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Kedves Olvasó!
Képzeld el… című irodalmi folyóiratunk ez évi 3. számában 24 szerző 41 válogatott írása található. Haikut, dalt, elégiát, himnikus, ódai vallomást, novellát, sokféle hangulatképet találhatunk köztük, melyek a komor valóságot
tükrözik, még ha olykor a humor hangján is. Megjelennek bennük vágyaink,
álmaink. Sokszor én-kereséseknek lehetünk tanúi. Olykor kitörünk magunkból és világunkból szabad képzeletünk szárnyain.
Egy alkotói közelkép is helyet kapott lapunkban: Dezső Ilona Anna mesél
életéről és abban az irodalom, a művészet szerepéről, majd Jalcs Irén
könyvajánlóit olvashatjuk tagjaink új versesköteteiről.
Sok szép percet, kellemes olvasást, jó időtöltést, enyhülést, egymás írásaiban szeretetteli elmélyülést kíván:
Kutasi Horváth Katalin szerkesztő

***
Dezső Ilona Anna: Anyám
Anyámnál tisztább vizű forrás nincsen;
végtelen szeretet, melyben mártózhatom,
vadvirágok szirmán csillan verejtéke,
ha belsőmet szomj kínozza, megihatom.
Anyám a legédesebb vizű patak;
eső duzzasztja, mint anyatej a keblet,
igazabb, nemesebb érzést más nem adhat,
permetét lehelve gyógyszere lelkemnek.
Anyámnál hűsebb vizű folyó nincsen;
lágyan simítja nyár közepén testem,
féltőn óv, lábam tartja, meg ne csússzon,
elmossa előle az éles köveket.
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Anyámnál kékebb vizű tenger nincsen;
szilárd szikla benne minden bejárt útja,
ha rossz vizekre evezek, figyelmeztet,
csónakomnak ütközik habos tajtékja.
Az én édesanyám felhők összes nedve;
tökéletes, mint a frissen lehullott hó!
Vigyázza sejtjeimet, hidegen tartja...
meg ne olvassza sok hamisan izzó szó!

Szabó Edit Irma: Levendula-álom
Vágy-angyalom
lábra kapva
azt szeretné,
itt legyél,
ölelésedben
megbújva
belső békém
szigetén.

Gondolatom
hintaszékben
ringatózik,
csipkét sző,
levendula
álompárnán
meditálva
szétterül.

Vágy-ördögöm
követelve
azt akarja,
hazatérj,
szívdobogva
kényeztetve
végtelen - ÉN
rejtekén.

Elidőzik
reménykedve
beszédessé
érő csend,
álomittas
csillagképem
körvonalban
átölel.

***
Képzeld el… irodalmi folyóirat: http://www.kepzeldel.hu
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M. Simon Katalin: Példázat
Látod, a magas fenyő
apró magból bújt elő,
napról napra, évről évre
erősödött zsenge törzse,
kiállt sok fagyos napot,
forró nyárban szomjazott,
ágait ha vihar tépte,
a szelet nem szidta érte,
ahogy gyűltek évei,
sokasodtak gondjai,
de türelme erősödött,
nem sürgette ő az időt,
mikor odaérett, sorba'
tobozait elhullatta,
s elégedetten emelte
homlokát az őszi égre.

Mukli Ágnes: Álmom
Körmondatok kaptatnak a dombra fel,
nap fényével tekerednek egybe.
Kibeszélnek, fűnek, fának mondják,
tagadják, hogy ez csupán káprázat,
egymásra hordott boldog bolondság.
Pitypangok nőnek szavakkal össze,
fennhangon beszélnek a széllel,
pipacsok fakadnak felhőtlen réten,
távolról pacsirtaszó hangzik,
tévhitek halkulnak tücsökzenében.
Szembekötősdi, kötéltáncosok tánca,
valóság kozmikus keveréke, mása.
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Mindennapokban fogant allegória,
én-keresés a körvonalak árnyán,
lehántolt móka, szárnyaló fóbia.
Kvízjáték a halhatatlanságról
olvasatlanul kitöltetlen marad,
jön, majd teremtődik új, karcos pillanat.
Mozdonyfüst terjeng földes út felett,
kétségek vezetnek az állomásra,
karomat lehúzza életem terhe,
bőröndömmel futok, nehezül egyre,
kisfiús karod bezár, melege ölel.
Számban édesül a lepény régi íze,
útvesztőinkből emelt fővel térünk
a titokzatos, magányos semmibe.
Álmom: létemben derengő szólam.
Beszűkült sejtelem, költemény rólam,
gyanakvó időben határtalan tér,
fojtogató, meghasonlott, nyűtt kacat…
reménysugárhoz kötött kötél, mi szakad.
Életöröm, érv két pólus között.
Váratlanul az utazás elmarad,
éj csendjében madarak alszanak.

Kutasi Horváth Katalin: Dió kontra Diótörő
1. Dió
Vak dióként dióban zárva lenni… Értem én, mire gondolsz, drága Mis!
Nem tudom, mi van igazán odakint, rajtam kívül, és tényleg nem tudom,
mi van valójában más csonthéj alatt. Vitathatatlan: megvéd ez a vastag
védelmi burok, mi körém nőtt, nem véletlenül növesztettem, de bizony
el is zár sok minden tapasztalástól. Feltételezem, hogy a dió magva, a
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lényeg ugyanaz: öröm, bánat, szeretet, csalódás, veszteség, élet, halál…
A diószemek útja pedig – ha másképpen is, de – ugyanoda vezet.
Félek saját magam feltörni védőburkomat, bár sokszor gondoltam, hogy
muszáj kitörnöm magamból, hisz így csak a sötétség, a bizonytalanság
emészt, nyugtalanító az a homályos kép, amit próbálok kivenni vagy képzeletemmel megalkotni. Ez a fajta vakság magas fokú bizonytalanságot
szül, miközben felemészt a vágy, felőröl a magány. Látszólagos békém
visszafogott, de csaknem féktelen békétlenség. Teremtett nyugalmam
burkolt nyugtalanság.
Talán arra várok, hogy kintről kíváncsian feltörjön valaki; szelíd, mégis
kitartó ostrommal áthatoljon egyre jobban megerősített védelmi falamon; érintse, lássa meg bensőmet, de persze rettenetesen félek, hogy
ez tényleg megtörténik… Hisz sebezhetővé, védtelenné válok csonthéjam nélkül! Mégis… Fel kell vállalnom a veszélyt, ki kell szolgáltatnom
magam: húsom, vérem, lelkem; hogy bármit is megtapasztalhassak. Különben a határtalan szorongás, az értelem nélküli, felesleges vágyakozás csak a részem.
De most tényleg ruházzam másra a felelősséget? Várjam, hogy más oldja fel ezt az ellentmondást? Más szabadítson ki saját börtönömből,
amihez nekem is volna kulcsom? Más törje szét gátlásaimat, nevesítse
félelmeimet, más vállalja fel a tévedés lehetőségét, a lelkifurdalás terhét, a csalódás fájdalmát, a meg nem értés nyűgjét? Vagy bízzam a véletlenre? Várjak, hogy elfáradva, jó nagyot koppanva kőre hulljak? Vagy
a porba essek, hisz előbb-utóbb úgyis átgyalogolnak rajtam? Tán észre
sem vesznek, és darabokra törve, földbe taposva végzem?
2. Diótörő
Vannak igen vékony, papír héjú diók, akik akkor is elég jól érzékelik a
külvilágot, ha rajtuk marad a csonthéj, de kívülről nélkülem is rendkívül
könnyedén összeroppanthatóak. Drága Mis! A burok, amit őrizgetsz, s
amit próbálsz néha vastagabbá tenni, könnyen felszámolható! Szavaid
erejével is szétrobbanthatod. Hagyj pihenni! Elég dióbél tárult már fel
előttem életem során, s mondhatom, nem sok különbség van közöttük.
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Lényegében mind egyforma. De talán az a baj, hogy én csak egy érzéketlen tárgy vagyok, és ne feledd: nem szabad akaratomból esek neki a
csonthéjasoknak. De te ezt az egyformaságot nyilván másképp látod,
hisz költő vagy, az pedig mindig sebezhetőbb. Így aztán szükséged lesz
még arra a csonthéjra, ne válj meg tőle semmiképp!
Nem vagy gyáva, ha megtartod. Így is egész jól érzed a rezdüléseket, a
vágysóhajokat, segélyszusszanásokat, ami a többi csontburok alól átszökken. Hatalmas szükséged van erre a kis önvédelemre, mert sérülékenyebb vagy, mint a többiek.
Tévedtél. Nemcsak vágyad nyila, de szavaid rezgése is átszökött törésre váró dióhéjadon. Sok vékony kis csonthéjon átütött, megértésre talált. Így is veszélyt vállaltál, még így is kiszolgáltattad magad. S persze
maradt a tépelődés, a halk szorongás, a méla bánat, ráadásul burkod
megteremtette mély bölcsességedet, felerősítette bűntudatodat.
Semmiképp nem kerülheted el a végzeted. De én nem feltétlenül kellek
ahhoz, hogy az beteljesedjen!

Kühne Katalin: Mesevilág
Tegnap még oly' melegen sütött a Nap,
a kis hófoltokat elolvasztotta.
Mély álmomból felébredtem hajnalban,
kertünk fáit fehérség borította.
Dróton, tetőn, bokrokon hópamacsok,
alig tudtam kinyitni a kertajtót.
A kerítésen keresztszemes minta,
kandalló mellé bújt az ember fia.
Lapáttal a havat árokba toltam.
Hókristályok szikráztak és csillogtak,
csodás mesevilágba cseppentettek.
Rexi most ugrál, rohangál mellettem.
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Gyermekkori hócsatáink emléke
villant elém, derékig süllyedtem el
csúcsra menet, édesapám kiemelt.
Tarkőre érve felnéztem az égre,
rózsaszínben tündöklött, majd kékellőn
világítottak távolban a hegyek.
Fehér köpenybe öltöztek a fenyők,
ezt a látványt sohasem felejtem el.

Mitiner Mária: Szeretők
Nem kívánok sokat:
Harmatos hajnalon együtt ébredni veled,
amint a halovány hold mosollyal elköszön,
csábítón néznél rám, s tudod, nem mondok nemet,
s borzongó kéjjel a vágy kendőjét felkötöm.
Nem kívánok sokat…
Játszadozz testemen, mint a hárfa húrjain,
míg szomjazó ajkunk egy–egy akkordért sikolt.
Ne hagyjál szomjaznom a szerelem útjain,
szunnyadó parázsból izzó lángcsóvát csiholj!
Nem kívánok sokat:
Bódult éjjelen át hallgatni halk hangodat,
huncut szemed türkiz kékjének legyek foglya,
karod közé bújva hamiskás harangot
hallunk, amely tiltott, vad szerelmünket bongja.
Nem kívánok sokat, egy napot s egy éjszakát
kettesben, Te meg Én, a világtól is távol,
hűséget hazudni, hinni a holnap szavát,
egymásban elveszni ott, hol senki sem vádol.
Sokat kívánok talán?
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Czégény Nagy Erzsébet: Télbe-zártan
Lám, mily ezüstfehér lett a táj,
mint angyalok szőtte fátyol.
Talpam alatt puha hó-paplan,
rajta ezernyi kis csillag táncol.
S nézd, hogyan fut amott egy
kiskutya, orrán a nedves pamaccsal,
neki új még ez a fehér csoda,
bolondos-boldogan viháncol.
Mintha ünneplőbe öltözött volna
minden körültem, suttogva
beszél a szél is, s mégis-mégis
mért érzem, hogy valami hiányzik
belőlem, s felettem szürke az ég is?
Valahol távol egy szempár figyel
merengőn, sorsom után kutatva.
Mondaná: „Maradj!” De előttem utam,
s indulok. Magamat zártam magamba.

Bornemisza Attila: Érzés nélkül
Mostanság sztrájkol a Múzsa,
gúzsba kötve a gondolatok,
miért zokog az eresz újra,
mikor már nem is vagyok.
Ragyogó sugarak lőnek
fejsebet, sejlik a végzet,
belehallik a cirpelés is,
és még tiszta az ének.
Szirének rejtik lombbá
a kedves metaforát,
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papírkosárban didergőn,
esdekelnek a strófák,
ki lát ma versolvasó lánykát?
Aki szétnéz Budapesten?
Nyüszítve vijjog a diszkó,
sok madárhangú esten –
estemben – rózsavér csorog,
szememmel messze látok,
Isten méricskél furcsa
szögmérővel egy Új Világot.
Látok új eget, új földet,
verslábon tovafutnak,
de csak várok, és most e percben
nem tudom, hova futnék,
bújhatnék betonrengetegbe.
Szász Endre szórja rá a színt rég,
és neonkévék futnak elibém,
mielőtt elaludnék.
Tudnék dalokat, énekelnék,
de könyvet nem nyit e század,
csak fut, s véle gurulnak érmék,
hol is emelhetnék vádat.
Szívemben Jeanne D’ Arc tündérfája,
és múzsája lett Magyarország:
de legszebb dalaim szörnyű
Gorgó-arcú szörnyek orozzák.
Sztrájkol a Múzsa, hallgatag
és alvadt nap Hajnal hajába’,
szárnya lehull és sebzetten:
érzések nélkül fekszik az ágyba’…
***
Állandóan frissülő irodalmi pályázatok a
http://poeta.hu/ingyen oldalon
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Szabó Eszter Helka: Egy mozdony elégiája
A párás vonatablakon át is látom a piros mozdonyt.
Sárga alapon fekete betűs felirat hasít belém: Kárpát.
Én csak a hegyeimet veszítettem: azokat a formás
bazaltkúpokat. Egy Alföldet kaptam helyettük cserébe.
Már látom az állomás tábláját. Monoton, mint a síkság.
Hajdúszoboszló. Ha lenne a Kárpátnak ékköve, türkizkék
Zafírja lenne ez a város. Homokos tengerpart, pálmafák,
Műhangulat, meséld el, milyen volt Afrika! Ha-ha-ha!
Ott rovásírással ékesített tábla áll az út végén.
Így őröl a Kelet meg a Nyugat malomköve sosemvolt
Lisztté. Így hullok az Alföld szitáján a májusi Naptól
Gyorsan felmelegedett pocsolyába. Viszlát, Kárpát!

Dittrich Panka: Nagykabát
Félig kómásan ébredtem, mint egy mosogatószivacs, melyből elfelejtik
kiöblíteni az esti vacsora után az edényekről beleivódott pörköltszaftot. Üde és friss, ez hiányzott belőlem is. Elcsalták az éjjel, el, de nagyon. Mi lesz így? Oda a koncentrálóképességem, oda, de nagyon. Pedig
a munkám megköveteli. A számokkal nem lehet felületesen bánni, főleg,
ha pénzről van szó. Klappolnia kell mindennek, egyikből következik a másik, de a másikból nem következhet az egyik... bonyolult dolgokat nem
lehet egyszerűen venni. Kialvatlanul. Nem ám! Abból csak kára származhat az embernek, akárhogyan is vesszük. Csakhogy hiába minden, ha a
másik beleszól az egyikbe, az egyik meg beleszól a másikba. Csak hát
megint családi veszekedések voltak az éjjel, igaz, vér nem folyt. (Vagy
csak azt nem hallottuk.) Ha megkérdik, hol lakom? Zűrös egy ház. Zűrös
ganggal, éles hanggal, nem elég a nappali szmog, és azzal a buszok sikolya és a kéretlen rezonanciája, olykor megmozgatja a fotelt is alattunk,
az ablakkeretek is beleremegnek, a motorok bőgő effektusa is dobhártyaszaggató. Ez még nem elég, az éjjelt sem hagyják csendben. Embe-
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rek civakodnak benne, a hangorkánjuk a szomszéd utcáig is elér. A szobám falán pedig káromlások csattannak, sorozatban: durr, durr, aztán
behatol az egyik fülemen, de a másikon nincs ideje távozni, mert jön a
következő adag, ha kérem, ha nem. Próbálom terelni az altot, a mezzót
és a szopránt is, mely egymásra vicsorogva visong. Alkoholos gőzben
hogy lehet igazságot osztani? Áldatlan állapotok ezek az éjjelek...
Szóval olyan fagyos volt az éjjel, hogy a reggel sem oldódott fel egykönynyen. Megtört álmokkal indultam dolgozni, gyomromban két bögre kávé hiába görgött le, még egy tán segíthetett volna, hogy a fejembe is szálljon.
Álltam a buszmegállóban. Vártam. Szeretek időben érkezni, csakhogy
még néhány ilyen éjszaka és végem. Ennyi év felett már kijár a csendes,
meghitt, nyugodt éjjel, nem csak nekem, mindenkinek. Ám nem az én járatom érkezett előbb, hanem egy másik. Egy száguldó nagykabátot láttam a továbbindulni készülő busz felé közeledni.
A nagy bugyelláris két kézzel evezett, szelte a fagyos légteret, csúcsából meleg löket gőzölgött. Felmértem a helyzetét. Már az utasok
felszálltak, kellett még legalább 10 méter, hogy a busz ajtaja be ne
csukódjon a rohanó henger előtt. Valamit tennem kellett, nehogy az
igyekezete kárba vesszen. Jó szándékom nem hagyott nyugodni. Ha már
ott álltam a busz mellett, integettem a sofőrnek, jeleztem, hogy nehogy
elmenjen nélküle. Még kicsit félre is araszoltam, hogy a visszapillantó
tükörben láthassa az alakot, mely eszeveszetten közeledett, a látótávolságon belül lévő ruhadarabot észrevegye. (Netán emberszámba is
vegye.) Mondhatom, isteni erővel hatottam a sofőrre, hiszen megvárta.
Hipp-hopp! Az illető emberrel elindult a busz.
Ellenben én? Ott maradtam, lábam lecövekelve csóváltam a fejem. Bakker! Bakker! Kaptam a homlokomhoz. Ha én ezt tudom, ha én ezt tudom!
Ó, a fenébe! Lestem a busz után, ami úgy távolodott, mint a jókedvem.
Mert lehet-e jó kedvem? Örülhetek-e annak, hogy... Hiszen a kabát felett kikandikáló óriás szempárban a szipirtyó éjjeli huhogóra ismertem
a házból. Ahogy feleszméltem, már a fülemben zúgott az esti rikoltozása, nem akartam hallani, de mégis. Olyan hangja van olyankor, mintha
ezer kristálypohár törne sorban szilánkjaira. Bezzeg most szuszogott...
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Ejnye, ejnye, ó, mily nagylelkű voltam! Most én, csakis én adtam neki 20
remek percet, ahelyett, hogy itt fagyoskodjon a buszmegállóban. Pedig
hát tegnap éjjel épp ő rabolta el a nekem járó nyugodt perceimet. De
vajon ezek után a lépcsőházban, ha találkozunk, kiprésel magából egy Jó
napot kívánok-ot? Vagy legalább a sofőrnek liheg egy köszönömöt?

Dezső Ilona Anna: Sivatagi szellő
simogasd még egyszer öregedő bőrömet,
Te, kitől vélt ifjúságom újra éled…
lanyhos, puha cirógatásodtól
megtáltosodni képes a lélek…
sivatagi morzsalékoddal edzed szememet.
idétlen falusi gyermek tartja markát,
aprópénzt, netán mást kéreget?
igen, értem, mit súg fülembe a szél;
itt Én gazdag vagyok,
s Ő szegény, ki belőlem él…
nem bánná, ha beteg, sebzett
szívem megszeretné,
úgy tudna szolgálni, akár egy dervis,
ki végtelenbe forogva
a mindenség Istenét megidézi...
combomon megpihenő szúrós por…
dagállyal érkezik a telihold;
rövid időre úrnője lehetnék, hisz
az apály úgyis mindent elrabol!
bánat okozója annak, ki megízleli…
simogasd még egyszer utoljára
naptól cserzett, öregedő bőrömet,
Te, végtelennek tűnő csodaszellő,
mielőtt örökre elfeledném érintésedet.
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Bernáth Csaba: Élni
- himnusz az élethez Akár becsukott szemmel,
de ordítani születéskor, hadd hallja minden élő
ezen a nekünk fentről kijelölt pillanatnyi világon.
Istennek és szüleinknek köszönjük életünkön át,
kik járni és beszélni tanítanak már pelenkásan,
ránk áldoznak sok-sok évet, nappalt és éjszakát.
Ki ételt–italt adott, nevük mindig legyen áldott,
reggeli ébredésre felkészülve elűzni minden nyűgöt,
csak a jótéteményekre törekedve nyissuk a napot.
Példaképet keresni mindenekelőtt a nagyvilág ajtaja előtt,
türelmesen készülni a családi és közösségi felnőtt létre,
mély tiszteletből leborulni őseink megóvott sírja előtt.
Mindenféle szél szárnyára csélcsap módon nem felülni,
sátán–gonoszt elkerülni, örök nyugalomra lelni,
barátainknak megbocsátást igazolni és igazából szeretni.

Dél Tamás: Impala
Nem pattogok,
emelkedek;
erősebben,
egyre feljebb.
A sárga villámnál
gyorsabban cikázok;
cicázok,
mikor a vérszomj,
a düh egyre hajszol,
hogy még jobban reá startolj.
Minden gyorsul:
a szív dübögve dobbant;
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ha egy pillanatra
érintem a földet,
az ereimben lüktet;
s én orkánt zihálok,
ahogy még gyorsabb fokozatra váltok.
Egyre sűrűbb,
s nagyobb a lélegzet;
könnyedén röppenek
még följebb.
Még följebb!!!
Ó, ha tudnád,
hogy miattad szállok!
Hol már nem hallatszik
éhségmérő ordításod.

Farkas Erzsébet: Magasan szárnyalva
Én egy csoda szép erdőben élek sascsaládommal, ahol mindig zöldellnek
a fák, virágos a rét. Fent a magasban, kényelmes fészekben várták a
szüleink, hogy mikor törjük már fel a tojásokat a testvéreimmel. S végre eljött a nap. A testvéreim már kibújtak, én voltam az utolsó. Szüleim
már aggódtak. Meg is kérdezték: „Hát te meg mire vártál ilyen sokáig?”
Sajnos én gyengébb voltam a testvéreimnél, ezért mindig ellöktek, amikor a szüleink élelmet hoztak. Sokat veszekedtem velük: „Nekem is adjatok, én is éhes vagyok!” Ők azonban nem foglalkoztak vele. Egyre
gyengébb lettem, a testvéreim meg szépen erősödtek. Úgy éreztem,
engem nem is szeretnek. Azon gondolkodtam, hogy én hogyan fogok
megtanulni repülni, ha ilyen gyenge vagyok? Pedig nagyon vártam azt a
napot, amikor fentről láthatom a szép tájat. Bontogattuk szárnyainkat.
A szüleink szerint itt az idő, hogy kirepüljünk a fészekből. A testvéreim is féltek először, de nekiindultak, és sikerült nekik. Gyönyörűen repültek. Irigykedtem rájuk. Attól féltem, hogy nekem nem sikerül ilyen
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rossz állapotban. A szüleim unszolására én is elrugaszkodtam, és kiugrottam a fészekből. Sajnos nem volt erőm, így leestem a mélybe. Nagyon megijedtem, fájt a szárnyam. Nem tudtam felrepülni. Úgy gondoltam, hogy itt a vég. Elkezdtem sírni, de a szüleim nem tudtak segíteni.
A sírásomat nemcsak a családom hallotta, hanem az emberek is. Mindig
féltem tőlük, sok állatot elvittek már az erdőből. Odaértek hozzám.
Reszkettem a félelemtől, a szívem a torkomban dobogott. Most már
biztos vagyok benne, hogy nem élek sokáig, mert az emberek meg fognak ölni.
Hazavittek. Látták, hogy a szárnyam eltörött. Bekötötték, és adtak enni. Nagyon meglepődtem. Nem is olyan rosszak az emberek, mint ahogy
azt én hittem. Kimentem az udvarra, ahol sok állat fogadott. Voltak
köztük nagy testű madarak, akik nem tudtak magasra repülni, mégis
csúfoltak. Azt mondták: „Nézzétek, milyen sovány és ronda egy madár!”
Tudtam, hogy igazuk van, mégis nagyon fájt, hogy ezt mondták. Ők szépek voltak, gyönyörű színes tollakkal. Közben láttam a madarakat szállni
a magasban. „Milyen jó nekik!” – gondoltam. A családom jutott eszembe,
hiányoztak még akkor is, ha ők nem szerettek engem. Éjjelenként sokszor arról álmodtam, hogy én is fent repülök, a szélbe kapaszkodva, és
csak szállok szabadon. Teltek a napok, hetek, hónapok. Egyre erősebb
lettem, de soha nem mertem repülni, féltem a kudarctól. Az emberek
segíteni próbáltak. Megfogtak és feldobtak, de én mindig leestem. Biztattak, egyszer majd sikerül. Nem hittem nekik. Úgy gondoltam, biztos
csak vigasztalni akarnak. Egyszer egy éjjelen nagy hangzavarra ébredtem. Kint az udvaron sikítottak a madarak, és én nem tudtam, hogy miért. Megkérdeztem, hogy mi a baj, mi történt?
Közelebb menve láttam, hogy egy róka jött be az udvarra, és elkapta az
egyik madarat. Megijedtem, most mit csináljak. Ha tudnék repülni, biztos képes lennék arra, hogy segítsek neki. Éreztem, hogy tőlem függ a
madár élete. Összeszedtem minden erőmet és elkezdtem csapkodni a
szárnyaimmal. Egyszer csak felemelkedtem, odarepültem a rókához, és
mindenhol csíptem, ahol értem. Így a róka elmenekült, a madár épségben túlélte a támadást. Észre sem vettem, hogy repültem, mert a bajra
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koncentráltam. A madár, akit megmentettem, kiabált fel: „Te tudsz repülni! Köszönöm, hogy megmentettél.” Nagyon jólestek ezek a szavak.
Most már nem az a csúf sovány madár vagyok. Felrepültem a magasba.
Belekapaszkodtam a szélbe, és szálltam szabadon, amire mindig is vágytam. olyan magasra repültem, hogy az udvar csak egy kis pont volt. Elrepültem az erdő felett is, ahol születtem, mert látni szerettem volna a
szüleimet, és elmondani, hogy én is tudok repülni. Meg is találtam őket.
Ők nem ismertek fel, de amikor megtudták, ki vagyok, nagyon örültek
nekem. Elmondták, hogy nagyon sajnálják, hogy nem tudtak segíteni.
Mondtam, hogy nem baj, mert így sok barátot szereztem. Meggyógyítottak, etettek és ezáltal lehetek erős, nagy madár, aki szabadon szállhat fent az égen, és soha nem felejtem el az udvart és az ott élő barátaimat, mert nekik köszönhetem az életem.

Győri Nagy Attila: Örök szerelem
Fagyott jégkristályok közé rejtve
Elbújva, homályba veszve
Árnyékok takarásából kikeresve
Megtalállak
Távolság közé ékelve
Idegen maszkokat bérelve
Tejútnyi hosszú fényekre
Megtalállak
Láthatatlan zsinórral összekötve
Percekre, évekre, örökre
Mennyekben és itt a földben
Mindig együtt
Kimondatlan szavakból is értve
Közösen, semmitől se félve
Akár háború van, akár béke
Mindig együtt
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Lehet, így teremtetett
Égiek által elrendeltetett
Szent vízben kereszteltetett
Örök szerelem
Vágyakban és tűzben égve
Csak a jóra és a szépre
A sötétből ki a fényre
Örök szerelem

Czégény Nagy Erzsébet: Hajnal
felfércelt vágyak
kúsznak égi lajtorján –
hajnalhasadás

Tátos Gyöngyi: Öreg fát is át lehet ültetni
Kertészkedés közben kicsit felnyújtózkodva néztem a Mátra-hegyorom
fölötti napkorongra. Onnan leesett a tekintetem a hatalmas öreg diófára.
Annak az árnyékát kerestem. Körülbelül öt óra lehetett. Előre mentem az
eperágyáshoz, és elkezdtem csipegetni a szép, nagy, sötétpirosra érett
szemeket. Mikor már tele lett a tenyerem, bevittem megmosni és uzsonnának szánva kistányéron tálalva beléptem anyósom, MAMÓKA szobájába.
Félig elfordulva aludt. Száján elégedett mosoly ült. Biztos valami kellemeset álmodott a múltból. Kisimult, ránctalan arcát egészséges pír takarta. Mindenki irigyelhetné jóval fiatalabban ezt az arcot. 96 éves létére olyan arca van, amin semmi ránc nem található, és kellemes szépen
oszlik meg a szeme alatti arcdombon az enyhe pirosság. Mintha pirosítóval sminkelte volna valaki.
Nem akartam felzavarni, így leültem ágya mellé a székre, és elkezdtem
visszamenni az időben. Eszembe jutott az a mondás, hogy „ÖREG FÁT
NEM LEHET ÁT ÜLTETNI”.
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De sokan hivatkoznak kényelemből, félelemből, önzésből erre a mondásra,
amikor az idős emberek sorsa olyan fordulathoz ér, amikor szükségük van
valamilyen segítségre. Az én életemben kapott sorsfordulatok pont az ellenkező tapasztalást erősítették meg bennem. Első volt Édesapám második felesége, Anyuka, akit mellrákkal műtöttek, és az orvos napokat jósolt neki, míg hét évre rá búcsúzott tőlünk. Mindenféle praktikát vetettem be ahhoz, hogy életerőt, biztatást adjak neki a másnapra. Nyirokmirigy- és csontrák áttételekkel ágyban fekvő volt combnyaktörés miatt.
Szeretett volna kádban fürödni, de lehetetlen volt, csak lemosni tudtam.
Kitaláltam, hogy három lavórba teszek vizet: két kicsiben pancsol a kezével, a két felhúzott lábát beleállítom a harmadikba hanyatt fekve. S úgy
mosogattam a testét. Mint a gyerek, úgy lubickolt a mesebeli kádban.
Közben elvontam a figyelmét. Még sok ilyen praktikám volt, ami meghoszszabbította az élni akarását a fájdalmak ellenére. „Másodikak” Édesanyám és mostohaapám, Apukám voltak, akiket a társbérlettől megszabadítva kijártam egy kedves kis lakást, amiben 75 éves létükre nagyon boldogok és kiegyensúlyozottak lettek. Aztán jött Édesapám, aki anyukám
halála után félvakon egyedül maradva egyre nehezebben tudta viselni a
sorsát. Sokat mentem át, segítettem, amikor azzal fogadott, hogy költözzünk össze. Mivel a gyerekeim már önállóak voltak, s magam is elváltan
éltem, minden ismerősöm lebeszélése ellenére összeköltöztem vele és a
nálánál idősebb nagynénémmel, aki földes szobában, kinti budis házban
élt 86 évesen. Édesapámat azt lehet mondani, hogy ő nevelte. Nos, tíz
évet éltünk együtt. Az összeköltözés után három évre Budapestről vidékre költöztünk, ahol állatokat neveltem. Még a szobába is bevittem a kis
malacot apám ölébe és a kiscsibét, hogy benne tartsam a hétköznapok varázsában. Sokat nevettem a nénémen, aki a 87 éves apám után kiabált,
hogy „PITYU, azonnal gyere vissza, és vegyél sálat, sapkát!” Nagynéném
96 évesen boldog mosollyal az arcán halt meg. Édesapámmal még egyszer
elköltöztünk egy kisebb házba, akkor már teljesen vak volt. De kisétáltattam a teraszra, fogtam a két kezét, és én hátra felé menve vezettem.
A farkaskutyánk ott vigyázott rá és „sírogatta”, becézgette. Egész jól
eltöltötték az időt. Édesapám 93 évesen vett búcsút tőlünk.
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S most itt van Mamóka, aki sógorommal élt együtt problémamentesen,
míg nem jelentkeztek a bezártság és zavarodottság jelei. Nem tudott
úgy mozogni, ahogy szeretett volna. Nem tudott öltözködni, tisztálkodni. Minden nap átmentünk a párommal, és amiben kellett, segítettünk.
Úgy hozta a sors, hogy találtunk egy csodálatos falut a Bükk és Mátra
völgyében, Istenmezején, és abban egy akadálymentesített házat. Ide
költöztünk. Úgy mondhatni, hogy vele jött a GYÖKERE is: a sógorom és
olyan kedves tárgyai, amiket szeretett. Mikor ideköltöztek, alig beszélt. Sokszor volt tudattalan állapotban és nem tudta, hol van. Sőt azt
hitte, hogy kórházba került, amitől megijedt. Miután a szobájában megjelentek a személyes tárgyai, újra meg újra elmeséltem neki, hogy hol
lakunk, ki is vagyok. Azt lehet mondani, hogy megtanítottam az ismétlésekkel újra emlékezni. Minden nap kikérdeztem, hogy hol is lakunk.
Igaz, hogy voltak és vannak félreértések, amiken nagyokat derülünk.
- Na aztán hol lakunk mi? - kérdezem naponta többször. Ő meg gondolkodik, aztán cselesen felel.
- Hol is? Segítsél!
- Isten...
- Hát az Isten háta mögött - böki ki, vagy az Isten fájában, de ez is valami.
- És hányan lakunk itt?
- Én, te, meg a Darumadarak.
A darumadarak nagyon tetszik neki, mert Jancsi és a férjem, Laci
emelgetik, mint a daru, de föntről, az emeleti szobákból jönnek. Így
lettek egyes és kettes számú Darumadár.
- Most melyik jön? - kérdezi sokszor.
- Nem tudom, mindig, aki ügyeletesnek érzi magát.
Van, mikor mind a kettő jön, akkor nagyon boldog, hogy mennyien veszik
őt körül.
Egyik nap fel akart ülni és sétálni akart. Mondtam, hogy sajnos nem tud
egyedül felülni, mert gyenge még, de igyekezzen sokat enni. Azóta valóban
megjött az étvágya és erősebb. Beültetjük a kerekesszékbe és kitoljuk a
kertbe, ott ücsörög és nézi a tájat. Észrevettem, hogy nagyon szomorú,
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bántja valami. Rákérdeztem, hogy mi a baja. Kiderült, hogy tudatára ébredt annak, hogy teljesen kiszolgáltatott lett. Ez nagyon elkeserítette.
Legnagyobb megdöbbenésemre azt mondta, hogy jó lenne meghalni,
mert csak gondot okoz nekünk. Erre én felháborodva közöltem vele,
hogy nehogy kiszúrjon velünk. Nem azért költöztünk ide, hogy Ő most
fogja magát és elhagyjon minket. Nekünk most kell visszaadni azt, amit
kiskorunkban Ő adott a két fiának.
- De az nincsen rendjén, hogy pelenkázol és etetsz! - csattant fel keserűen.
- Jaj, Mamókám! Arról nem hallott, hogy öreg korunkra újra kisdeddé válunk? Már, aki megéri ezt a szép kort, amire legyen és legyünk büszkék!
- Nem tudom felfogni. Nem értem.
- Hát az úgy van, hogy mikor megszületik a gyerek, nincsen foga. Na?
Van még foga?
Kereste a nyelvével a fogait.
- Hát nekem sincsen.
- Na ez az egyik. A másik, hogy nem tud sem felülni, sem járni. Na ez is
stimmel, úgy-e?
- Hát sajnos stimmel - hagyta jóvá.
- Aztán ott a pelenka! Hányszor rakta őket tisztába? Hát most ezt kell
nekünk visszaadni. Mert újra kell élni a kezdetet.
- De a kisbaba nem gondolkodik. Neki könnyű, mert nem tudja, hogy teher.
- Na, érezte valamikor is, hogy teher?
- Igen. Minden nap szégyellem magam.
- Valaha is, amikor tisztába teszem, leszidtam, vagy szóltam valami
rossz szót is, vagy panaszkodtam?
- Nem szóltál, csak nekem kellemetlen.
- Felejtse el és legyen büszke rá, hogy így szeretjük és ilyen hálásak
vagyunk, hogy jó anya volt. Így tanítottak minket.
- Köszönöm. Jó tanulók vagytok - mondta.
S valóban minden, amit érte teszünk, visszajön azzal, hogy kinyílt a tudata, érzi, hogy szeretve van. Mi büszkék vagyunk, hogy mindennap kapjuk tőle a hálás szeretetet; bizonyságul, hogy öreg fát igenis át lehet
ültetni, csak sokat és türelmesen kell ásni a gyökereit.
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Míg így elmélkedtem, Mamókám kinyitotta hályogos szemeit és meglátta
a vonalaimat.
- Te vagy az, Gyöngyös?
- Igen, éjjel-nappal én vagyok a Macera és Gyöngyös.
- Most mivel macerálsz?
- Egypár szem eperrel akarom zavarni. Még az előbb ott hintáztak a
kertben, a bokraikon.
- Már megint agyondolgoztad magad a kertben?
– Nem, Mamókám, szeretem a kertet, és csodálatos a levegő. Most bejöttem egy kicsit pihenni. Meg megéri, ha frissen hozhatom be a finomságot. ÁÁÁÁ - és bekapta az első édes, szép szem epret.

Black Ice: A három kabát
Sietős lépésekkel elhaladnak,
rohanó világ rabjai takarnak.
Csilingelő javakért élni futam,
gyorsabban tova az élet rohan.
Igen, voltam futómadár, de már
csakis szárnyakra várok, halál.
Lidérces valóság lett az itt-jelen,
álmodozni múltról öngyötrelem.
Deák, tanítva, elhittem végtelent,
kínzom magam, hisz emlékezem.
Tanítványoknak adtam a tudást,
lesütött fejjel hinti az elfordulást.
Én hiba, ha nem borotválkoztam,
szakáll a nagy utcaotthonomban.
Iskola – végleg bezárt vele minden,
mi veszthető, vesztve elszégyellem.
Maradt a még rám szabott dokány,
alsó kabát, nem ismersz meg talán.
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Egy könyvem van már, nem biblia,
idős földönfutóként az étel lett ima.
Túlképzett vagyok egy adat szerint,
otthon a múlté, ahol behajtó legyint.
Csontjaimra száradt a bőr s nyomor,
szememből a fény köde lett új pokol.
Mégis lelkemben szabadságparázs,
amit nem vehetnek el soha, az tudás.
Sírva vigadás helyett – lám – bort iszom,
jégpáncél van ismert betonpázsiton.
Összezsugorodva kisebbként talány,
magzatpózba’ bárcsak ölelne anyám.
Egy hete ettem szendvicset, ittam teát,
segítők hozták – lehet –, angyalok, nahát.
Érzem, hiszen nemcsak test lett meleg,
köszönöm szívből igazán törődésetek.
Tőlük kaptam – jó második, áldott – kabát,
vérvörös kereszt, ismeretlen adta barát.
Csillagos az ég, este van, fáradt vagyok,
kartondobozon még egy kicsit olvasok.
Nyugtató, hisz örökké nem lesz éjszaka,
amíg élünk, van remény, lét vezényszava.
Álomban serkedt könny, szaladj tovább,
az életem nem lehet ettől itt mostohább.
Félszegen lecsukva szem nincs is hideg,
álomport szóró manó lehet, aki érti meg.
Isten adott még egy napot új kezdetekre,
reá járókelők találtak ott kihűlt tettemre.
Eltöprengtek, vajon ki lehetett ő szegény,
hogy lehet élet ennyire kegyetlen, kemény.
Eltávozott arcán a csendes mosoly pihen,
fagyott kezében még könyvét szorítja, igen.
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Benne jegyzetek, kifakult fotókon a család,
régi tablókép, gyermek rajzai, belső-bibliák.
Tömegből valaki leveszi, rátakarja végleg,
lásd, a harmadik kabát – és egy emberi élet.

Szabó Edit Irma: Hiába zsongott...
Hiába zsongott körülöttünk a tavasz,
a méhek nélkülünk porozták be
a nyíló vadalmaszirmokat.
Vagány vérünk vágyat habzott,
az est markában álmodtak
a nappal színei.
Az idő sejtelmes virradatba vájta
elsimíthatatlan ráncait.
Testközelben suttogó reggeleken
szemed távoli lankákon pihen.

Bodó Csiba Gizella: Kék vonat
Vonatok végtelen vágányokon,
elfutó fák lobognak a szélben,
kőszemű hegyekbe ütköznek viharok –
szétzúzódnak a messzeségben.
Minden hiány megtelik sötétséggel,
minden állomáson leszáll a lelkem,
hol valaha vártál, ezüst zene nem táncol
a síneken. Elkéstem!
***
Irodalmi ajánló oldal a Facebookon:
https://www.facebook.com/groups/irodalmi.reklam/
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Mitiner Mária: Vágy
Bennem borzongsz,
titkom te vagy,
csókod őrjít,
vágyam jajgat.
Testünk izzik,
véred lüktet,
parázs nyelved
csókkal fürdet.
Forró mélyben
eggyé válunk,
pattanásig
feszül vágyunk.
Nincs megállás,
máris lobban,
szenvedélyünk
olthatatlan.
Újra s újra
merülj belém,
hajónk úszik
vágy tengerén.

Holécziné Tóth Zsuzsa: Varázslatos este a füstös kocsmában
A tangóharmonika. Ezzel kezdődött minden. Egy füstös kocsmában üldögéltem, mint mostanában minden pénteken - vártam valakit, akit elveszítettem: bíztam benne, hogy egyszer újra betér ide. Kint az utcán
szitált az eső, misztikus párába vonva a körutat. Egy átlagos hétköznapi
estének indult. Aztán egyszerre megszólalt a tangóharmonika. Egy kockás inges, szakállas öregúr kezdett játszani. A sarokban ült, mellette
két korsó sör, lábánál kották. Rég elfeledett sanzonok szálltak fel az
öreg hangszerből. Vidámak, szomorkásak vegyesen. És akkor, ahogy a
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zene betöltötte a termet, éreztem, hogy ez mégsem egy hétköznapi este, hiszen nem szokott itt élő zene lenni!
Ekkor lépett be a kocsmába a zongorista. Ázott ruhája hidegen tapadt
sovány testére, ujjatlan kesztyűbe bújtatott kezeit a kandallónál melengette, ősz haját durva anyagú sapka alá rejtette. Rendelt egy sört,
majd a pultnak dőlve hallgatta a harmonikást. Az egyik dalnál megrándult az arca, majd, mintha épp akkor jutott volna eszébe, ellökte magát
a pulttól. Lassan odasétált a kocsma egyetlen hangszeréhez: egy kopott, poros pianínóhoz. A sört a lábához tette, leült és elkezdte kísérni
a harmonikást. Szemét lehunyta, ujjai újra és újra végigfutottak a billentyűkön. A hangszer remegett a játék alatt, én pedig nem tudtam levenni róla a szemem. Az asztal sarkába kapaszkodtam egy ideig, de aztán nem bírtam tovább: felálltam az asztalomtól és odasétáltam a zongoristához, aki éppen ebben a percben Ákos Stefi egyik régi slágerét
kezdte játszani: „Csak egy kis emlék, a szíven átfutó, bolondos emlék…”
– és én a pianínóhoz dőlve figyeltem őt. Előbb igyekezett tudomást se
venni rólam, de végül, az első refrén tájékán megszólított:
- Talán ismeri? - válasz helyett csak bólintottam, mire Ő: – Akarja velem énekelni? – majd választ sem várva odaszólt az öreg harmonikásnak:
- Kezdjük elölről, öreg! Lesz énekesünk is!
Magam sem tudom, hogy vetemedtem erre, de úgy éreztem, már nem
visszakozhatok. Így hát énekelni kezdtem, ott, a füstös kocsmában – és
közben igyekeztem tekintetemmel elkerülni a vendégek pillantásait:
féltem a reakcióiktól. De azután a szám végén lagymatag taps harsant,
és a zongorista máris rákezdett Stefi másik ismert számára, a „Bolyongok a város peremén”-re, majd a „Szalmaláng” következett – és amikor
ezt is el tudtam énekelni, már egyre többen tapsoltak. Felbátorodtam,
és legalább háromnegyed órán át énekeltem a régi slágereket – egyre
hangosabb tetszésnyilvánítás mellett. A zongorista ezután lecsapta a
billentyűk fedelét:
- No akkor szünet. Jöjjön, igyunk meg egy whiskyt, én fizetem.
Ezután helyet foglaltunk a bárpult közelében, és miközben kihozták a
két italt, hozzám fordult:

25

KÉPZELD EL… – IRODALMI FOLYÓIRAT 2018/3. SZÁM
- Elárulja, hogy fiatal nő létére honnan tudja ezeket a régi nótákat? Hiszen ezeket ma már csak az ilyen vén fazonok játsszák, mint az öreg Joe
– intett fejével a harmonikás felé –, meg néha én, ha úgy tartja kedvem.
- Nézze, én ezeket a nótákat sokat hallottam otthon, mivel apósom rokona Ákos Stefinek. Azt tudta, hogy neki ez csak a művészneve? Hogy
valójában az Ákos vezetéknevet a férje, dr. Holéczy Ákos után kapta az
impresszáriótól?
- Tényleg? – kérdezett vissza.
- Hát igen. Mivel Stefi zsidó származású volt, volt idő, amikor nem volt
túl szerencsés a Szűcs Stefániát használnia a fellépések alkalmával –
hiszen sokan tudták, hogy ezt a nevet csak a „magyarosítás” után kapta
-, így az ügynökük már egy ideje törte a fejét, milyen nevet kellene helyette használni. Aztán egyszer: amikor épp egy meghallgatásnál várakoztak, kiszólt az ügyelő: „Ákos! Stefi! Jöjjenek be!”
- No ez jó – kiáltott fel az ügynökük –, legyél Ákos Stefi! Fellép:
Holéczy Ákos és Ákos Stefi - ez nagyon jól hangzik!
- Nahát! Ide kellett jönnöm ma este, hogy megtudjam az igazságot? –
mondta meglepetten a zongorista. – Hát tudja meg, hogy én Martiny Lajos zongorista unokája vagyok – aki a Magyar Rádió tánczenekarát alapította 1948-ban, és sokszor lépett fel Ákos Stefiékkel közösen. Látja,
milyen kicsi a világ? - mondta ezután mosolyogva, majd kiitta a maradék
whiskyjét, rendelt egy másikat, és odalépett vele az öreg harmonikáshoz:
- Idd meg, öreg, aztán játsszunk még egy kis jazzt - ma este jókedvem
van. Ezután hozzám fordult:
- Jön vissza énekelni?
Bár a whisy jólesett, mégse mertem újra énekelni - a szünetben elszállt
a bátorságom - ezért visszautasítottam:
- Tudja mit? Inkább hallgatom egy kicsit kettőjüket, aztán majd meglátom, bekapcsolódok-e? – mondtam, bár akkor már tudtam, nem fogok
újra énekelni.
Rendeltem egy pohár rosét, amivel leültem a bárpult mellé, és néztem
ezt a szakadt, sovány embert, ahogy a zenétől átszellemülve egyik régi
slágert a másik után játszotta mindaddig, míg az öreg harmonikás bírta.
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Vajon ki lehet ő tulajdonképpen? Martiny unokája… de vajon apai vagy
anyai ágon? Hiszen még a nevét se tudom, csak hallgatom a játékát, és
érzem: ez az ember többre lenne hivatott, minthogy füstös kiskocsmákba bevetődve szórakoztasson pár félrészeg alakot.
Észre se vettem, hogy eltelt az idő: záróra volt. A zongorista felállt a
pianínó mellől, hozzám lépett, és megkérdezte, akarok-e továbbmenni
vele egy hajnalig nyitva tartó kocsmába. Miután nemet mondtam, kezet
nyújtott, megköszönte, hogy megtiszteltem azzal, hogy vele énekeltem,
én pedig bevallottam, hogy nagyon hosszú ideje már, hogy soha, senki
kedvéért nem énekeltem, de egyszerűen elvarázsolt a játéka. Próbáltam
rákérdezni, miért ilyen helyeken játszik, de ekkor gyorsan elköszönt, és
elment anélkül, hogy bemutatkoztunk volna egymásnak. Egy ideig bántott, hogy nem tudom a nevét, de azután rájöttem, hogy ez így volt
szép: egy varázslatos este után, békében és szeretetben engedtük el
egymást.

Dittrich Panka: Írás jel nélkül
szívem a testemben különös szerkezet
mint madár szárnyán libegő cselekedet
hol öröm és bánat szeli a felleget
ölelésből válás minden igyekezet
mi végre születtem ezen a világon
ki akarta nekem hogy élnem halnom kell
ábrándos szívem robog egy vak vágányon
szüntelen dörömböl újra kel útra kel
táncolok titkos sejtelmes szalmaszálon
kutatva azt ahol szép virág pelyhedzik
kifacsart időm ring kelletlen faágon
leveleit rója ami következik
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olykor szárnyakat tapaszt a sors vállamra
hogy mindenki szeret és zenél a perc
majd rossz lapot osztanak több oldalszámra
kényszer zugába csuklik a féktelen terc
nincs imámban panasz sem pedig kérelem
kéretlen éltemen ha én ítélkezem
születtem s halok tán nem lehet véletlen
lelkemnek tárhelye ez a vén végtelen

Bornemisza Attila: Pasztell
Kéregetek
– vak koldusa a szerelemnek –
a nyár rám aggatott színes rongyaiban.
Valahol egy érzelem fáradt-kék
oszlopai közt:
A Mindenségnek nevezett térben.
Szomorú szemű Nap jön.
Egyedül vagyok dalaimmal,
s nem hallom meg senki szavát.
Valami madárról énekelek,
aki eljövend és
fehéren száll le a vakságos sárga sivatagra.
Az egyre szegényebb szív ereszére.
Manna-szelíden hullnak fehér lélegzetű
szó-alamizsnák…
Itt csörgedezik vérköreimben.
Nélküled járok
telítetten és telítetlenül…
Hol vagy, Szerelem, senki sem hevül?
Hogyhogy senki sem sír?
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Dél Tamás: Csillagok Brittannia egén
NEWTON
A hatásnak
mindig van
ellenhatása.
– Ha elnyomod,
miért háborogsz,
ha utána
felébred
a vágya
a lázadásra?
Miért gondolod,
hogy az erőt,
mely a Földön tart,
legyőzheted,
ígérve neki
égi fényeket,
miközben
az életét
a pokolig
süllyesztheted?
S ha Newton
szavára
a természet
vágta
magát vigyázzba;
akkor, Te,
ki e szabályokat
megsértette;
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áltathatod
azzal,
hogy nincs,
aki rendet tenne?

Dobrosi Andrea: Boldogság
Bármi áron mindig csak azt látni,
a levegőben szálló porszemet,
az apró kis csodák – történjen bármi –
velem és bennem útra keljenek.
De több az, mint fűszálon a harmat,
bőrfelszínbe búvó kis szőrtüsző,
hatalmat ad ő maga, hatalmat,
minden más mögötte eltörpülő.
Mégis nehéz hinni, míg bánatod
győzelmet hirdet saját magadban,
legyűri, mint béka nyel szúnyogot,
mert a látható fáradhatatlan.
Ne hagyd, ne akard, hogy mélybe húzzon,
erősebb annál belső mosolyod,
fájdalmad ne engedd, hogy behúzzon,
a boldogság csak benned sompolyog.
Tied a döntés, harmóniád is,
általa növekszik önbizalmad,
legyél bársonyragyogású jáspis,
kamatoztass magadban hatalmat.
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Szabó Eszter Helka: Váratlan ajánlat
Lassan két éve, hogy nincs normális állásom, csak ez az átkozott
közmunka. Már az önéletrajzomat sincs kedvem beküldözgetni. Tudom,
persze, hogy a siker érdekében párhuzamosan több helyre is be kéne
adni. De ki beszél itt sikerről?
Ma, mikor estefelé véget ért a park tisztogatása, végre levethettem
a sárga mellényt. Olyan ez, mint a szégyenbélyeg! Holtfáradtan estem
be az ajtón, pedig az a munka igazán nem volt megerőltető. Apám morgolódása fogadott.
- Elegem van belőled! Látni sem bírom a lusta pofádat! Ezért taníttattunk, te rohadt kölyök? – fakadt ki az öreg. Érződött, hogy már megjárta a kocsmát.
- Apa, hagyd abba, kérlek! Részeg vagy – jegyeztem meg, nyugalmat
erőltetve magamra. Belül robbanni tudtam volna! Mindig fájt apa viselkedése, de amióta elküldtek a gépállomásról, csak nő bennem az ellenszenv iránta. Hiába fogtam föl, hogy 100%-os rokkantként neki is kilátástalan az élete. Mégis fáj.
Meglepetésemre anyám közbelépett.
- Hagyd békén, fiam, majd én elrendezem. Nézd meg inkább ezt a levelet! Neked jött, valami Mindszentgodisáról. Én a nevét sem hallottam!
- Kösz, anya – mondtam, s valósággal kitéptem a kezéből a borítékot.
A címbélyegzőn a cég és a település neve egyaránt ismeretlen volt.
Mindszentgodisára én nem pályáztam, az is biztos! Lehet, hogy csak
összekevertek egy másik munkanélkülivel. Sokan vagyunk.
Meglepetésemre egy cégismertető és egy „toborzó levél” volt a borítékban. „Városias településünk…”, „a dinamikus fejlődés lehetőségét…”
(bla… bla…), „szolgálati férőhelyet biztosítunk…” Micsoda? Ha a világ
végén van is az a hely, ez nem semmi! Előkaptam a mobilomat, rákerestem. Jé, nincs messze Komlótól! Rajta van a Budapest – Pécs vasútvonalon! Ráadásul a cég takarmányolajokat gyárt, amiből a szakdogát írtam
az Agráron! Rémlik, hogy egy hasonló profilú céghez pályáztam egy fél
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évvel ezelőtt Pécsre, aztán se kép, se hang. Amikor felhívtam azt a pécsi céget, a szokásos választ adták: „Sajnáljuk, az állást már betöltötték.” Mindszentgodisára legalább állásinterjúra várnak. A Pécsre beadott önéletrajzom „gerilla típusú” volt: mégis igaza van annak a pesti
tanácsadónak, valamilyen András, aki arra biztatott, hogy ezzel az önéletrajz-típussal sokkal nagyobb eséllyel hívnak be, mint az összes többivel. Ha a többi tanácsát is megfogadom, talán sikerülne?
Igen ám, de mit szól ehhez Viki, a barátnőm? Tudtommal imádja azt
a könyvviteli céget, amelyiknél dolgozik, de engem még jobban! Tuti,
hogy a két szép szememért nem fog elmenni Gyöngyösről a világ végére!
Sebaj, felhívom, aztán meglátjuk. Ha tényleg szeret, utánam jön, ha
meg mégsem, akkor nem kár érte. Azt hittem, sokat kockáztatok ezzel
az állásinterjúval, de Viki azt mondta, kirándulásnak fogjam fel a dolgot, elvégre egy ismeretlen helyre megyek. Annak is örüljek, ha sikerül,
mert csak nem az utcasöprésért végeztem el az Agráregyetemet?
Az utóbbi időben annyira belefásultam mindenbe, hogy már magamat is
egy értéktelen mihasznának kezdtem látni, ahogy apám mondogatja.
Néha az anyám is kifakad, hogy ő csak gürizik értünk az óvodában, tűrnie kell az egyre szemtelenebb, neveletlenebb gyerekeket, mi (én és az
apám) itt vagyunk „rendes” munka nélkül, éhbéren, járadékon, neki csak
a vérét szívjuk, mint a piócák, hát ezt meddig tűrje? Viki viselte legjobban, hogy nincs munkám, de az utóbbi időben ő is megjegyzéseket
tett, hogy „Peti, talán magadba kellene szállnod”, „néha úgy érzem, túlzottan kényelemszerető vagy”, „igénytelen vagy” – ilyesmik.
Most legalább történik valami! Meglepett, hirtelen milyen frissnek
éreztem magam.
- Miért túrod fel azt a szekrényt? – kérdezte anyám.
- A szakdolgozatomat keresem – feleltem szabatosan -, azért, mert hasonló témából írtam, mint a godisai cég profilja.
- Csak nem gondolod komolyan, hogy elmégy a világ végére?
- De, anya, ez még csak egy állásinterjú! Hónapok óta nem hívtak! Viki is
győzködött, hogy menjek, mert végre a tanult szakmámban dolgozhatok!
Azt hittem, örülsz a dolognak…
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- Vacsorát főztem nektek, te szerencsétlen! Azt sem tudtam, mi volt
abban a levélben – tört ki belőle. Elszégyelltem magam. Rémlik, hogy
csak a mobilomat nyomkodtam eddig, hol infókért a faluról, hol azért,
hogy elmondjam Vikinek. Miből találhatta volna ki, hogy mi a helyzet?
Apámnak inkább nem szólok: jobb lesz, ha megvárom vele a holnapot.
Addigra kijózanodik. Estére tuti, bepiál, akkor meg majd örömében. Ismerem én az öregemet!
Másnap felhívtam a cég ügyvezetőjét, majd „igent” mondtam az
ajánlatra. Biztatott, hogy nagy valószínűséggel felvesznek, mert én vagyok az egyik legesélyesebb pályázó. Megbeszéltük az időpontot.
A közmunkát sem éreztem akkora nyűgnek, mint máskor. A sárga mellényt már akkor is utáltam, amikor még nem voltam közmunkás, de most
azt kívántam, hogy a mai nap legyen a végső, amikor viselem! Ha a világ
nem is lesz nemzetközivé, de nekem bizonyára jobb lesz, ha a tanult
szakmámban dolgozhatok.
Az éjszakát Vikinél töltöttem, ami talán minden eddigit felülmúlt.
Mindkettőnknek fájt az elválás. Zöld hajnalban, a gyöngyösi vasútállomáson úgy éreztem, hogy ez az út több lesz egy puszta „kirándulásnál”,
sőt, több egy alapos állásinterjúnál is. Új, ismeretlen világ várt rám.

Dezső Ilona Anna: Cím nélkül 32
mondtad, nyugodjak meg, majd te tudod...
árva lelkem málló deszkapalló;
az idő, mint mohos fa neked dolgozik.
vágyom ölelésed, mennék át a másik partra,
ígérted, erős karod átragadna… elrohadt a komp.
vagy már nem tudod? kopognak! hallod?
lehullott márványlepled. nem haragszom;
sokáig vártalak ágyamon, miközben indák
és folyondárok szőtték be testemet,
s te verejtékem törölted... újak keletkeztek.
indulnék feléd... azt mondod, nem létezel,
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álom ez, mi megkísért minden éjjel?
hová lettek a violák? oly csodásan illatoztak,
pázsit közé bújva csalogattak...
bedőltem nekik mindig.
hangyák szorgoskodnak lábam alatt,
eltaposom őket,
kárminvörös sejtjeikből ezer sóhaj éled...
kínjukat üvölti a szél, viszi hozzád kérésüket...
szólj, hogy hagyjam abba!
szenvedélyes éjszakákon ne ítélj magányra,
mert nélküled elveszek...
kőmaszkod átszellemül, lesz belőle oltár;
bármi is voltál, megtanítottál hallgatni!
elégetted az összes búzatáblát, ami táplált,
hagytál belőle egy keresztet, azt is te viseled!
rajtam áll bosszút a bűn.

M. Simon Katalin: Pillanataid
Egy kép, egy hang, egy mozdulat –
három értelmes pillanat,
követik a többiek,
ne hagyd, hogy űrrel teljenek,
töltsd beléjük álmaid,
gyöngédséged, vágyaid,
telítsd könnyel, kacajjal,
öleléssel, sóhajjal,
színezd hittel, békével,
jó szóval, szeretettel,
így teljes pillanataid
gazdagítják napjaid.
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Mukli Ágnes: Ha érzed...
„A tavaszi sugár aranyburokba fonta”
a horizontra hullt fényeket.
Különc vagy. Magamhoz láncollak súgva – mondta –,
egyszer szívem szénné égeted.
Mámoros örömöm, veled ujjong a reggel,
útszéli pipacsok locsognak,
pironkodva szürcsölnek harmatcseppszerelmet,
kergetnek áhított oltalmat.
Víg kedvű lett a szél, illatot hozott, táncol,
jázminokról szirmokat szór szét,
dalt zeng az életteli, ébredő világról,
vele vigad: dőre messzeség.
Gyorsan illan az idő zöldellő dombokra,
éltető, virágzó berekre,
hogy vétkeinket büntetlenre foltozza,
hogy hibánkat elrejtse, fedje.
Szívemben csillagcsend. Tótükrén hullámtenger,
csillogóra csipkézett arany.
Csillagporos holdezüst koszorú kezedben,
életünk gyönyörteljes kaland,
ha „a Nap aranyát tenyeredben érzed...”
Az idézet Tóth Árpád: Tavaszi sugár c. verséből való.

Dobrosi Andrea: Rendíthetetlen
Ne bánd, hogy nem tudod…
a holnap is ad titkokat;
csak egyre törekedj,
mindenkor ember maradj!
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Vár a ma, bízz te is,
célod benned legyen: utad,
nem az győz, ki fáklyát
ragad és megles titkokat!
Magad vagy a rejtély,
azzal kezdd, ne máshol kutass,
el ne tántorítson
se mélység lenn, se fenn magas!
Ahhoz nem kell fáklya,
elég, ha szíved ver, az vezet –
légy benne középen
rendíthetetlen ékezet!

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.
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Csak eltévedni maradt némi erőnk,
s keservvel hizlalni félelmeinket,
de majd, ha csönd feszít, s fogy a levegőnk,
mit hagyunk hátra a gyermekeinknek?

Jalcs Irén: A tanító
Ott állt előttem ő, ki sokkal okosabb volt, mint én, hisz azért jött, hogy
tudását átadja, és általa ismereteimet bővítve, jobban eligazodjak a világban. Figyeltem őt, és kis mosolyt reméltem, de arca szigorú volt és
mosoly helyett az élet fájdalma tükröződött arcán. Kíváncsiságom egyre
nőtt, és félelmem erősödött, mikor szemüvegét kicsit félre tolva, végigvezette tekintetét az osztályon. Bemutatkozott, de neve nem sokat
mondott, hisz név alapján eldönteni azt, hogy ki milyen ember, lehetetlen.
„Sok órát fogunk eltölteni együtt, hogy át tudjam adni azokat az ismereteket, ami által egyre érdekesebbé válhat az a világ, amiben élünk,
mert minden egyes információval, megszerzett tudással többek lehetünk, és ha másra nem is tudnánk használni, csak csupán arra, hogy a
mindennapokban jobban eligazodjunk, akkor máris megérte. Nem az
osztályzat a fontos, amit majd adok, hanem az, amit majd hasznosítunk
belőle. Az elégtelennek is lehet örülni, mert az csupán arra figyelmeztet, hogy van még mit tanulni, és a hiányosságot pótolni soha nem késő.
Most vegyük elő a füzeteket és kezdjünk egy új fejezetet” – majd a
táblához lépett. Kezébe krétát vett és lassan írni kezdett.
„Csodálatos vagy és csodákra képes. Csupán kitartásra és türelemre van
szükséged, ha elakadsz, mert elméd oly csodás, hogy megtalálja mindig
a boldogságod felé vezető utat, és ha szíved nyitott, akkor befogadod
azt, amit megtanítani még én sem tudok neked, mert az magától jön, és
úgy hívják, szeretet.”
Letette a krétát, majd a táblára mutatott: „És ez az én hitvallásom” –
mondta. Majd néhány percnyi csend után így szólt: „Na vágjunk bele!” –
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és mosolygott arca. Mit mosolygott, ragyogott, mert a magyar nyelvről
tanított. Ismeretlen világba vitt el. Alázattal és szeretettel a költők,
írók életéről mesélt, és gyakran mondta: „Neki sem volt könnyű élete,
de nem adta fel. Csinálta azt, amit szeretett, és milyen jól tette, mert
most olvashatod csodálatos sorait.”
Öröm volt az óráira járni. Öröm volt mosolyát látni, ami csak addig tartott, míg tanított, mert óra végén visszavette fájdalmas arcát, és élte
a könnyűnek nem mondható életét.
Ő volt az a pedagógus, ki ragyogott, mikor azt csinálhatta, amit szeret,
és többet adott, mint irodalmi ismereteket. Mindig azt kívántam, hogy
arca akkor is ragyogjon, mikor éppen az életét éli, mert, ha valaki, akkor Ő megérdemli a boldogságot, hisz körénk varázsolt egy szép, emberi világot.

Kutasi Horváth Katalin: Darázsként
Összezárt.
Nem hatol hozzá szavam.
Nektárját rejtegeti.
Könnyeim kellenek neki talán
Harmat gyanánt.
Kiáltanom kéne,
Néha meg egyszerűen csak
Nem válaszolni vissza,
Akkor se, ha hív.
Ha kelyheit kibontaná,
Boldogan gyűjteném össze
Jóízű virágporát,
Lehetne mézünk,
Kedvünkre kínálkozó.
Elfogadhatnánk, hogy
Csurranhat-cseppenhet néha,
S bármilyen furcsa,
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Különös kegyként hat,
Ránk pereghet
A kínok közt
Egy csöppnyi boldogság!

Kovács Daniela: Az egyenesek útja rögös
Vigyázz az adott szóra, meg ne szegd,
erkölcsben legyél tiszta, mint a hó,
s ha álszentek nyelvkorbácsa ver meg,
örülj, hogy nem vagy közülük való.
Légy különb náluk, s harapd a nyelved,
ha rábólint egy aljas alkunál,
s meglátod, úgy fénylik majd a lelked,
mint vízezésen át a napsugár.
Hajolj le hozzám, megsúgom néked
egyszerű nyitját a nagy titoknak:
száz világvihar szaggathat, téphet,
törnek a szálfák, de nem inognak.
Törj inkább ketté, de sose engedd,
hogy szégyenben valaha elpirulj,
hogy más szívén seb legyen a neved,
ha múlnod is kell, emelt fővel múlj.

Jártó Róza: Anyák napi merengés
Megint hétfő van és megint úgy múlt el a hétvége, hogy a negyvennyolc
órányi pihenőnapodból nem jutott rám egyetlen órád sem.
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Azt mondod, hogy annyira, de annyira elfoglalt vagy. Meg fáradt, meg a
család, mármint a gyerekeid és a férjed, meg különben is…
Az eszedbe se jut, hogy tudom, hogy az unokáim közül a nagyobbik épp
Franciaországban van. Hisz írt nekem és képeket is küldött, hogy erre
meg arra is jártak, meg a végtelen óceánról is egy egész sorozat képet
küldött, ahogy a komppal utazgat egyik szigetről a másikra, egyik parttól a másikig. Mint írta a gyerek, hogy kevés a pénze, de sok mindent
látni szeretne, ezért választotta ezt a kompos megoldást, mert megfizethető a kompjegy, de a kirándulóhajók jegyei nem.
És a középső gyerek is jól érzi magát az új munkahelyén, annyira, hogy
egyelőre haza se akar menni. A kicsi meg tanul. Készül a kis érettségire.
Eszembe jutott az, mikor bajba kerültél, hozzám fordultál, hogy segítsek, hisz mint mondottad, csak „baleset”, hogy terhes lettél, de ezért
nem akarsz a fiúhoz hozzámenni. Apád meg szégyenként élte ezt meg
és kitett a házából. Én meg mit is tehettem volna, mégis csak a lányom
vagy, és befogadtalak. Pár év múlva mégiscsak hozzámentél a gyerek
apjához, de addigra a nagyobbik unokám hozzám szokott, meg a nagybátyjához. Neki mi voltunk a családja.
Ahogy jobbra fordult az életed, ahogy növögettek a gyerekek, és rám
már nem volt szükséged, hogy vigyázzak rájuk, és a munkádban is egyre
sikeresebb lettél, egyre ritkábban érezted, hogy néha jólesne, ha csak
rám telefonálnál, hogy hogy vagyok. Én hívlak telefonon, de mindig sietsz, mindig kevés az időd arra, hogy válaszolj arra a kérdésemre, hogy
hogy vagy?
Persze, nem vagyok magamra hagyva, hisz a testvéreid keresnek és a
legfiatalabb meg velem lakik. Vagy én vele? Sokszor elgondolom, hogy
mi is lenne velem, ha a „kicsi” nem lenne… De van. És a nagy is. Most
anyák napjára is bográcsost főzött az öcséd, marhahúsból készítette,
és a nővéred egy hatalmas tortát sütött, s ráírta, hogy a legjobb anyának… és … mennyit nevettünk!
Mégis Te hiányzol, aki olyan messzire kerültél lelkileg tőlem.
Emlékszem, mikor Te kamasz voltál és én meg munkanélküli, és épp a
bolgárkertészetből jöttem haza, ahol hajnal óta paradicsomot szed-

40

FRISS ÍRÁSAINKBÓL 3.
tünk, és aztán meg a talajt rendeztük a padlizsánpalánták alá ‒ persze
feketemunkában ‒, és összetalálkoztunk.
Te a barátaiddal voltál kimenőn a kollégiumból. Poros voltam, izzadságszagú, és a ruhám is kopott, s a fáradtságtól már nem is mentem, csak
vonszoltam magam. Mert egy egésznapos kemény munkán voltam túl és
majd öt kilométernyi gyalogláson, hogy hazaérjek, mert nem tellett még
biciklire sem… Te félrefordítottad a fejed, hogy ne is láss, és én se
lássalak meg, és persze a barátaid se.
De amint befordultam a sarki ház oldala mellett, utánam futottál és
megöleltél. Én meg benyúltam a zsebembe és odaadtam az aznapi keresetem. Akkor ért oda a kistestvéred, aki mindig elébem jött és kivette
a kezemből a reklámszatyrot, és úgy sétáltunk egész hazáig… alig tíz
éves volt a testvéred, és kivette a pénzt a kezedből, hogy azért anyu
dolgozott… és Te nem mertél a kistestvérednek ellentmondani.
Álltunk ott egy darabig, Te hátraarcot csináltál és elmentél. Én meg ott
maradtam és sokáig az ölelésed volt az emlékem rólad, mert többet
nem jöttél, és sokáig nem. Én néha odaálltam a kollégium oldalához, hogy
épp csak annyira legyek látható, hogy ha akarsz, odajöhess hozzám, de
nem tetted meg.
Mindig fájó volt, hogy hármatokból Te voltál, aki mikor tizenkét éves
lettél, bementél a gyámügyhöz és azt kérted, hogy Te apádnál lakhass.
Ezt nem igazán értettem, mert, ha kérted volna, akkor én magam rendezem úgy a dolgaid, hogy elmenj apádhoz…
Az évek persze nélküled is elteltek.
Lassan nálam is rendeződtek a dolgok. Kaptam munkát és kezdtem a házat is felújítgatni. Tető- meg ablakcsere és pár használt bútor; és megjelentél nálam, mert a meghívót hoztad el nekem a gimnáziumi ballagásodra és az azt követő ebédre. Akkor már látszott a gömbölyödő kis
hasad…
Felnőttetek. Ketten diplomáztatok is. A ti gyerekeitek is felnőttek és
élik a saját kis életüket, én meg megöregedtem, de a Ti fejetek fölött
is elszalad az élet…
Csak ne hiányoznál ennyire.
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Czégény Nagy Erzsébet: Látomás
álmodom.
labilis lábnyomom
követi egy angyal,
megelőz, de nem
marasztal, előre mutat.
lomha lendülettel
iramodom utána,
lengén libben fényből
szőtt ruhája.
várom, hová visz.
lüktető látomás kéklik
egy alagút végén,
végigvezet lángoló
csillagösvényén.
csillagok pezsegnek
s halnak körülöttem,
bolygók keringenek
a szikrázó űrben.
feljutottam oda, hol
csak a lelkek élnek,
s a szabadságról szól
a gyönyörű ének.
felriadok.
ablakpárkányon eső kopog.
sáros lábnyomokat hagy a
tél lucskos saruja,
s csak marja, marcangolja
a szél a fákat. lombok közt
dideregnek a vágyak. egy
szélvédett zugban kuporog
a remény, segítő kezekért kiált.
hangja már vérszegény.
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Bernáth Csaba: Család
Nevelődtünk és neveltünk,
egykor dagályként indítottak útnak,
később mi is azt hittük, és remélve
esténként fáradtan, apályként tértünk haza,
hol szülénk s a kályha duruzsolt lakunkban.
Ám egy emberöltő mindent képes borítani,
egymás vérét szívjuk naponta,
s hogy alhassunk is valamit,
bogyókat szedünk háromszorozva.
Mindahányan egyedül úszunk a saját,
tökéletesnek vélt célpartunk felé;
átgázolunk becsületen-testen, ha kell.
Egymás édes vére helyett gyöngyöző bort
kortyolgatva egy sodort cigaretta mellett,
csendben – a jó zenének utat engedve –
megbeszélhetnénk a sokszor lehetetlent.
Elnéznénk egymás millió apró hibáját,
élveznénk örömteli felhőtlen csacsogását,
becsülnénk közösen megélt viharos múltunkat,
beleválogatnánk egy virágcsokorba magunkat.

Áfra Piroska: Emlékkönyvbe
Bánthatsz, én téged mégsem bántalak,
E néma csöndben magamba zártalak.
Leomlik szívem, ahogy dübörögsz belül,
Fáj bent a magány, dermedten rám feszül.
Akkor nyár volt, most az őszi lomb is lehullt…
Egymásba rajzolódik fényünk, akaratlanul.
Árnyékok derengnek hazugságok forgatagában…
Emlékek hevernek sárban, pocsolyában.
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Ha bölcsebb lennék, bár nem vagyok az,
Ledobnám a sok súlyt, mi régóta nyomaszt.
De fedetlen arcod ragyog, mint a hold,
Hozzád vágyom, javíthatatlanul…
Világtalan világba vezet az út,
Behálóz sötéten a rút depresszió.
Az örök idő fátyla csendesen simul a
Megfakult érzésekre öntudatlanul…
A könyvbe zárt szavakra örök homály borul,
S a lapok közt egy (préselt) ibolya igaz könnye hull…

Győri Nagy Attila: Távol
távol hazámtól, otthonom melegétől
idegen a táj, rideg a napsugár
keresem a kapaszkodót
nem találom
beterít a magány szürke fátyla
lassan megfojt, levegőért kiáltok
köszönnék ismerősnek
nincs kinek
az álmok fűtenek, még kitartanak
a remény adja a maradék erőt
néha csak kiáltanék
de nincs hova
ezen a tájon kell boldogulnom
megtalálom bármiben a szépet
így is lesz, hiszem
csak egy kis időt
egy kis időt, s jókora erőt
hasítok fájó szívem mélyéről
ott van benne a hit
örök támaszom

44

FRISS ÍRÁSAINKBÓL 3.

KUTASI HORVÁTH KATALIN:
ALKOTÓI KÖZELKÉP – DEZSŐ ILONA ANNA
Élesden született, Nagyrábén él. Költő, író, szerkesztő, festőművész.
A Sodrásban antológiák mellett sok verses- és novelláskönyv borítója
köszönhető neki, számtalan kiadványt szerkesztett, jelentős szerepet
tölt be a Cserhát Művészkörben, melynek titkára. 2016 áprilisában
személyesen is bemutatkozott a Verslistán, ezt videofelvétel is őrzi.
– Kedves Ili, szülő- és lakóhelyeden kívül Ócsa és Nagyvárad is fontos
volt életedben. Mesélj kötődéseidről, légy szíves! Melyik várost emelnéd még ki?
– Nagyváradhoz gimnáziumi éveim kötnek. Ócsára mentem férjhez, ott
éltem meg fiatalságom minden örömét, ott váltam anyává. 24 éve élek
Nagyrábén, itt vettük meg azt a házat, amit azóta is bővítünk, felújítunk, így ide kötődőm a legjobban. De rugalmasan mozgok a világban,
ahol adatik egy kis hely, amit a saját intim szférámmá alakíthatok át,
otthon érzem magam benne. Kiemelném még Brassót, itt tölthettem
gyermekkorom legszebb nyarait rokonaim oltalmában.
– Mikor, kinek /minek a hatására kezdtél el írni?
– Igen fiatalon kezdtem el írni, leginkább verskezdeményeket, már az
általános iskola első évétől. Bátor voltam, mert attól a naptól, hogy
megismertem a „Napsugár” nevezetű gyermekfolyóiratot, lelkesen küldtem Kolozsvárra az irományaimat. Volt, ami megjelent, de volt, amikor
válaszlevélben hívták fel a figyelmemet az „S” betű írásának helytelenségére. Még nem tudtam rendesen írni, így fordítva kanyarítottam azt.
– Színjátszó is voltál. Hogy maradt meg ez az időszak emlékeidben?
– Ismertem a „Kortás színpad ’71” amatőr színjátszó csoportot. Sokszor álmodoztam róla. Élesdre is kijöttek vendégszerepelni, elhatároztam, ha bejutok a Mogyorós Sándor líceumba, jelentkezem a Hajdú Géza vezette színitanodába. 16 évesnek adva ki magamat, 14 évesen sikeresen felvételiztem. Kisebb szerepeket is kaptam, de amikor hazafias
összeállítással ünnepelték az egyesülés napját Romániában, nem kívántam részt venni a darabban, az előadás napján Biharfüredre utaztam
egy sítáborba. Ezzel befejeződött minden kapcsolatom a színházzal.
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– Weblapodon láthatjuk festményeidet, ízelítőt kaphatunk verseidből,
novelláidból, meséidből, publicisztikai írásaidból. Melyik műfaj áll a legközelebb hozzád?
– Nem tudom egyiket sem kiemelni. Attól függ, hogy egy adott pillanatban melyikben kívánkozik ki belőlem az a katarzis, ami alkotásra késztet.
– Sok könyvedet megtalálhatjuk lapozgatós formában, és fent vannak
oldaladon a verslistás tagok írásai is, melyeket festményeid ihlettek.
Van olyan köteted, amelyik különösen kedves a szívednek?
– Igen, a Bolda, aminek egy visszatérő álom adta az alapötletét. Első
nekifutásra novellának szántam, de túlnőtte annak határait, elkezdett
önálló életet élni, a szereplők vezették a kezemet. Könnyű vajúdás volt,
gyors szüléssel, alig 10 nap alatt írtam meg. Szilágyi Marcsinak, az „Élő
könyv, Élő irodalom” főszerkesztőjének megnyerte tetszését, ő adta ki.
– Mely újságokban, internetes oldalakon olvashatunk még tőled?
– Régebben publikáltam a „Poet” oldalán, a „Magyar Irodalmi Lap” és a
„Comitatus” felületén, a „Tollal” közéleti lapban, a „Héttorony” irodalmi
magazinban, de belefáradtam a harcba egyik-másik moderátorral. Egy
évig a „Szilaj csikó” szerkesztői között, Varga Domokos György holdudvarában fejlődhettem íróvá, erre különösen büszke vagyok. Saját honlapom és a Cserhát Művészkör honlapján kívül magam szerkesztem a
„Délibáb” művészeti magazin internetes változatát.
– Mely díjaidra, mely kiállításaidra vagy a legbüszkébb?
– A díjak nem vonzanak, bár e területen igencsak elkényeztetett az
élet. Nem tudok egyet se kiemelni, a maga helyén örültem és kivétel
nélkül egyformán rangosnak tartottam mindegyiket.
– Milyen terveid, céljaid vannak akár az irodalom, festészet terén, akár
a magánéletedben?
Dolgozom újabb két kötet kiadásán, az egyik egy novellás, a másik egy
verses, de a regényem befejezését is fontosnak tartom. A családi életemet sohasem kevertem össze művészvalómmal. Az otthonomban
megmaradtam feleségnek, anyának, nagymamának. Olyan fajta elhivatottságot, mely a magánéletemet kizárná, nem éreztem egyik művészeti
ágban sem.
***
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JALCS IRÉN: KÖNYVAJÁNLÓ
Nagy Antal Róbert: Félidőben című verseskötetéhez
Nagy érdeklődéssel vettem kezembe Nagy Antal Róbert első verseskötetét. Verseivel már találkoztam, de igazán egy költőt a kötete alapján
tudunk megismerni. Kellemes perceket okozott a versek olvasása. Szép
gondolatok a szerelemről, barátságról, örömről, bánatról. Mind olyan érzések, melyek minden emberben ott élnek, de a költő szépséges sorai
felszínre hozzák a bennünk alvó érzéseket. Nemcsak olvasnivalót ad nekünk a kötet, mert gondolkodásra, együtt gondolkodásra is késztet. Sorok a fájdalomról, a költő által látott és érzett világról, de nem hiányzik a
fanyar humor sem, a megdöbbentő fordulatokkal zárt mondanivaló. A kötet záró aforizmái igazi csemegék lehetnek mindenki számára.
A kötet olvasását azzal a gondolattal zárhatjuk, hogy jöhet a következő,
mert szívünkbe zártuk a költőt, és szívesen olvasnánk még szép gondolatait. Szívesen ajánlom a kötetet azoknak, akik szeretik a szép verseket
és szívesen megismernének egy olyan költőt, aki úgy szedi gondolatait rímes sorokba, hogy vele együtt tudjunk érezni és gondolkodni.
***

Kovács-Popa Daniela: Lélekütemek című kötetéhez
Aki ismeri Dana költészetét, az igazi kincsként örülhetett új kötetének.
Már a borító is oly hívogató, mintha azt mondaná, gyere közelebb, a szívem édes szavait adom neked, és valóban egy gyöngyszemet kapunk.
A versekben elénk tárul a költőnő őszinte, tiszta lelke, az irodalom, a
vers iránti szeretete, alázata, tisztelete. A hazaszeretetről is oly szépen csengenek össze sorai, gondolatai, hogy kevés költő képes ilyen
szépen és mély érzésekkel átitatottan átadni olvasóinak azt, amit érez.
Lelkünknek dalolnak az összecsengő rímes sorok. Minden vers elolvasása
után mélyen felsóhajt az ember, hogy milyen szép. József Attila iránti
tisztelete – versbe foglalt érzései – igazi csemege azoknak, akik szívesen olvasnak József Attila-verseket. „Lélekütemek” a kötet címe, és
valóban, lélektől lélekig szólnak, ütemet adva lelkünknek, hogy a költővel
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együtt érzéseinkben mi is elmélyüljünk. A könyv méretéből adódóan
akár minden nap magunkkal vihetjük, és ha úgy érezzük, hogy lelkünk
valami csodára vágyik, akkor bele is tudunk lapozni a kötetbe, ami szép
pillanatokkal ajándékoz meg. Szeretettel ajánlom a kötetet minden
szépre vágyó olvasónak. Csodálatos utazásban lesz része annak, aki a
Lélekhamuba sült útravaló, a Vágy és vezeklés, a Múltba révedve, a Teremtés csodái, a Hazám, szent Hazám, a Térdet hajtva József Attila
emléke előtt fejezeteken át a költőnővel tart.
***

Kutasi Horváth Katalin: Levelekkel hullok című kötetéhez
„Levelekkel hullok, s tán erdei ösvénnyé válok egyszer” – vallja magáról
a költő, aki a természet szerelmese. Már ez az egyetlen sor is elég ahhoz, hogy belelapozzunk a kötetbe, de fogva tartanak a sorok és az érzések. Nehezen lehet letenni a kötetet, mert egy érzékeny, tiszta,
őszinte költő világát ismerhetjük meg. Hangulatok, érzések, vágyak, kételyek versbe szőve. Nagy költők szavai élnek tovább a csodálatos sorokban. Mindennek lelke van, a tárgyaknak, a növényeknek. Ezt az érzést adja át olvasóinak. Érezzük a sorokban, mikor egy kép, egy érzés
lelkünk érzékeny rezdülésévé válik, mert olyan mély és őszinte érzésekkel átitatott sorokat kapunk, hogy mi is együtt rezdülünk a költővel.
Öröm, boldogság, fájdalom, játékos, tréfás versek, mind, mind ajándék
az olvasónak.
Szeretettel ajánlom a kötetet minden verskedvelőnek, de különösen
azoknak, akik egy igazi, nemes, szép lélek dallamaira fogékonyak és kíváncsiak.
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