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FRISS ÍRÁSAINKBÓL 1.

Kedves Olvasó!
Képzeld el… című irodalmi folyóiratunk ez évi első számában 22 szerző 26
válogatott írása található. Haikut, dalt, ódai hangvételű verset, klasszikus
novellákat, visszaemlékezéseket, megmosolyogtató vagy alaposan elgondo lkodtató, a szívet mélyen megérintő történeteket, eszmefutta táso kat olvashatunk benne a humor, a barátság és a szeretet erejéről . Némelyikben
megmutatkozik a személyes, fájó múlt, valamint az emberi történelem is.
Jalcs Irén könyvajánlói mellett egy közelkép is helyet kapott lapunkban: a
heti já tékokban aktívan és eredményesen részt vevő Mukli Ágnes ars poeticáját olvashatjuk, aki vall a Verslista szerepéről és hatásáról is, de legbensőbb érzéseiről is megtudhatunk néhány kulisszatitkot.
Nagyon sok szép percet, kellemes olvasást, egymás írásaiban szeretetteli
elmélyülést kíván:
Kutasi Horváth Katalin szerkesztő

******
A HUMOR EREJE
Kozári Piroska: A humor ereje
Mint minden ifjú tizenéves, szerettem kihallani az idősek beszédéből,
hogy milyen is a megélt felnőttek világa. Ezért, ha tehettem, ott sündörögtem körülöttük, há tha vala mi érdekes történetet hallva, eltehetem
jobb időkre tanulságul az emlékei m közé. Olykor még arra a merészségre is vetemed tem, hogy kérdései mmel megszakí totta m beszédüket.
Így történt egy c sendes nyárvégi d élutánon is, 1953-ban, a mikor egy
művészek és művészetpá rtolók férfitá rsaságának karéjában tartózko dta m. Ők éppen a háborús él ményeiket osztottá k meg egymással. Ifjúként borús lélekkel hallgatta m a II. világháború iszonya tos borzal mait,
ezért közbevetettem kérdésemet:
− Tessenek mondani! A háború ala tt csak ilyen szomorú történeteknek
voltak tanúi? Soha nem vol t valami mókás esemény?
Látha tóan gondola takasztó volt a kérdésem. Szívdobogva várta m a vál aszuka t.
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A csodálkozá suka t követő hosszú csendben csa k torokköszörülés és sóhajok vol tak hallha tók. Végül hosszú töprengésekkel teli csend után
Tóka Vendel, a Pécsi Bőrgyár ügyes dekorációs szakembere – tehetséges szobrász – megszólalt:
− Én csak egy esetre emlékszem. Talán ezt el mesélem, mert derűs eset
volt.
A társaság szemei kíváncsian felfénylettek.
− Tudjátok, hogy milyen a katonaélet. Ott mindig csak parancsolnak, a
bakának meg fel tétlen engedel meskedni kell.
Lengyelországban történt. A parancs úgy szól t, hogy ha törik, ha sz akad, de gyalogszerrel el kell jutni a századunknak egy nagyon tá voli, keleti lengyel helységig, mert ott azonnal bevetésre kerülünk a szovjetek
ellen. Többnapi gyaloglás után már végre el hagytuk egy tóvidék ingoványos területét, a mikor kaptunk egy órácska pihenőidőt, hogy eldőlhe ssünk, meg együnk vala mi t. Rettenetesen f árad tak, elcsigázottak voltunk. Aztán továbbha jtotta k minket és csak menni, menni kellett, mert
a parancs az parancs. Teljesí teni kell! Alig szól tunk egymá shoz. Nem
voltunk kíváncsiak a tájra, hiszen mindenütt csak pusztulás és romok
voltak. Lóga ttuk a fejünket, csupán tompán érzékel tük a valóságot, és
raktuk a bakancsos lábainkat egymá s után, mert menni, menni, menetelni kellett. Aztán nagy sokára beértünk egy lebombázott városba, aminek szélén néhány emeletes ház falai meredeztek az ég felé.
Egyik társunk felnézve nagyot kiáltott:
− Odanézzetek!
Mindenki felkapta a fejét.
Egy négyemeletes ház egyik sarka kúpszerűen megma rad t a bombázás
után. Pont, ahol egymá s fölött a fürdőszobák sorakoztak. Fura módon a
kádak peckesen a levegőben lógtak, mintha arra várná nak, hogy valaki
belépjen, és jót fürdőzzön bennük. A lá tvány olyan komikus vol t, hogy
azonnal megindul t közöttünk a képzelet szülte megjegyzések árada ta.
− Hú! Lá tjá tok, ott fenn egy gyönyörű nő fürdik!
− Barom! Itt alul meg a nagyanyád integet nektek bütykös kezével, meg
a há tsó pucér felével.

2

FRISS ÍRÁSAINKBÓL 1.
− Ha-ha -ha! A középső fürdőkádban meg, mint a majmok, cigánygyer ekek fröcskölik egymást.
− Dehogy! Én egy szerel mespárt lá tok ott, a mint tépik, falják egymást.
Szó, ami szó, szép és közölhetetlen megjegyzések végelátha ta tlan sora
indult közöttünk, a mi t hahoták, kacagások, szűnni nem aka ró nevetések
követtek. Mindenki hozzá akart tenni valami apró tréfás dolgot, megjegyzést az elhangzottakhoz! Felvillanyozódott az egész század. Ha hiszi tek, ha nem, ezzel a derűvel felejtődött az óriási fáradtság, és
egész nap tud tunk estig menetelni.
Tudjátok, hogy miért?
Mindegyikőnk a humoros megjegyzések alatt gondolatban otthon járt,
szerettei között. A vál toza tos emlékek derűje erőt adott az iszonyú f áradtság leküzdésére. El hessentette a halál tudatának közelségét, és pillanatnyi reményt adott, hogy talán – ha az Isten is úgy akarja –
megmenekülünk a háború poklából, és újból megölelhetjük szerettei nket.
Az elbeszélést követő csend körbejárta a szelíd mosolyú társaságot, és
a bólintások igazoló pontot tettek a ki mondott igazságra.

Vermes Szeles György: Humorügy
A humor, a mi nem konvencionális,
Mintha a lova st elnyelné a kanális,
Vicces mindaz, a mi nem megszokott,
Férfi, öltözve akár egy kokott –
És a hangja rikácsol, kissé kanáris.
Vicc mindaz, minek vége vára tlan,
Akkorá t csa ttan, hogy az pára tlan,
Vicc jön az élet minden szegletéből –
Mesél te tá rsunk a má sodik B-ből,
Akkor se vol t a poén párta tlan.
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Kutasi Horváth Katalin: Nagyapó tréfája
Fejét csóválva, fel-felkuncogva közeledett nagyanyóhoz Panka.
– Ma ma, a papa azelőtt is ilyen tréfá s ember vol t?
– Szerencsére igen, kicsikém! Mi t művel t már megint? – könnyebbült
meg nagyanyja, hogy végre nevetni látja unokájá t. Pár órája annak is
örült volna, ha mosolyog egy csöppet.
– Látta, hogy nincs jó kedvem. Azt mond ta, elvisz egy könnyűzenei ko ncertre.
– Hisz kicsi vagy még ahhoz, ő meg már túl öreg…
– Mégis elvi tt! – somolygott a kislány.
– Hogy? Mikor? Miért nem tudok róla?
– Hát most, délután!
– De… nem a ki s tóhoz mentetek? – értetlenkedett nagyi.
– Dehogynem!
– Nem értem…
– Én sem értettem, á m a papa elkezdett kacsázni a kövekkel. Én is próbálta m, de rögtön nagy csobbanással elsüllyed tek… Aztán nagy mélta tlankodva felkvartyogott egy varangyos béka . Na több se kellett, szépen
rákezd ték a többiek is. Szép ki s hangza var lett pillanatok alatt!
– Valóságos koncert! Hisz megígértem… – kapcsolódott be a beszélgetésbe a csuromvizesen megérkező nagyapó.
– Hát veled meg mi történt?
– Az egyik béka nagyapó szerint ha misan brekegett – nevetett fel Panka.
– Szerintem nem i s igazi béka vol t…
– Papa szerint egy elvarázsol t kiráfyfi ücsörgött velünk szemben! Ki
akarta ugrasztani a nyuszi t a bokorból, azaz le akarta leplezni az álbékát…
– Mi a csudát eszel tél ki, Pistá m? Hisz oda a derekad! A térded sincs
rendben…
– Egy kicsit ugrándoztunk a parton… Miért? Csak a békáknak szabad? –
kacsintott a kislányra, majd egy csa ttanós puszi t nyomott felesége
homlokára.
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– Sose nősz fel … Vegyél már fel valami száraza t! – próbál t szigorúnak
látszani Julcsi.
Amíg el ment á töl tözni nagyapó, kíváncsian faggatta Panká t:
– Mégis… hogy kötött ki a tóban nagyapád?
– Egy nagy kőre akart ugrani a partról, hogy jól szemébe nézhessen a
„királyfinak”, de az vára tlanul megbillent, ő meg elvesztette az egyensúlyát…
– Értem… Nem ütötte meg nagyon magá t?
– Egy pillanatra megijed tem, d e mikor szívből nevetni és pajkosan br ekegni kezdett, megnyugod ta m, aztán olyan nagyon jót kacagtunk együtt!
– felelte szégyenlős mosollyal a szája szögletében Panka.
– Mi mindenre képes egy kis tréfa! – gondolta magában nagyanyó. – Hirtelen meggyógyult Pistá m térde és dereka. Panká m meg? Teljesen k icserélődött! Szerencsére újra a régi! Pár napja, mióta elpusztul t Pajti,
semmi vel nem lehetett megvidámí tani …

Holécziné Tóth Zsuzsa: Gazsi kiszabadítása
A múlt hét végén megkaptuk városunk havilapjá t, a Piliscsabai Polgárt,
melyben az önkormányza ti ülések unal mas beszá molóin és a helyi rendezvények fotóin kívül mindig szokott lenni néhány helyi vonatkozású
rendőrségi hír i s – tekintettel arra, hogy a svábokon, szlovákokon és
magyarokon kívül van még egy népes ki sebbség a faluban, akik gondo skodnak ennek a rova tnak az aktualizálásáról. A mostani szá mból azonban
ez vala miért – talán helyhiány mia tt – ki marad t, így a fiam kissé csalódottan mond ta, hogy már ez az újság sem a régi, mert nincsen benne
Gazsi. A név hallatán mind hárman nevetni kezd tünk, mert eszünkbe jutott az a nyár eleji sztori, a mikor a falu Gazsija Budaörsre kerül t el őzetesbe egy tyúklopá s mia tt.
Történt, hogy Gazsink meghallotta, hogy Bori ska néninél nagyon ékesen
kukorékol a kakas, há t gondolta: ahol kaka s van, ott tyúk i s akad – így
aztán estefelé odalopózott, és összeszedett egy zsákba belőlük néhányat. Már éppen vissza aka rt lopódzni a há tsó kertkapun, a mikor észre-
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vette a néni udvarán az unokájának a biciklijét, gondolta, hogy azzal
gyorsabban haza tud ja fuvarozni a tyúkoka t. Ki tol ta há t a biciklit a
földútra, és onnan végig az Újsorig. Boriska néni reggel vette észre a
baromfiállomány megfogya tkozásá t és a mountain bike hiányá t. Rögtön
szól t a szomszédban lakó rendőrnek, a Józsinak, aki a kerékpárnyomon
haladva ha marosan meg i s találta a biciklit Gazsi udva rán. A tyúkoka t
má r nem, mert azoka t Gazsi anyósa akkorra á talakí totta pörköl tté – így
viszont Borsika néni már nem ta rtott rájuk igényt, inkább az áruk at
szerette volna megkapni.
Gazsit – annak rendje és módja szerint - előállították és előzetesbe helyezték a legközelebbi városi kapitányságon. A családja persze ezt ha tározottan sérel mezte, ezért – mint utóbb kiderült – az öccse meg a sógora
elhatározta, hogy mennek és kiszabadítják szegény rokont a fogdából.
És hogy ez hogyan derült ki? Há t úgy, hogy ezek a drága emberek loptak
a falu szélén egy Skodát, és azzal indultak kommandózni, de a tinnyei k anyarban átsodródtak a szemközti sávba – éppen egy rendőrautó elé.
A koccanás után a kiérkező helyszínelők megérdeklődték a fiataloktól,
ugyan hová siettek az autóval forgalmi és jogosí tvány nélkül , és a mi hőseink ekkor színt vallottak, hogy ők bizony Gazsit indultak kiszabadítani!
És hogy mi t tettek ezután a rendőrök? Mivel a baleset során személyi
sérülés szerencsére nem történt, szépen bezsuppol ták az autótolva joka t is a fogdába – éppen Gazsi mellé. Így, ha kiszabadí tani nem is, de
meglá toga tni legalább sikerül t nekik.

Szabó Edit Irma: A humor szólama (haiku)
Humor szólama
mosolyt, kacajt, ha hotá t
fakaszt ajkadon.
***
Állandóan frissülő irodalmi pályázatok a
http://poeta.hu/ingyen oldalon
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Dél Tamás: Rejtőzve
(1.) Higiénia
- Piszkos vagy, Fred!
- Tudom.
A zuhanyzás lenne a halálom.
(2.) Névsorolvasás
- Neve?
- Senki. - Alfonz.
- Hogyhogy?
- Mi vel annyira terjednek a pogromok,
a Földön csak a legnagyobb inkognitóban
ta rtózkod ha tok.
(3.) Ebédnél
- Vala mi hiányossága van ennek a bablevesnek.
- Mire vágysz?
- Csülökre!
- Szórakozni akarsz, te dőre?!
- Minek köszönhetem e ki tüntető ökölcsapást?
- Megtudod, ha már
posztumusz
ezredesi rangra emelked tél tőle.
(4.) Fizetés
- Állj be a sorba, izgága!
Hisz benneteket visznek csak
kényszermunká ra!
- És hogyan fizetnek érte?
- Kápóban.
- Alakoskodás, hazugság, szél há mosság...
Mondd, megérte?
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- Én kerülök ki innen élve.
S túlélőtechnikák szakon
egyetemi tanszéket fogok
nyitni belőle.
(5.) Rendelőben
- Mi történik a műtőben?
- A lázas betegeknek készül
hűtőfürdő éppen.
- Mennének zuhanyozni inkább!
- Akkor túl maga s lesz a gázszá mla.
- De tudja,
előírták az orvosi ti tokta rtást.
Ezért szólí tanak
Dr. Kvaszticsnak a rabok.
Hiszen má r csak
a legnagyobb ti tokban folyta tha tok
orvosi gyakorlatot.
(6.) A Táborvezetőnél
- Mi t lá tok i tt?! Minta tábort?!
Vidámsággal szabotál tok?
Nem találjá tok a nevetőközpontot?
Előttem állva is
röhögőgörcsbe rándultok?
Vasököllel szorí tjuk a világ torká t;
s legyőzne minket
egy kis humor há t?
Kacagjatok há t úgy,
mint akiket veszni visznek!
Ki nevet ma jd a végén
az eről tetett menetnek?
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Szabó Eszter Helka: A stukker
Dani meglepődött, a mikor a tulaj, Krisztián odaült az a sztalukhoz aznap
este. Lassan egy éve, hogy a há rom haverjá val esténként beülnek ebbe
a presszóba. Kiskorúak lévén csak kólát iszoga tnak. A sok duma mellett
egyetlen üveg kólán elvannak egész este. Dani NyEK-es (nyel vi előkészítős) osztályba jár egy eli t gi mnáziumban, de pokolian unja. A haverjai
idősebbek. Fecó szakmunká sba já r, utolsó éves. Bútorasztalos lesz.
A „bőrös Milán” egy művészeti szakgi mnázium növendékeként leen dő
bőrdíszműves, a „kütyübolond”, Tomi meg 11. osztályos egy műszaki
szakgi mnáziumban, szóval váloga tott társaság.
A tulajt jóformán csak rohanni látták eddig, de azért mindig odak öszönt nekik. Dani utál ta Krisztián lárvaarcá t, a mely soha semmilyen é rzel met nem tükrözött. Olyan vol t most i s, mintha egy álarc lenne rajta,
méghozzá olyan álarc, ami valósággal ráégett a bőrére – Dani legalábbis
így képzel te. Mind a négy szempá r Krisztiánra szegeződött.
- Szép, gyerekek, hogy i tt ücsörögtök minden este, de ab ból nekem
semmi ha sznom – kezd te Krisztián ugyanazzal a fapofával, ami t eddig is
láttak. A fiúk a vállukat vonoga tták. Lopva sand í tottak a má sikra.
- Lehet, hogy azt hiszi tek, dől hozzá m a lé, de téved tek – folyta tta
Krisztián egy kicsit emel tebb hangon. Ugyanaz a lárvaarc, mint mindig –
állapította meg ma gában Dani.
- Miért, talán anyagi gondjaid vannak? – kérdezte cinikusan Milán.
A többiek aggódva néztek bará tjukra, akiről tud ták, hogy sosem tesz
lakatot a szájára.
- Nincsenek – felel te higgad tan Kri sztián, majd a mellényzsebéből előhúzott egy apró revolvert, úgy folyta tta –, de ez azért mindig nálam
van, csőre töl tve. A biztonság kedvéért.
Dani észrevette, hogy Krisztián szemében hideg, kék fény csillan. Arca
azonban továbbra is közömbös marad t. Olyan ez a fickó, mintha érzelmei sem lennének – gondol ta Dani. Milán továbbra sem bírt magával.
- Mi van, ha robbantanak? Akkor aztán nálad lehet a stukker!
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- Még az is lehet, hogy egy kigyúrt alak leteper, aztán a sajá t
stukkeroddal lő agyon – kapcsolódott be Fecó i s a beszélgetésbe. Dani
má r most unta az egészet, ezért inkább hallgatott. Végül mégsem ál lha tta meg, hogy meg ne kérdezze:
- Komolyan gondolod, hogy ez a stukker megvéd téged?
- Nem. Mégis nála m van, mert biztonságérzetet ad. Pontosabban a lá tsza tá t – helyesbí tett Krisztián, majd folyta tta –, de nem is ez az érd ekes, hanem a lóvé.
Dani ekkor felpa ttant az asztal tól. Krisztián vállára tette a kezét és
atyaian így szól t:
- Rosszul megy a bol t, az a baj, ugye?
- Az. A NAV meg minden – sóhajtotta Krisztián. Lárvaarcá t úgy őrizte
még mindig, mint kiskaka s a gyémánt félkra jcárjá t.
- Sebaj! Holnap mindenkinek két kört fizetek! – ígérte nagylelkűen Dani.
- Én meg szólok a fiúknak, hogy jöjjenek ők i s. Nálunk belevaló c sávók
vannak, eljönnek azok ide, ha mondom – fogadkozott Fecó.
- Hívom én is a többieket. Ha kell, az általa m tervezett lasszóval fogd osom össze – próbált jópofizni Milán.
- Mi lenne, ha a Viberen vagy a Fészen posztolná m, hogy ez a legjobb
hely? Androidra is csinálha tnék egy appot – a jánlkozott az a múgy hallgatag és zárkózott Tomi .
- Inkább reklá mba feccölném a lét – tett rá Milán még egy lapá ttal, de
tá rsai rosszallóan nézték. A segí tőkészségből is megárt a sok – gondolta Dani. Észrevette, hogy Krisztián arcán vala mi mosolyféle suhan á t.
Kesernyés, de mégi s mosoly az – gondolta Dani. Maga sem tud ta, miért,
de langyos fuvallatot érzett a sa já t arcán is. Nem vol t sok ideje tö prengeni, mert Kri sztián zavarta meg.
- Záróra, fiúk, mars haza! Köszönöm azért! – tette még hozzá. A stu kkeren bütyköl t valami t, aztán becsúszta tta a mellénye bel ső zsebébe.
A fiúk nem i s sejthették, még Dani sem, hogy Krisztián abszolút a
mélyponton vol t. Záróra után akart végezni magá val a stukkerrel. Ő sem
értette, mi ért, de most ejtette az egész tervet. Talán a srácok hülyé skedése az oka?
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******
A BARÁTSÁG EREJE
Petres Katalin: Igaz barátaimnak
Védőháló feszül
életünk nyaktörő
muta tványai alatt:
szívvel szőtt
rugalma s szálai t
nem tépheti szét
idő, intrika,
fájdalom, távolság.
Tudjuk, hogy vagyunk,
leszünk egymá snak
az örök gyermekek
őszinte, szóki mondó,
biztos valóságával.

Kutasi Horváth Katalin: A síron túl is
Jó lett volna megszorí tani a kezét, mi előtt el megy… Nem akarta m volna
szólni semmi t, hi szen már mindent el mond tunk, a mi t el mond ha ttunk
egymásnak. Ami t éreztünk, azt kölcsönösen éreztük. Mint a mikor tíz
éve a Bri stolba siettem a hírre, hogy Pesten van. Végre személyesen is
megismerkedhettünk. Izga tott vol ta m, mint egy szerel mes az első találkozás előtt. Nem kellett bemuta tkoznunk egymásnak. Egyszerűen
csak összeborul tunk. Senki más nem tudott akkora szeretettel kezet
fogni, mint ő!
Elsőként jelentem meg a betegágyánál a Liget Szana tóriumban. Szala dta m, de elkéstem. Mereven feküd t, fölvetett, dacos fejjel, szabadon
járta má r a mindenséget. Istenül t. Fel séges vol t és szép. A fájdalomtól
megszabadul t, arca megnyugodott, el si mul t. Ilyesmi lehet az üdvözülés.
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Ahogy ránéztem felkötött állára, eszembe jutott, mikor a borbély egyik
délelőtt a Meteorban a hajá t és a fejét fehér kendővel feszesen há trakötötte. Szemei bágyad tak, bána tosak vol tak, egyszerre vol t a lá tvány szomorú, megha tó és szívfacsaró. Pláne, mikor intett a borbélynak,
s az odaadta a pohará t, ő pedig kii tta, a mi még benne vol t.
Bárhonnan is néztem őt, belehasí tott a tény a tuda tomba, de minél tovább szemlél tem, annál élőbbnek éreztem a szí vemben. Annyira különböztünk egymá stól, és mégis annyira hasonlóan gondolkod tunk! Egy igazi
jó bará tot vesztettem el, akinek szavai, gesztusai tovább élnek bennem.
Nem hal ha tott meg, hi szen lelkem alka trésze! Nem lehet ki törölni a f ejemből azt a boldog álmot, a mi t előidézett, körém va rázsol t. Egy tök életesen zavartalan, életre szóló bará tság a mi énk! Ez az ő halálával nem,
csak az enyémmel érhet véget…
Bevillant, a mikor először lá tta m meg a debrec eni kollégium sarkánál.
Csupán másf él évvel vol t idősebb nálam, d e má r ismert poéta vol t. Némi
irigységgel néztem akkor az erős, fekete, feltűnően széles kalapot és
nagy galléros köpenyt viselő fiú után. Ekkor is éreztem már valami
mi sztikusa t körülötte, de a Hortobágy poétája aztán nagyon el talált
bennem vala mi t. Bevallom, meg is rémi sztett, hogy olyat olvasok ál tala,
ami t mintha én í rta m volna!
Hét krajcárért kapta m ezt a barátságot, ő pedig Vért és Aranyat adott
érte… Ó, az a Vér és Arany! Már hazafelé nekiálltam. Hogy borzongott a
bőröm, afféle erotikus hőség csapott meg, miközben olvasta m. A kötettől
ittasan, má morosan s felgyulladva értem haza. Végképp elvarázsolt! Ekkor költözött hozzá m, fészkel te be magát lelkembe a Halál rokona.
Lelkünk egymás felé fordult. Szövetségeseknek, testvéreknek éreztük
egymást. Mindketten saját utunk igazolását éreztük a másikban. Együtt
harcoltunk a magyar Ugar ellen, hisz azt fel kell törni, fel kell virágo ztatni!
Hiába ment el, bennem marad t. Alakja sokszor felbukkan regényei mben.
Hányszor megörökí tettem voná sai t! Gondola tai mban munkálkod ik, míg
halálom el nem választ minket! Vagy utána is?
(Móricz Zsigmond Ady Endre napja c. írá sa nyomán)
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Kovács Daniela: Áldott átkozottak
Ne búsulj, Ba rá tom. Megesik néha,
hogy az ármány az istenig magaslik,
a tiszta erkölcs mindig könnyű préda,
rá-rálépnek, kik tisztá t látni va ksik.
Vért köhögünk. De jönnek zordabb idők,
mikor – mert náluknál különbnek látszunk –
földbe döngöl számos cégéres ripők.
S négykézláb ugyan, de mi tovább mászunk.
Tovább... tovább... á t sorsviharon, vészen,
erőt kapjon tőlünk mind, aki látja.
Küldetésünknek üdvössége lészen,
mert a szófáklyánknál nincs szentebb fáklya.

Mukli Ágnes: Barátság 2018
Megüresedett a világ körülöttem.
Ígérgetések jönnek üzenetben,
s foglalta t jelez a beteljesülés.
Körbekeringnek kusza sza vak,
érthetetlenek a magya rázkodások,
mert fél rehallanak.
Dobozokban jönnek dobozolt gondok,
s rá m sem néz, ki hozzá m beszél,
a páratlan páros elvetél,
s a páros pá rta tlan marad,
mert fél rehallanak.
Ismerőssé lett minden bará t,
gyors lájk rejti válaszá t,
vagy néhány sor:
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ma jd, ma jd írok, vagy hívlak...
Menetelünk egy időkeretben,
szél mal mot hajtanak a kerge holnapok,
nézed, én látom, milyen a világod,
s várom, hogy mondd, én milyen vagyok.
Hallgatlak, mondod: irodal mi bará tság…
a sokból egy. Mással is beszélek,
hosszú estéken, nem mondok semmi t,
ez nem pletykarova t.
Így vagyunk mi nagy hallga tásban,
hallgatjuk, hallgatjuk a válaszoka t.

Farkas Erzsébet: Az igazi barát az életét is feláldozza
Gyermekkoromban magányosan tel tek a napjaim. Má r fiatalon át kellett
élnem a magány fájdal má t. Az iskolában mindig csúfol tak, mert sze müveges vol ta m. És vol t, a mikor meg is vertek az utcán a fiúk. Ezért so kszor sírva mentem haza. Emia tt a tanulás i s nehezen ment. Mindig rossz
jegyeket kapta m. Testvérem nem vol t, ezért otthon soka t una tkozta m.
Szüleim lá tták, hogy szomorú vagyok, de nem tud ták, hogy hogyan s egítsenek. Az egyik nap az iskolából haza menve nagy meglepetéssel vá rtak. Egy kiskutyá t hoztak nekem, hogy ne legyek olyan szo morú. Nagyon
megörül tem neki. Örömömben felkiáltotta m; „Végre nekem i s van barátom!” Azonnal megszerettem, s elneveztem Morzsinak. Minden nap
együtt já tszottunk. A szülei m is észrevették rajta m a vál tozást, és a
jegyei m is jobbak lettek. A kutyá m fel tétel nélkül szeretett, nem k ereste bennem a hibáka t, elfogadott olyannak, amilyen vagyok. Morzsi
mindig meguga tta azoka t, akik a házunk előtt menve csúfolni akartak.
Jó érzés vol t lá tni, hogy olyan bará tom van, aki megvéd. Bá tran sétálta m vele az utcán és a parkban, mert má r nem mertek csúfolni.
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Egyszer egy nap el mentünk az erdőbe kirándulni. Velünk szemben jöttek
azok a fiúk, akik sokszor meg szokta k verni. Botok vol tak a kezükben.
Nagyon fél tem, most mi lesz? Azt kiabálták; „Most megkapod a magadét, hiába van veled a kutyád, nem félünk tőle!” Megpróbál tak megütni,
de Morzsiká m, az egyetlen igaz barátom közénk áll t, hogy megvédjen ,
és az életét kockázta tva neki ment a tá madóknak, ezért a kutyá ma t
kezd ték ütni. Kiabálta m; „Hagyjá tok abba! Ne bántsá tok! ” Én megmen ekültem az ütésektől, de Morzsiká m megsebesült, és fél tem, hogy nem
éli túl. Sírva rohanta m haza, kezemben a kutyá mmal. Kihí vtuk az orvost,
aki azt mond ta, hogy kórházba kell vinni, mert nagyon súlyos az állapota.
Azonnal el is vi ttük a kórházba, ahol megmű tötték. Bementem hozzá.
Nagyon fájt így lá tni, és mindez mia tta m történt, Morzsi értem kockázta tta az életét. Ha nem mentem volna az erdőbe akkor, nem történt
volna baj. Beszél tem hozzá, mond ta m neki; „Ne hagyj i tt, gyógyulj meg!”
A hangomra felemel te a fe jét és kinyitotta a szemét. Nagyon boldog
volta m. Örül tem, hogy él és felismerte a hangom. Minden nap ott vol ta m
nála. Egyre jobban lett és ha ma r felépül t. Az orvosok csodálkoztak a
gyors felépülésen.
Én csak annyit mondta m; „A barátságunk ereje segí tett neki meggyógyulni.” S végre hazavihettem a barátom, kire szá mítha tok minden n apon.

Tátos Gyöngyi: Barátságból megbuktam
„Őszbe csa varodott a természet feje,
Dérré vált a harma t, hull a fák levele,
Rövidebb, rövidebb lesz a napnak útja,
És hosszúka t alszik rá, midőn megfutja.
Megpi hen legszélén az égi ha tárnak
S int az öregeknek: „benneteket várlak!”
Megrezdűl a feje sok öregnek erre:
Egymásután mégis mennek a nyughelyre”
(Arany János. Toldi estéje)
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Arany Jánosnak a Toldi estéjéből ez jutott eszembe, a mikor elkezd tem
írni ezt az elbeszélést. Több évtizede történt, és most jöttem rá, hogy
akkor BARÁTSÁGból megbukta m.
Sokszor az ember sokkal később jön rá a sors ad ta ajándékok értékére
és arra, hogy hogyan is fogadta. A BARÁT az ember életében legalább
olyan értéket képvi sel, mint egy SZERELEM. Kiválasztott egyén az, aki
ezekkel a lelki érzésekkel találkozha t és birtokolha tja.
Talán mentségemre szolgál, hogy fiatal voltam, tapasztalatlan és még nem
voltam hasonló szituációban, hogy felmérhettem volna a felelősségem.
Budán laktunk albérletben a Fodor út és Ta más utca sarkán. A főbé rlőnk egy kedves idős bácsi vol t, aki befogadott minket a má sfél éves
kislányunkkal. Nagyon szerencsések voltunk, mert annak idején nehéz
volt gyerekkel albérletet kapni. Ráadásul, mint sajá t unokájá t, úgy szerette a kislányunka t. Pali bácsinak vol t agy pumi kutyája, akinek sokszor
én adta m vizet és enni. Egyik nap, mikor enni adta m Pa mac snak, a kerítésen túl megjelent két barna szempá r, és leste a társá t, ahogy falja a
finom fala toka t. Oda mentem a kerí téshez és elkezd tem vele társalogni.
Ad ta m neki is enni, később kirakta m egy tányérba friss vizet.
Annyira odaszokott, hogy Pali bácsi mikor ki vi tte Pa mac sot sétálni, nagy
hancúrozásba kezd tek, nagyoka t futkostak. Loncsosnak neveztük el ,
mert olyan bozontos, elhanyagolt bundája vol t. Meg is beszél tük, hogy
valószínű, hogy van gazdája, csak szeret csavarogni és bará toka t kere sni. Nos, a mi személyünkben talál ta meg.
Elmúl t a nyár és egyre zordabbá vál t az idő. Sok hegyi lakó beköl tözött
a téli lakásba, há tra hagyva cicát, kutyá t, a régi – még tavasszal apró –
kedvencek má r nyűgnek szá mí tottak sok embernek. Vol tak olyanok, akik
felvitték a hegyre sétál ta tni, és kikötve otthagyták az úton szerencsétlen állatot.
Ezeknek a szegény kis elhagyott teremtéseknek meg kellett sok mi ndent tanulniuk. Először is a gazdájuk hiányát, élel met kellett keresni,
hogy életben ma radhassanak. Rájöttünk, hogy ők i s tá rsas lények, akik
keresik a hasonszőrűek bará tságá t. Minden nap a sarkon gyülekeztek
falkában a lámpa alatt.
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Sokan jártak haza sötétedés után, és ott vol t a buszmegálló. Vol tak
olyan emberek, akik eleve fél tek a kutyáktól , és mikor kuncsorogni
kezd tek a kutyák egy -egy fala tért, azok elkezd tek rohanni félel mü kben, ami a kutyák ösztönét beindította, és prédává váltak.
Napról napra érkeztek a hírek, hogy többeket megkaptak, vagy meg is
haraptak.
Későn járta m én is haza. Vol t, mikor kijöttek elém, de vol t olyan is, mikor egyedül kellett elérnem baj nélkül a kaput. Pali bácsi kiokta tott,
hogy nem szabad félelmet muta tnom, és ha nagyon közelemben vannak,
akkor hirtelen forduljak velük szembe és dobba ntsak nagyot, elkiál tva
maga m, hogy „TAKARODJ!”
Egyik este, mikor leszállta m a buszról, vagy 7-8 kutya, kisebbek és
nagytestűek is, éppen találkozót tartottak. Meglepődve mértem fel a
helyzetem, és bevallom, hogy félel memben elkezd tek remegni a lábaim.
Megtorpanta m a járda szélén és nem mertem á tmenni a túloldalra.
A kutyák érdeklődve kapták fel a fejüket és felém fordultak. Észr evettem közöttük Loncsost. Elkezd tem beszélni hozzá:
- Helló, Loncsos, há t te is i tt vagy? - közben lassan kikerülve a bandát
nekiindulta m.
Mire a járda közelébe értem, már mindegyik a hátam mögött kísért. Nem
volt nálam semmi ennivaló, hogy kicselezzem őket. Mikor morgást hallo tta m, hátra sandította m, és látta m, hogy a lábikrámhoz egész közel settenkedett egy kuvaszfajta. Hirtelen megfordultam és elkiáltotta m magam:
- Nem mész innen? Takarodj! - és egy nagyot dobbantotta m. A többség
há tra hőköl t, a kuvasz is ugrott egyet há tra, de a következő pillanatban
felhúzta a szája szélét és vicsorgó fogakkal készül t ugrani. Csak annyit
látta m, hogy oldalról Loncsos úszott be közénk, és birokra kel tek, míg
én biztos futóversenyt nyertem volna, mert akkora ira mban tettem meg
azt a pár lépést, hogy soha többé nem tudná m megismételni.
Majdnem sokkos állapotban nyi totta m be a szobába. Azt mond ták, hogy
falfehér vol ta m és dadogta m. Elnézték az órá t, és azért nem jöttek ki
elém – vol t a sajnálkozó védekezés. Mikor a pohár víz i vása után meg-
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nyugodta m, el mesél tem, mi történt. Pali bácsi má snap fel hívta a sintéreket, hogy végre jöjjön már ki valaki és ve ssen véget ennek az álda tlan
állapotnak. Ki is mentek másnap és eltűntek a kutyák. Nyugalom lett a
sarkon. Csak én vál ta m nyugtalanná, mert nem jött Loncsos. Soha többé
nem láttuk. Nos, hálátlan vol ta m, mert neki köszönhetem, hogy nem harapott meg a társa. Mi meg hálából őt is bajba sodortuk.

Szabó Eszter Helka: Csak egy levél
Zsani gyűlölte azt a fehér kerí téses, emeletes villát, ami t soha sem
ta rtott az otthonának. Egyál talán, hogy adha tta k olyan nevet ennek a
förtel mes helynek, hogy „Napsugá r Laká sotthon”? Ez a nyár, a tizenötödik, legalább jó vol t. Pályáza ti pénzből a Tisza -tó pa rtján táboroztak
egy hétig. Ott i smerte meg Dianá t. Rémlett neki a mi tológiából, hogy
így hívták a vadásza t istennőjét.
Diana a családjával nyaralt: a húga és az öccse is velük vol t. A játszótéren futottak össze. Ha mar barátkoztak, címet cseréltek. Zsani még
Diana soproni mobilszámát is lekörmölte, há tha szükség lesz rá, bár az
intézeti mobilokon csak egymást és a nevelőtanáraikat hívha tták. Olyan
ez a Diana, mint a tündérmesékben – gondolta Zsani. A lány, aki az égvilágon semmi t sem tudott az apjáról és az anyjáról, arról kezdett ábrá ndozni, hogy talán neki is lesz olyan pasija, mint ennek a Diának az apja.
Az igazán jó fej! Gyerekei is lesznek, fiú is, lány is, úgy kerek a világ!
Egy fél év múlva jött össze Boldival. A közelben lakott a srác. Nag yerdei övezet az is. Boldi nővére az orvosin tanul t, apja meg a Debreceni
Klinikán dolgozott. Boldi már most orvosnak készül t, ezért járt biológia
tagoza tos osztályba. Csípte a srácot a jó humora mia tt. Naná, hogy
megírta Diának a Fészen! Ha kapott ki menőt, soka t lógtak együtt. Zsani
éles eszű lány volt. Bár alig tanult, jobbára ötösöket kapott. Mély b eszélgetéseik vol tak. Aztán Boldi egyre gyakrabban kereste a kifogásokat: sok a házi, most hazajött a bá tyja, most iskolai bált szervez, most
tanul mányi versenyre készül. Végül egyik szomba t délután egy magas,
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szőke lányba karolva lá tta meg Boldi t a Roncsbárban. A fiú elfordí totta
a fejét, mikor észrevette a másika t.
Zsani a kólásüveg szilánkjaival próbálkozott, de csak jól összevére zte magá t. Ennyi is elég vol t a hhoz, hogy észrevegye egy biztonsági őr és
kihívja a mentőket. Egyenesen a pszichiátriára szállították, ma jd ki sem
enged ték onnan ha t hónapig. Meglepődött, a mikor három hónap múlva
híva tta a doktornő, ma jd egy levelet nyomott a kezébe. Diana kerek b etűi már a borí tékról is mosolyogtak. A bará tnője beszá mol t róla, hogy
kifogott egy igazi balféket, akivel Velencén jött össze. Zsani hónapok
óta először elnevette magá t.
Az ötödik hónapban megenged ték az orvosok, hogy meglátogassa
Boldi. A fiú mentolízű leheletébe erős bűntuda t vegyül t, a mi t még palástolni sem vol t képes. Zsani utála ttal hallgatta, a mint a felelősségről
pampog. Ez csak az önsajnála tra képes – gondol ta undorodva a lány.
Boldi meg akarta si moga tni a kezét. Zsani úgy érezte, mintha egy
meztelencsiga ért volna hozzá . Undorodva húzódott el a fiútól, majd
zokogásban tört ki. Egy ápoló rögtön visszavi tte a lányt a kórterembe.
Zsani biztos vol t benne, ha kijön valaha a pszichiá triáról, minden
jobb lesz. Helyette a legapróbb dolgok is feldühí tették. Néha úgy érezte, legszívesebben behúzna némelyik nevelőtanárnak. A lakóotthont
most már a börtönnél i s rosszabbnak látta, bá r igazi börtönben még sosem vol t, legfeljebb szobafogságban. Ha vala melyik srác dugni akart v ele, akkor el taszí totta. Már a könyvek sem igazán érdekel ték, pedig hogy
szeretett ol vasni! Diana második levelére már nem válaszol t. Elha táro zta, hogy végez magával. Ezúttal profi módjá ra!
Kicsikart egy ki menőt, ma jd a nyíregyházi sínek felé vette az irányt.
A csapókerti megállónál ácsorgott, mert i tt csak á trobognak a gyorsok.
Végre fel tűnt az IC mozdonya. Maga sem tud ta, miért, de Diana arca
állta el a mozdony útjá t. A bará tnője kék szeme olyan nyugalma t áras ztott, a milyet korábban soha sem érzett. Zsani nem vol t vallásos, hogyan
is lett volna! Akkor mégis úgy gondol ta, hogy ilyen lehet Isten tekintete. A vona t robaja térí tette újra magához. Nem értette, mi történt
most vele, de elha tározta, hogy élni fog. Először is válaszol Dianának.
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Amikor vi sszaindul t, olyan sok energiát érzett magában, a mivel még egy
hegyet is el tudott volna hordani egymaga .

Soós Katalin: Bajban ismerszik meg az igaz barát
Zoli még teli vol t a délelőtti vá rosnézés él ményei vel , és a bágyad t őszi
napsütésben figyel te az angol kisváros forgal má t. Így nem izgul t, hogy
a Na tional Express busz hetvenöt percet késik, hiszen az ered eti menetrend szerint még így i s lesz má sfél órája a repülő indulásáig. Örül t
ennek a születésnapi ajándék török útnak. Miközben a dimbes -dombos
angol tája t nézte, gondolatban már Cappadociában járt, és kis dallamok
születtek benne, a mi vel a videofil mjét fogja aláfesteni. Ál modozá sából
a busz akadozó haladása zökkentette vi ssza. Araszolva haladtak, és mire a reptérre értek, már csak 35 perce marad t, hogy becsekkoljon.
Az i smeretlen repülőtéren pár percbe tellett, hogy a megfelelő pul tot
megtalálja. Hiába rohant, a pultnál az alkalmazott szigorúan rázta a f ejét: Éppen most zárták be a kaput! Há t nem tudja, hogy az indulás előtt
30 perccel kell érkeznie? A hangja szinte diadalitta s vol t. Zoli kétségbeesetten magyarázta, hogy az expresszbusz több órá t késett, és ő a
menetrend szerint má r régen, időben i tt lenne; és hogy egy utazási i rodával, csoporttal megy Cappadociába; ez az út születésnapi ajándék a
családjától. Két egykorú fiatalember nézett szembe egymá ssal... D e ez
nem egy a merikai film vol t, így a pult túloldalán a reptéri alkal mazott
ragaszkodott a hiva talos előírásokhoz.
A jelenetre felfigyel t a szomszéd pul tos fia tal lány. Érdeklődve ké rdezte: „Mi a gond?” Zoli reménytelenül ecsetel te a helyzetét. A busz
késése mia tt nem tud a csoportjá val menni Antalyába, pedig ez egy születésnapi ajándék, és a Cappadociai tájról akar videót készí teni. A lány
má r nem is a kollégájával beszélt, hanem rá mosolygott Zolira, úgy
mond ta: „Két és fél óra múlva indul egy repülő Iszta mbulba, és ott egy
belföldi járattal el tud jutni Antalyába, így reggel már utolérheti a c so-
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portjá t. Ez megfelelne?” Várjon, megnézi neki a pontos c sa tlakozásoka t
is. Zoli otthagyta a kérlelhetetlen ügyintézőt, á tment a másik pul thoz ,
és reménykedve várta: ugyan mi korra érheti utol a csoportjá t? Pár perc
múlva egy kinyomta tott lapon megkapta az útvonal tervet: Iszta mbu lban
két óra várakozá s után indul Antalyába egy korai belföldi jára t! A lány a
jegyek árá t is fel tüntette – dollárban. Zoli megdöbbenve néz te az öszszeget. Nem vol t ennyi pénz a kártyáján. Csak két nap múlva lesz rajta
a fizetése. Addig - gondol ta - a szállodai reggelivel és vacsorával ellesz,
ha vala mi t venni akar, vagy egy ex tra progra mon akar részt venni, arra
addig futja. De hogy egy újabb repjegyet vegyen? Most mi t c sináljon?
Ki tud segí teni?
Haza nem tud telefonálni, senkinek sincs a családban e-bank lehetősége. És különben is, az otthoni bankok olyan nehézkesek, lassúak. Szinte
hangosan zaka tol tak a gondola tai, ahogy végigvette a lehető ségei t. És
akkor beugrott: IAN! Ian, az írországi bará tja! Még ta vasszal egy Auróra-koncertjük után ismerked tek meg. A fiú az előadás után jött oda,
nagyon tetszett neki Zoliék zenéje, és hogy ő is gitá rozik. Addig -addig
beszélgettek, sörözgettek, hogy végül is Ian, aki az egyetemi évét halasztotta, hogy utazhasson, Zoliék művésztanyáján kötött ki. Zolinál talált szállást és a zenekar tagjaival próbál t, hetekig járta az egyetemi
klubokat, kiállításoka t, múzeumoka t, lement a Bala tonra is. És belesz eretett Magyarországba. Annyira, hogy a nyáron a szülei is ellá toga ttak
Budapestre. Ian bará tnője nem jött velük, az évfolya mtá rsá t lá toga tta
meg Amerikában, és türel metlenül hívta, hogy ő is csa tlakozzon már
hozzájuk. Így Ian a szüleivel haza ment, majd követte a ba rátnőjét
Amerikába. Elutazása előtt a család egy magyaros vacsorán búcsúzott
Zolitól, megköszönve neki, hogy befogadta a fi uka t. És Ian megígérte,
hogyha szüksége lesz a jövőben vala mi segí tségre, rá mindig szá mí tha t.
Zoli izgatottan kereste meg a szá má t a mobiljában. Nem tud ta, a hívás
vajon Írországban találja meg vagy Amerikában, mert akkor még az
időeltolódás is nehezí tené a helyzetet. De a szerencse visszapártol t
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Zolihoz. Ian otthon vette fel és nagyon örül t, hogy most tehet vala mi t
Zoliért. Rögtön megvette a jegyet az e -bankon keresztül, a mi egy óra
múlva Zoli kezében vol t. Még bekapott vala mi t az egyik nyi tva tartó b üfében, mert a nagy izgalomban még enni is elfelejtett.
Iszta mbulban valóban két órá t kellett csak várjon, de Antaly ában, a
reptéren gondja akad t, hogyan jut a szállójába. A leleményes törökök
kézzel-lábbal elmutoga tták Zolinak, hogy milyen kocsi t intsen le, és így
egy iránytaxival még elérte reggeliző csoportjá t. A nyugdíjas angol c soport megünnepel te a leleményes, bátor magyar fia talembert.
Ez a születésnapi út nemcsak az elvarázsolt Cappadociai táj mia tt, de
az indulás izgalmai mia tt is felejthetetlen vol t. De talán a legfontosabb
élmény az igaz barátság megtapa sztalása vol t, hi szen a bajban isme rszik meg az igaz bará t.

Ságiné Szűcs Klára Mária: Barátnők?
A parkolóban annyi autó áll t, mint november elsején, Mindenszentek
napján. Már a kis utcákban sem lehetett helyet találni. A temetésre
rengeteg ember érkezett, hogy végső tiszteletet adjon egy élete der ekán hirtelen elhunyt helyi férfinak, férjnek, apának. Népszerű zeneművészt, tanárt, igazga tót, aktív közéleti személyiséget veszí tett el a település. Sokan szerették, kedvel ték. Ő Ilona öccse. Mari i s gyerekkorától ismerte, sok szép akkori közös él ményük vol t, s most ott áll t a végső
búcsúzta táson. Amikor a halotti menet elindul t, hogy örökös nyughely ére kísérje a kedves halott testét, Mari há tulról - maga sem értette,
hogyan - az első sorba keveredett. A gyászmenet pontosan előtte haladt el. Ilona kisírt szemekkel, fájdalomtól elgyötörten, három gyermeke kíséretében az élen halad t. Nem nézett se jobbra, se balra, de ha
nézett volna, sem lá tott volna semmi t záporozó könnyei től. Imád ták
egymást testvérével, s ez a hirtelen halál felfogha ta tlan vol t szá mára.
Mégis, a mikor Ma rihoz ért, vá ra tlanul kilépett a sorból.
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Tizennégy évesek vol tak. A ki sváros jó hírű gi mnáziumában kezd ték új,
középiskolai életüket. Az első percben észrevették egymást, majd véletlenül, vagy akara ttal egy padba ültek be, a mi aztán négy éven keres ztül így is ma rad t. Ezzel indult az évti zedeken á t töretlen bará tság. Id ővel három má sik leány is hozzájuk kapcsolódott, kialakul t egy – az osztálytársak ál tal is – „ötös foga tnak” nevezett c soport. Nem klikk, hanem
egy agilis, vállalkozó, szorgalma s csapa t, akiket az osztály elfogadott,
elismert. Mind jól tanul tak, nagy részt vállaltak a közösségi munkából,
vetélkedőkön, versenyeken vettek részt. Vidá mak, kedv esek, nagyon
népszerűek lettek. Imád tak iskolába járni, osztálytársaikkal időzni, soha nem érezték azt nyűgnek, tehernek. Segí tették egymá st a tanulá sban, szabadidejüket i s gyakran együtt töl tötték. Nem véletlen, hogy a
gimis éveik eseményei re hosszú évtizedeken á t szí vesen emlékeztek. Az
osztály kiváló vol t. A há rom osztályháza sság, a melyek az iskolai évek
alatt fogantak, szintén a rendkívüli közösség muta tója. Minden ötéves
érettségi találkozót megszerveztek, de megta rtottá k az „50, ma jd 60
évesek lettünk” bulika t is. Összejöveteleiken 20 -25 fő mindig megjelent. Erről legendássá váltak, mert nemigen akadt még egy osztály a
gimnázium hosszú életében, a melyre ez jellemző lett volna. Ilona és
Mari mindig élen járta k a szervezésben, a jó hangula t biztosí tásában.
A két lány barátsága sokáig nagyon szilárd vol t. Sülve -főve együtt teltek a napjaik, sok közös ti tkot rejtegettek. Mindent megbeszél tek,
szerel mi- és fiúügyek, csalódások, boldog örömök, nem vol t dolog, amiről
a másik ne tudott volna. Ma ri többször falazott Ilonának, mert a szülei
nagyon szigorúan nevel ték. Hol az egyik, hol a másik lakásban jöttek
össze, ekkoriban sok közös percet töltöttek Ilona öccsével is, akire
gyakran kellett f elügyelniük. Tanulás, bulik, felvételik, születés - és névnapok, esküvők, gyerekek érkezése, örömök, bánatok, mind–mind olyan
események, a melyeken rend re találkoztak. Férjeik is jól ismerték egymá st. Mari párja osztálytárs, Ilonáé egy osztálytárs fiú bá tyja.
A lányok szakma választása is párhuza mot muta t. Mindketten pedagóg usok lettek, ma jd mindketten vezetők. Hosszú éveken á t igazga tóként
dolgoztak. Ez a hiva tá s is közel ta rtotta őket egymáshoz, pedig a tan u-
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lólétszá m mia tt gyakran ellenérdekel tek vol tak, versenyben áll tak.
Az iskolai, szakmai ügyek védelmében azonban mindig összezártak, közösen tárgyaltak a fenntartókkal, okta tásirányításban résztvevő hiva taln okokkal. Mindketten szakvizsgá t tettek, szakértői munká t végeztek.
Vol tak rövidebb-hosszabb időszakok, amikor kikerül tek egymás lá tószögéből, kevesebbet találkoztak, elfoglaltságaik, családi életük mia tt
ritkul tak együttléteik. Ez azonban nem jelentette azt, hogy ne tud tak
volna a másikról, s ha találkoztak, mintha mi sem történt volna, mindig
ott folyta ttá k, ahol egykor abbahagyták.
Világéletükben közösségi emberként jellemezték őket, így nem c soda,
hogy a helyi társadalmi életben is aktí vakká vál tak. A települési önko rmányza t tagjaiként, vezetőiként is mindketten dolgoztak. Ilona hosszú
időn át tevékenykedett, s mire Mari is odakerül t, má r nem azonos old alon ültek, de nem ellenségesked tek. A sors később kegyetlenül beleszól t
az életükbe. Marinak mennie kellett, Ilona pedig ebben akara ta ellen ére, vagy sem, de közreműködni kényszerül t. Lehet, hogy próbál ta, de
nem tehette, nem tud ta megvédeni egykori ba rá tnőjét, kollégájá t.
Az előre eldöntött ügyben az ő szakértői vizsgálódása és véleménye
lett Ma ri veszte. Itt megszakad tak a szálak, fagyossá vált a levegő köz
öttük. Már az osztálytalálkozókon is csak hidegen üdvözölték egymást,
nem beszélgettek, nem kerestek alkalma t az együttl étre. Mari úgy
érezte, hogy Ilona hűtlen lett, elad ta a lelkét, felrúgta sok évtizedes
barátságuka t. Talán a lelkiismeretével is küszködött, kínlódott, d e nem
vállalta fel, hogy megbeszéljék, ti sztázzák az eseményeket. El távolo dtak egymá stól, s ezt mindketten tudomá sul vették, Mari szomorúan,
csalódottan, Ilona pedig kényszerűségből.
Amikor bekövetkezett Ilona családi tragédiája, Ma ri egy percig sem
gondolkodott. Azonnal felhívta egykori bará tnőjét, s próbálta vigas ztalni, gyá molítani, s természetes vol t, hogy a temetési szertartá son is
ott kell lennie.
Amikor a halotti menet elindult, hogy örökös nyughelyére kí sérje a kedves halott testét, Mari há tulról - maga sem értette, hogyan - az első
sorba keveredett. A gyá szmenet pontosan előtte haladt el. Ilona kisírt
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szemekkel, fájdalomtól elgyötörten, három gyermeke kíséretében az
élen halad t. Nem nézett se jobbra, se balra, de ha nézett volna , sem látott volna semmi t záporozó könnyei től. Imád ták egymást testvérével, s
ez a hi rtelen halál felfogha ta tlan vol t szá mára. Mégis, a mikor Ma rihoz
ért - temetéseken szoka tlan módon - vára tlanul kilépett a sorból. A másik asszony, Mari is azonnal mozdul t, s á tölel ték egymá st. A búcsúzó
tömeg azt lá tha tta, hogy két nő, az egykori testi -lelki két jó bará tnő
pár másodpercen á t összeborulva zokog.
Másnap telefonon beszéltek. Ilona sírva ezt mond ta:
- Nekem arra az ölelésre akkor mindennél nagyobb szükségem vol t. K öszönöm, hogy ezt megérezted. Megérezted és lehetővé tetted.

Bernáth Csaba: Barátom
Életemben új fejezet kezdődött, kiada tlan kötetem má r nem inspirál
újabb versek, novellák, félpercesek írására. Ám ha szomorú vagyok,
mindig odaülök az írógépnek nevezett laptop elé és bevallom, sírok, mint
egy kisgyerek. Sírok, mert fojtoga t vala mi nem i rányítha tó erő, bár
erőfeszí tésem olyan gyenge, hogy úgysem tudná m megállí tani, gáta t
szabni könnyei m csordulásának. Most, hogy kiírta m maga mból a mié rtet,
ti se vegyétek kezetekbe mai novellám, mert fájdal mas lesz, iszonyú
lelki–fizikai küzdelemről lesz szó, melyet bará tom, Bertics I mre él t
meg kurtá ra szabott evilági életében.
Már évek óta nem hívom legutoljá ra Miskolcon él t ungvári barátom.
Akarva köl tözött á t az árnyékvilágba, nem akart, nem bírt küszködni az
evilági fájdalmakkal, melyekből kijutott szá má ra. Megismerked ésünk
idején tolószékben fogadott, szinte kínos vol t beszélni teste tragédi ájáról. Leesett cseresznyeszedés közben a fáról, nem bírta el annak ága.
S a milyen szerencsétlenül lezuhant, gyökeresen megvál tozott addigi –
talán boldognak mondha tó – élete. Felesége és lánya agyán akkor villanha tott á t a szembesülés, a mikor a konzílium megállapította végérvény esen, hogy deréktól lefelé lebénul t a családfenntartó. Igen, hi sz búto r-
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ipari szakiskolában vol t tanár a mérnöki végzettségű apa. Má r ekkor elkezdődött a mindennapi letargia, a kezdetben csakis empá tiával – a
kórházból – visszafogadott Imre élete. Még fel sem ocsúd ha tott teste
nyomorúságából, amikor a szerencsés véletl enek egybeeséséből ráesett
a választás bizonyos körökben, hogy eljutha tott a francia országbeli
Lourdes-i zarándoklatra, mint óhazai rokkant beteg. Ekkor ismertem
meg, mivel megint csak véletlenül én lettem a felkért, hogy elkísérhettem
arra a csodálatos útra. Sokat az úttal nem szeretnék foglalkozni, mivel
már egyszer megírta m az ottani él ményeimet, élményeinket barátommal.
Csupán egyetlen momentumra emlékszem nagyon, amikor kerekesszékes
pártfogolta m nemes fémből nyakláncot vett összes pénzéből …
Nem, nem a családi második emeleti lakás lett újra otthona Ungvár egyik
új negyedében, hanem az egész életét ledolgozó, szellemi munkától megöregedett nyugdíjas édesanyja belvárosi háza és soha nem lanyhuló sz eretete fogadta. Szegény szerető anya még fia patronálásától, á polásától
is hamarosan meg lett fosztva. Bizonyítékként Imre levele szolgált n ekem, aki beszámolt arról, hogy mézes teát i ta ttak rendszeresen a súlyosan cukorbeteg öreggel, nem más, mint sajá t lánya, barátom nővére.
A levél elolvasá sa után újra megszakad t bennem vala mi. Imrében végleg
eltörött, a minek el kellett. A ma ma meg is halt megrendelésre. El leh etett adni a frekventál t helyen, a belvá rosban lévő három szoba pluszt.
Ám Imivel mi lesz? Csaba, azaz én, több mint egy fél évre elhozta m
hajlékomba . Addig is, nálunk is, gyönyörű képeket rajzol t tussal. Ungvár
város templomai t, a környékbeli váraka t mind megörökí tette szá momra,
háza m falát szinte az ő képei díszí tik. És festett kérésemre tengert is,
viharosa t. Halakként kértem tőle, örök emlékbe. Ekkor még nem sejthettem, hogy utoljára já r hajlékomban. Gyermekei mnek hiába ígérte
meg, hogy jövőre újra találkozunk, ha el bí rjuk viselni. Akkor rontotta m
el mindent, mert ha i tt ta rtom, biztosan ma is élne.
De mi ért i s éljen egy olyan lélekben -testileg meggyötört ember, akitől
még a magyar álla mpolgárságot is sajnál ta testvére? Napi undorral kapta szegényes apanázsá t, szinte éheztették. Az elhanyagol t, maga tehetetlen test rothadásnak indult a kezeletlen felfekvésektől. Semmilyen
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szeretetszolgála tnak nem nyitottak ajtót, pedig én is küldtem a mál taiakat. Szinte ti tokban tartott a legkisebb szobájában egy telefon t (melyen soha nem vol t pénz, így csak én hívha tta m) és egy rádió t, no meg
hogy el ne felejtsem, egy televízió is hozzá ta rtozott a luxushoz. Az i nternet-hozzáférés má r túl soknak bizonyul t el tartói szá mára . (Bár így
is vala milyen úton -módon eljutotta k képei még Amerikába is.) Inkább
úgymond bevál tottá k ha tal mas ukrajnai járandóságá t. Ez havonta 10-15,
néha az árfolyamnak köszönhetően 20 ezer forintot jelentett. Éppen
fedezte egyetlen rossz szoká sá t, a miről kénytelen vol t lemondani, a d ohányzást. Léte vége felé, a mikor már nem tudott óhazai hoz ju tni, akkor
má r maga töl tötte fennmaradó idegrendszere megnyugta tá sához a muníciót. Id egnyugta tó já tékának próbál ta m eleget tenni, mivel szinte
minden nap felhívta m a ma jd 500 kilométerre vegetáló legjobban szánt
és szeretett bará tom. Egyetlen közeli barátja, Berczik Laci heti lá togatá saival próbált lelket önteni a gyerekkori társba. Sokszor őt is ti ltották, hazud tak Imre állapotáról, miszerint nem lá toga tha tó, nem
óhajt senki t fogadni. Ő, aki szomjazott az emberi szóra, aki kiszárad t a
humán kapcsola toktól.
Imre életében nagyon krea tív ember vol t. Otthonában az ő tervezte
bútorok díszelegnek, gondolom ma is. Bár pipogya, magának való , nagynevű elkényeztetett, buta és gőgös felesége és sajá t véréből szaka jtott lánya sem kerül te el anyai végzetét, meséjét. Ti tkol tan remél tem,
hogy legalább ő lesz az, aki felébred Csipkerózsika -ál mából, és
helyreteszi a miheztartá st. De nem, sem magyarországi életét, sem az
apa és szerető férj kórházi kezelését, sőt magá t a temetést sem tis ztel te meg a két úrhölgy.
BOCSÁNATOT KÉREK ÉN IS, hiszen én sem tud ta m jelen lenni utolsó
találkozásunkon. Betegségem, anyagi gondjaim akadályoztak, nem a nagy
tá volság. Meg az a közömbösség, a mi jelen lehetett. Garázdaságért kellett volna felelnem, úgy hiszem.
Bevégeztetett, a miért a szemüveg mögé megbúvó, magá t szentnek ti tuláló testvér már régóta i mádkozott sajá t, senkiével nem összehasonlí tha tó istenördögéhez.
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Nem mentél el, Drága Bará tom, minden szoba falán lévő rajzodról tekintesz ránk, családomra. El soha nem felejtünk.

Black Ice: Három Bé
Bará tom, köszönöm létezésedet,
ti sztelem türel med, együtt veled.
Tudom, most fentről te nevetsz,
sorsúton, igaz komá m, szeretsz.
Jó rosszban, jó ci mborá m velem,
bajtá rsa m, pajtá s örökké neked.
Bármit... Bárhol... Bármikor...
Neked örökké pajtás, bajtá rsa m,
velem ci mborá m jó rosszban, jó.
Szeretsz, komá m, igaz sorsúton,
nevetsz te fentről, most tudom.
Veled együtt, türel med tisztelem,
létezésed köszönöm, bará tom...

Jalcs Irén: Gizi és Marika
– Lá tod, Gizikém? A télnek is megvan a maga varázsa. Nézd! Milyen szépen pihennek meg a hópelyhek a kerti fákon. Tudom, a tavaszt jobban
szereted, de addig is, míg elérkezik, nézd a gyönyörű kertet! Kérsz egy
teá t?
– Tudod, hogy a ta vasz és a nyár az én ked vencem. A tél szá momra mi ndig a fájdalmat jelenti.
– Nem szabad mindig arra a három évvel ezelőtti eseményre gondolni.
Túlvagy rajta és teljes a gyógyulásod. Hála az égnek!
– Neked köszönhetem.
– Ugyan már! Mindent magadnak köszönhetsz.
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– Te is tudod, hogy a Te őszinte, odaadó barátságod nélkül már nem é lnék. Oly sok áldozatot hoztál értem! Fárad tnak érzem maga m. Kicsi t lepihenek, ha nem bánod. Tudod, friss szeretnék lenni délután , mikor jönnek a gyerekek. Már alig várom, hogy lássa m őket!
– Pihenj csak nyugod tan! Én addig olvasga tok kicsi t.
Marika betaka rta Gizikét ked venc takarójával, majd készí tett egy teá t,
és gondol ta, végiglapozza a női magazinoka t, a míg a ba rá tnője pihen. L etelepedett a nappaliba, a nagy könyvespolc elé. Hosszú ideig nézte a
rengeteg könyvet, és inkább úgy döntött, hogy a magazinok helyett valami tartal ma sabb olvasmányt keres. Vonzották a tekintetét a csodás
kötetek. Többet kiemel t, beleolvasott, majd vissza tette a polcra. Nem
egyszerű a döntés, állapította meg. A szeme egy furcsa piros kötetre
vetődött a felső polcon. Leemelte és csodálkozva állapította meg, hogy
ez nem is könyv, csak egy könyv formá jú doboz. Óva tosan kinyi totta , és
sok kézzel írott papír zuhant a földre. „Mégsem vol ta m elég óva tos” –
korhol ta magá t. Szép lassan összeszed te a papírlapoka t, és próbálta
úgy visszarakni a dobozba, ahogyan eredetileg vol t, de a lapok nem voltak szá mozva, így fogal ma nem vol t, hogy hogyan ra kja vissza . Nem
akart beleolvasni, mert ezek valakinek a személyes emlékei vol tak, de
kíváncsisága győzött. Ölébe vette a papírhal mot és olvasni kezdett.
Marika és én gyerekkorunk óta barátnők vagyunk. Mindig számíthattunk
egymásra. Már-már olyanok voltunk, mint a testvérek. Nagyon féltem attól, hogy a barátságunk végét jelenti majd az, mikor én a kis szülőfalumból elkerülök, de nem. Az érdeklődés egymás iránt megmaradt. H etente
több levelet írtunk egymásnak, és mindig izgatottan vártuk, mit válaszol a
másik. Akkoriban még napokat kellett várni arra, hogy a levél a címzetthez eljusson. Nem volt még ilyen fejlett a technika. Évente többször találkoztunk is. Ilyenkor mindig jókat beszélgettünk, majd fájdalmasan nehéz volt a búcsúzás. Lassan férjhez mentünk mindketten. Marikának h árom szép gyermeke született. Én nem voltam ilyen szerencsés. Nem adta
meg nekem a sors azt az örömet, hogy egy édes kis fiút vagy l ányt magamhoz öleljek. Nekem csak a férjem, a Jani volt, akit szerethettem, el-
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halmozhattam figyelmemmel. Csodálatos éveink voltak. Mindenki mellé
ilyen társat kívánok. Olyan boldog voltam mindig, hogy el sem tudtam
képzelni, hogy ez valaha is változhat. Az én kedves párom olyan hirtelen
hagyott itt, hogy fel sem tudtam fogni. Nem akartam már élni , és én is
vele akartam halni. Napokig nem ettem, és csak sírtam. Meg is lett az
eredménye, mert egyik reggelen a folyosón estem össze. A szomszédok
hívták a mentőket. Sztrók! Ma már tudom, mi is az. Nem akartam a
gyógyulást, de Marika ott volt minden nap az ágyamnál. Fogta a kezem és
győzködött arról, hogy élnem kell, mert szükség van itt még rám. Hosszú
hónapokig tartott a felépülésem. Ő hozzám költözött ezekre a h ónapokra, és mindent elkövetett, hogy gyors legyen a gyógyulásom. A pá rja vidékről hozta a finomságokat, és türelmesen viselte, hogy felesége nélkül
kell élnie napjait. Marika unokái is meglátogattak, és azóta is rendszeresen jönnek. Most nagyon boldog vagyok, mert a kis Petike hozzám fog
költözni. Mégis olcsóbb megoldás ez, mintha albérletet kéne fizetnie.
Örülök, hogy most én tudok segíteni, mert azt az önzetlen szeretetet,
amit én kaptam a barátnőmtől, azt soha feledni és viszonozni nem lehet.
Nemcsak gyógyultnak, de újra boldognak is mondhatom magam. Ismét
vannak céljaim, és tudok örülni az életnek. Igaz, vannak nehezebb napjaim is, mikor rám tör a magány, a múlt emlékei, de akkor sem hagynak magamra. A gyerekek vidámsága által még meg is fiatalodtam. Úgy szeretném viszonozni ezt a sok szépet és jót, de hátralévő életem is kevés lesz
arra, hogy ezt vissza tudjam adni. Olyan erő van a mi barátságunkban,
hogy az mindent legyőz. Miután egyedül maradtam, írogatni kezdtem.
Megnyugtat, és a lelkem is könnyebb tőle. Úgy szeretném ezer és ezer
szóval is megköszönni az én barátnőmnek, amit értem tett, de mikor kis
mondanivalómba belekezdek, akkor ő mindig csendre int, és azt mondja,
hogy nem kellenek a szavak, mert úgyis érzünk mindent.
Rengeteg papírlap várt még arra, hogy történeteket meséljen, de Marika szép csendesen bezárta a dobozt és a helyére tette. Könnyes sz emei t megtöröl te és igyekezett ajtót nyi tni, mert az unokák érkezését
jelezte a csengő.
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******
A SZERETET EREJE
Bornemisza Attila: Az idő távlatában
Az idő távla tában nagy koszorúk nőnek
a föld ernyős arca fölé;
övé a látha ta tlan világ;
a fák kéretőznek szí ved hez és a jegenyék.
Ne még, ne indulj el az útra, oda,
ahol Léthó, a felejtés folyója ered .
S akik felülemelkednek az időn; ott
virágoznak e bá trak, a szépek az Élet
nagy színpadán.
Talán ez is elég ok, hogy versemet rovom
e felhőtlen, csapodár júliusi napon és látom;
az időben szalmakazlak nőnek és bef edi őket
a szőke idő s nő – egyre nő halasztha ta tlan
dolgod a Létben, hogy egészen ki munkáld, ami t
nem, és megmuta sd, ami t tenni akarsz.
Te akarsz széppé válni s megcsodálni azt,
ami szép. A dombok lágy ívét, a versek a ranyá t:
és a múl tunk félrevágott sapkájá t Te viseld,
oh, képzelet, ne szánakozz az időben, hanem időtlen
szavaidból a szentek krescsendójából lépj ki bá tran.
A hi t, remény, a szeretet, hisz szeretlek Tégedet;
a szél, a nap, az ég. Veled já tszik, já tszik a kék:
és Te, a nagy lélegzetek vándora, nekidőlsz egy-egy fának.
Világnagy szíveden a Béke hona, te húspalota,
szíved bársonya, és véred a rózsa. Kigyúl t.
Így ka ttogja a vona t:
„Itt marad, itt marad, mind, aki bátor.” Néma vándor a Hold,
Fejedet si moga tja, te, a szeretet koldusleánya.
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Köszöntelek. Úgy is, mint felszentel t szerel memet,
úgy is, mint emlékek vigasztalójá t.
Kezedbe ad ta m a verset, e rózsá t. Szeressen eső, szél, napsugár…
.
Időtlen időben i tt a nyár, még i tt a nyár.

Kühne Katalin: Élettelen szemekbe fényeket
Első könyvemet édesapá mtól kapta m. Babay József: Rózsafabot című
regényét hétévesen ol vasta m. Megrázó él ményei m fűztek má r korábban
is azokhoz a társai mhoz, akik iskolába menet botjukkal keresgél ték a
szabad uta t, á tkelésnél ki tapoga tták előttük a járda szélét, ma jd igy ekeztek a má sik oldalra. Ők a tanár szavaira vol tak utalva, vagy édesan yjuk felolvasásaira. Vol tak a faluban idős, vak nénikék, akiket kutyájuk
vezetett. Iluska bará tnőm nagyma má já t már közelről ismerhettem. J ózsa ma ma sokszor fogadott bennünket sajá t maga sütötte süteménnyel,
közben órákig mesél t nekünk. Sötét lakásában a bútorokba kapa szkodva
bátran járt-kel t, mindent megtalál t, ami t keresett. Ügyesen bánt az
evőeszközökkel, főzőedényekkel, kezét a sütő elé ta rtotta, így érzékelte, mikor veheti ki a csirkesül tet vagy a pogácsá t. Óva tosan szed te elő
a polcról a tányéroka t, poharaka t, kínálta a finom a lmá spitéjét. Ehhez
azonban hozzá tartozott, hogy mindent ugyanarra a helyre tegyen. Ha
unokája segí tett főzni, mosoga tni, vagy port törölni, a szekrényekbe
tenni a frissen mosott ruhá t, erre vigyáznia kellett. Józsa ma ma idő nként kiül t padjára a háza elé, élettelen szeme vágyott a nap sugaraira, a
friss levegőre. Bevá sárolni is egyedül ment, de a bol tokban már nehezen
ismerte ki magá t, éppúgy, mint fia házának szobáiban. Itt viszont mi ndig talált kísérőket, akik eligazítottá k. Vidá m vol t, de sokszor mag ányos. Örül t, ha meglátoga ttuk, mert csak a legszükségesebb hol mikért
kelt útra . Egyedül a botjára tá maszkodha tott, vagy néha un okájára . Így
lehetett fogalma m arról, hogyan élhetnek vakon is teljes életet embe rtá rsaink. A regény azonban életük részévé tett. Egy vak kislány hánya t-
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ta tá saiba, szomorú, ked élytelen világába pillantha tta m be. Vágyott vo lna egy igazi barátra, később a szerelemre, de ez csak felnőtt korában
érkezett, a mikor a műtétje sikerül t. Gyermekkorában kirekesztették a
látók életéből. Ezután könnyebben észrevettem, ha valaki fehér bottal
járt mellettem. Segí tettem nekik a súlyos sza tyraika t cipelni. Egyik
osztálytársa m is rosszul látott, műtét előtt áll t, délutánonként náluk o lvasta m fel a tananyagot. Szerencsére az esze vágott, mint a beretva,
ha mar megjegyezte, és ez elég vol t ahhoz, hogy az iskolában jelesre f eleljen. Nehezen fogta m fel, hogy a szemük miért nem lá tha tja csodás
világunkat, mi okozta betegségüket, a mi egész él etüket megha tá rozta.
A többi érzékszervük természetesen még érzék enyebbé vál t, kiválóan
tud tak tapintással, szaglással, hallással, ízleléssel tájékozódni, sőt,
ezek segí tségével sokszor rajtunk, lá tókon is túl tettek. Hangunkból, i llatunkból felismertek bennünket, vagy ha nem szól tunk, végighúzták u jjaikat arcunkon, és tud ták, kik vagyunk. A gyümölcsöket, zöldségeket
alakjukról, ízükről jegyezték meg. Sötétben él tek, a fények és színek
nem jutha ttak el hozzájuk. Olvasni nagy nehézségek árán tanul tak meg,
a Braille-írással nyomta tott könyveket lapozga tva ismerked tek a vilá ggal. Nemrég vak zeneművészekkel utazta m a villamoson. Eszembe jutott
a Rózsafabot világa. Az egy má sik korszak vol t, akkor még a szegény
körül mények között élő szülők nem tud ták taní tta tni őket, nekik is do lgozniuk kellett. Ha kaptak segí tséget, örül tek, ha nem, magukra maradtak gyermekeik. Ma sok fiatal él intézetben, egészen ügyesen mozo gnak, szépen öl tözködnek, követik a diva tot, és abban próbálják ki telj esí teni maguka t, amiben tehetségesek. Bíborszínű bársony ruhácskájában, a hozzá illő gráná tköves nyaklánccal nagyon csinos vol t a mellettem
ülő lány, halkan énekelte el azt a dalt, ami vel tegnap első díja t nyert.
A többiek ri tmusra dobogtak lábukkal. Ha nem látta m volna élettelen,
fénytelen tekintetüket, vagy fehér botjuka t, azt gondol ha tta m volna,
ugyanolyanok, mint társaik. Fejükön fülhallgató, zenét hallga tnak, kezükben okostelefon, ügyesen, gyorsan nyomkod ják a billentyűket. Tá rsaikkal kacarásznak, mintha egészségesek lennének. Előveszik az okl evelet, a mi t a tegnap esti koncerten nyertek a kórusu kkal. Közvetlenek,
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engem is megszólí tanak. Én vegyes érzel mekkel vál aszolok kérdéseikre,
nagy részvét van szívemben, de tudom, nem esik nekik jól, ha sajnálom
őket, ezért nem muta tom. A szállásukra igyekeznek, hogy á töl tözzenek.
Túrára készülnek, kérdezik, hány óra hossza t kell gyalogolniuk, hogy
felérjenek Bánkútra. Gyorsan kiszá mí tom, nekik a lassabb haladással ez
mennyi lehet. Fia talok, gyakorlottak, talán az ismeretl en terepen i s tájékozódni tudnak. Szeretettel si mí tják meg k ezemet, a mikor leszállok.
Csodás érzés kerí t ha tal mába, talán ők még boldogabbak, mint mi,
egészségesnek mondott emberek lehetünk. Fájdal mai m, gondjai m az
övékéhez képest elenyészőek, ők erősebbek, mint mi. Ha szeretettel
fordulunk feléjük, megérzik. Segí tsünk nekik, hogy élettelen szemükbe
fényeket va rázsoljunk, tekintsük őket egyenrangúnak, vagy talán mag asabb intelligenciájú, jobb embereknek, mert büszkék lehetnek minda rra, ami t elértek, hi szen hisznek magukban. Ezek az él mények megvá ltozta ttak engem i s. A földön járok, ezután mindent má sképp, tisztábban látha tok.

Holécziné Tóth Zsuzsa: A szeretet ereje
Zoltán tehetséges zongorista vol t: nős, két kisfiú édesapja. Családjáért
élő, jó apa, aki esténként egy kisváros éttermében dolgozott zongori staként, és időnként külön fellépéseket is vállalt – így vi szonylag sok időt
tudott napközben a fiaival töl teni. Egyik éjszaka And risnak, a nagyobbik
fiának hirtelen rettenetesen fájni kezdett a ha sa, átment a szülők hálószobájába. Az anya gyomorrontá sra gondol t az anyósánál fogyasztott
nehéz ételek mia tt, ezért egy fájdalomcsillapítóval és egy görc soldóval
aludni küldte. Az apa – aki nem sokkal előtte ért haza egy hajnalig ta rtó, ki merí tő fellépésről - nem ébred t fel a szobában zajló beszélgeté sre. Később ezt sohasem tud ta magának megbocsá tani, mert kid erült,
hogy a fájdalma t egy perforál t vakbél okozta, és pár nap múl va a tízéves fiú belehal t a szövőd ményekbe.
Zoltán úgy gondolta, hogy képes lett volna megelőzni a tragédiát, ha
felébred és f elismeri a helyzet súlyosságá t. A gyász és a lelkiismeret -
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furdalás teljesen depresszióssá tette. Az étteremből, ahol dolgozott,
egyre ri tkábban jött haza józanul, háza sságuk is megromlott a ki sfiú
elvesztése mia tt, és ha ma rosan elhagyta a felesége – új barátjá val külföldre ment dolgozni. Zol tán egyedül marad t ha téves kisfiával, akiért a
zenélést is abba kellett hagynia, hiszen az éjszakázás mellett nem tudta volna Balázská t ellátni .
A fiának és a feleségének az elvesztése több vol t, mint a mi t el tudott
viselni, ezért egyre inkább az alkoholban keresett vigaszt. Mivel állása
nem vol t, lassan eladoga tta a hangszergyűjteményét, alkal mi munkáka t:
kertészkedést, kisebb festést–mázolást vállalt, de persze ez nem vol t
elég a megélhetéshez; egy idő után elvesztette az otthoná t, és mi re a
fia befejezte a tanul mányai t, nem ma rad t semmije. Egy olcsó albérle tben húzta meg magá t, és ott i s hal t meg: egy dorogi panellakásban.
Amikor a haláláról értesül tem, arra gondolta m: micsoda elvesztegetett
élet! Én hallotta m Őt já tszani, látta m a családjával – és lá tta m nyomorultul, a bevásárlóközpont előtt a százforintosokért bevá sárlókocsi t
vissza tologatni … és igen, ha ragud ta m rá!
Aztán telt– múlt az idő, és egy nap a vonaton összefutotta m Zoltán fi ával,
az akkor már családos Balázzsal. Ez a fiú az egyik legudvariasabb, legkedvesebb, legszeretetreméltóbb férfi volt, akivel valaha találkoztam! Látta m, hogyan bánik a kisfiukkal, hallotta m Őt beszélgetni a párjával, és tapasztaltam a kapcsolatukból áradó szeretetet a másfél órás út során. Amikor a kisfia elszundított, átült hozzám és beszélgetni kezdtünk. Szívesen
mesél t az életéről, a munkájáról, de az apját nem nagyon emlegette; gondoltam: megértem Őt, mi t lehet felhozni egy alkoholista mentségére?
Már majdnem a végállomá snál jártunk, amikor összeszed tem a bá torságoma t, és rákérdeztem: – Ugye Téged jóformán az édesapád nevel t f el?
Ne ha ragudj, de megkérdezem: az Ő sorsrontó élete mellett hogyan
tud tál Te ilyen csodás egyéniség, ilyen nagyszerű ember lenni?
Balázs elgondolkodott, ma jd így felelt:
- Úgy emlékszem, a míg együtt él tünk, apu mind en áldott este bejött a
szobá mba egy jóéjt-puszira, és minden nap azt mond ta: „Ki sfiam, na gyon szeretlek!” Azt hi szem, ezért…
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Arra gondol ta m: Istenem, milyen ostoba vol ta m! Elfec séreltnek hi ttem Zol tán életét! Igaz, anyagi ja vak nem ma rad tak utána, de szerető
édesapa vol t, és felnevel t egy csodás embert.
A fiú kicsi t elgondolkodott, majd rá m nézett és ezt mond ta:
- Tetszik tudni, Zsuzsa néni, nincs olyan nap, hogy ne jutna eszembe az
apukám. Úgy tudott ő szeretni, hogy soha nem tudom feledni.

Áfra Piroska: Csillagtalan…
Úgy jöttél, mint csillag,
Ha álom képében földre száll.
S hogy i tt vol tál és i tt leszel,
Hinni sem merem többé má r!
Feléd fordítom arcom,
Mert csak tőled szállha t rá m fénysugár,
S ha közeledbe érek, néha úgy érzem,
Elérlek, s te régen messze jársz…
Sötétben lennék, ha nem csillognál az éjben,
A pillanat rezdülésre vár,
De csend honol kéken-fehéren
Az ég könnyű bársonyán.
Szivárványszínben érkezik a hajnal,
Elrejtve ti tkon ezernyi csillagát,
Egy marad t csak, mi szemedbe téved t,
Hogy ott ragyoghasson örökre tovább.
Mert minden Ő vol t…
Lelkem gyönge, halovány…
Elnémul t sok szép zengő dallam
Azon a csillagtalan éjszakán.
***
Képzeld el… irodalmi folyóirat: http://www.kepzeldel.hu
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Magyar Eszter: A szeretet ereje
A lakótelep házai között húzódó já rdán halad t a decemberi sötét délutánon. Sűrű, kellemetlen ha vas eső esett, de nem törődött az arcára
hulló pelyhekkel. Aggódott, ha nincsenek otthon, akkor hová fog menni,
hol töl ti egyál talán az éjszaká t. Nem próbál t telefonálni. Azt sem v ehette biztosra, hogy szóba állnak vele. Két éve, hogy utoljára találkoztak. A bejára thoz érve kicsi t tétovázott, de nem váloga tha tott a megoldások között, felcsengetett. Szerencséjére valaki éppen jött ki a
házból, így nem kellett beleszólnia a kaputelefonba, beosont és el szá ntan lépkedett felfelé a lépcsőn.
Magdi nyi tott ajtót. Néhány pillanatig szótlanul néztek farkasszemet
egymással, egyikük sem tudott mi t kezdeni a helyzettel. Végre Gábor
jött elő kí váncsiskod va az előszobába, felesége válla fölött megpillan tva
régi bará tjuka t.
- Mit álltok i tt? Gyere be! – próbált természetes hangot megütni, leküzdve meglepetését. András óva tosan, megilletődve lépett be a laká sba.
- Remél tem, hogy i tthon talállak benneteket – vette le kabátjá t tétova mozdulatokkal, és akasztotta fel az előszobai fogasra. Gábor megfordult, indult vissza a szobába, Magdi és András követték. Odabent
mindnyájan leül tek, az asszony és a vára tlan látoga tó a fotelba, a ház igazda pedig a kanapéra.
- Nehezen szánta m rá maga ma t, ugye megérted – kezdett vonta to ttan beszélni a feltűnően sápad t, beesett a rcú, sovány vendég. A ha tágú
csillár fényében szinte kí sértetiesnek tűntek vonásai.
- Gondolom. Nem tudom, mennyi idő kellett, míg rá szántad magada t –
emel te fel kicsi t a hangjá t Gábor –, nekem egy perc ala tt kellett eldöntenem, hogy beengedjelek, vagy visszaküldjelek oda, ahonnan jöttél.
- Nem aka rok a terhetekre lenni, akár el is mehetek…
- Dehogy mehetsz! – vágott közbe türel metlenül Gábor. – Azért vagy
itt, mert bajban vagy. Mondha tná m, hogy nem hallga ttál rá m, vagy ránk,
de nem teszem – keményí tette meg magá t, ma jd szelídebben folyta tta :
– Hova mennél, ha nem hozzánk?
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- Köszönöm – nézett rá hálás szemekkel a tékozló bará t. – Téved tem…
Megbánta m… Nincs tovább… – vallotta be kis szünet után, mélyet sóhajtva. A szobára szomorú csend nehezedett, a mi mindhármuka t leb énította . Magdi tért magá hoz először, a konyhába sietett, a gáztűzh elyen rotyogó vacsorá t ellenőrizni.
Asztalhoz ül tek mind a hárman. Evés közben nyomokban fel lehetett
fedezni örömteli, baráti összejöveteleik emlékét, a mikor még négyen
ettek, vidá man, jóízűen, ugyanitt. Vacsora után András erőt vett magán
és félénken megkérdezte:
- Tudtok róla valami t?
- Igen. Kisírta a szemét mia ttad – tett szemrehányást Magdi.
- Nagyon sa jnálom – hajtotta le a fejét. – Az igazság az, hogy abban
reményked tem, há tha visszaengedne a közös lakásba. Legalább addig,
amíg… – hagyta befejezetlenül a monda tot.
- Amíg? – kapta fel a szót Gábor.
- Hogy is mondja m? – harapdál ta zavartan szája szélét Andrá s. – Nem
szeretnék szánal ma t kel teni bennetek. Sen kiben sem.
- Ami történt, azt neked kell szánni, sőt bánni, nem nekünk – rázta fejét értetlenül Magdi. Eddig gyanakodással kevert együttérzéssel viz sgálgatta a vára tlanul felbukkanó, megtört bará tot, de félreértve m agyarázkodásá t, mérges lett rá.
- Nem a két évvel ezelőtti, rossz döntésemről beszélek – ti sztázta
gyorsan And rás.
- Akkor nem értelek – vizsla tta tovább, á tha tó tekintettel az asszony.
– Kiléptél a huszonnyolc évnyi házasságodból és a bará tságunkból is, egy
kis… nő mia tt. Sejtjük, hogy mi történt. Tényleg nem szeretnénk sze mrehányá st tenni, de nem téged sajnálunk, hanem Klári t.
- Beteg vagyok – bökte ki András. – Nincs sok hátra, nem tudok hova menni,
elfogyott a pénzem is – sorolta egy szuszra. Idő kellett egyáltalán felfogni a
szavak súlyát, mindhármuk érzéseit próbára tette a keserű valóság.
- Megpróbálok beszélni vele, de nem ígérek semmi t – állt fel végre
Magdi, hogy mosoga tni menjen, miközben próbál t észrevétlenül letörö lni
egy kibuggyanó könnycseppet az arcáról.

38

FRISS ÍRÁSAINKBÓL 1.
A házi munkában az a legutála tosabb, hogy nem köti le az ember gondolatai t, szabadon száguldozha tnak térben és időben. Klárira is folya matosan törtek rá az emlékek, miközben a karácsonyi nagytaka rí tást v égezte. Mióta Magdi felkereste, s megtud ta, hogy Andrást a nő, akiért
elhagyta, csak kiha sználta, megint felkavarodott benne a csalódás,
meggyötört lelkét ellepte a fájdalom. Nem érzett diadalt egyetlen pe rcig sem. Mikor az i s kiderül t, hogy Andrá s halálos beteg és az ő segí tségére szorul, természetesen felvállalta az elkövetkezendő, vá rha tóan
nehéz időszakot is. Nem tud ta eldönteni, szereti-e még, vagy csak sa jnálja, esetleg a kettő keverékét érzi hűtlen férje iránt.
Megpróbálta összegyűjteni a szép napok, boldog pillanatok történetei t,
és azokból erőt merí teni. Házasságuk elején egy szüks églakásban él tek,
boldogan, a szintén fiatal házaspár, Magdi és Gábor szomszédságában,
tele célokkal, tervekkel, reményekkel. A szegénység a legjobb taní tómester, és nekik bőven adódott lehetőségük tanulni tőle. Éveken á t os ztották meg egymással utolsó fillérjüket, szelet kenyerüket. Ez a nélkülözések közepette született bará tság végigkísérte életüket. Éppen a hó
végén együtt ma jszol t zsíros kenyérnél, ecettel ízesí tett teánál tartott
gondolatban, mikor csengettek.
Magdi és Gábor épp csak beléptek a lakásba Andrással, le sem vetkőztek,
siettek haza. Klári és András mindketten féltek ettől a találkozástól, l ekísérték őket a parkolóhoz, szinte kapaszkodva jelenlétükbe, ami kicsit
feloldotta az első percek zavarát. Egyúttal megvették a ház előtti csa rnokban a fenyőfát, amit hazaérve közösen díszítettek fel. Ugyanolyan
szépre sikerült, mint régen, mégis másképp csillogott. A konyhából b eáramló halászlé és a rántott hal illata összeölelkezett a fenyőillattal,
ahogy Szenteste napján mindig, csillagszórót is gyújto ttak, de egy láthata tlan sorompó, a mi t a bizalma tlanság épített kettőjük közé, nem engedett szabad uta t semmiféle meghitt, romantikus hangulatnak.
Óva tosan bántak a sza vakkal és a mozdulatokkal. Az ünnep szentsége, a
békesség megőrzése érdekében mindketten visszafogottan, ki mért udvariassággal viselked tek egymá ssal szemben, csak felszínes, lényegtelen apróságokról beszél tek. Próbáltá k elkerülni, hogy a vékony jég, a min
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lépked tek, beszakadjon alattuk. Az ünnepi fogások után fogyasztott
pohár bor könnyen félrevezethette András legyengül t szervezetét, de
talán véletl enül történt, hogy szalvétájáért nyúlva, hozzáért Klári k ezéhez. Az asszony finoman elhúzód va megi tta i talát, felállt, otthagyva a
férfit a közös asztalnál, aki összezavarod va bújt vissza c sigaházá ba.
Klári ezután rejtvényeibe merül t, András a televízió tá virányí tójá t ka pcsolgatta . Estefelé az asszony a lakásban rendezkedett, járt-kel t, míg
a férfi a fotelban pihent. Mikor azonban lefekvéshez készülőd tek, felszínre tört a megcsal t feleség keserűség e.
- Soha nem gondol ta m volna, hogy ezt, az egyesek szerint szokványos
történetet, nekem is á t kell élnem. Tényleg nem hi ttem, hogy valaha
kettőnk közé állha t bárki.
- Bocsáss meg…
- Elveszett a bizalom, a mi nélkül nincs kapcsola t – próbál t higgad t,
tá rgyilagos maradni férjével szemben.
- Hidd el, ha egyetlen módja lenne, hogy meg nem történtté tegyem,
ami t tettem, vállalnám.
- A ki sszobában ágyazta m meg neked – váltott témá t Klári rendkívüli
önuralommal.
- Értem. Köszönöm – ad ta meg magá t András.
- Ünnepek után elkísérlek az orvoshoz.
- Hálás vagyok…
- Szeretném tudni, hogy mi vár ránk.
- Csak engedd meg, hogy még vala mi t mond hassak. Elfogadom, megé rtem, hogy nem szá mí t, már késő, de szeretném, ha tudnád – marad t
mozdulatlanul András, le nem véve szemét feleségéről, keresve pillantá sá t, majd elkapva tekintetét folyta tta:
- Mindent, a mi az életemben szép vol t, tőled kapta m. – A kettőjük közé téved t, megha tó pillanat szíven találta az asszonyt, de a büszkeség
segí tségére sietett, sikerül t elhessegetnie és megkeményí tenie magá t.
- Jó éjszaká t! – fordult meg és ment a sajá t fekvőhelye felé.
Nehezen jött álom a szemére, sűrűn idéződ tek fel benne Andrá s sza vai:
„Mindent, a mi az életemben szép vol t, tőled kapta m.” Bármennyire is
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kevés „fizetség” ha rminc évért, mégis egy kis megnyugvást, erkölcsi elismerést, önbecsülést jelentett szá mára.
A következő, keserves hónapokban, férje kórházi ágya mellett i s abba a
monda tba kapaszkodott. A temetés napján végleg elveszí tette a férfit,
akit szeretett, de vele marad t őszinte vallomá sa: „Minden t, a mi az életemben szép vol t, tőled kapta m.”

Jalcs Irén: Hatvanhét nap
Éva és Ka ti már lassan tí z éve dolgoznak együtt. Szokták mondani, hogy
még gombócból is sok, de szá mukra valóban minden év duplán is szá mo lha tó. Nem igazán kedvel ték egymá st. Éva csendes, mosolygós, mindenki t
szerető kis lélek. Ka ti nagyhangú, fontoskodó, született rosszindulattal
megáldott valaki. Igaz, nem nagyon beszélgettek, de szinte mindent
tud tak egymásról. A telefonbeszélgetésekből , a kollégákkal való beszélgetésből szinte életük minden mozaikjá t ismerték a má siknak. Ka ti
gyakran csapkod ta az aktáka t is, ha nem úgy sikerült vala mi, ahogyan ő
szerette volna. Szeretett volna a kis akta tologatá sból kinőni, de nem
igazán járt sikerrel. Habzsol ta a férfiaka t, de társa t nem sikerül t találnia. Mikor komolyra fordul t volna a kapcsola ta, egyből dobták a férf iak. A testét szívesen nézték és ha sznál ták, de hogy háza sság! Minden
megmarad t idejét arra fordí totta, hogy áskálódjon és pletykáka t te rjesszen. Többször megbántotta Évá t is, de ez legkevésbé sem érdekelte, sőt él vezte, hogy apró kis könnyei t lá tha tja. Irigy is volt, mert Éva
boldog volt annak ellenére, hogy ő is társ nélkül él t. Nem nagyon járt el
sehová, és minden szabadidejét a könyveknek szentel te. Imádott olva sni. Soka t gondolkodott azon is, hogy beira tkozik főiskolára, de csak
terv marad t. Szerette azt a kis semmi tmondó munkájá t, és valódi boldogságát a falakon kívül kereste. Nem vágyott előléptetésre, és nem
voltak eget rengető tervei sem. Szá mára így vol t kerek mind en. A húsvét előtti utolsó munkanapon viszont sírva ment haza, és azt tervezge tte, hogy fel is mond. Ka tinak ki törő jókedve vol t aznap. Mindenkinek b e-
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szól t, és egész nap csak pletykálga tott. Nem soka t ta rtózkodott az
irodában. Éva fél egyig várta, hogy együtt menjenek ebéd elni, de Kati
nem akart vi sszaérkezni . Így fogta magá t és lement az ebédlőbe. Mikor
belépett, minden tekintet rászegeződött és suttogni kezd tek a koll égák. Egyből tud ta, hogy Kati megint kevert valami t, és a kiszemel t áldozat pont ő. Vajon mi t talált ki? Már nem sok kedve vol t az ebédhez, de a
tálcáját az egyik üresen álló asztalhoz vitte, és próbált úgy tenni, mint
aki semmi t nem vett észre. Nem ízlett neki egyetlen falat sem, de azért
lassan csipegetett. Már a süteménynél tartott, mikor Jóska , a portás belépett az ebédlőbe. Nagy szájú, hangoskodó volt mindig, és a vélemény ének hangot is adott mindig. Meglá tta Évá t és egyből felé tartott. Megállt
az asztalánál. Alaposan végigmérte, majd röhögve mondta:
- Mi van, kislány? Harmincnyolc évesen még szűz vagy? Nem akart még
senki ágyba vinni? Ha nagyon szépen megkérsz, akkor én segí tek ezen a
dolgon. Ugyanis ideje már, hogy nővé válj, mielőtt vénlány leszel.
– Miről beszélsz?
– Na, mi van? Belepirul tál? Nem szégyen ez, csak kellemetlen.
– Szégyelld magad!
Éva nem is tud ta, hogy hogyan hagyta el az ebédlőt. Forgott vele mi nden, és legszívesebben köddé vál t volna. Visszaérve az irodába Kati g únyos mosolya fogad ta.
– Mi van kislány? Keserű a szőlő?
Éva nem válaszol t. Leült a helyére és csend esen dolgozott tová bb. Majd
négy órakor fogta a tá skájá t és köszönés nélkül távozott. A portán kijövet még Jóska utána szól t, hogy szívesen megy locsolni. Kilépve a kapun zokogásban tört ki. Órá kig sétál t, gondolván, ez kicsit megnyugta tja. Szomorú vol t az ünnep. Nem is sok kedve vol t munkába indulni ünnepek után. Táská jában már ott lapult a fel mondólevele. Alaposan á tgo ndolta a dolgot, és úgy döntött, ez lesz a legjobb, a mi t tehet. Bána tos
volt a lelke, de jobb megoldást nem tudott. Mindig pontosan érkeztek
mindketten, minden reggel. Ka ti viszont nem vol t sehol, még kilenckor
sem. Fél tíz után ért be. Halálsápadt vol t, és miután belépett, mint valami liszteszsák o mlott a székre.
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- Rosszul vagy? Hozzak vizet? Mi történt?
Kati nem szól t semmi t és a levegőt is nehezen vette. Nincs mi re várni,
tá rcsázta Éva gyorsan a mentőket. A kórházba is kolléganőjével ta rtott. Hosszas vizsgálatok következtek, majd Ka ti t a kilences kórtere mbe tolták. Karjában bekötött infúzió.
– Doktor úr! Kérem, mondjon vala mi t!
– Ön a rokona?
– Nem, de én vagyok talán a hozzá legközelebb álló. Tudja, ő egyedül él.
– Nem sok jót tudok sajnos mondani, és segí teni sem nagyon tudunk. Testét á ttétek tá mad ták már meg. Nem műthető, és sajnálom, hogy ezt kell
mondanom, de nagyon kevés ideje van már há tra. Napok, esetleg hetek.
Évá t megráztá k a hallottak. Azon gondolkodott, hogy mi t is tegyen , és
hogyan tegye elvisel hetőbbé ezeket a napoka t. Ka ti előtt sem vol t ti tok
az állapota. Gyakran sírt és már semmi t nem akart csinálni. Éva naponta
látoga tta, bevá sárol t, főzött, mosott. Még két hét szabi t is kivett, mikor már kri tikussá fordult Ka ti állapota. Egyik péntek délután, mikor
egy kis hársfa teá t próbált megi ta tni vele, Kati arra kérte, hogy üljön
kicsit mellé. Nehezen beszélt, és szeme könnyes vol t.
– Köszönöm, a mi t értem tettél. Nagyon sajnálom, hogy megbántottalak.
Nem vol t szép dolog tőlem. Ma 67 napja annak, hogy kiderült a szörnyű
betegségem. Tudod, életem legszebb napjai vol tak ezek, mert ilyen törődést és szeretetet még soha életemben nem kapta m. Velem vol tál és
szerettél. Sétál tál velem. Nagyoka t nevettünk, de abban is segítettél,
hogy á tértékeljem a dolgoka t. Bocsána tot tud ta m kérni azoktól , akiket
megbántotta m, és a családommal is rendeződött a konfliktusom. Nem
lett volna ennyi szép napom nélküled. Megmuta ttad , hogyan kellett volna
élnem. Ma már sajnálom, hogy olyan sok évet fecsérel tem el arra, hogy
má soka t bántsak, miközben csodáktól fosztotta m meg maga m. Kösz önöm a szereteted, a törődésed. Itt a vége! Ha tvanhét nap boldogsággal
ajándékoztál meg a legnagyobb boldogtalanságom idején. Szívből köszönöm. A szeretet csodá t tett.
A ha tvannyolcadik napra mély fájdalom telepedett. Dörgött és villá mlott aznap, és egész nap eső mosta a tája t. Így ért véget egy földi élet.
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Jártó Róza: Ujjacska
Készül az ebédem. Ma gulyáslevest főzök és hozzá sütök egy tepsi
hajtoga tott sós-köménymagos-sajtos pogácsá t.
A leves majdnem kész, már a galuska i s kika varva, a pogina k még já r
egy hajtoga tás, és utána kb. húsz perc pihenő. Úgy ha tározta m, hogy a
poginál megadom a módjá t és fokozo m a finomságá t azzal, hogy kicsi
pogiszagga tóval fogom kiszagga tni.
Ahogy sütök-főzök a légkeverős kombinált tűzhelyemen, eszembe jut
egy emlékfoszlány kicsi gyermekkoromból.
Anyá m rendkívüli asszonyka vol t. Szül t apá mnak hét gyermeket ‒ köztük harmadikként és el ső lányként engem ‒, akiket a legnagyobb gondossággal nevel t, taní tott. A mai napig is rengeteg dalra, énekre emlé kszem, a mi t Jártó Anna, az én – az erdélyi Madéfalváról apám karjaiban
repí tett szépséges – anyám taní tott meg.
És persze a főzésre. Ha főzött, mindig odaállított egy sá mli t a sparhel thez, hogy arra felállva nézzem, hogy miképpen varázsolódik pár
hagymából és krumpliból paprikás krumpli, vagy lereszel t krumpliból és
kicsi lisztből lepcsánka .
Történt, hogy beteg lett anyá m. Ezen nagyon csodálkozta m, mi vel hi ttem, hogy az anyák sosem betegszenek meg. És akkor anyá m szólt, hogy
most nekem kell főznöm. Anyá m fekve ad ta az utasí tásoka t, hogy mi t
hozzak be a ka mrából. Tizenkét szem krumplit a közepesből, két fej
hagymá t és a bödönből egy jó nagy fakanálnyi zsírt, a mi t rögvest tegyek is a nagy lábasba, ami má r oda vol t készí tve a sparhel t szélére, a
vizesfazék mellé.
A krumplika t anyá m megpucol ta, és a hagymá t is. A hagymá t össze i s
vágta, a mi t má r tettem is a fazékba. Mivel alig kilenc éves vol ta m, így a
sá mlira ugrálva tettem a dolgom. Lelkiismeretesen kavarga tta m a hag ymá t, hogy oda ne kapjon.
‒ Üveges má r? – kérdezte anyá m.
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Én lelkiismeretesen nézegettem a hagymá t, hogy a zsí rtól vagy a k evergetéstől, de mikor lesz már üveges. Egy kis idő után azért szól ta m,
hogy üveges.
‒ Tegyél a hagymá ra egy teáskanál sót! Jól ka vard meg, aztán tegyél
egy fél teá skanál pirospapriká t is bele ! Most a köményma gos dobozt
vedd le a polcról, és abból is tegyél bele egy fél teáskanálnyit… Megi smered . Ha a kis ujjacskáddal megfogod, darabos, könnyen fogha tó a
köménymag.
Néztem a polcra, és nem tud ta m, mi az a köménymag, illetve, hogy melyik is az a köménymag, így az emlékezetem követve odanyúl ta m a pol cra, és úgy, ahogy anyu szokott, emel tem le azt a dobozkát, a mi abba az
irányba esett. Bele i s nyúl ta m, jól fogha tónak és darabosnak i s találta m,
így abból is tettem a paprikás krumpliba. Mert közben a krumpli t is b eleöntötte a ma ma a papriká s hagymába. Sőt, már vizet is mert rá a
vizesfazékból.
Odakészí tettem a fedőt és várta m, hogy felforrjon és ezál tal papri kás krumplivá varázsolódjon ez a sok minden. Felforrt, és egy bögre
ta rhonya i s kerül t bele, hogy lakta tó i s legyen, közben olyan sűrű lett,
hogy alig tud ta m keverni gyönge és kicsiny kezemmel.
Anyá m közben el-elszunyókált.
Aztán odaszól t nekem, hogy húzza m le a lábast – a ronggyal megfogva
a fülét – a sparhel t szélére, és rajta hagyva a födőt is, hagyja m a tüzet
kialudni.
Én megtettem és várta m haza a családot. Persze első dolguk az étel
volt, hogy végre egyenek. Bá tyá m meg is szed te a tányérjá t és leül t a
kisszékre, a tányérjá t meg a hokedlire tette, úgy ebéd elt.
‒ Anyu! Mi ez a vala mi benne? – szól t és vi tte is oda a lázálmából épp
csak ébredező anyánkhoz.
Szegfűszeg volt, a mi ugye darabos i s vol t és könnyen megfogha tó is,
ha az ember a kis ujjacskájá val megfogja …
***
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JALCS IRÉN: KÖNYVAJÁNLÓ
Kutasi Horváth Katalin: Kőlelkesülés című kötetéhez
A kötet borí tójá t nézve, és a cí mét ol vasva, egyre fokozódott bennem
az izgalom, hogy belelapozzak. Azon gondolkodva, hogy mi t is takarha t
ez a nem mindennapi cí m, má r lapozta m i s a kötetet, a mely sok ki s raj zzal is megajándékozza az olva sót. Ezál tal még különlegesebbé válnak a
történetek. A XXI. század valóságá t tá rja elénk az író. Választ kapunk
arra, hogy hogyan válnak az emberek kőlelkűvé, feledve az emberi értékeket. Életek, sorsok tárulnak elénk, és olvasás közben kicsi t az olvasó
is elgondolkodha t azon, hogy merre, hogyan tovább? Mi az, a mi jóvá
tenné a világot, és hogyan ha tnak ránk sajá t életünk történ etei? Mindenkinek csak ajánlani tudom a prózák, novellák olvasásá t. A történ etek
által közelebb kerülhetünk az íróhoz, és fel tárul előttünk csodála tos
lelkének világa, ami arra van hangolva, hogy keresse a szépet, a jót, és
minden eszközzel megőrizze az emberi értékeket, a mi a boldogságunk
forrása. Rajtunk múlik, hogy milyen világot épí tünk, és én hiszem, hogy
aki elolvassa a kötetet, az nem válik kőlelkűvé. Mondanivalóján túl a tö rténetek betűi oly csodálatosan vannak szőve, hogy minden sort boldo gság olvasni. Bá tran vegyük kézbe a kötetet, de készüljünk arra, hogy
nem lehet csak gyorsan átfutva elolvasni, mert erre a kötetre időt kell
szánni, mert ezáltal válik kinccsé szá munkra.
***

M. Simon Katalin: Színfoltok című verseskötetéhez

Aki a versek szerel mese, az egyből szeretne belelapozni a kötetbe,
mert a borí tó színes varázsa vonzza a tekintetet, és valami csodá t ígér
a léleknek. Igényes, szép kötet. Mél tó a benne lévő sorok üzenetéhez.
A verseket olva sva fel tárul előttünk a köl tő csodálatos lelke, vonzó dása
a természethez, a széphez, az élet szépségéhez. Szinte érezzük az i llatoka t, a boldogság édes érzését. Majd fokoza tosan visszavisz a köl tő
a múltba . A sorok már a fájdalomról, a magányról, az elvágyódásról
szólnak. Olyan érzésekről, melyeket mi is á télünk nap mint nap, de oly
szépen vannak az érzések csokorba kötve, hogy mind en sor ajándék az
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olvasónak. Ez egy olyan kötet, a mi t nem lehet letenni. Jó újra olva sni a
verseket, mert egyre többet ad, és azonosulni tudunk a köl tővel.
Szeretettel ajánlom a kö tetet a versek szerel meseinek és azoknak,
akik valami szép él ménnyel szeretnének gazdagodni.
***

JALCS IRÉN: ALKOTÓI KÖZELKÉP - MUKLI ÁGNES
Szerencsésnek érezhetem maga m, mert két kötetbemuta tóján (Korlá tnak dőlve, Levélfodrok) is részt vehettem, és csodás versei t az Ő tolmác solásában hallgatha tta m meg. A mindig kedves és mosolygós Mukli
Ágnessel beszélgettem.
- Verseid által szerintem nincs i s olyan Verslista -tag, aki ne ismerne téged, de szeretném, ha mesélnél kicsit magadról, és nemc sak mint költőt, de mint embert is jobban megismerhetnénk. Emlékszel még az első
versedre? Mikor és hogyan született?
- Az el ső versemet nyolcéves koromban írta m. Korán észrevettem, hogy
a művészet szebbé teszi az életünket. Családomban apai ágon jelen vol t
a zene, anyai ágon a színjá tszá s. Betanul tunk rövidebb daraboka t, és az
udvarunk színházzá lett. Tízévesen A vár kulcsa c. mesejá ték főszere plője lehettem. Szerettem rajzolni, soka t rajzol ta m a földre, botdara bbal. A képzelőerőm apá m meséi től túlfejlődött bennem.
- Mit jelentenek számodra a köteteid?
- Mindegyik kötetem örömforrá s. Akkor születtek, a mikor a munka, az
alkotás kárpótolt sok mindenért. Így vissza tekintve mindegyik más,
megvan a maguk ka raktere. Hetente két verset kell írnom a hhoz, hogy
jól érezzem maga m. Soka t ol vasok.
- Hogyan születnek verseid?
- A versí rás szá momra szabadság, önmaga mra találás, egy koncentrál t
állapot, ami t én nagyon szeretek. A magyar nyelv egy csoda. az alkotó
ember felada ta a szókincs bőví tése. Tudok felada tra is verset írni, eg yszer csak megnyílik a lelkem, és alkalmassá leszek a vers megírá sára.
- Nagyon sok pályázatot nyertél már az évek során. Rendszeresen i ndulsz a heti játékokon is, ahol mindig szép eredményeket érsz el. Szí vből gratulálok sikereidhez.
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- Nagyon sokat jelentenek szá momra ezek a díjak, mert érzem, hogy ve rseim nemcsak nekem okoznak boldogságot, de azoknak is, akik olvassák.
- Mit adtak számodra a Verslistánál eddig eltöltött évek?
- A verslistás já tékok nem öncélúak. Aki részt vesz benne, á térezheti
készségfejlesztő ha tá sá t. A versírás is tekinthető szakmának, szüks éges hozzá egyfajta tudás. Nagyszerű dolog ha sonló érdeklődésű emb erek társaságában lenni. A Verslista virtuálisan, és valóságban is létezik.
Egyfajta sodrá s, ami előre vi sz.
- Miből merítesz erőt?
- Engem az irodalmi találkozások, él mények érzel mileg fel töl tenek. Azt
hiszem, épp ez a művészet szerepe, hogy szebbé tegye a hétköznapokat. Gyerekkoroma t egy verandás házban töl töttem, i tt minden reggel
ragyogott a fény. Talán ezért is van, hogy a reggeli napsütést nagyon
szeretem.
- Mi vel telnek napjaid?
- Az olva sás i s egyfajta terápia, az írásnak i s van feszül tségoldó szer epe. Mindkettő segí t a feladatok megoldásában. Igyekszem továbba dni a
pozití v életszemléletemet akár a háziasszonyi teendői m terén is.
- Terveid, vágyaid?
- Kissé öncélúak a tervei m, mi vel hogy rengetegen írnak és a nyomta tott
könyv is a válságá t éli, egyszerűen csak annyi, hogy mindig legyen öröm
az éltemben, életemben!
- Köszönöm szépen a beszélgetést. Nagyon sok szép kötetet és alkotásban gazdag napokat kívánok. Ajándékozz meg minket még sok szép
verssel!
***
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