Pintér Lilla és Bakonyi Orsolya előadók
az 1150 apeva – 1150 haiku c. kötetek bemutatóján, 2019 nyarán

A Verslista kiadványa – 2019/4. szám

Az 1150 apeva – 1150 haiku c. kötetek bemutatóján…

FRISS ÍRÁSAINKBÓL 2.

Kedves Olvasó!
Képzeld el… című irodalmi folyóiratunk ez évi negyedik számában a haikuk
és az apevák mellett két haibunt, valamint akrosztichonokat, költőelődöket
megszólító evokációkat, hangulatképeket, emlékidéző dalokat, történeteket is olvashatunk, melyek közül sok a heti játékainkra íródott. Szerencsére a mély, sokszor túlságosan is fájó gondolatok ellenére azt érezhetjük,
hogy homályos vágyaink közt ott él mindannyiunkban a remény.
A gondolatritmusok és a többször szójátékos rímek segítségével utazhatunk nemcsak vonaton, lepkeszárnyon, a rádió hullámain, de időn, téren és
világokon: lelkeken-szíveken át, kapaszkodva a szavak erejébe. Szemünk
láttára elevenedik meg a természet, a táj, s ébred egy-egy akác, sóhaj
vagy kétely, s halljuk, ahogy harsog a mező, ahogy marcangol a fájdalom.
Végül megtalálható Bornemisza Attila új kötetének ajánlója, valamint a
Szohner Gabriellával készült közelkép is.
Egymás írásaiban való elmélyülést, nagyon kellemes olvasgatást kíván:
Kutasi Horváth Katalin szerkesztő

***
Szohner Gabriella: Apevák I.
Oly
régen
elhagytál!
Karjaidba
álmodom magam.
Üde
zápor
futott át
a városon.
Szivárvány ragyog.
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Czégény Nagy Erzsébet: Helló, június!
Vonatablaknyi világban
végtelenség suhan.
Babarózsaszín ruhában
futó csipkebokrok,
vetések párhuzamában
álmosan pihenő villanypóznák.
Menyasszonyi ruhában bólogató
bodzabokor, tejfehér
pártáján nászt ül a szél.
A zöld minden árnyalatában
bomlik a reményteli határ.
Tükörképemen kivirít
a mosoly, mint árokparton
vércseppként vöröslő pipacsok.
Szívemmel egy ütemre
zakatol a vonat, s visz, visz
egyre közelebb hozzád.
Tudom, úgy vársz rám,
mint kiszáradt föld az
éltető, langyos, nyári záport.

Klotz Mária: szavak ereje
szavak
nagyon vadak
ha mérges vagy
bántanak
ütnek
sértegetnek
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szavak
puhán selymesek
ha kedves vagy
simogatnak
ölelnek
szeretgetnek
szavak
lekezelően flegmák
ha kellemetlen vagy
elidegenítenek
kerülnek
ellehetetlenítenek
szavak
simulóan hízelgők
ha túl sok vagy
gyanakvóak
félnek
kételkednek
szavak
szívből őszinték
ha megbízható vagy
felnéznek rád
kedvelnek
elismernek
szavak
hamisak hazugok
ha embereket becsapsz
hiteltelenné válsz
bizalmatlanná
vállalhatatlanná
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Fehér Martin: Egyedüllét
Mintha a paplant húznád
le rólam, mikor elmész,
és a hiányodtól reszkető
szoba falai összecsukódnának,
úgy húzódnak körém.
Ilyenkor a magány tériszonya
átfonja minden porcikám,
úgy kínoz az egyedüllét, s
mint egy rongybaba, csak
dobálom magam ajtótól
az ajtóig, és egyetlen
szerencsém: ha kinyílik.
Jól tudom, bírhatatlan vagyok,
és azt is, hogy a teher mindig
felülről húz a mélybe…

Dobó Georgina: Haikuk
Szeretnélek én
Is szeretni. De nem megy.
Túl sok a Bánat.
Kicsiny a rózsa,
Mégis sok mindent mesél
Érzéseidről.
Vörösen izzó
Szemem fájdalommal van
Teli. Gyógyítsd meg!
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Bihary Zsoltné: Akácfa ébredése
A lt szólamú nótát dúdol ágamon a szél
K ipattanó rügyeimtől búcsút vesz a tél
Á lmodnak mézelő nyárról göndör fürtjeim
C ingár cincért nem riasztják hegyes tüskéim

Petres Katalin: Süsü dala
Vígan követek minden lepkét,
csodálom könnyed, szép röptét.
Egyfejű kakukktojás-létem
több fejűek közt nem érdem,
nem bánom, megbékéltem,
hirdetem, mit diktál szívem:
Ne pusztítsd a sok szépet,
csodáld a teremtett létet!

Holécziné Tóth Zsuzsa: Van egy öreg rádió…
Van egy öreg Pacsirta rádió a fiam szobájában, melyet a keresztanyámtól örökölt. Ehhez a maga korában „világvevő”-nek titulált gyönyörű politúrozott bútordarabhoz kapcsolódik egy „Crystaltone” lemezjátszó is,
melyen még gramofonlemezeket is le lehet játszani. Magányos téli estéken néha hallom, amint Holéczy-lemezeket, Ákos Stefit vagy Karády
Katalint hallgat rajta, és olyankor elszorul a szívem. Ez az öreg rádió
valamiért mindig magányos emberek társa volt, s nekem rossz tudni,
hogy a fiam is közéjük tartozik. Ő régiséggyűjtő, a régi lámpák és gramofonlemezek szerelmese, akinek ez az öreg rádió érték, biztos vagyok
benne, hogy nálunk soha nem fogja madárházként végezni a kert végi
borostyánkerítés mellett.
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És hogy mért mondom, hogy mindig magányos embereké volt? Első tulajdonosa – nevezzük Józsinak – egy hentesmester volt, aki sok éven át építette, szépítette a házát, mert azt tervezte, hogy ha minden a helyére
kerül, és kedve szerint berendezi a szobákat, el fogja hívni azt a kedves
kis hölgyet, aki mindig nála vásárol. Nem merte ő kimutatni az érzéseit,
de abban bízott, Katalin úgyis látja, hogy mindig neki adja a legszebb
szűzérmét, hogy félreteszi neki a kicsi tanyasi csirkét – mert egyszer
mondta, hogy a kisfia, akit születése óta egyedül nevel, annak a húsát
szereti legjobban -, de nem vesz nagyobbat, mert ők mindig csak ketten
vannak. Arról is beszélgettek egyszer, hogy Katalin szereti a zenét, de
kis tanítói fizetéséből nem telik egy igazán komoly zenegépre, sőt még
egy lemezjátszóra se. No, ekkor határozta el Józsi, hogy venni fog egy
ilyen világvevő rádiót lemezjátszóval, hadd örüljön neki Katalin – ha majd
egyszer meghívja magához. Mert elhatározta, hogy meghívja, és a látogatás végén megkérdezi, tudna-e itt élni a kisfiával őmellette.
Alaposan meglepődött az üzletben, amikor meglátta a rádió hátlapján,
hogy az ára 5621 Ft, ami ugye a hatvanas évek közepén még egy pedagógus 5-6 havi fizetése volt, és rögtön arra gondolt, hogy akkor legalább
két hónappal el kell halasztania a tervezett vendéglátást, mert ennyi „felesleges” pénze neki sem volt. Annyira eltervezte, hogy ezzel – meg a
fürdőszobába szerelt tükrös pipereszekrénnyel - fogja elkápráztatni Katalint, hogy nem mondott le a rádióvásárlásról. Augusztus vége lett, mire
meglett a rádiós lemezjátszóra és a lemezekre a pénze, boldogan sietett
hát az üzletbe, és tíz lemezzel együtt megvette a készüléket házhoz
szállítással. Amikor a selyemkárpitos, cseresznyefából készült bútor mellett felállította a négy karcsú lábon álló lemezjátszót, és a tetejére helyezte a rádiót, nagyon boldog és elégedett volt. Elhatározta, hogy vesz
még egy állólámpát is mellé, és odatolja az egyik karosszéket – arra gondolva, milyen jól tud itt majd Katalin esténként zenét hallgatva olvasgatni.
Alig várta a hétvégét, amikor is frissen vasalt fehér köpenyében türelmetlenül figyelte a piaci forgatagot: várta kedves vevőjének a felbukkanását. Fél kilenc táján fel is bukkant Katalin, de Józsi legnagyobb
megdöbbenésére nem egyedül jött: egy magas, szikár férfi cipelte a
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szatyrot mellette, akibe az asszony szorosan belekarolt. A pulthoz érve
Józsinak bemutatta a párját, és vidáman elmondta, hogy egy búcsúvacsorához vásárolnak, mert elköltözik a férfi szülőfalujába, és ősztől
ott, az ország túlsó felén fog tanítani. Józsi alig bírt megszólalni, kétszer is át kellett számolnia a pénzt, mert elvétette az összeadást. Nem
jöttek búcsúszavak a szájára, nem tudott elköszönni és sok boldogságot
kívánni, mert benne ott, akkor összetört valami. Nagy nehezen végigcsinálta a napot, majd hazament, és elkezdett inni. Késő este fogott egy
fejszét, és összeverte a fürdőszoba berendezését, majd bement a
szobába, feltette a „Szomorú vasárnap”-ot a lemezjátszóra, és keresett egy kötelet, amivel fölakasztotta magát. A szülei másnap, a templom után meg akarták látogatni, és amikor nem nyitott ajtót, elővették
a tartalékkulcsot. Ott találtak rá, a két szoba közti ajtóban lógva.
A lemezjátszón még mindig sercegve forgott a gramofonlemez.
És hogy honnan tudjuk mi ezt? Onnan, hogy a szülők a temetés után
megpróbáltak pénzzé tenni mindent, amit egyetlen fiuk lakásában találtak, és a rádiót a lemezjátszóval, meg a selyemkárpitos bútort az én
keresztanyám vette meg. A rádiót néha hallgatta, de miután tudott
venni egy tv-t, az öregedő készülék csak bútordarab lett a hálószoba
sarkában. Ő is egyedül élt 91 éves korában bekövetkezett haláláig. Volt
ugyan egy idős barátja, egy szegedi primőrkertész, és mindig abban
reménykedett, hogy ha az majd megözvegyül, hozzáköltözik. De aztán
az egyik tavaszon nem jött többé, és Mária a többi szegedi árustól
megtudta, hogy Jani bácsi a tél folyamán szívrohamot kapott és meghalt – nem sikerült túlélnie a betegeskedő feleségét.
Lehet egy bútornak vagy egy készüléknek negatív kisugárzása? Vajon,
ha a fiam meg tudna válni ettől az öreg rádiótól, megtörne az átok?

Bihary Zsoltné: Válasz Juhász Gyulának
Bor mámor nihil
S együtt szédülni élet
viharaiddal

7

KÉPZELD EL… – IRODALMI FOLYÓIRAT 2019/4. SZÁM

Kovács Daniela: Az utca és a föld fiának
A távolban ma angyalsereg danáz,
hol mennyei hárfák zengése zokog,
lágy ütemére ring a zsenge kalász,
lopott morzsáin a szívem feldobog.
Két dobogás közt, csöndben Téged kajtat,
akár egy együgyű, oktalan balog,
bár szóra bírnám hűvös, síri ajkad,
Te visszajáró, Te, magasztos Halott!
Ha ma élnél, itt, hol új eszmék forrnak,
látnád, akad szív, melyben jóság tanyáz,
nem éreznéd már keserét a sorsnak,
s nem inná el végleg nedveid a láz.
Nem tengődnél kifosztva, elhagyatva,
mint itt e versben, amelyben hangtalan
senyved egy mondat, ahol megtagadta
a hű állítmányt az áruló alany.
Óvnálak. Úgy lennék eléd szórt remény,
hogy messze elűznék minden bántalmat,
ma végre csügghetnél meséid tején,
s a nagy mindenséggel mérhetnéd magad.
Látod? Eggyé válok a kábulattal,
s míg szemem sarkán egy könnycsepp kiragyog,
rám sziporkázzák fényük ámulattal
a szép homlokodon kigyúlt csillagok.

***
Képzeld el… című irodalmi folyóirat: http://www.kepzeldel.hu
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Bernáth Csaba: Nincsfalu
kárpátaljai kis anziksz (2)
fáj a lelkem, sír a szívem, potyognak könnyeim,
mikor elkótyavetélt szülői házamra gondolok vissza;
indulok már, indulok abba a faluba, mely számomra nincs,
megszűnt mindennapjaimban létezni a legnagyobb kincs.
elhagytam, megszöktem barátaimtól, jó szomszédoktól,
minden addigi, a jövőbe befektetett félkész-kész munkámtól,
máglyára vetem, s nem jöhet velem senki a pusztító tűzbe,
csak szűzen megtartott gerincességem mások szemtükrében.
még egyszer, utoljára sétát teszek egykori házam szobáiban,
megjárom a padlást, a pincét, az udvart, melyen idegen
állatok tollaskodnak, korcs kutya ugat meg iromban,
nincs meg a szőlős, málnás, meggyfáim elégtek a tűzben.
semmi nem olyan már, nem tudom, miért húz mégis minden
vissza kicsiny, megváltozott falumba, mely számomra rég nincsen.
felvilágosodás lanyha szele üti meg közben beborult elmémet,
tudom, álmaimban még sokáig bejárlak, szülőfalum, Téged.
ám az is lehet, örökre, öreg temetődbe megpihenni visszatérek.

Mukli Ágnes: Újrakezdés
„Reggel még a hétalvó Nap
dunyhájából ki se látszott”,
melegedni marasztalták
csilingelő csillagálmok.
Suttogj csak, szél, ébreszd halkan,
már dereng a fény is messze,
hogy az eget, hegytetőket,
patak vizét újrafesse.
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Megrezzennek fák s a bokrok,
liliomok hófehérben,
pacsirták is nyújtózkodnak
rigókkal dalt fütyörészve.
Színesül a rét, a mező,
vadgalambszó messze hangzik,
átsuhan az erdőszélen,
völgy öléig elhallatszik.
Elevenné éled, ébred,
szárnyakat bont cifra lepke,
bimbó bomlik a napfényben,
mintha minden útra kelne.
Felhők futnak bodor égen,
patak szalad esőt várva,
„ül a Nap a dombtetőn és
rámosolyog a világra.”
(Idézet – Kányádi Sándor: Reggel még…)

Jártó Róza: Mezőhegyesi emlék
Hajnalok ködös partjainál
Ha majd megpihensz,
Jusson eszedbe a múlt,
Hol én voltam gyerek!
Jusson eszedbe életed,
A ködös hajnalok,
A meggyet érlelő nyár,
A melaszillatú nappalok!
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Megpihenve a nagy lombú,
öreg hárs alatt,
öleltél kifulladásig,
míg nem jött a pitymallat.
Aktatáska a kézben,
Patentharisnyás láb
szaladt az iskoláig,
mert nem várt a giling-galang.
Újságpapírban uzsonnád,
ebéded is talán,
De miénk volt a szabadság
Ott, a Halál-kanyar oldalán.

Miénk volt a tavasz.
Az ősz! A tél! A nyár!
Emlékszel, Barátom?
A Békás-tó partjainál!

Tátos Gyöngyi: Misike
Mindazoknak írom le ezt a történetet, akik félnek az öregségtől. Akik
nem járnak nyitott szemmel, csakis a saját érzéseikkel vannak elfoglalva,
és félve néznek a tükörbe, de annál kevesebbet a körülöttük élő, csodákat osztó természetre.
A minap olyan kedves meglepetésben volt részem, hogy úgy gondoltam,
hogy meg kell osztanom azokkal, akik elolvassák ezt az írásom.
Már sötét volt, amikor kimentem a kertbe. Szeretem nézni az esti csillagokat, és a meleg nyári nap forrósága után belélegezni a hűvös lég párásan illatozó levegőjét, amit a hegy oldalán élő erdő fái küldenek felém.

11

KÉPZELD EL… – IRODALMI FOLYÓIRAT 2019/4. SZÁM
A cicáim tányérjai felől zajt hallottam. Amint odanéztem, látom, hogy
egy kis sündisznó lakmározik az otthagyott maradékból.
A látványa ugyanolyan csodálatos meleg, ismeretlen, kedves érzéseket
keltett bennem, amit annak idején, több mint hetven éve, felhőtlen
gyermekkoromban éreztem.
Ahogy figyeltem a kis betolakodó lakmározását, úgy zsugorodtam össze
négyéves kislánnyá, és újra átéltem azt a pillanatot, amikor MISIKÉT
megpillantottam. Most is nyúltam felé, mint akkor, hogy megsimogassam.
De már a hosszú évek tapasztalatai tudatossá tették bennem, hogy sündisznót nem szabad megsimogatni, bármennyire is kedves jószág.
Hálóruhában guggoltam a hűvös reggelben, és boldog voltam, hogy valaki
csak megeszi az Apuka által véletlenül cukor helyett sóval hintett drága
palacsintát.
Attól volt az akkori időben a palacsinta nagyon drága, hogy új volt a forint és jegyrendszer volt. Nem sokkal háború után alig volt élelem, és bevezették a jegyrendszert. Cukrot, lisztet, zsírt, húst, vajat, tejet, kenyeret mind csak havonta kiosztott, személyre lebontott porcióban lehetett kapni. Jaj volt annak, aki nem tudta beosztani egy hónapra az adagokat! Volt, aki az első héten beváltotta, és felfalták. Sok család éhezett,
mert a hónap végén nem volt jegye, és nem kapott jegy nélkül ezekből a
dolgokból. Kenyeret sem ehetett, ha beváltott minden kenyérjegyet.
Előző napon édesanyám elhatározta, hogy engesztelésképpen palacsintával várja haza a férjét a munkából, mert előre tudta, hogy nagyon
mérges lesz.
Meg is volt rá az oka, mert féltette Édesanyámat, aki – hogy ő is hozzon valamit a konyhára – nyolchónapos terhesen lement a hűvösvölgyi
erdőbe rőzsét gyűjteni.
Nem volt elég az előrehaladott állapota, de akkortájt sok embert öltek
meg az erdőkben, akár a ruhájáért.
Nos, vacsoránál olyan mérges volt Apukám, hogy a kedvenc ételét sóval
hintette. Végtelenül sajnálta, de ehetetlenné vált. Azzal vigasztaltam,
hogy majd a Hektor kutyusunk megeszi. Ki is vittük neki, de kóstolás
után undorodva fordult el tőle.
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Reggel korán ébredtem, és kiszöktem a Heki táljához, hátha megette a
sós palacsintát. A tányér mellett egy sünit találtam. Nagy örömmel kiabáltam, hogy eszi egy tűbundás valami a palacsintát. A szüleim szörnyülködve futottak ki, hogy mit keresek a hidegben, egy szál hálóingben
az udvaron. Ők is elálmélkodtak a jeleneten, és Édesanyám tejet is
adott a süninek, akit Misinek neveztem. Misi minden nap reggel és este
megjelent az ételért. Reggel tejet, este a levesből répát és egyebeket
kapott, amit mindig elfogyasztott. Egészen családtaggá vált. Nem zavartatta magát, hogy ott vagyunk. Odakotort a tányérjához, és velünk
együtt lakmározott.
Eljött az ősz, és tányérja kikerült az ajtó elé, mert már a nappali ajtaját csukni kellett a hűvös miatt. Egyik nap a tányér teli maradt. Misi
nem jött enni. Másnap is, és aztán is. Mindenhol kerestem, és naponta
sokszor sírtam el magam, hogy nincs a Misi. Apukám még a
rőzsehalomhoz is lejött velem, hátha ott vert tanyát. Elmesélte, hogy
nyugodjak meg, Misinek semmi baja nincsen, csak biztos felkészült a
hidegre és elvermelte magát. Figyeljem meg, nemsokára hideg lesz az
idő. Misi ismeri a természetet, és tudja, mikor kell téli nyugalomba vonulnia, mint a medvéknek.
Valóban, pár nap múlva komolyra fordult az időjárás, és ez megnyugtatott, hogy Apuka nemcsak vigasztalni akar, hanem igazat is mondott.
Elmúlt az ősz, a tél. Elfelejtettem Misikét, hiszen annyi minden érdekes
történt.
Jött a tavasz, és egyre melegebben sütött a nap. Virágoztak a fák, mikor lent játszottam a kertben, észrevettem, hogy a murvás talajon lejjebb valamilyen állatmozgás van. Egy valamilyen csík jön felfelé. Lefutottam megnézni, és mit látnak szemeim? Misike és utána még négy
gömböc kaptat fel a ház irányába.
- Megjött Misike! Megjött Misike! - üvöltöttem végig, míg el nem értem
az ajtót. Kirántottam a nappali ajtaját, és üvöltésemre szegény kishúgom ijedtében majd kiesett az ágyából.
- Meg vagy őrülve? Mit ordítasz? Nézd, most felijesztetted a testvéredet! – mondta mérgesen Édesanyám.
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- Itt van Misike. Megjött és hozott magával négy gombócot – suttogtam
behúzott nyakkal, de nagyon boldog vigyorral.
Édesanyám kijött és megnézte a jövevényeket.
Összecsapta a kezeit és mosolyogva mondta:
– Kislányom, ez nem Misike, ez Micike, aki elhozta megmutatni a négy
kis gyerekét. Hozd ide a tányérját, és öntünk nekik tejet, biztos szívesen megisszák. Így is volt, Micike körbeterelte kis tüsigombócait, és
nagy élvezettel kezdtek lakmározni.

Fehér Martin: Mi lesz...
Mi lesz egyszer?
Ha felnő az átlagember;
és megtanul szívből élni,
ha elönti a lángtenger.
És érdekből úri, üzletből gaz.
Fenegyereket ki nevel?
Olyat, aki éjszaka álom helyett
is csak lelkiismeretet jegel.
Mit lesel? Ahogy a szomszéd téged perel.
Jó lenne, ha ismernéd, igaz?
És nemcsak azt hallgatnád,
ahogyan reszel.
Így ki leszel?
Aki a saját léptei hangján is berezel.
De ne feledd; gondolj szívvel,
és érezz ésszel!
De azért hagyj másnak is,
ha kell!
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Mert az idő gyorsan menetel.
És aki szemetel, abból
előbb lesz rovar-eledel.
Mert az élet így nevel.

Mukli Ágnes: Öröm
Szúrós tüskén nőtt éretlen öröm,
vad szél bogozza a szeles kertben,
suhanva jön, szaporázza röptét,
körülzsong, mégis elérhetetlen.
Mohón habzsolja éjek harmatát,
már patak lett, érintetlen csermely,
kacagó napfényt gyűjt víztükrére,
s medrébe apró esőcseppeket.
Furcsa teher lenge lepkeszárnyon,
gyorsan jön, és gyorsan el is illan,
gond vonszolja határtalan messze,
fel-felfénylik topázban, rubinban.
Fonákja van minden gondolatnak,
párhuzamokká égnek a tettek,
érvek ellen magyarázkodások
szólnak, árnyak és elfelejtettek.
Ember nevelte torzra világunk,
bogáncsok nőnek, hajolnak össze,
bántalom, gyűlölködés, fájdalom,
időtlenséget üt ütős ökle…
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Csipkefa bogán félérett öröm,
madárdal-keltette szeles kertben
karnyújtásnyira kering fölöttem
cinkosom, tudom, felérem egyszer.

Kovács Daniela: Bástyád volnék
Ó, ha tehetném, akár lelkem árán
szőnék lágy békéből ma fátylat köréd,
hogy sajgó sorsod napfogyatkozásán
ne érjen többé szívedhez a sötét.
Ne gyötörjön többé sós-könnyű bánat,
Te, áldott Lélek, Te, feddhetetlen Szent,
s úgy nézném, ahogy a Napról rád árad
aranypor gyanánt az alkonyati csend.
Szaladjon lelkesen eléd a remény,
és kössön jármot lemondásod nyakán,
gyolcsként fedje be lelked égő sebét,
hogy mosolyogni láthassalak, Anyám!

Győri Nagy Attila: harsog a mező
homályos reggelre napfény jő,
az új életet zengve dicséri
a tücskök éledő muzsikája,
frissen sarjadó füvön
szakítva a téli árnyékkal
éled a mező,
szöcske pattan
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köszöntünk, kedves tavasz,
elhoztuk friss csókjaink,
ragyogó pillantásaink szórva
színpompás virágaidra,
megköszönve dús ajándékaid
harsog a mező,
szöcske pattan
illatos szellő lebben
kisöpörve a hosszú álmot,
s lám, a fák is mosolyogva
fogadják a messzi távolból
visszatérő trillázókat
virul a mező,
szöcske pattan
táncra hív a természet,
hol buja vágyak ébrednek
a tóparti békák szívében,
s a keringő magával ragad
újra, mint minden évben
boldog a mező,
szöcske pattan

Petres Katalin: Haiku a Költészet napjára
Költészet az kell,
körülölel, felemel,
de sosem ejt el.
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Nagy Antal Róbert: A bőr alatt van
nyitva a szekrény pucéran bambán
nézem hol milyen mi lóg a vállfán
az igazság borfoltos így szennyes
ütéstől véres tévhitből meggyes
a szabadság szűk kihíztam régen
gombja elgurult cipzárja kéken
felcsillan most is divatos lenne
sehogy se megy fel erre a testre
a hit szétszakadt foltozott nadrág
szétment az anyag biztos hogy nem vág
de nem is takar kilátszik minden
közröhej tárgya lennék a hitben
hol a szeretet hová is tettem
szégyellem magam elfelejtettem
miben megyek most nincs mit felvennem
új ruhatárra kevés a pénzem
mese a király új ruhájában
a valóság meg a bőr alatt van

Kovács Daniela: Halálsoron
Még vergődöm, mondd, hallod, hogy nyögök
az üszkös, kormos lélekrom alatt?
Haló szikraként, két sötét között
látom reszketni benned magamat.
Jaj, kilopnám szívemet a napra,
hogy újra lásd, hogy újra észrevedd,
itt hiába hull szét száz darabra,
nem látja hevét már a két szemed.
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Klotz Mária: szeretethiány
érezted már
hogy
van társad
mégis magányban szenvedsz
társas lét
már nem igazán kedvez
csicsergő madárdal
egyedül neked dalol
szúrós fájdalom belül marcangol
nincsen közös vágy
nem hallgatja senki imád
régi varázs kialudt már
minden próbálkozásért kár
érezted már
hogy
hiába van társad
mégis egyedül érzed magad
közös élet szúrósan fáj
megszoktad már
változtatni kár
inkább beletörődsz
már nem őrlődsz
régi emlékeken merengsz
saját utadon tekeregsz
hogy megtalálod-e új önmagad
ne add fel
hátha egyszer még kisüt a nap

***
Állandóan frissülő irodalmi pályázatok a
http://poeta.hu/ingyen oldalon
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Blažekné Benik Mária: Tavasz van újra a szívemben
Csak még egyszer forogj velem világ
Csak még egyszer hadd érezzem át
A szerelem bódító édes illatát
Tavasz van újra a szívemben
Magasra szállok a hegyeken át
Hozzád repít a szellő
Oda hol Te vársz reám
Lángoló tűzként érted elégek
Álmomban füstként szállok feléd
Nézlek az éjszakában az ablakodon át
Galambként repülök hozzád
Minden határon át
Szeretni akarlak egy életen át
Karjaidban megpihenni várni a csodát
Mint puha párnán elaludnék
S álmaimra Te vigyáznál

Mukli Ágnes: Hullámhabok
Halk morajlás hallik a túlsó partról,
Utolsót villan a lázas esti fény.
Lassan az első léptek feldobognak,
Lankákhoz simulnak tükrös tó ívén.
Átlátszó fátylában fürdik a reggel,
Mossa magáról a lázongó eget,
Hasztalan, sorsa beteljesületlen,
Arca sárarannyal vérig szennyezett.
Borongós kedvében lobbot vet haragja,
Olykor tajtékzik, csapongva nagyot loccsan,
Kék vizén igazgyöngy, napfényben oldottan.
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Szabóné Horváth Anna: Szivárvány-álom
Ha rám talál, bújócskát játszik velem,
S újra az elérhetetlent kergetem.
Poros vágyakat töröl, s csillant felém,
Fejembe vetve, hogy még megtehetném...
Virgonc, fürge gyermeknek érzem magam,
Újra felvértezem az életutam;
Nekivágok meglelni a szivárványt,
De nem látom, csak rossz emlékek sorát,
Míg pillám szememre fáradtan zárul,
Elém újból ezernyi mese tárul...
Megsarkantyúzzák kimerült tudatom.
Egy próbát megér, mielőtt feladom.
Új reményeket szülve minden hajnalon
Tovább indulok megfáradt utamon...
Evezek a vágyak fénylő tengerén,
Amíg álmok nyílnak az éj tenyerén...

Kutasi Horváth Katalin: Elferdülve
Szóval már megint elfordulsz tőlem… Még szép, hogy megjegyzem,
hisz mostanában ez egyre sűrűbben fordul elő! Nem kérsz belőlem, és
kész! Nem, ez nem számonkérés. Nem is panasz, mindössze tény! Talán
eljön az idő, mikor rám sem akarsz nézni soha többé? És csak megkérdem… Mi a bajod velem? Hogy nem tüntetlek fel jó színben? Vagy hogy
nem hízelgek? Meg hogy nem szépítem meg állandóan az igazságot? Ez
fáj, ugye? Eltaláltam? Meghiszem! De… Biztos, hogy jobb lenne, ha kedvedre eltorzítanám a valóságot? Babaházasdit akarsz?
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Na nézzük csak! Nem kéne legalább olykor-olykor tisztán látni? Mindig
csak a felszín! Az a rengeteg máz! A korrektor, a rúzs, a pöndörítő; a
bájvigyor, a rejtett szarkaláb, az elleplezett fájdalom, a feltöltött
ránc, a megélénkülést imitáló ajkak... Vedd már észre, hogy mindenki
csak manipulál! Már azzal is, hogy mit mutat meg, hát még, hogy hogyan!
Őszintén… Nem csömörlöttél még meg az állandó színjátéktól, képmutatástól? Biztos, hogy továbbra is erre vágysz?
Jól van, dobd csak rám azt a leplet! Milyen jó, hogy épp van egy kéznél! Te most komolyan azt hiszed, kíváncsi vagyok rád? Amúgy meg mégis mire jó ez az egész struccpolitika? Lépten-nyomon úgyis ott vannak a
kirakatok, a tágra nyílt ablakok, a vitrinek, a bekeretezett képek, és
akkor a visszapillantó-tükrökről még nem is beszél…
Placcs… Hát igazán gratulálok. Finom érzékkel, kulturáltan megoldottad a problémát. Igen, még így, összetörten is papolok! Látom, soha nem
hallottál Gogolról! Persze, hogy van kedvem még ilyen állapotban is irodalmazni! Durr! Na jó, hát akkor neked már nem mondom el, mire is gondolok… Pedig elismerhetnéd, mikor eltakarítasz az útból: Nem a tükröt
kellett volna átkoznod, ha a képed ferde!

Blažekné Benik Mária: Hajnalodik
Lassan ébred a táj
A hold búsan elköszön
Friss szellő játszik arcomon
S titkon figyel a napsugár
A hegyek közt némán száll fel a pára
A mókuska vidáman ugrik a fára
Hajnalodik, ablakomon beszökik a nyár
Messze, kint a domboldalon
Már békésen legel egy nyáj
S a harmatos homály enyhe illata száll
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Kutasi Horváth Katalin: Beszámoló az
1150 apeva és 1150 haiku című kötetek bemutatójáról

2019. július 26-án a Kelenföld Montázs Központban már jóval a kiírt
időpont előtt kíváncsian ücsörögtek jópáran a nézőtéren, hiszen már
látni, hallani szerették volna azokat a haikukat és apevákat, melyek
nemcsak az 1150 apeva és 1150 haiku c. kötetekben kaptak helyet, hanem a bemutatón, a felolvasásra kiválogatott művek között is.
Mindkét kötetbe egy külön-külön 22 héten át zajló játéksorozat, pályázat eredményeképpen kerülhettek a 15 illetve 17 szótagos kis művek,
folyamatos zsűrizés és válogatás során. Nemcsak verslistások vettek
részt ebben a folyamatban, hanem külsősök is. A köteteket a felolvasás
előtt át is vehették a szerzők. Miután az Irodalmi Rádió előadói, Bakonyi Orsolya és Pintér Lilla köszöntötte a megjelenteket, Baranyai Attila, a pályázat kiírója, a Verslista vezetője az apevatémák megjelent
nyerteseinek okleveleket adott át. Ezután került sor a kötetek bemutatására, s ennek keretében mind a 22 témából 7 apeva és 7 haiku, összesen 308 kis vers hangzott el, természetesen mindegyik kétszer, mintha
visszhangoztak volna a csodálatos sorok, s mintha egymásra feleltek
volna az előadók, hogy a szép gondolatok jobban hassanak, hogy megérthessük és végiggondolhassuk őket, s ezt segítette, hogy kivetítőn is
folyamatosan nyomon lehetett követni az egyszerű, mégis mély bölcses-
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ségeket, melyek a bölcsőtől a koporsóig, a legalapvetőbb érzelmek megragadásával kísértek, vezettek minket.
A 11. téma után – félidőben – szünet következett, s alkalom adódott ismerkedni, beszélgetni is. A tágas térben lett volna még hely, igazán
sajnálhatja, aki nem jött el, ugyanis különleges lélekutazásban, feledhetetlen élményben volt része a 32 megjelentnek.
Még az időjárás is átérezte a művek jelentőségét, megindult az előadók
hatására, s a mennydörgések megfelelő hangulati aláfestést biztosítottak a düh témában elhangzó apevák és haikuk alatt. Természetesen voltak derűs, megmosolyogtató pillanatok is, bár a témák többsége eleve a
melankolikus, elégikus hangulatot kínálta.
A halál témájú versek nem jelentették a rendezvény végét, csupán a
felolvasást zárták le, ugyanis pezsgőbontás, koccintás következett, s
felszabadultan, elégedetten, remélhetőleg további ihletet gyűjtve váltunk el egymástól. Jó érzés, hogy személyesen is megismerhettünk néhány alkotót, akiknek a nevét újra és újra láthatjuk felbukkanni a kötetek lapjain. Többen egy kis időt még eltöltöttünk a hangulatos Montázs
Art Caféban, így vált teljessé ez a délután.
A bemutatóról felvétel is készült, amit megtekinthetnek azok is, akik a
Montázs Központban nem lehettek velünk.
(https://youtu.be/8-gISrhzrVU - https://youtu.be/tNDDZoZJXQA)
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Klotz Mária: Suhanás
Leheletvékony a pille formás szárnya,
Elsuhan a szúrós tüske mellett vigyázva.
Pindurka lepke repdes szabadságra vágyva,
Körüllengi a színes vadvirágot kívánva,
Elbolyong időnként szárnyait kitárva.

Farkas Erzsébet: Jönnek még szebb napok!
Hosszúak az éjszakák
Sokszor rémálmok gyötörnek
Eljön a hajnal s a forróság
S az álmok gyorsan elrepülnek
A Földet bearanyozza a napsugár
Tikkasztó a hőség, sehol nem vár árnyék
Úgy érzem, sokáig nem bírom már
Az életem összetört, mint egy mozaikkép
Hogyan rakjam össze életem darabjait?
Gyötrő fájdalom felemészti szívemet
Keresem életem oázisait
Nincs segítség, senki nem fogja a kezemet
Szeretném érezni szellő ringatását
Bízni, hogy jönnek még szebb napok
Este nézem a csillagok ragyogását
Talán az egyik éppen nekem ragyog

Bihary Zsoltné: Akác az Alföldön
A lföld homoktengerén
K avarog a szél
Á tok űzi kóróitok
C ímeres dűnék

23

KÉPZELD EL… – IRODALMI FOLYÓIRAT 2019/4. SZÁM

Kutasi Horváth Katalin: Körülnézve
Tüzes az arcom, kifulladtam.
Mennyei érzés megpihenni.
A fák között világosság biztat,
Felérek nemsokára a csúcsra.
Maradjon minden úgy, ahogy most van!
Hányszor is kívánhattam volna...
Nem ácsorogtak a percek némán,
Sokszor hangosan elszaladtak.
Gőgösen sosem bandukoltam,
Nem támaszkodtam holnapokra,
Igaz, a magam útját jártam,
Ha szemem nem volt épp betakarva.
Most kifújom magam egy kőre ülve,
Kérlek, várd ki az eszmélésem...
Felállok, s körbenézek újra,
Hátha már látom, merre tartsak...

Győri Nagy Attila: szerelem jön
félmosolyok árnyékában meghúzódó
vágyak kacsintgatnak felém
kissé még homályos a vágy
de él már benne a remény
fellobbant gyertyalángok erősödnek
a tavasz hívó szavára
megújulva hajtják a vizet
új lehetőségek malmára
szerelem jön
hiszem, szerelem
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kiszabadult pátosz illata
bódítja kereső tekintetem
megtalállak, bármerre bújsz
újra játszhatsz megint velem
bár gyötrő és sokszor gyarló
mégis akarok újra égni
szívet tépő, kegyelmet tagadó
pofonjaidtól se fogok félni
szerelem jön
átkozott, szerelem
élvezem majd a perceknek
minden örömét s bánatát
nyitva állok fogadni
jöjj hát, buja társaság
együtt rohanva el, messze
a fagyott hétköznapokból
dús édenkertet teremtve
a földi pokolból
szerelem jön
tavasz van, szerelem

Kalocsa Zsuzsa: Szabadnak lenni!
Hajnal csendje e zajos világban,
emberek sírnak némán a bajban,
száguld az élet, ki tudja, hova,
teher alatt, kint a sors szaggatja.
Jő egy kis fény, s eljut a tudatig,
az elmében gondolat születik,
a szavak helyett tettekre buzdít,
takarva a nyomort, élni segít.
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Semmi nincs már ok nélkül érettünk,
végtelen a vágy, ami hajt bennünk,
szabadnak lenni, másra sem vágyni,
vajon meddig kell erre még várni?
Az ősz szele söpör, tiszta minden,
hinni készül a lélek, nehezen.

Blažekné Benik Mária: Esteledik
Kint már lehullt
A magasztos esti fény
S már csicseregve álmodnak a madarak
A szellő halk esti zenét mesél
S már aludni készül a szürke esti éj

Jártó Róza: Napfény-keringő
Veled vagyok, ha süt a nap,
Vagy szél tépi a fákat,
Hétköznapi gondok
Gyűrik a ruhámat.
A homlokom ráncban,
De a szemem ragyog!
Sietek hozzád,
Nálad otthon vagyok.
Térdig érő hóban
Érzem a tavaszt,
A virágos rétet,
Akár egy kamasz…
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Dehogyis érzem
A köszvényt, a fájást,
Ha te vagy mellettem,
Május az életem!

Nagy Antal Róbert: Emberi
a szöszt a köldökünkből
mindig összegyűjtjük
minden fontos mi haszontalan
lényegnek vélt a lényegtelen
s kinek a gombóca tetszik majd jobban
mert hisszük hogy istent megajándékozzuk
a rá ruházott hatalmában már ő se tudja
merre mutasson a hüvelykujja

Kutasi Horváth Katalin: Félszegül
Hoppá! Micsoda magával ragadó egyéniséged van?! Nem is hittem, hogy
így vonzódhatok valakihez!
Hogy mit mondasz? Nehogy azt higgyem, hogy tetszem? Biztos, hogy
nem akartál tőlem semmit? Azt mered állítani, hogy nevetséges vagyok?! Meg hogy ilyen picit még nem is láttál? Te most tényleg azt hiszed, hogy a méreten múlik itt minden? Lehet, hogy kicsi, ámde nagyon
hasznos! Igen, elismerem, merev! És akkor mi van? Most persze gúnyolódsz… Nem, abszolút nem izgattál föl! Szereted az egyenességem?
Nem, nem, kisanyám, most már ne szépítsd a dolgokat! Vagy tetszem
valakinek, és akar, vagy nem. Hogy folyamatosan csak szurkálódom?
Meglehet. Szerinted mennyire tudnám megtagadni önmagam? Mit is
szajkózott mindig az apám? Persze, honnan is tudhatnád? Hát ide figyelj! Arra tanított, hogy inkább hegyes legyek, mint tompa!
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Mi a manó! Az elmélet igazolódni látszik: az ellentétek tényleg vonzzák egymást. Amúgy szeretnélek emlékeztetni, hogy te szedtél fel engem, és nem fordítva! Én csak úgy gyanútlanul heverésztem. Bevallom,
nem is akartam tudomást venni rólad. Még most sem ismered el, hogy te
erőltetted a közeledést?
Na, azért valami igazságod neked is van. A fizika törvényeit valóban
képtelenség megszegni. Most már tehát szegődésem van hozzád. Hogy
köszönöd szépen? És mégis mit köszönsz? Azt, hogy veled maradok?
Hisz rajtad múlik! El is ereszthetnél, ha tudnál! Megbocsájtanék, ha elbocsájtanál! De persze erre is képtelen vagy. Jó kifogás, hogy csak
erőnek erejével szakíthatnának el minket egymástól!
Mi vaaan? Mit akarsz Petőfivel meg Shakespeare-rel? Jaaa, hogy
Szeget szeggel? Te itt képes vagy vígjátékot csinálni a tragédiánkból?
Vagy hogy ez a Tévedések vígjátéka volna?
Juj, mi ez? Ezt a radikális erőt! Neee! Máris vége a románcnak?
– Hú, de a fején találtad, Jancsi! – szól oda társának Tibi. – Most aztán kijózanítottad egy életre!
A mindenségit, jaj, de ütődött vagyok! De mégis mi ütött ebbe a Jancsiba? Miért ütött? Irigyelte a boldogságomat? És mit jópofáskodik
Tibi? Inkább figyelnének oda, mit hova tesznek. Tiszta kupleráj ez a
szerszámosláda!
És mégis miről folyik a szó? Már nyilván szeget ütött a fejetekbe…
Szegről-végről egy szegről és a Végről! Ó, igazán végem!
Miért is voltam olyan félszeg? Hisz igazán olyan vonzó volt az a mágnes!
– Hogy áll az a szög, Jancsi? – kérdezi főnöke, s ő egy újabb, még jobban irányzott ütést mér rám kalapácsával. Borzasztóan le vagyok sújtva.
Ideje lassan magamhoz térnem, hisz feladatom van.
Te, ki közeledsz hozzám, bízz bennem, megtartalak! Szegre akaszthatod félelmed!
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Áfra Piroska: Pillanat…
Aranyszínű csöndben hullámzott körül az élet,
Az utca pirosló kövein járva felidéztelek téged.
Kiszakadt a Nap az árnyak sűrűjéből,
Válaszokat kerestem magamban, s vigaszt.
Így gondolatban szállni kezdtem a széllel,
Mint májusban az ébredő tavasz…
Találj szép zenét szívemben,
Hogy féltő szárnyaimon szállhassak feléd,
Ne halljam többé bántó szavad, csak szíved halk ütemét!
Át kell írni az életet néha, hogy legyen új remény,
Hogy gyúljon újra fény a sötétség helyén…
Győzni kellene már a fájdalom felett,
Bizonyságul kérni igaz szerelmedet!
Tudni, hogy könnyeim, ha elapadnak végleg,
Lehet, mint egy dalban szebben élni még,
Az elsodort percek életre kelnének,
Örömvirág éledne az emlékek helyén.
Sír a rózsa is, ha szirma lehullni készül,
Ami szép volt, talán örökre az marad…
Céltalan lettem miattad végleg, pedig
Érted lettem erős, rendíthetetlen kődarab.
Nélküled már téli tájjá fagyott testem,
Szépséged keresem egyre, szüntelen.
Jégkirálynő dermedt koronáját hordom,
Üres dísz ez ékszertelen lelkemen…
Azúrkék égen ragyogó csillagárban,
Ha messze vagy is, most ide álmodlak, közel,
Csodálni akarlak e titkos pillanatban,
s nem engedni soha-soha el.
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Petres Katalin: Mi marad?
„Mi marad itt meg végső menedékül
Az élet elfáradt Robinzonának,
Ha a vihartól minden álma szétdül?” (Juhász Gyula)
Vihar, jégeső dúlta kertünk
megtört fáin roncsolt gyümölcsünk.
Meghasad a szív, üresen kong a lélek,
körülöttünk zokog a megtiport élet.
Pára-prizmán szétbomló napsugár
szivárványhídján gyógyír suhan át.
Dalra fakad távolban pár kismadár.
Lassan heged a seb,
halvány csíkja örök.
Erősebb lesz új bőröm,
meg azért sem török.
Utam vége nagy talány,
rajta járnom muszáj.
Hitem vonszol tovább...

Győri Nagy Attila: Van, ki segít
Mit adhatok a reményt vesztettnek,
kinek már elfogytak álmai,
tollak nélkül maradtak szárnyai?
– egy ölelés tán segít –
Van bennem még annyi erő,
hogy felállítsam az elesettet,
az önmagába temetettet.
– a figyelem biz segít –
Álmok nélkül nem maradhat
e szép világban senki,
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a rászorultakért kell tenni.
– hitem ebben segít –
Új álmokat nem adhatok,
de megfogom a kezed,
együtt keresve őket veled.
– egy társ mindig segít –
Megteszem, ha nem is kéred,
mert újra látni akarom
azt a szép mosolyt ajkadon.
– szívem ebben segít –

Tóth-Hekkel Arany: Árván hagy a pillanat...
Újfent ágyban, párnák közt vetül...
oly messzire nyúlik az idő,
Őszi csalitos tolul elő.
Macskaköves úton legbelül:
Csókos-csókú kapualj...
Pipacsillatú május, szeress,
Jer s ölelj magadhoz ugyanúgy...
Terítsd virágfátylad szótlanul!
Bordűrös szerelmet ide vess:
Ereszalji alkonyat...
Felhúrol e toporgó kényszer,
Hántva repít, folyvást visszaint...
Felsír a múlt árkából s legyint,
Tekintet tűn’. Amott a fészer,
Árván hagy a pillanat...

***
Feketén-Fehéren című irodalmi folyóirat:
http://poeta.hu/feketen-feheren/
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Herczeg-Vecsei Katalin: Balaton-átúszás haikuk
Hamis délibáb:
távol van még a túlpart,
ott várom magam.
Tested elfárad,
lelked feloldódik a
langymeleg vízben.
A víz ereje
ellen küzdöttem, pedig
magam győztem le.

Fehér Martin: Hajnalodik
Elhagyott az éjszaka,
mint megannyi szerető,
búcsúzik reggel csillagoktól
egy álmos fejtető.
Vakító napfényben,
sűrű szmoggal tekergőző,
kialvó lámpaoszlopok
halványuló részében
elégett cigarettacsikk ragyog.
Én vagyok. Élek.
Éppen meg nem halok.
Csak kétség, félelem,
az elmúlásba révedés
üres gondolataitól
nyíltan azt kérdezem:
Mi lesz velem?

32

FRISS ÍRÁSAINKBÓL 2.
Másik világ, egy nyíltabb,
mély értelem.
Biztató szándék, kőnehéz test,
valami új, vagy talán régi,
egybefonodó érzelem.
Morzsák. Portükör a sárban,
újra sötétedő fényelem.
Tudjuk jól mi ketten:
Igazság jön vagy kényelem.

Szabó Eszter Helka: Isten hozta Debrecenben!
Két költöztető munkás között szorongott. Kezében a szendvicse és egy
nagy palack ásványvíz. Június volt, hőség. Kimerültnek érezte magát.
Annyi ereje sincs, hogy elbúcsúzzon a völgységi domboktól – gondolta
Eta, majd elbóbiskolt a teherautóban.
Debrecenben keltették fel a költöztetők. Eta futólag ismerte csak a
várost: gőze sem volt, hol járhatnak. Az idősebb, köpcös munkás rábökött a mobilján a térképre:
- Nézze, ez itt már a Tócó patak! Mindjárt ott vagyunk – mondta szivarral a szájában.
- Ritkán járunk erre – tette hozzá fiatalabb, bajuszos társa. A köpcös
mindkettejüket szendviccsel kínálta. Eta nem kért. Amúgy sem volt
éhes.
A paneltömb lépcsőháza előtt Géza és a leendő anyósa, meg egy ismeretlen nő várta.
- Ilyen sok a holmija, kedves? Már azt hittem, a házukat is hozza! –
észrevételezte az anyósjelölt, Piri néni.
- Nem olyan sok ez – felelte csendesen Eta. Sohasem tudott mit kezdeni a csípős megjegyzésekkel. Hogy irigyelte azokat, akik frappánsan
visszavágnak!
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Géza villámgyorsan hordta befelé a holmiját. A műszaki cikkeket tartalmazó csomagot maga Eta akarta bevinni, de a kis köpcös azonnal kikapta a kezéből. Eta úgy érezte, gyanúsan könnyű az a papírdoboz, de a
két férfi a kifizetés után rögtön elköszönt, hogy még sötétedés előtt
visszaérjenek Szekszárdra. A harapnivaló, amit Piri néni direkt nekik
készített ki az asztalra, érintetlen maradt.
Géza eleinte csodálkozott, hogy Eta azonnal nekiesik a műszaki holmikat tartalmazó doboznak. Nem volt sehol a vasaló, a mikrohullámú sütő,
de még Eta régi CD-lejátszója is hiányzott és kb. 10 CD a nyelvleckékkel és kedvenc slágereivel együtt. Bezzeg az orosz nyelvleckét tartalmazó CD-t meghagyták, de nem kellettek nekik az eszperantó CD-k és
magnókazetták, továbbá ETA ébresztős rádiója sem. Még szerencse,
hogy a laptopját a vállán hozta el – gondolta kétségbeesetten a lány.
Géza eleinte vigasztalta, hogy „majd csak előkerül a többi cucc”. Eta a
szeme láttára túrt fel mindent. Akkor barátja már a költöztető cég
feljelentését szorgalmazta. Micsoda mázli, hogy alaposan megfigyelte
azt a két alakot – gondolta Eta. Anyósa arcán semmilyen érzelem nem
tükröződött.
Ekkor kopogtattak. A szomszédasszony, Zsóka állt az ajtóban. Csípőre
tett kézzel mondta:
- A nevét nem írhatja ki a postaládára, kisasszony! Maga itt nem lakástulajdonos!
Eta kis híján sírva fakadt a „szívélyes” fogadtatástól. Géza észrevette
ezt. Miután hallótávolságon kívül került Zsóka, felvilágosította a párját:
- Tudod, drágám, egyúttal ő a közös képviselő. Szeret fontoskodni. Ne
törődj vele!
A lány nehezen jutott túl a történteken. Ráadásul másnap kezd az új
munkahelyén. Egy kis multicég könyvelője lesz. Három hónap próbaidő
után fogják véglegesíteni.
A cégnél a protokoll szerint, már-már kedvesen fogadták. A büfében
ebédelt. Ebéd után egy fiatal, kb. vele egykorú kolléganője, Lili megdicsérte a másik kolléganő ruháját.
- Jaj, de szép szoknyád van! Hol vetted?
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- Húszezer! – vetette oda dölyfösen a másik.
- Az én fizumból erre nem telne – szomorodott el Lili.
- Rá se ránts! Ugyanilyet láttam egy szekszárdi turkálóban – próbálta
vigasztalni Eta.
- Komolyan mondod? – kérdezte Lili kíváncsian.
- Halálkomolyan – folytatta Eta magabiztosan. A polgárpukkasztást gonosz játéknak tartotta, még akkor is, ha olvasta, hogy Szabó Magda
írónő apja, Elek és a barátja a kerítésük előtt sétáló járókelőket álarcban ijesztgették a több mint száz évvel ezelőtti Debrecenben. Talán
még a nyelvüket is kiöltötték a debreceni polgárokra meg az idegenekre. Lili közben szemmel láthatólag megnyugodott.
- Tényleg rokona vagy Szabó Magdának? – firtatta Eta, mert ő is kíváncsi volt ám!
- Á, csak szegről-végről – bagatellizálta Lili, de látszott rajta, hogy a
kérdés legyezgeti a hiúságát. Öntelt népség lakja ezt a várost – gondolta
Eta, de nyomban el is szégyellte magát, hogy egyetlen esetből már általánosít. Akkor még nem ismerte Lili barátnőjét, Zitát, aki a Lakáskultúra
legújabb számát tolta másnap az orra elé, rámutatva egy fotóra:
- Nézd, Eta, nekünk ilyen villanykapcsolónk van!
- Legyetek boldogok vele – jegyezte meg egykedvűen a lány. Attól kezdve Zita már csak azt mesélte el, hogy az unokabátyját bemutatták az
angol királyi családnak. Megmutatta a fényképeket is. Eta akkor még
nem gondolta, hogy ezzel együtt jól kijön majd Zitával.
Egy hét múlva Géza figyelmeztette, hogy korábban induljon, mert most
építik ki a körforgalmat a Nagyerdőn. Aznap a villamos sofőrje addig
püfölte egy vasrúddal az ajtó gumírozott részét, mire az végre becsukódott. Máskor percekig álltak, mert hasonló vasrúddal állították át
előttük a váltót. Eta lassan megszokta, hogy néha ugyanarról a peronról
indul az egyes és a kettes villamos is. Természetesen mindig akadtak
olyanok, akik rossz járműre szálltak. Ilyenkor hosszasan hallgathatta a
káromkodást, bár ahhoz elég volt néhány részeg is.
Vennie kellene végre egy bringát, gondolta, elvégre sok kerékpárút van
a városban. A közös képviselő viszont megmondta, hogy csak a lakásá-
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ban tárolhatja a biciklijét, mert bérbe adták az összes közös helyiséget és tárolóhelyet, a lépcsőházból meg eltűnik minden, de mit gondol
mégis, mitől olyan alacsony náluk a közös költség?
Egyik nap, négy néger diák hátizsákja közé beszorulva a villamoson,
azon morfondírozott, hogy őket angolul csak úgy üdvözlik egy új helyen,
hogy „welcome”, de vajon hogy hangzik kinek-kinek az anyanyelvén, hogy
„Isten hozta Debrecenben”?

Áfra Piroska: Az igaz…
Ibolyaszínű a hajnal,
Rózsaillatú a remény.
Írhatnám mindig a szépet,
De a hazug szó, mondd, mennyit ér?
Tehetném mindig a jót,
De minek, ha szívem a sarokban hever?!
Megfagyott hópihék takarják
hulló könnyeimet el.
Néha jó a bánat… csak álmodozni kell!
A múló boldogságból soha nem ébredni fel!
Jégcsillámok hátán, szerelemben olvadni el!
Majd tisztán, fehéren bűnben égni.
Minden percet újra élni…
aranypapírba rejtett emlékekkel.
A színdarab végén a függöny összezár.
Valami tanulság levonható mégis:
De te várd a csodát!
Kikristályosodik a valóság végül,
A közel, a távol, a múlt…
A szavak rostán hullnak át, s
Csak az marad fent, ami igaz volt!
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Nagy Antal Róbert: Kémiánk
elektronjaim első látásra kötődtek hozzád
alád rendelten oldandó anyagod
vártam rám csobogó oldószereid
kezdetben atomjaink közös pályára tetted
lassan feloldódtam
kapcsolatunk kovalens kötésében
gyengült a kötőerő
mert atomjaim magadévá tetted
ionjaid koncentrációja megnőtt bennem
krónikus hörghurut fullaszt
neked nőtt oxigénmegkötő képességed
lebegsz lelketlen kapcsolataidban
kristálytiszta vonzerőddel
minden levegőt magadévá tettél

Kovács Daniela: Mindenségeddel egy
Szűk odújából kibútt már az éj,
s ím, homlokára szűz tudatlanul,
ezüst pókhálót sző a holdkaréj,
s ében hajába csillagport gyalul.
Míg körém nő a messze, a távol,
rád gondolásom örvénnyé dagad,
s a rólad zengő szívem dalától
szememben meleg, sós forrás fakad.
Fakadjon csak, nyomában hadd égjen
mindaz, miben a tegnap árnya él,
hogy nélküled úgy kellene élnem,
mint baltájától lehullt baltanyél.
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Jaj, ez az árny, mikor magja kel ki,
megbénít, lélekvérem issza, rág,
s én, nyomorék, mint aki elfejti,
hogy ökle nincs, ha bántják, visszavág.
Hisz ott voltam, lélekharcot vívtam,
míg rajtad csorbult sorspöröly és kés,
s kövült fájdalmamban, féltve bíztam,
hogy megtörnöd e gyötrelem kevés.
Vizemen viszlek, izmos zsineggel,
amelyet úgy húzok magam mögött,
mint sugarát a Nap, midőn reggel
kibuggyan és fürdeti a rögöt.
Vonszollak, viszlek, magammal húzlak,
te, mélyülő Mélység, Bércmagasság,
engem is a szívós vágyak húznak,
s hogy élhessenek, szükségük van Rád.
Ha könnyel kell írni, azzal írom,
hogy talptól arcig elszánás temet,
és tüzét öntöm itt, e papíron:
NEM TŰRÖM EL, HOGY ELVESZÍTSELEK!

Tóth-Hekkel Arany: Görnyedt csöndem
Karom tárom, messzire vágyom.
Szívhangod lüktet bennem,
Hétrét görnyedt a csöndem.
Lelkem ráncaiban arcod látom.

38

FRISS ÍRÁSAINKBÓL 2.
Szívhangod érzem, lüktet vérem.
Léptünk koppan valahol,
Lelkem a múlttal dacol.
Kezedben kezem, mégsem érem.

Szabó Eszter Helka: Két hortobágyi haibun
I.
Nem idilli puszta. A földhányások tövében katáng kéklik.
A horizont sárga, összeszorított szája mögött nőnek a titkok.
Apró tanya jön. Kik élnek benne? Hogyan? Hahó! Van ott valaki?
A mezőn két kócsag lépked. Tulajdonosnak képzelik magukat.
A szegények pusztája fölött egy héja írja reményköreit.
Begördül a vonat a Hortobágyi Halastó megállója elé.
Nád között tó les.
Szárazságot hoz Isten.
Halak halódnak.
II.
Ohat-Pusztakócsra érünk. Most leszállnék, gondtalan turista.
Nem tehetem. Tovább kell utaznom Füzesabonyig.
Hatvanhét éve ávósok terelték a pusztára azokat a nyomorultakat.
„Magukkal fogjuk megzsírozni a földet” – mondta az ávós.
Sokuk útjának ez volt a végállomása: Kócspuszta. Álnok délibáb.
Képtelenség, hogy ennyire gazdag lett volna akkor ez a vidék,
ilyen sokféle gyommal, bogárral, madárral, meg a vadlovakkal.
A táj elszürkül az emlékekben. A vámpír Nap kiszívja
a foglyok erejét. Fogynak, mint a felhők a mezők fölött.
Fáj a kelő Nap.
Túlélni a mát muszáj.
Várj meg, holnapom!

39

KÉPZELD EL… – IRODALMI FOLYÓIRAT 2019/4. SZÁM

Bernáth Csaba: Pusztaság – Éden
Szívem eső, hideg eső,
nem találom a száradást.
Szívem éjszaka, korom éjszaka,
sehol nincs nap és sugara.
Lelkem kristály, fehér hó,
nem lát napi megnyugvást.
Lelkem homály, ködös őszutó,
keresi unottan unott önmagát.
Testem fáradt, régen beteg,
nincs rá gyógyszer, gyógyír.
Testem lelkemmel sokat átélt,
mindinkább egyre csak sír és sír.
Gyere velem hasadáskor, örök szerelmem,
pitymallatkor átölellek, befedlek, megígérem.
Egy jobb világba indulok, hisz sokan hiszik,
örök boldogságunk gyermekeink tovább viszik.

Szohner Gabriella: Apevák II.
Ne
kérdezd
sorsomat!
Bűn, kárhozat,
pokol kulcsa az!
Szép
csendben
búcsúzol.
Fáraszt a lét,
látom arcodon.
***
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KUTASI HORVÁTH KATALIN: KÖNYVAJÁNLÓ
Bornemisza Attila: Emberarcú magasságok című kötetéhez
Egy személyes hangú, bensőséges könyv ez, a sosem hamvadó és száradó virágoknak, a porcelán metaforákkal ékes, erős zeneiségű, egy-egy
nagy sóhajra feltörő verseknek a tárháza, hol esdekelnek vagy álomköntösben járnak a strófák. Bornemisza Attila úgy adja át a költeményeket, mint az illatos,
elbűvölő rózsákat, s általa nappal is álmodhatunk. A képzelet-álomvalóság síkján egyformán láttató, szuggesztív képeket fest, ahol
a gondolatpárhuzamok
ritmikájában, az érdekes, egyedi szókapcsolatok, jelzők mellett az
ellentétek is jól megférnek.
A költő szerelmes az
életbe, a szépségbe, a
művészetbe, a gyönyörű érzésekbe. Tapogatózva keresi a csodák
közt az örökkévaló
kincset, s a rejtélyek
kulcsát. Békevágya; a
szülőhaza, az ősök, a
költőelődök, a kortárs művésztársak iránti elfogódott szeretete, hódolata is megmutatkozik episztoláiban, evokációiban; s feltűnik életének
egy-egy mozzanata is. Ha tehetné, vállaira venné a világot. A múltban, a
mitológia birodalmában, a jelenben és az érző szívekben egyformán
otthonra talált.
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KUTASI HORVÁTH KATALIN:
ALKOTÓI KÖZELKÉP – SZOHNER GABRIELLA
Szohner Gabriella a Verslista által kiírt nyílt pályázatokon jól szerepelt, helyezett is volt, szép sikereket ért el az Irodalmi Rádiónál, a Toll
és Ecset „Életcéljaim” novellapályázatát is megnyerte. Igazán örülünk,
hogy nemrég tagjainkhoz csatlakozott.
– Gabi, mivel Hatvanban születtél, tanultál, és itt is élsz, biztos erősen
kötődsz a városhoz. Mit jelent számodra?
– Az óvodámat, az iskolákat, szeretett pedagógusokat. A volt Jereván
presszó csokifagyiját, amiből nem győztünk eleget enni, a már nem létező Arany Fácán szórakozóhelyet, ami tiltott volt a Bajza Gimnázium
tanulóinak, a két mozit – már egyik sem létezik. A régi buszmegálló mögötti park gesztenyefáit, a padokat, ahol randevúzgattak a fiatalok, a
régi kastélyban működő és az újonnan épülő kórházat, ahol dolgoztam.
Gyermekkort, ifjúságot, megélhetést. Büszke vagyok, hogy 2017-ben
városunk a Legvirágosabb város I. helyezését érte el.
– Mesélnél gyermek- és ifjúkorodról, tanulmányaidról?
– Akkoriban nem történt semmi különleges. Tettem a dolgom, tanultam,
segítettem a szüleimnek, rengeteget olvastam. Különleges volt, ahogyan
együtt éltünk, egy udvaron a nagynénikkel, nagybácsikkal, gyerekeikkel,
nagyszüleimmel. Én voltam a legelső unoka, nagyon sok figyelem és szeretet áradt felém. Az általános iskola után a Bajza József Gimnáziumban folytattam a tanulmányaimat, akkor indult egy egészségügyi képzés,
érettségivel, szakmával. Mindenáron orvos szerettem volna lenni, hogy
később meggyógyítsam a szeretteimet. A mai napig nem bántam meg a
döntésem, bár a hosszú évek alatt sok minden megváltozott. A kórházat
most is nagyon szeretem, önkéntes munkát végzek jelenleg is.
– Mi a szakmád? Mivel foglalkozol?
– Végzettségem szerint felnőtt szakápoló vagyok, erre építettem több
felsőfokú képesítést, legutoljára egy mentálhigiénés szakasszisztensi végzettséget. A nyugdíj előtti tizennégy évet a szociális ágazatban töltöttem,
a Szent Erzsébet Idősek Otthonában voltam főnővér és mentális szakem-
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ber. Nagyon szerettem ezt a munkát, itt teljesedtem ki, itt éreztem meg
először, hogy amit tapasztaltam, tanultam, valahogyan át kell adnom azoknak az embereknek, akik bajban vannak. Az idősektől nagyon sokat lehet
tanulni, ha megnyílik a szívünk. Én tőlük tanultam bölcsességet, elfogadást,
el nem múló reményt és hálát. Közöttük költözött a szívembe a hit.
– Mikor, kinek vagy minek a hatására kezdtél el írni? Milyen jellegű írások voltak ezek? Milyen témák foglalkoztattak leginkább?
– Már a kórházban töltött évek alatt is éreztem, hogy valami ficereg
bennem, figyeltem a pályázatokat, egy novellámmal első helyezést értem el. Később tudatosan figyeltem az emberek természetét, személyiségét, reakcióikat. Mire elérkezett a nyugdíjazás ideje, tudtam, hogy
novellákat, könyvet fogok írni. Így született meg első kötetem, a „Tépett kendők”, mellyel fő célom volt, hogy folyamatában megmutassam az
emberi lélek fejlődését, az „érésünk” sarokköveit. Hogyan jutunk el a
huszonéves lázadozásoktól a hetvenéves bölcsességig, hogy tudjunk
visszapillantani, értékelni, bocsánatot kérni. Célszerű a könyvet az elejétől olvasni, mert így lesz igazán követhető ez a folyamat.
Második kötetem, a „Koszorút fontam magunkból” inkább a kapcsolatainkról szól, emlékeken, történeteken keresztül mutatja be kötődéseinket. Az egyik az egyén útja, a másik az egymással való törődés, vagy
nem törődés feldolgozása.
– Vannak kedvenc íróid, költőid? Esetleg példaképed?
– Szeretem, hogy József Attila, Ady, Radnóti, Juhász Gyula vagy Móra
Ferenc művei minden korszakomban mást mondanak. Ifjúságom meghatározó regénye az Üvöltő szelek volt, aztán elolvastam pl. Zola, Hugo,
Steinbeck, Németh László műveit. Már válogatósabb vagyok. Az örök
kedvenc és példakép Fekete István marad, aki olyan közel állt a természethez, hogy az már majdnem isteni. Írói jelmondatomat is tőle választottam: „Én is csak a szavakkal játszom, amelyek mögött talán ott
van a valóság, amiről szintén nem lehet tudni, hogy micsoda.”
– A pályázatokra benyújtott írásaid alapján azt gondolom, inkább prózaíró vagy. Szoktál verseket is írni? Örömmel vettük, hogy az apevafolyamba is bekapcsolódtál, s meg is nyerted az egyik fordulót.
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– A versírással a Verslista felhívására kezdtem foglalkozni. Elsősorban
a próza az igazi szerelmem, de nem zárom ki, hogy egy-egy vers is papírra kerül majd.
– Hol olvashatjuk még írásaidat?
– Novelláim megtalálhatók az Irodalmi Rádió honlapján, a szerzői
blogomban, egyet-egyet feltöltök a társasági oldalra is. Jelenleg már 21
antológiában szerepelnek írásaim, és a Holnap Magazin online felületén.
– Melyik eredményedre vagy a legbüszkébb?
Boldog vagyok, mert a pályázataim az ország minden részében sikeresek, s már felkérést is kapok. Két legfrissebb díjam: 2018-ban elnyertem az Irodalmi Rádió Legjobb Prózaírója címet és az OMLIT Magyar
Prózáért Irodalmi Díj I. helyezését.
– Mivel foglalkozol szívesen az íráson kívül? Van esetleg hobbid?
Szeretek kézimunkázni, kötök, hímezek, gobelint varrok. Csinosítgatom
a házunkat, udvarunkat, világmegváltó beszélgetéseket folytatok tízéves unkámmal. Sokat utaztam külföldön és itthon. Most minderre kevesebb a lehetőségem, erőnk, egészségünk fogyatkozik.
– Milyen céljaid, vágyaid, terveid vannak még?
Anyukám munkáslány, egyszerű, de nagyszerű emberek gyermeke. Apukám nem sokkal a születésem után Kanadába emigrált, művészlélek, festett, szobrászkodott, könyvei is jelentek meg. Kék vér van az ereiben.
Következő célom minél többet megtudni az apai családról, talán meg is
írni, és kiadni. Öt fiútestvérem van Kanadában, nekik, és az én gyermekeimnek, hogy megismerjék a gyökereiket.
– Így legyen! Eredményeidhez gratulálok, további sikereket kívánok!
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