, mert
alkohol- és drogfüggő volt, és hogy a cigaretta a pótcselekvése, azért szegi
meg a szabályt. Miközben beszélt, Gizike elmondása szerint a kezével simogatta az éppen virágzó koszorúvirágot, és örömmel újságolta, hogy otthon is van kertje, ha majd hazamegy, gondozni fogja a növényeket. Gizike
erre azt mondta neki, azt nagyon jól teszi, nemcsak az emberek, a növények
és az állatok is szeretetet igényelnek, sőt még a tárgyak is, hogy ő bizony
még az autójával is beszélget, és otthon a háztartási gépeinek is neve van és megkérdezte, mivel foglalkozott Anti, mielőtt idekerült. A fiú – mintha
csak megörült volna, hogy valakinek kiöntheti a szívét, az alábbiakat mesélte el Gizusnak:

- Hát, teszik tudni, az úgy volt, hogy szobafestő voltam, mert nagyon
szerettem a színeket, jólesett felöltöztetni a csupasz falakat szép színnel… csak aztán jött a „szobafestő-betegség”: az ital. Előbb csak munka
végén, a port leöblíteni, de aztán ott voltak a haverok: mindig tartóztattak, hogy maradjak biliárdozni, fizették a felest, én meg nem akartam
adósuk maradni, így visszahívtam őket, aztán volt, hogy másnap nem ébredtem időben, hát a főnök a második figyelmeztetés után kirúgott.
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- És a család? Nem próbáltak segíteni?
- Hát, tetszik tudni, én egy alkoholgőzös, veszekedős családba születtem: apám csak azért vette el anyámat, mert teherbe esett, de a viták
hevében mindig azt vágta hozzá, hogy „felcsináltatta” meg „elvetette”
magát, és sose volt hozzám egy jó szava se. Tízéves se voltam, amikor
anyám belehalt egy perforált vakbélgyulladásba, és én ott maradtam
apámmal – akiről mára már csak egy emlékem van: az, hogy részegen
mindig megvert, üldözött végig a házon, és én ilyenkor az anyai nagyanyámhoz menekültem. Anyu halála után sikerült elérni a gyámhatóságon, hogy a nagymamáék legyenek a gyámjaim, de sajnos gazdag és kevély nagyapám leginkább ingyencselédet látott bennem. Nem voltam
rossz tanuló, de sokat hiányoztam: ha olyan idénymunka volt a földeken
vagy a szőlőben, amihez két ember kellett, elvárta, hogy otthon maradjak. Haragudtam, hogy nem mehetek az iskolatársaimmal játszani, hogy
nekem kérgesebb a kezem, mint nekik: dacos és gátlásos gyerek lettem.
A nagypapa zugivó volt, velem hozatta fel a pincéből a bort, hogy rejtsem el neki a kamrában – hát csoda, hogy egy idő után rászoktam, hogy
én is jól meghúzzam a slagot, amikor borért mentem? Józanul szorongó
voltam, ha ittam, felszabadultam. Ez így ment tizennégy éves koromig,
akkor kollégiumba kerültem, szobafestőnek tanultam. Ott elég nagy volt
a fegyelem, és ugye megszűnt a borivás, el is végeztem szerencsésen az
iskolát – de hát a hajlam már megvolt bennem, nem volt nehéz a cimboráknak a munka utáni „kocsmaprogramba” belevinni.
- És mi lett a munkával?
- Hát miután a főnök elzavart, megpróbáltam maszekolni, meg alkalmi
munkát is vállalni: kertészkedést meg téglahordást egy építkezésen.
Mondtam ugye, hogy a nagyapám mellett meg kellett tanulni a kertészkedést, volt is hozzá huzalmam – talán, ha nem így alakul az életem,
kertészmérnök lehettem volna. Igen, ahhoz lett volna kedvem.
- De hát még nem késő: itt kigyógyítják a bajból, összeszedi magát, és
jelentkezik a főiskolára. Ez lehetne egy szép cél, amiért érdemes lenne
küzdeni.
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- Elkéstem én már azzal – mondta és nagyot sóhajtott. – Hiszen ahhoz
előbb le kellene érettségizni, és kit tudja: fogna-e még a fejem a tanulásra ennyi alkohol meg drog után?
- Hát az is volt? Az hogy kezdődött?
- Mondtam ugye az előbb, hogy szerettem kertészkedni, így kapva
kaptam rajta, amikor egyik ivócimbora beajánlott egy családhoz Budán
kertésznek. Mentem örömmel, akkortájt még nem voltam ilyen romos –
nézett végig szomorúan sovány testén. – Jó cuccokban jártam, és volt
egy motorom is. Szóval ahol kertészkedtem, megtetszettem a háziaszszonynak. Ha nem volt otthon a férje, behívott a lakásba, finom piákkal
kínált, és ahogy ittam, felbátorodtam: udvarolni kezdtem neki. Mit szépítsem: a szeretője lettem. Aztán ő volt az is, aki a marihuánát kipróbáltatta velem, mondta: attól majd teljesen felszabadulnak a gátlásaim.
Nagyszerű heteket töltöttünk együtt, mert a férje közben kiküldetésben volt Párizsban, de ahogy hazajött, véget ért az egész: bejelentette, hogy kiköltöznek Franciaországba, mert a férj elfogadott ott egy
állásajánlatot. A házat bérbe adják, majd megkérdezi az új lakót: kell-e
neki kertész. De nem kellett, és én ott maradtam munka – és főleg
„szer” – nélkül, amihez akkorra már Evelin jócskán hozzászoktatott. Ekkor már azért kerestem munkát, hogy legyen pénzem a drogra, azt
mondtam, bármit elvállalok, mert ha másként nem lesz pénzem, a végén
talán rabolni fogok. Végül egy fuvaros fogadott föl: költöztetést vállalt,
ahhoz kellett két tróger. Eleinte nehezen bírtam fizikailag, de hetente
fizetett, így aztán reggel a kocsmában kezdtük, este a kocsmában végeztük, volt miből rombolni az egészségemet. A cipekedéstől viszont
megerősödtek az izmaim, volt annyi pénzem, hogy jól öltözzek, diszkóba
járjak – egy ilyen éjszakán megismertem egy lányt, aki a feleségem lett.
Megmondtam ugyan neki, hogy én vagyok „Anti, a vén piás”, de csak nevetett. Drogozott ő is, és gyakran ráivott, de sohasem annyit, mint én.
Ezidőtájt kaptam a hírt, hogy apám meghalt, megörököltem a falusi házat, mondtam, hogy én megyek vidékre, jön-e velem. És jött. Terhes
lett, nem akarta elvetetni, pedig én féltem: mindketten szenvedélybetegek vagyunk, mi lesz azzal a kicsi gyerekkel mellettünk? Felrémlett
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az én sorsom, tudtam, mitől féltem őt, de Andrea nem tágított: azt
mondta, ha elveszem és megtarthatja a gyereket, ő azonnal leteszi az
alkoholt és lejön a drogról is, kell neki az a baba! Hazamentünk hát,
megnéztük az örökségemet – romos volt minden, fürdőszoba sehol, a
kert elhanyagolt. Dolgoztam, mint egy megszállott, hogy mire a lányunk
megszületik – ekkor már tudtuk, hogy kislány lesz, Annának fogjuk hívni
–, elkészüljön, és hétvégeken építettem–szépítettem a házat. Ehhez
persze még többet kellett dolgoznom, hiszen a kazán, a szaniterek, a
gáztűzhely: ez mind sokba került – hát tovább drogoztam, hogy pörögjek, és bírjam erővel. Mire a kislány megszületett, a feleségemmel kezdett megromlani a viszonyunk: most, hogy ő tiszta volt, egyre jobban
zavarta a függőségem. Aztán az a kicsi lány elvarázsolt, éreztem, nem
tudnék nélküle élni. Ezért aztán önként elvonóba vonultam, és kérleltem
Andreát, legyen türelemmel, mire Komlóról kijövök, más ember leszek.
Hitt nekem, megvárt, látogatott. Azt mondta, ő sem tudna nélkülem élni, de értsem meg, nem tehetem tönkre három ember jövőjét.
Aztán megkezdődött a kezelés: delíriumba estem, hallucináltam, nem
tudtam, hol vagyok. Halálfélelmem volt, félelmemben, hogy ezt még
egyszer át kell élnem, fogadkoztam, hogy ha hazakerülök, soha többé
nem iszom egy kortyot sem. Egy hónap után kiengedtek. Száraz maradtam, az alkoholnak még a szagát se bírtam, de a félelem csak nem akart
elmúlni: pánikbeteg lettem, az utcára se mertem kimenni. Így persze
munkát se vállaltam, már embert se akartam látni – és sajnos Andreát
se kívántam. Persze a vége az lett, hogy összejött valakivel, elköltözött
Annácskával – és én ebbe megint majdnem belehaltam. Végül aztán,
amikor már az a veszély fenyegetett, hogy a házat is el kell adnom, ha
nem akarok éhen halni, az utolsó pénzemen anfetamint vettem, elkezdtem szedni és bátorságra tettem szert: újra dolgozni kezdtem. Sikerült egy riasztószerelőnél alkalmazásba állnom: előbb csak a vésésnyomokat kellett eltüntetnem: vakoltam, festettem, ahol kellett, de hamarosan a bizalmi embere lettem, egyre komolyabb munkákat bízott rám.
Megint volt pénzem, visszakönyörögtem Andit, aki ekkor már évek óta
tiszta volt, védőnőnek tanult, jó munkája lett. Azt hittem, egyenesbe
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jön az életünk, újra dolgoztam, itt volt mellettem a társam, akit még
mindig imádtam - de aztán egyszer nem kaptam amfetamint, hát kipróbáltam egy új tablettát. Szörnyű hatással volt rám, agresszív lettem
tőle és nagyképű. Szegény párom sokat szenvedett mellettem, végül úgy
próbált meg segíteni, hogy minden drogot és alkoholt eltüntetett otthonról, és rám zárta az ajtót: azt mondta, akkor telefonáljak, ha túléltem, és újra tiszta vagyok.
- És mi történt?
- Először szörnyen felháborodtam, hogy mit képzel. Bezár a saját lakásomba? De azért megpróbáltam józan maradni: három napig bírtam.
Három nap után kimásztam az ablakon, és elmentem inni – amitől epilepsziás rohamot kaptam. Behoztak ide, lassan már két hónapja van, hogy
itt gyógykezelnek. Beleegyeztem, mert nem akarom őt elveszíteni –
mondja, és ekkor felcsillan a szeme: – Nézze, ott jön az én párom! Ő
egy angyal, mégse hagyott magamra, várja, hogy meggyógyuljak!
Gizike ezután hátrafordult, és meglátott egy terhes nőt, amint négyéves forma kislányát kézen fogva vezeti. Ő volt Andi, akiről akkor derült ki, hogy újra babát vár, amikor Anti természete megváltozott, de a
férfi nagyon nagy szerencséjére a különélés idején rájött, hogy társfüggő lett: hiába próbál, nem tud a férje nélkül élni, mellette maradt.
Azt mesélte Gizike, hogy búcsúzáskor a férfi megkérdezte, megölelheti-e őt, és Gizus beleegyezett: az elmondottak hatására nagyon megszerette ezt a szegény fiút, aki talán maga sincs tisztában vele, mekkora ajándék az élettől, hogy a családja kitart mellette.
*****

Lapzártakor érkezett…
2017. szeptember 23-án – Battonyán – került sor az idei Kortárs Magyar Irodalomért Díj ünnepélyes átadására.
Idén e díjat Publikációért kategóriában Jalcs Irén; Közösségért kategóriában Kutasi Horváth Katalin és Holécziné Tóth Zsuzsa kapta.
Gratulálunk a díjazottaknak!
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Varga Katalin: Előkerültél
Mintha ma lett volna, én mindenre emlékezem.
Hangodat újra hallom, ez egy örök szerelem.
Érzem ölelésed, két kezednek érintését.
Van érzés, ami örök, az idő sem tépi szét.
Tán a sors akarta így, újra előkerültél.
Megint csak, te, csábító, a szívembe férkőztél.
Folytassuk hát, legyen történetünk újrakezdés.
Tudod, az érzelmek elől nincsen már menekvés.

Mukli Ágnes: A tékozló gyermek
Hazudik az igazság,
hiába vallatom, tagad,
szótlanul lázong, enged, szakad.
Minden átkot magával hord,
bűntudat nélkül lelkembe mar,
hideg, szeles, sötét az este,
s reggelre újra céltalan.
Eskük fintora leng szleng
szavakon, szertefoszlott
minden, mi valóságnak tűnt.
A mesterkélt látszat
gyors szelfi, divat, utánzat,
lájkolva diszkrét indiszkréciót.
Hazugsággá lett minden,
álarc, álca földre hullt,
tisztátlan fehér fodrok falják,
ismétlik, mint vidám verkliszót.
Nincs két csésze az asztalon,
a lábtörlőt is szétmarta a fagy,
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a tetovált masni is bomlik,
csak a fájdalom újul,
s a heg marad.
Bőrödre égtek a virágok,
bár nyílni akarnak,
elzárod a fényt,
így vonzod magadhoz
hajléktalannak a reményt.
Poharak csillognak
üresen, vagy telve,
s közönséged bódultan tapsikol,
részegült siker arcodra festve,
füstként száll el minden
segítő sikoly.

Diana Soto: Múlóban
Ágyamon fekve
ölel a dunyha,
szerelmet forral,
átkozni tudna.
Kandalló tüze
égeti bőröm,
magába szippant,
életerő-börtön.
Hűséget fogad,
ki lelkem issza,
bátorságot kér,
s nem ad vissza.
Hazatérő lét,
kiált keserve,
a pillanat múlik…
…elmúlok vele.
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Vermes György: Gábor Zsazsa és én
Ez a kis történet a 80'-as évek elején történt meg velem, és csak azt
igazolja, hogy a celebek akkor is celebek voltak, és hírük bejárta az
egész világot. És előfordul, hogy segítenek rajtad, ismeretlenül is, a
legfurcsább pillanatban, váratlanul.
Éppen ezért én Gábor Zsazsának tartozom hálával, kisegített egy kellemetlen helyzetből.
Az történt, hogy éppen Malajziába tartottam egy rövid, hivatalos útra,
és ültem a repülőben. Közeledtünk a célállomás, Kuala Lumpur felé, és
ilyenkor a leszállás előtt egy órával a repülőgép személyzete szétosztja
a kitöltendő, legtöbbször fehér cédulákat, amiket az útlevéllel együtt
kellett a határőrnek átadni. Most sem történt másként, megkaptuk a
kis kérdőíveket, és bele is kezdtünk azok kitöltésébe.
Csakhogy a maláj kérdőív alján, szép nagy kövér betűkkel az állt, hogy
„Halál a kábítószer-csempészekre!” csupa nagybetűvel. Ez engem kissé
megrémített, mivel az én szakmám erősen kötődik a fehér porokhoz, lévén növényvédő szerekben utaztam, és rendszeresen vittem magammal
kisebb-nagyobb mennyiségben mintákat, gyakran még azt sem tettem
meg, hogy papírokat kreáljak hozzájuk.
Most sem volt másképp. Volt egy külön e célra használt táskám, ami akkor nagy divat volt, kerekeken gördült, de vállra is lehetett venni, és
nem volt súlya, de a térfogata jelentős volt.
Ebben hurcoltam a növényvédőszer-mintáimat, különböző színű porok és
oldatok formájában, a gyári kollégák dicséretére szólva nem törtek
össze a hosszú út folyamán.
E mellett egy szokásos bőröndöm volt, ezzel a két poggyásszal utaztam
most is. Azért ez a csúnya, nagybetűs felirat egy kissé megijesztett, ha
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itt előbb lőnek, és aztán kérdeznek, akkor el van rontva a napom. De
nem volt mit tenni, át kellett keverednem az útlevélkezelők és a vámosok karéján, akiket megkerülni nem lehetett, és nem is volt tanácsos.
Az útlevélkezelőnél nem volt gondom, simán léptem határt, és kerültem
a vámosok elé, éppen két fiatalember kérte az okmányaimat és abszolút
természetességgel kérdezték meg, hogy abban a kis kerekes csomagban mi van? Én úgy gondoltam, hogy az igazságnak nincs alternatívája,
itt nem lehet mellébeszélni, így mondtam, hogy növényvédőszer-minták
a kormányuk számára.
Azt el tudom képzelni, hogy nem értették pontosan, mit mondtam, így
még a biztonság kedvéért rákérdeztek, hogy hová való vagyok? Büszkén
mondtam, hogy magyar vagyok.
- ÁÁÁÁ. magyar?! Zsazsa Gábor! Menjen csak!
Hát így esett, így segített rajtam Gábor Zsazsa, sose tudta meg, mekkora szolgálatot teljesített óhazájának, én meg azóta is hálatelt szívvel
gondolok rá, ha előbukkan a neve.

Kovács László (Kovycs59): Vén temető árnyai
A fák mohalepte törzsén
percegve múlik az idő.
Az erdő vén lombja alatt
csendesen hallgatva nyugszik
a rég felhagyott temető.
Kopott fejfáin feledett
nevek őrzik a régmúltat,
borostyán már rég benőtte
azokat, kik lent nyugszanak
az elfeledett hant alatt.

22

FRISS ÍRÁSAINKBÓL 1.
Kik ők, akik lent porladnak?
Vajon kik voltak, mielőtt
e földről végleg távoztak?
Vajon él még az emlékük,
vagy már azok is távoztak?
Vajon szól-e még a harang
néha a lelkük üdvéért,
vagy csak a madár énekel
néha a temető fáin
az Ő elhagyott lelkükért?
Óvatosan lépek. A csend
ünnepélyesen átölel.
Ág sem reccsen az avaron,
nehogy véget érjen ez a
mohával takart nyugalom.
A kezemben egy szál virág,
a korhadó fejfa mellé
most halkan, csendben lerakom,
egy ismeretlen sírhalmon
az emlékezés mécsesét
tisztelettel én meggyújtom.
Csend van. Jó ez a nyugalom.
A mécsláng fénye emlékek
árnyával billeg a fákon,
oly békésen, sejtelmesen,
mintha a holtak szelleme
járna a lombkoronákon.
***
Kortárs Magyar Irodalom oldal a Facebookon:
https://www.facebook.com/kortars.magyar

23

KÉPZELD EL… – IRODALMI FOLYÓIRAT 2017/4. SZÁM

Tóth-Hekkel Arany: Négykézlábas idő
-Lilia unokámhozVörös haját bontja a Nap
A túlparton befonja azt
Itt esteled’ ott meg déltájt
Járkál az idő négykézláb
Távol s közel horizontján
Pírlik napunk nyílik rózsánk
Csillan babánk arcán mosoly
Mitől szívünk - lelkünk fogoly
Babaálmot alszom véled
Mama párnád ismer téged
Dalocskám is hozzád repít
Látlak: csillag szemed hív
Szív a szíven lüktetésünk
Egybeérő messziségünk
Fénytengerén szökő napok
Sugara is eggyé fonód’
Távol s közel horizontján
Járkál az idő négykézláb
Babaálmot alszom véled
Szeretetem küldöm néked

Jalcs Irén: Bocsánat, hogy megszólítom
- Elnézést, hölgyem, ne haragudjon, hogy megszólítom!
- Nem szoktam utcán ismerkedni. Kérem, vegye tudomásul a tényt.
- Nem akarok én ismerkedni, csak kérdezni szeretnék valamit.
- Mit akar kérdezni? Talán nem vagyok elég jó nő? Mit képzel maga?
Mit akar, ha nem ismerkedni?
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- Kérdezni szeretnék.
- Mi a fenét akar kérdezni? Ha nem tart arra méltónak, hogy esetleg
megismerkedjen velem?
- A fene akar ismerkedni! Van nekem feleségem, aki sokkal fiatalabb,
mint maga!
- Ne hasonlítson engem senkivel össze, mert én egyedi vagyok. Belőlem
csak egy van.
- Szép is lenne, ha ilyen idióta nő csak egy lenne. Mi lenne, ha szőke lenne? Bele se merek gondolni, bár így is túltesz tíz szőke cicán.
- Még sérteget is? Na, ez már felháborít! Leszólít az utcán, és miután
nem akarok magával ismerkedni, még sérteget is!
- Nem akarok ismerkedni, csak kérdezni szeretnék!
- Mi a fenét akar még kérdezni ezek után?
- Ne csacsogjon már annyit, kérem, hanem segítsen!
- Én segítsek? Sérteget és még segítsek is? Felháborít a viselkedése!
- Engem úgyszintén!
- Még maga van felháborodva? Arcátlanság!
- Mondja már meg, kérem, mert sietek!
- Mit mondjak meg? Mi a fenére kíváncsi még?
- Merre van a Keleti?

Győri Nagy Attila: Álomvilág
Egy süllyedő hajó a horizont,
de nem félek az ismerőstől,
távozom és érkezem
abba a világba,
mely a béke otthona,
de ez egy másik életem,
mindent kizárva
élem benne sorsomat.
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Egyre távolabb a realitás,
átölel az ismerős érzés,
gyere, játsszunk,
fújjunk buborékot,
itt mindent szabad,
az ajtó bezárul,
eldobtam a kulcsot,
még sincsenek falak.
Feltárul a mesekönyv,
lapjain megannyi csoda.
Olvasom és írom
a sorokat, szerkesztem
én, a karmester,
könnyek nélkül sírok,
hang nélkül nevetek,
néma dalverseny.

Keszy-Harmath Dániel: Mennem kell tovább…
Kiírtam a könnyeimmel szememre:
„Mennem kell tovább.”
Te elolvastad,
majd hangos tiltakozásba kezdett
kezed, tested, minden porcikád.
„Maradjak még” – kérted.
„Oly sok minden várna ránk!”
S közben tudtad,
ez csak a szív naiv és elkésett kérése.
Most vége hát…
Te is menj tovább!
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Petres Katalin: Küzdelem
Vad, csendes, ősi vagy új vizeken?
Bárhol feszüljön ki vitorlám,
vágyam, hogy egyensúly legyen,
ahol végül horgonyom vetem.

Anisse: Lét-buborékok 2017.06.30.
éles karmok és
hegyes, tűéles fogak fura ébredés

Kutasi Horváth Katalin: Szárnyak nélkül
Lelkem ott lebegett
A szűzi víz felett,
Nem maradott veszteg,
Röpülni szeretett.
Nem félek szállani,
Habár szárnyam nincsen,
Hagyjam, hogy az Élet
Alamizsnát hintsen?

Ha a Holnap hőse
Bújna meg most bennem,
Szárnyakat növesztve
Tudná, mit kell tennem,
Kijátszaná büszkén,
Amit a Sors rám mért,
Lemerülne tüstént
Rozsdás vasmacskámért.

Szélcsendben hajóztam,
Kémleltem a vizet,
Vihar készülődött,
Tudtam, hogy megfizet.
Vitorlám ronggyá lett,
Cafatokká szakadt,
Átfúj rajta múltam,
Jövőm is felhasadt.

Könnyedén felhozná,
Súlya elenyészne,
Röpítené hajóm,
Vígan fütyörészne.
Akárhogy megdőlnék,
Viharnak feszülnék,
Öntudatos daccal
Mégis üdvözülnék.
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Jártó Róza: Akinek már nincs holnap
Ült a karosszékben, ahova leültette a gondozónő.
Meleg volt, és a fehér fal mellett még melegebbnek érezhette a
hőt. De ezzel a gondozónő nem törődött. Megkapta a tulajtól az utasítást, hogy őt és még két gondozottat, egy férfit és egy másik nőt ki
kell ültetni a fal mellé délelőtt tizenegy és tizenkettő óra között. És ő
megtette. Nem gondolkodva, gépiesen, még a hőmérőre se nézett rá.
Árnyékban pont harminc fokot mutatott.
A gondozó bement a konyhába és elmosogatott, aztán a szobák
jöttek sorba. Ott leszedte az ágyazót, kirázta, a párnákat felrázta,
és mindent visszapakolt. A párna alatt talált zsebkendőt meg bugyikat, gatyát meg betette egy szemeteszsákba. Ezt követően letörölgette a port, megigazgatta a díszeket, a fényképkereteket és felporszívózott. Épp kész lett a három szobával, amikor megcsörrent a telefonja. Dél volt.
A szobákhoz tartozó fürdőszobákhoz nem nyúlt. Azok takarítására
fel lett véve egy takarítónő. Kiment a fal mellett sorba ültetett gondozottakért. Elsőnek őt vitte be a szobába. Felállította és odanyúlt a fenekéhez és a lába közé is, hogy nem nedvesedett-e át a pelenka. Rendben találta a dolgot és szagokat se érzett, így nem is cserélte át a pelenkát.
Aztán a többiekkel is megtette ezt, ahol kellett, ott lemosta a
gondozottat és pelenkát is cserélt, és őket is lefektette az ágyra.
Felpockolta a párnát és odatámasztotta a hátát. Az ölébe meg egy
etetőasztalkát tett. Tálcán behozta az ebédjét. Csontleves volt egy kis
tésztával. A második fogás meg tökfőzelék főtt darált hússal. Nem
érezte az ízt, ahogy gépiesen kanalazta a szájába az ételt a gondozónő.
Csak nyelt. Kifáradt a tűző napon és úgy érezte, mindjárt elhányja magát, annyira megviselte a forróság. Az arca piros lett és a fejbőre is
ott, ahol már kihullott a haja. A gondozónő megtörölte a száját és a pelenkát, amivel ezt tette, szintén bedobta a szemeteszsákba. Akkor látta meg a piros foltokat a fejbőrén. Elkezdte szidni a nőt.
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- Kedveském! Magával annyi, de annyi a bajom. Nem tudott volna
jobban vigyázni? – kérdezte, mintha neki egyáltalán lett volna lehetősége arra, hogy kicsit is vigyázzon, vagy arrébb menjen a pár méterre lévő fa alá, ahol a lomb hűvöst adott.
A nő most se szólt semmit, ahogy az elmúlt hónapokban se tette.
Így se a gondozók, se az orvos nem tudta, hogy ez szándékos-e részéről. Egy darabig még erőltették a beszédet nála, de aztán ráhagyták.
Azt tudták róla, hogy író. Azt is, hogy több, sikeres könyvet is
megjelentetett. Ez némi tiszteletet váltott ki a gondozónőknél, ha nem
is hátsó szándék nélkül. Azt remélték, hogy a nő majd pénzt dugdos a
zsebükbe, mint tette sok gondozott. De nem tette. Csak ült vagy feküdt és nem beszélt.
Ha nagyon akarták volna, akkor az okára is rájönnek, de úgy tettek,
mint aki semmiről sem tud. Ez volt az a titok, amiről nem beszélhettek,
hogy miképpen került ide a nő…
Egy nap, kora nyáron egy jól öltözött hölgy és egy fiatalabb férfi
kereste fel az intézményt. A vezetőnőt keresték. Ez nem volt szokatlan, hisz a profiljuk épp az idős emberek gondozásának az elvállalása
volt. Persze ők nem olcsó kategóriás időskori gondozásra szakosodottak
voltak. Itt szinte minden gondozottnak jutott külön lakrész fürdővel és
elegendő gondozónő. Természetesen ennek ára volt. Rendszerint eljött
a gondozott is a családdal, hogy megnézze, hogy hova is kerül élete
utolsó hányadában. Ezzel nem is volt semmi gond. De ez a nő különös
eset volt.
Nem sokkal ezt a látogatást követően, újra megjelent ez a két ember, de most már hozták magukkal az idős nőt is. Beszélgettek, kedélyeskedtek, látszott rajtuk, hogy ők nagyon közel állnak egymáshoz.
Egyedül a fiatalabb férfi volt szótlan. Akkor értek ahhoz az épülettömbhöz, ahol a vezető és két gondozónő is várt rájuk. A nőt bevezették ebbe a szobába, be a fürdőbe. Még az ágy rugózását is megmutatták neki. Közben a két intézeti beszélt hozzá, így észre se vette, hogy
a nő és a fiatal férfi eltűnt. Mintha ott se lett volna. Az idős nő több-

29

KÉPZELD EL… – IRODALMI FOLYÓIRAT 2017/4. SZÁM
ször is mondta, hogy most már menne a lánya és a fia után, de mindig
mutattak még valamit és szinte elállták előle az utat. Ekkor egy férfi
érkezett.
– Dr. Csányi Péter vagyok, és én vagyok az intézmény háziorvosa.
Rendszeresen idelátogatok, úgy hetente, és akkor elmondhatják, ha bármi
problémájuk van. Julika, a személyes gondozónője majd összeírja, hogy milyen betegségei vannak és rendezi a gyógyszereit – ezt mind úgy mondotta,
hogy közben fogta csuklóját, így nézve a pulzusszám alakulását.
– Doktor úr! Ez mind nagyon szép, de én csak körülnézni jöttem.
Most hazamegyek, és majd döntök, hogy melyik intézmény is tetszik
nekem, melyikben is akarok éldegélni, ha leesnék a lábamról.
Az orvos elővett a táskájából egy injekciós tűt és a karjába szúrta.
Mikor felébredt a nő, látta, hogy hol van. Egyedül volt a szobában,
amelynek az ajtaja zárva volt. Elkezdte verni az ajtót és kiabálva hívta a
lányát és a fiát, de senki se válaszolt. Hallotta ugyan, hogy az ajtón túl járkál valaki, de ajtót senki se nyitott. Már világosodott, mire újra elaludt.
Mire felébredt, már délelőtt lehetett. Az ágya mellett ott állt az
orvos és a vezető. A gondozónő kint állt a folyosón.
– Doktor úr! Mi történt? Rosszul lettem talán? – kérdezte reménykedve.
– Van valami, amit nekem tudnom kell ezzel a gondozottal kapcsolatban? – kérdezte az orvos a vezetőtől.
Az semmit se szólt, csak a kezébe adott egy papírt, amit elolvasott. Nézte figyelmesen a nőt, összepakolt a táskájába és elment.
A vezető odaült a nő ágyára, megfogta a kezét és tájékoztatta,
hogy a családja, a lánya és a fia úgy döntöttek, hogy ide helyezik el, ebbe az időskorúakat gondozó intézetbe. Minden szabályos, minden anyagi
rendezve. Innentől a nyugdíja az intézmény számlájára érkezik, amelynek a hatvanöt százaléka a gondozási díj és harmincöt százalék a zsebpénze, amellyel azt tesz, amit akar. Természetesen több pénzt is tarthat magánál, de ők jobban örülnek, ha a közös szekrényben van a pénz
elzárva, és ha kér, akkor onnan annyit kap, amennyi neki kell.

30

FRISS ÍRÁSAINKBÓL 1.
Ő ránézett az ajtóra. A vezetőnő, mintha értené, elmondta, hogy
akkor jön, akkor megy innen, amikor akar, és oda, ahova akar. Természetesen mindig be kell jelenteni, ha elhagyja az intézményt, és azt, is,
hogy mikorra várható, hogy megérkezik. Itt szeretetteljes és családias
a légkör. Reméli, hogy vele se lesz gond. A nő csak nézett értetlenül.
– Kérem, én nem vagyok az önök gondozottja. Nekem házam van,
ahol a fiammal lakok együtt. És én most hazamegyek!
– Nem teheti, asszonyom. Önnek már ez az otthona. Ez a szoba,
ez a lakrész a lakása, és a kint álló Julika a gondozónője, aki segíti a
mindennapjait… Ezen már nem lehet változtatni.
A nőt akkor valami jeges rémület kerítette hatalmába. Félrelökte a
vezetőt, és az állapotát és a fájós lábát is meghazudtolva kiszaladt a
szobából, ki az udvarra, át a lugason, amin idejövet is áthaladtak, és a
kapun át ki az utcára. Épp egy autó elé. Szerencsére csak fellökte az
autó, így az orvos, akit azonnal hívtak, visszavitette a szobájába, lefektették az ágyra és kikötötték.
Ekkor hallgatott el. Innentől többet nem beszélt.
Ha megetették, akkor evett, ha megitatták, akkor ivott, ha kiültették az udvarra, akkor levegőzött, ha visszavitték a szobába, akkor meg
vagy ült a fotelben, vagy feküdt az ágyban. A lánya ritkábban, de a fia
rendszeresen eljött hozzá, de többet vele se beszélt.
Egyet tudott csak, hogy neki már nincs holnap…

Dobrosi Andrea: Csendélet
A nádasban vadkacsák,
a part mentén ladik,
hullámtánc andalít.
Kora nyár.
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A fűzfák zöld szoknyájukat
földig simítják,
szemközt a kikötőnél
szél sepri fel
a turisták nyomát.
A strandon fő műsorszám
a gyerekzsivaj,
csúszdák ívein ricsaj.
A június színpadára lép a nap,
meghajolnak a sugarak,
s az égi pihék adják a tapsot,
az esőfelhők tartalék díszletek
a víz felett.

Diana Soto: Boldogság-öltöny
Anyák mennek, fogják kezük
a boldog gyermekek.
Engem csak árnyékom kísér,
nem lehetek veled.
Asszony karol az anyjába,
átvezeti útján.
Felém madarak dalolnak,
de nem szólnak hozzám.
Anyák lelkében a szülők
hordozzák bánatuk.
Mellettem a lassú idő
csak némán vánszorog.
Körülöttem vannak, rajtuk
a boldogság-öltöny.
Nekem csak az álarc maradt,
gyors-magamra öltöm.
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Czégény Nagy Erzsébet: menedékkeresés
lassan megszűnnek bennem
a szóvirágok, s mint
zúzmarától terhes ágasbogas fa, úgy állok a jégbe zárt
térben, fagyott-szárnyú madarak
ülnek a vezetéken, dölyfös
tél csizmája alatt dideregnek
a lelkek, s egymásba kapaszkodva
sóhaj-hídon menetelnek a
túlsó partra, hol lassan érik
az ősz elvetett magja s csírát
bont a tavasz éltető fénye,
csak addig tartson ki
a híd pillére

Kovács Daniela: Áldott átkozottak
Ne búsulj, Barátom. Megesik néha,
hogy az ármány az istenig magaslik,
a tiszta erkölcs mindig könnyű préda,
rá-rálépnek, kik tisztát látni vaksik.
Vért köhögünk. De jönnek zordabb idők,
mikor - mert náluknál különbnek látszunkföldbe döngöl számos cégéres ripők.
S négykézláb ugyan, de mi tovább mászunk.
Tovább... tovább... át sorsviharon, vészen,
erőt kapjon tőlünk mind, aki látja.
Küldetésünknek üdvössége lészen,
mert a szófáklyánknál nincs szentebb fáklya.
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Nagy Antal Róbert: Egy tanító válaszol
Huszonnyolc szempár vakuja villan.
Sötétkamráik mit hívnak elő?
Próbálom szebben, próbálom jobban,
mert a benyomás fontos, de félő,
hogy a kép mégis homályos emlék.
Szavaim zengi gyermeki visszhang,
a pálya, a tér. Ha meg kitérnék,
mit érne tudás, becsület és rang.
Csak szeretettel, mély alázattal,
el nem fásulva érdemes tenni!
Bízni kell bennük, mert ki fiatal,
oly hamar felnő, és kérdi: mennyi
benned a régi elhivatottság?
Lélek-vasaddal vértezve jársz-e?
Értünk küzdesz-e? Győz az igazság?
Szebb jövőt látsz-e? Mit adsz kezébe
ügyes fiamnak, kicsi lányomnak?
Egész népemet soha nem fogom!
Nem látok jövőt, hiába nyúznak.
Hit a tanítás. Hiszem, s tudom.

Sárváry Mariann: Szokatlan piknik
Borús volt az ég, amikor álltam a buszmegállóban. Egyre türelmetlenebb
lettem, mivel már legalább tíz perce nem jött a busz. Végre feltűnt a
kanyarban, próbáltam megtippelni, hányas lehet. Egyre közelebb jött,
de nem volt rajta jelölés. Megállt a megállóban, alig voltak rajta, már ez
egy kicsit furcsa volt. Nincs rajta jelölés, sebaj, csak elvisz jó irányba…
Felszálltam, leültem, hátradőltem, s arra gondoltam, hogy ma milyen nap
vár rám. Teljesen belemélyedtem a gondolataimba, s közben néztem a
járókelőket az utcán.
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A busz jó tempóban haladt, egyre kifelé ment a városból. Mire feleszméltem, már a Nagyrét felé tartott, lehajtott a betonútról, nagyot
zökkent és megállt. Amikor kinyitotta az ajtót, megláttam a Ballada a
költészet hatalmáról című egyperces novella telefonfülkéjét a rét közepén. Viharvert volt, rozsdás, benőtték a virágok és a gaz. Még mindig
azt a négy sort ismételte.
Ekkor az is feltűnt, hogy hétágról süt a nap, és a füvön fehér ruhás
emberek piknikeznek. Végre leszálltam a különjáratról. Ebben a pillanatban már közeledett felém egy 38 év körüli mosolygós, kerek arcú,
szemüveges férfi. Ahogy közeledett, ki tudtam venni az arcát. Fényképekről volt ismerős, egyre határozottabban éreztem, hogy egy rendkívüli személy. Az a különleges ember, akit négyéves koromban veszítettem el: az apám.
Megdobbant a szívem, s ölelésre tártam szét a karomat. Mennyit köszönhetek neki! Az életkedvemet, a jó természetemet.
Mikor a közelembe ért, ő is kinyújtotta mindkét kezét felém.
Anyám mindig azt tanította, hogy apánk vigyáz ránk odafentről. Hányszor éreztem, hogy igaza van, ha megmenekültem egy balesettől, ha átmentem egy nagyon nehéz vizsgán, ha meggyógyultam egy betegségből.
Mindig velem volt, s most itt áll előttem.
Jóságos tekintete rám szegeződött, éreztem a pozitív energiát, ami
sugárzott belőle.
- Nem ölelhetlek meg, mert akkor nem tudsz visszatérni. Van még dolgod az életben. Nézz körül! Akiket itt látsz, azok már csak a piknikezéssel vannak elfoglalva, semmi gondjuk. Minden nap, amikor kinyitják a
piknikkosarukat, igyekeznek benne hagyni a reményt, hogy egyszer
majd a szeretteiket is maguk körül tudhatják. Szeretném, ha egyszer
te is itt ülnél köztünk ebben a ragyogó napsütésben…
- Én is szeretnék végre veled lenni, megismerni, hiszen olyan kicsi voltam, amikor magunkra hagytál.
- Hosszú ideje már, hogy ilyen távolról figyelem a sorsod.
- Nincs is elég szó rá, hogy megköszönjem.
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- Sokszor akartad tudni, mi vár rád a halál után. Tettem egy szívességet a buszsofőrnek, cserébe én is kérhettem tőle egyet. Lassan indulnia
kell vissza. Adjon neked erőt ez a rövidke találkozás – mondta, miközben visszakísért a buszhoz.
- Félek az öregségtől, a leépüléstől.
- Nem tudom, mi van megírva a sorsodban, de most még nem marasztallak.
Felléptem a buszra, ennyi boldog embert még sose láttam. Hogyan tudják ezt értékelni, ha magától értetődik?
Mentünk vissza a városba, a stresszel teli dugóba. Mindenki siet, arra sincs
ideje, hogy észrevegye, milyen nagy kihívás az élet, nem csak piknikezés.

Mráz Erzsébet Irma: Kis virág…
1.
Kék szirmok a gizgazok között.
Vajon miért ide költözött?
Véletlenül hozta el a szél?
Dudvák között meddig, hogyan él?
A kis virág is élni akar,
A vad dudva mindent eltakar:
Nem ad neki napfényt, sem vizet,
De ez nem tűnik fel senkinek.
Legeslegszebb, ezt mind jól tudják:
A kicsi virág és a dudvák.
Nem segít mégsem senki neki.
Ő fogja magát megvédeni.
Lassan múlnak a napok és hetek,
A kis kék virág sosem kesereg.
Hatalmas bozótban él szerényen,
Életéért küzd folyton, keményen.
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2.
Küzd a virág, és örül, hogy élhet,
Mert boldogság számára az élet.
Kárpótolja a sok-sok szeretet,
Szeretik, csodálják az emberek.
Elvarázsol mindenkit szépsége,
Követendő példa szerénysége,
És hatalmasra nőhet a dudva,
Ő az érték, a kis virág tudja.
Ez a tudat ad neki erőt,
Legyőzi a vihart, az esőt.
Pusztuljon a gizgaz, neki még van dolga,
Nem is hagyja magát, készen áll a harcra.
Hiába vet rá árnyékot a gaz,
Gyönyörű marad, szerény és igaz.
Aki csak erre jár, megáll egy kicsit,
Jólesik csodálni bársony-szirmait.
Büszke is magára ez a kicsi virág,
Nem torzította el e gizgazos világ.
Megmaradt szépsége, illata és bája,
Mosolyogva tekint a buja dudvára.

Varga Katalin: Hű társam
Négy lábon járó szeretetbomba.
Önzetlen hűség belekódolva.
Mindent megadnék neki, szeretem.
Így teljes kutyámmal az életem.
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Bodó Csiba Gizella: Idővel
Csigavonalak kövesedtek belém,
Tapadtak rám, mint öreg fára,
Nekem is éveim számlálja
Belső gyűrűim sokasága.
Hitetlenül, hosszan nézek reggelente
Vékonyodó, hulló hajamra,
S ahogy derekam vastagszik,
Körkörösen, minden új tavaszra.
Húszon túl alig hittem,
Ilyen majd velem megtörténhet,
De koptat, kérgesít, egyre csendesít
- minél hosszabb – az Élet!

Lám Etelka: Újraébredés
A múlt romos díszletei között,
ahol az ébredező öreg fák ölelkeznek,
álmosan sóhajt a holdvilágos rét
s csendben távozik a sötét éj.
Hajnalban a reggeli harmat
fehér gyöngyöket hint a pázsiton.
Rejtélyes titkokkal vonul a múlt,
melynek sebei lassan gyógyulnak.
S forró könnyeim értük szépen elapadtak.
Lelkem elcsitult, elengedem múltamat már.
Drága földanyánk virágszirmokat hint elém.
A fuvola hangja szólít s hív a fényes jövő felé.
Ragyogó aranyfénnyel jön fel a gyönyörű Napkorong,
amelynek csillogó sugarai köszöntik
az újra megújuló Tavaszt.
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Kovács Daniela: Légvárlakók
Ma napszálltakor hazafelé menet
a szántók fölött még barna volt a csönd,
vad erők vették űzőbe a szelet,
s zord füst takarta a Napot odafönt.
Mázsás teher feküdte meg a lelkem,
s az egyre csak dagadt, egyre csak dagadt,
porig sújtott, amidőn elképzeltem,
hogy összetört jövőnk sír talpam alatt.
Az emberi hit sziklát repeszt, ha kell,
és mi mégis két ábránd közt rekedtünk,
gyűjtött útravalónk velünk porlad el,
míg mezőre hajtjuk harci szekerünk.
Csak eltévedni maradt némi erőnk,
s keservvel hizlalni félelmeinket,
de majd ha csönd feszít, s fogy a levegőnk,
mit hagyunk hátra a gyermekeinknek?

Petres Katalin: Fák tövében
Május végén a kertben
áldott délutáni csendben
lebegek a semmiben.
Daloló napfény a leveleken,
vitorlázik a szél a színeken,
feloldódom a semmiben.
Ha majd egyszer távozom,
ezt a kegyelmet áhítom:
a nagy semmibe olvadok.
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Dobrosi Andrea: Híd
Magam sem tudom,
miért,
szenvedve szerettem,
eljárt az idő felettem.
Mintha pikkpakk csak úgy
húzott volna el feletted is,
mit tudtam én,
hogy az öledbe visz.
Nesztelen súgod a szót…
a nyári szellő mögötted cikáz,
nem takar be többé
hófedte láz.
Mindent behálóz az együtt,
nincs nap nélküled,
ha egykoron szenvedtem is,
most örökre megszerettelek.
Enyém a kimondhatatlan,
a végtelen,
ahogy ketten járunk a fényeken,
belém szökken a szépség,
a láthatatlan.
Mit a mélységbe raktam,
feledteti az égi híd,
melyen lényed
lépni hív.
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Szabó Eszter Helka: Verslistás végrendelet
verscímek alatt
levéltörzs-koporsóban
szállsz öröklétbe

Bornemisza Attila: A nyár ideröppent
Látod, barátnőm, a nyár
leterítve aranykabátját,
almafákkal és bokrokkal,
hímzett ősi subáit most zöld
és kék, sárga színekbe botlunk
naponta, mert a nyár kabátja
begombolva a természet hátán.
Ilyenkor zöldeskék a Balaton, apró fodrok jelzik,
a szél simogatja hátát.
Apró vitorlások pontozzák a hátterét és
messziről a tihanyi domb is látszik.
Tavat is loccsantott rá a Nagyúr,
Balatont, a hatalmas könnycsepp
Európa közepén, azúr,
hogy igazinak látsszon, hisz az évszakváltáskor
víz is ereszkedik a Napból.
S attól függetlenül, hogy oxigénnel dús
napok jönnek. ide röppen hímzett házi
kabátjában a nyár.
Csupa háttér és árnyék
ruhája, él és mozog ez a nyárfaez a felvetített természet-hologram.
Élünk. Remélem, tán boldogan...
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Czégény Nagy Erzsébet: Anyám, te bennem szép
Anyám, te bennem szép;
Ajkamon a cseresznyevirág,
Kezemben az adakozás,
Szememben az életbölcsesség.
Anyám, te bennem szép;
Lelkemben az odaadás,
Karomban a féltő ölelés,
Mosolyomban a kedvesség.
Anyám, te bennem szép;
Szavaimban a békítő csend,
Énekemben a szelíd dallam,
Szívemben a fényesség.
Mind, mind te vagy.
Anyám, te bennem szép!

Dobó Georgina: Apukámnak
Bárhol is vagy, tudd, szívemben élsz,
Szereteted örökké elkísér.
Nem tudok sokat, pár kósza kép éltet,
Nevemen neveztél, mégis több sebből vérzek.
Keserves volt felnőni nélküled,
Nem volt, ki védjen,
Eladtak a halpiacon, csakúgy, mint téged.
Szeretlek, ugye érzed?
Most hiányzol a legjobban,
Mikor már semmi sem éltet.
Akasztásod vajon túlélted?
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JALCS IRÉN: KÖNYVAJÁNLÓ
Diana Soto: Az akasztott király című kötetéhez
A kötet műfaját tekintve dráma. Ritkán találkozhatunk ilyen kötetekkel, mert inkább a színház, a színházi előadások jutnak az eszünkbe a
műfajra gondolva, de most Diana Soto egy olyan világba visz el minket a
kötete által, amiben nem minden nap lehet részünk. Az írónő fantáziájával fűszerezve ismerhetjük meg a bibliai Eszter királyné történetét
egy olyan szemszögből, amit eddig nem ismertünk. Megismerkedhetünk
a perzsa és a zsidó közösségekkel, miközben Hámán fejlődését követhetjük nyomon. Ő az, aki saját céljaiért küzd. A kötetből kiderül, hogy
hogyan. Repüljünk vissza az időben a Perzsa Birodalom fénykorába! Vár
Eszter királyné és még sok izgalmas pillanat. Szívből ajánlom a kötetet
drámarajongóknak, de azoknak is, akik Diana Soto-rajongók, mert itt is
képet kaphatunk az írónő egyedi, magával ragadó stílusáról, még akkor
is, ha drámát olvasunk. Lapozzunk bele a kötetbe bátran, és hagyjuk,
hogy sodorjanak az események, mert feledhetetlen utazásban lesz részünk!
***

Mukli Ágnes: Levélfodrok című kötetéhez

Már a borító is hívogató, és olyan érzést kelt az olvasóban, hogy azonnal
szeretne belelapozni. Gazdagon illusztrált kötet. Vágyak és érzések.
Dallamos, szép, könnyeket szemünkbe csalogató vagy arcunkra mosolyt
varázsoló sorok. Az emberi lelket mélyen megérintő szavak, érzések
csodálatos csokra a kötet. Meghatóan szép sorokat olvashatunk azokban a versekben, amelyek azok emlékére íródtak, akik már nem lehetnek velünk, de Ágnes szívében örökké élnek. Festményekre, nagy költőelődeink verseire íródott gondolatsorok, igazi csemegék. A Verslista játékaira beküldött és ott sikeresen szerepelt versek is helyet kaptak a
kötetben. Nem csalódik, aki enged a borító sugallta vágynak, mert nehéz a kötetet letenni. Színes, érzelmekben gazdag, egy szerető és szerethető költő csodálatos verseit szívből ajánlom mindenkinek.
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KUTASI HORVÁTH KATALIN: KÖNYVAJÁNLÓ
Győri Nagy Attila: Angyalpalánta című verseskötetéhez
A cím magáért beszél: egy angyalpalántából – ki mindannyiunkban ott
rejlik - egy őrző-jótevő lehet, ha nem fajzik el. Ez rajtunk és a világon
múlik. A költő maga elárulja: a katarzist keresi a lírában, nem akar
tárgy nélküli gondolat lenni. Angyalszárnyon repít minket. Mégsem adja
készen a csodát, nekünk kell meglátnunk. Otthon van a természeti képekben, érzi és megérti környezetét, szeretné megragadni a jelent és
hinni akar a jövőben. Párhuzamokat, ellentéteket villant fel, sokszor
gondolatpárhuzamaival teremti meg a ritmust.
Gyakran használja az E/2. személyű alakot, így olyan, mintha közvetlen
az olvasóhoz szólna bizalmasan, hisz hasonló gondok, örömök foglalkoztatnak mindenkit. A versekből kitűnik a szeretet, gyengédség iránti
vágy, ír arról is, mit jelent számára a szó. A versgyűjtemény végén egy
haikuválogatást is találunk. Jó szárnyalást a fény felé!
***

Győri Nagy Attila: Csak szavak című novelláskötetéhez

A szavaknak súlya van, és mögöttük ott van az író könnye és mosolya is.
Ezek a novellák megmutatják, hogy az élet egyszerű és szép is lehetne,
szeretettel teli. Ott van bennük a remény. Az utolsó darabban a szivárvány képe még egyértelműbben ezt sugallja.
De persze a valóságban sokszor inkább zord a világ. Kiolvasható a történetekből a kritika, de a lehetőség is adott, hogy mi magunk is jobbak
lehetünk. A papíron megvalósul, ami az életben nem, vagy csak ritkán.
Meg-megcsillan a humor, könnyfakasztó vagy megmosolyogtató, néha
idilli, angyali, csodás világ tárul fel a legtöbb „életmeséből”.
Álom és valóság ütközik, születés és halál, az életképekből, hangulatfoszlányokból elhibázott életutak tárulnak elénk, a lét pereme is megmutatkozik.
Fordulatokat hoznak az írások, a klasszikus szabályoknak megfelelően.
Akik nyomon követték a verslistás játékokat, pályázatokat, azok már
olvashatták a novellagyűjtemény sok darabját, több sikerrel szerepelt,
nyert vagy helyezést ért el.
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PETRES KATALIN:
ALKOTÓI KÖZELKÉP – BODÓ CSIBA GIZELLA
- A neved már jó ideje ismerősen cseng a „Képzeld el…” olvasóinak

fülében, hiszen szinte minden kiadványban olvashattunk tőled. 2008ban megkaptad az Amatőr Irodalomért Verslista Díjat, több kiírt pályázaton első vagy második helyezést értél el. Milyen fórumokon
találkozhatunk még írásaiddal?
- Rendszeresen publikálok a Kaláka és a Kláris Irodalmi-kulturális folyóiratban, az Irodalmi Epreskert elektronikus kulturális folyóiratban,
valamint egy évtizede jelen vagyok a Kláris-, a Sodrásbanantológiákban és az Irodalmi Rádióban. Korábbi könyveim megtalálh atóak a www.poeta.hu irodalmi portálon, valamint a Magyar Elektronikus
Könyvtárban /MEK/ is. Az Irodalom Feketén-Fehéren című irodalmi
folyóirat 1. száma teljes terjedelemben műveimet tartalmazza. Megjelent versem „A XXI. század költői” c. antológiában - az Írószövetség és a Petőfi Múzeum pályázata alapján.

- Életed két meghatározó városa Miskolc és Budapest. Mesélj erről!

- Születésem ideje egyre távolabb van, a születésem helye egyre közelebb – emlékeimben, lelkemben. A 7X nem titok, a hely pedig a hajdani
iparváros, Miskolc, a Bükk ölelésében, a Diósgyőri Vár bástyáinak sziluettjében. Egyszerű és nagyszerű szülők harmadik gyermekeként születtem, teljes családban kaptam meg minden alapot az élethez. Miskolc a
félénk kisgyermekkor, az óvoda, az általános iskola, a gimnázium és
1956 – az erőnövelő serdülőkor, a sport, a szárnypróbálgatás, a szerelem színhelye. 25 évesen a 3-as úton elhagytam a várost, ahol felnőttem, Budapestre költöztem, férjhez mentem. Budapest a tervek, az
„építkezés”, a főiskolai végzettség megszerzése, majd a legnagyobb,
legnehezebb feladat és „vizsga” a legszeretettebbek ápolása, utolsó útjára kísérése, tenyerükben elvitt könnyeim. 45 éve lettem fővárosi lakos, férjes asszony, majd özvegy, átéltem a rendszerváltást, életváltást és a társammal gyűjtött élmények, kaland, boldogság, fájdalom
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versekbe, írásokba sűrűsödtek. A munkásévek finisében, az utolsó 12
esztendőre egy jó munkahely még adatott, ami megteremtette a talpon
maradást, a fejlődés lehetőségét, a főiskolai végzettség így kiegészült
a Dale Carnegie l996-os díszes kis diplomájával, egy 10 hetes trénerképzővel, egy Grafológiavizsga-oklevéllel, s hogy tervekkel, érdeklődéssel telve vonuljak nyugdíjba negyven év után, mint humánpolitikai
manager. (Mindvégig emberek sorsával, személyzeti és oktatási munkával foglalkoztam.) Egész életemért hálás vagyok; a kézért, mely vezetett életem folyamán; a társért, a munkáimért, a tapasztalataimért, az
utazásaimért, örömeimért és fájdalmaimért.

- Hány évesen kezdtél először „műveket“ alkotni?

- Talán 8-9 éves lehettem, amikor belekezdtem első „regényem” írásába,
ez néhány füzetlapnyi lehetett. 13 éves koromból viszont jöttek a versek, ezek már megtöltöttek egy A/4-es füzetet egy év alatt. Természetesen első írásai mindenkinek vannak, s nem is biztos, hogy emlékeznünk kell rá, ami érdekesebb kérdés (de válaszolni nem tudunk rá), hogy
mikor lesz az utolsó írásunk, s azzal mit tudunk mondani majd egy élet
tapasztalatával a hátunk mögött?

-Az utolsó gondolatoddal megelőzted a következő kérdésemet: miért
kezdtél el írni és miért tartod fontosnak az írást?

- Azért, mert nagyon szerettem olvasni. Az lebegett a szemem előtt,
hogy milyen jó lenne, ha egyszer majd valaki az én könyvem olvasná elbújva a világ elől, gondolatai elrepülnének a leírtak világába – ahogyan
olvasás közben az én gondolataim is azonosultak helyszínekkel, emberekkel, történésekkel.

- Nemhiába, hiszen számos díjat és elismerést kaptál köteteidért.
Mind felsorolására a Közelképben nincs elegendő hely, ezért javaslom
olvasóimnak,
hogy
látogassák
meg
színvonalas
honlapodat
(http://bodonecsibagizella.hu/), ahol részletes információt kapnak
irodalmi munkásságodról.
Megköszönöm a tartalmas beszélgetést.

***
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KESZY-HARMATH DÁNIEL:
ALKOTÓI KÖZELKÉP – GYŐRI NAGY ATTILA
- Mutatkozz be, kérlek, kedves Attila!

- Nagy Attilaként születtem Győrben, így az utóbbi években Győri Nagy
Attilaként használom írói nevemet.

- Úgy tudom, sokfelé az országban végezted tanulmányaidat.

- Igen, tanultam egy ferencvárosi gimnáziumban Budapesten, aztán a
Soproni Idegenforgalmi, Kereskedelmi, Vendéglátó Szakképző Iskolában szereztem szakmát, főiskolára pedig az egri tanárképzőre jártam.

- Mi a helyzet a munkahelyekkel?

- Jelenleg a Magyar Postánál dolgozom, korábban több cégnél végeztem
hosszabb és rövidebb távú munkákat.

- Hogyan kezdődött nálad az írás?

- A tinédzserkori verseim után 2013-ban kezdtem el újra aktívan írni.
Két évig a Holnap Magazin csapatát erősítettem, itt szerepeltem a közös kiadványokban verseimmel (Zsebkönyv-sorozat, Szürkülő valóságantológia, Toronylakók-antológia).

- Hogyan kerültél kapcsolatba a Verslistával?

- A Holnap Magazin után kerestem egy csapatot, ahol beilleszkedhetek
és befogadnak. 2015 év végén találtam meg a Verslistát, ahol lehorgonyoztam, és most már a prózáimmal is (a verseim mellett) erősítem
őket. Írtam a Sodrásban című antológiába, a Képzeld el… folyóiratokba.
Rendszeresen indulok a Verslista külső pályázatain (pl. a Légy/poloska
témájú külső pályázaton, ahol átlagpontszám fölötti lett egyik írásom),
valamint a belső havi pályázatokon, játékokon (HAIKUM, Asszociációk…,
Gondolatok… stb.). Ezeken már többször értem el első helyezést, ami
azért is tölt el örömmel, mert több esetben szakmai zsűri választja ki a
beérkezett pályaművek közül a legjobban sikerülteket, míg más esetekben a Kortárs Magyar Irodalom - Barátok Verslista csoport tagjai szavazzák meg a győztest titkos szavazás révén. Tehát mindkét esetben
van értéke a döntésnek.

- Mi köt még a Verslistához a pályázatokon, játékokon kívül?
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- A Verslista csoport rendszeresen szervez élő találkozókat, nyári táborokat, születésnapi wellness hétvégéket, amelyeken nagyon szívesen
részt veszek. Az elmúlt két évben a csapat aktív tagja vagyok. Volt már
önálló bemutatkozó délutánom, amely megtekinthető a Verslista YouTube oldalán is, illetve olvastam fel József Attila-verseket is, amelyek
a költészet napja alkalmából kerültek fel az előbb említett
videómegosztóra.

- Milyen Verslistán kívüli sikereid vannak?

- A Verslistán kívül jelentek meg írásaim az Élő Irodalom - Élő Műhely
tematikus könyveiben (Beteg voltam, meggyógyultam; Szeretemváros,
Vigyél magaddal egy mosolyt), az Aposztróf kiadó Szó-kincs válogatásában és írtam az Irodalmi Rádiónál is. Ezekre is nagyon büszke vagyok.

- Van-e önálló köteted?

- Még nincs, de 2017-ben jelenik meg első két önálló kötetem: Angyalpalánta címmel a verseim és Csak szavak címmel a novelláim. Azért gondoltam, hogy külön kötetbe rendezem ezeket az írásokat, mert az elmúlt évek során mindkettőből összegyűlt szép számmal, és inkább formai alapon szerettem volna kettéválasztani az írásokat, mintsem keletkezési idő szerint. Remélem, eljut majd a Képzeld el… olvasóihoz is a
kötetek híre.

- Ebben én is nagyon bízom. Sok sikert kívánok a kötetek megjelenéséhez! Köszönöm a beszélgetést.
- Én köszönöm.

***
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2017. szeptember 23-án – Battonyán – került sor az idei
Kortárs Magyar Irodalomért Díj ünnepélyes átadására.
Idén e díjat Publikációért kategóriában Jalcs Irén; Közösségért
kategóriában Kutasi Horváth Katalin és Holécziné Tóth Zsuzsa kapta.
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