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Kedves Olvasó! 
 

 Képzeld el… című irodalmi folyóiratunk ez évi hatodik – megjelenésétől 

számított 60. – számában 24 szerzőtől 6 prózai művet és 37 verset olvas-

hatunk: verses meséket, parafrázist, ars poeticát, haikukat, mindennapi, 

sokszor borongós szösszeneteket, elégikus dalokat, álomidézést, őszinte 

vallomásokat, élettörténeteket, emlékekből font koszorúkat. A közvetlen 

hangú írások segítségével átélhetjük a vágyak szárnyalását, a magány fáj-

dalmát, de egy kis derültséget, derűt is lop némelyik a napjainkba. Persze 

szabadságunk korlátai is még nyilvánvalóbbá válnak pár mű által. Az őszi és 

a téli, az ünnepi hangulatok mellett megidéződik maga az elmúlás, a veszte-

sek szívével érezzük át a betegek és a magára maradottak helyzetét. 

 Beszámoló található a Sodrásban 2019 bemutatójáról, négy kötet – 

Jalcs Irén, Klotz Mária és Kalocsa Zsuzsai könyveinek – jellege körvonala-

zódik az ajánlókban, a közelképből megismerhetjük egy kicsit jobban a 

2019. évi Kortárs Magyar Irodalomért Díj tulajdonosát, Szabó Edit Irmát.  

 Egymás írásaiban érdeklődéssel való jó elmélyülést, nagyon kellemes ol-

vasgatást, igazi lelki feltöltődést, újabb és hosszan tartó ihletet kíván: 
 

 Kutasi Horváth Katalin szerkesztő 

 

*** 

Fehér Martin: Ketten egyben 
 

Engedd, hogy érezzem 

megint, ahogy tested bája 

int egy újabb lázadásra! 

Mondd, meddig érhet 

el a vágy, ha kettőnk sorsa 

egy pillanatba lobban át? 

Miért nem jut időnk egymásra? 

Mikor az éj leple gyorsan 

elrohan, sosem érhet boldogan 

egy másik szív varázsa? 
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Császár József: Nyúlvár 
 

Nyúl úrfi békésen szundikált a fűben, 

tehette nyugodtan a sűrű erdőben. 

Nem tudja, aludt még, vagy már fel is ébredt, 

valaki rágcsálta távol a fakérget. 

Megdörzsölte szemét, a fülét hegyezte, 

hol van a zaj helye, rögtön felfedezte. 

Csendben odaosont, látta, amit látott, 

egy hód rágcsálta ott a finom faháncsot. 

– Jó napot, hód uram – üdvözölte szépen –, 

nagyon vigyáz arra, ne maradjon éhen! 

 

– Nem az evés fontos, a kéreg jólesik, 

de a java még csak eztán következik. 

Átrágni a törzset, hogy a fa kidőljön, 

és feküdjön szépen előttem a földön. 

Legallyazom, aztán tovább darabolom, 

hódvárat építek itt, ezen a tavon. 

A tavat a hegyről táplálja egy patak, 

a medren átfolyik, aztán továbbhalad. 

Ott, azon a helyen egy gátat építek, 

jól mennek a dolgok, nemsoká kész leszek. 

Lesz titkos bejárat, lesz egy fészeküreg, 

boldogan játszhat majd az apró hódsereg. 

Hárman, négyen, öten elférnek ott vígan, 

hancúrozhatnak bent az alomforgácsban. 

– Szerencsés véletlen, hogy épp itt pihentem, 

az építtetéshez meghoztad a kedvem! 

Egy igazi várat el tudnék képzelni, 

napfényes tóparton lustán heverészni. 

Jól belakmároznék, ha kedvem úgy tartja, 

az erdő, a tisztás egy nagy éléskamra. 
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Azután megkérnék egy szép nyúlmenyecskét, 

megosztanám vele a váram belsejét. 

Nemcsak a belsejét, az egész környéket, 

az erdőt, a tisztást, a tiszta kék eget. 

Együtt hallgathatnánk a patak csobogását, 

szép madárkoncertet, lombok susogását. 

Születne sok kisnyúl, nevelném, gondoznám, 

mit nyúlnak tudni kell, mind megtanítanám. 

Ne haragudj, kérlek, én itt csak beszélek. 

Építenél nekem? Meg sem kérdeztelek. 

Fizetségül hoznék egy nagy adag répát, 

a káposztaföldről finom, friss káposztát. 
 

– Nem bánom, üsse kő, a munkát vállalom, 

az enyémmel végzek, tiéddel folytatom. 

Kész is lesz a várad, kell hozzá három hét, 

de megkérlek arra, jelöld ki a helyét! 
 

Gondolkodott a nyúl, járkált és makogott, 

aztán csak elmondta, végül mire jutott: 

– Egy partközeli hely nagyon is jó lenne, 

nézhetném a tavat minden áldott este. 

Az esti tó felett száz csillag ragyogna, 

békák brekegése álomba ringatna. 

A vár pontos helyét, kérlek, te válaszd ki, 

olyan helyen legyen, hadd lássa mindenki. 

Nem vagyok hencegő, de nem baj, ha látják, 

hogy felvitte Isten nyúl úrfinak dolgát. 

Én most el is megyek, nagy kalandok várnak, 

nem lesz tőlem nyugta a sárgarépának. 

Káposztát, lucernát mind végigkóstolom, 

ha kutyák üldöznek, mind faképnél hagyom. 

Nem zavarlak tovább, most már el is megyek, 

három hét múlva majd, ígérem, itt leszek. 
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Elindult nyúl úrfi kalandot keresni, 

a hód hozzáfogott tovább építeni 

a saját hódvárát. Mikor befejezte, 

nyúl úrfinak várát azonnal elkezdte. 

Először is talált egy gyönyörű helyet 

a parttól nem messze, a nyúlnak is tetszhet. 

Agyagot, köveket és faágat hordott, 

komoly munka folyik, már messziről látszott. 

Hogyne látszott volna, egyre növekedett, 

ahogy telt az idő, egyre magasabb lett. 

Az állatok mind a csodájára jártak, 

és terjedt a híre a csoda nyúlvárnak. 
 

Várának híre a nyúlhoz is eljutott, 

magát nem kímélve rögtön hazafutott. 

Futott árkon, bokron, szedte az irháját, 

azt hitte, ki látta, hogy kutyák hajszolják. 

Majd hirtelen megállt, mert eszébe jutott 

a fizetség, mellyel a hódnak tartozott. 

Rögtön tett egy kunkort, ki a répaföldre, 

fölkapott egy répát, s már futott is vele. 
 

A tópartra érve majdnem hanyatt esett, 

de nem, mert a lába földbe gyökerezett. 

Ily pompás palotája senkinek sincsen, 

amit csak elképzelt, volt is azon minden. 

A hód éppen úszkált, a nyulat meglátta, 

a hatalmas várat büszkén mutogatta. 

Nyúl úrfi most rájött, nagyon melléfogott, 

mikor nem mondta el pontosan a dolgot. 

A part közelében épült meg a vára, 

teljesen a vízbe, és nem a tisztásra. 

A part egyik fele víz, a másik mező, 

hogy nem figyelt erre, nehezen érthető. 
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Hogy jut be a várba, a hód megmutatta, 

a nyúl meg is rémült, mert a bejárata 

a víz alá rejtve volt bizony eldugva. 

Bejutni nem lehet, csak víz alatt úszva. 

 

A balszerencsés hírt mindenki megtudta, 

azóta nem vágyik egy nyúl sem hódvárra. 

Elgondolkodott a hódunk az eseten, 

és másnak hódvárat nem épít sohasem. 

Hibáztak mindketten, azért elismerték, 

majd a sárgarépát végül csak megették. 

 

 

Sági Klári: A számok lázadása 
 

Nyugis nap. Hétfő. A fű se nő. Esik az eső. A férjem és a fiam dolgozik. 

Ráérek, se kert, se udvar, nincs takarítás és főzés sem. Ma lazulok! - 

határoztam el, ebben az időben úgysem lehet mást csinálni. Ez ritkának, 

és az életemre egyáltalán nem jellemző alkalomnak számít, ki kell tehát 

használnom. Okosan! Igen ám, de mivel? Olvassak, rejtvényt fejtsek, 

rendszerezzem az iratokat? – szedtem sorra. Nem, az iratokkal nem 

foglalkozom, mert az is munka, és én ma nem dolgozom. Rejtvény – dön-

töttem, azt úgyis nagyon kedvelem.  

Előkaptam egy vicces talányokat tartalmazó lapot, s nekiültem. Szépen, 

kényelmesen bekuckóztam az ülőgarnitúra sarkába, puha párnákkal kör-

bebástyáztam magam, és hajrá. Könnyű volt, tíz rejtvénnyel percek 

alatt végeztem. Ez nem kihívás! Keresnem kell valami mást – gondoltam, 

és matatni kezdtem az újságok között. 

SUDOKU, ez az, kiáltottam egyet hangosan. Már régóta fontolgatom, 

hogy kipróbálom ezt a típusú fejtörőt, de mindig halogattam. Számok, 

matematika, ez nem a legerősebb oldalam. Figyelmesen elolvastam az 

utasításokat, tanácsokat, hogy minél jobban megértsem. A feladvány-

ban egy nagy négyzetet kilenc kisebb részre osztottak. 1-től 9-ig ter-
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jedő számokkal úgy kell helyesen kitölteni, hogy semelyik sorban, osz-

lopban és a vastag vonallal bekeretezett 3 x 3–as négyzetekben szám 

ne ismétlődjön. Néhányat előre beírnak, ezekhez kell igazítani a többit. 

A lap utolsó oldalain a megfejtés is megtalálható.  

Ceruza, radír a kézben, kezdhetjük. 

 Az első rejtvénynél puskáztam, a másodiknál is, meg a harmadiknál. 

Hasznos volt a csalás, mert világosabb lett a módszer.  

Megfogadtam, ha törik, ha szakad, a következőt megoldom. Néztem, ír-

tam, figyeltem a sorokat, az oszlopokat. Totózgattam, hová mi kerüljön. 

Nagyon csalafinta, jó kis feladvány, különösen egy kezdőnek. Kínlódtam, 

rakosgattam a számokat, de nem sikerült. 

Hű, most pihennem kell, iszom egy pohár teát, gondoltam, ez segít. Így 

is tettem, majd felfrissülve újra próbálkoztam. Jó néhány perc múlva 

vibrálni kezdett a szemem, hasogatott a fejem, zsibbadt a kezem. Nem 

adhatom fel, képes vagyok megbirkózni ezzel a fránya sudokuval, tanult, 

diplomás ember vagyok, igaz, nem matekzseni. Ez egy játék, csak nem 

kell hozzá három egyetemi diploma! 

Így meditálgattam magamban, amikor észleltem, hogy egy pocakos 6-os 

kiemelkedik, és rám kiabál: 

– Nem veszed észre, hogy rossz helyen vagyok? Keresd meg a jó mezőt! 

Ebben az oszlopban már van egy hatos. 

Fel sem ocsúdtam, mire az egyik hattyúnyakú, karcsú 2-es fogott ékte-

len sikoltozásba: 

– Velünk, kettesekkel miért nem törődsz? Még egyetlenegyet sem he-

lyeztél el közülünk.  

Nem sok időm volt elmerengeni a történteken, mert a lomha, öreg 9-es, 

mint rangidős, nekem támadt: 

– Nem fogod megoldani, nem értesz te semmit! Összevissza pakolászol 

minket, szégyent hozol a logikára, a számok csodás világára. Nem tűrjük! 

Na, erre már csak egy módon reagálhatok, azonnal meg kell találnom a 

helyes megoldást. Kiradíroztam mindent, s újra nekiveselkedtem. Fi-

gyeltem, de az egyik sorba valahogyan két büszke 5-ös, de egyetlen 

kacskaringós 4-es sem került.  
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Hirtelen arra lettem figyelmes, hogy az összes dühös 9-es a fejét csó-

válja, majd int egyet, mire minden szám megmozdul, még azok is, amiket 

előre megadtak. Nekem rontottak, rám támadtak. Két gombóc 8-as rá-

telepedett a szememre, hogy ne lássak, a 4-es számok összecsippentet-

ték a fülcimpáimat. Az ujjaimat a 3-as ejtette rabul. Jézusom, hallot-

tam a saját rémült hangomat, de a csata nem ért véget. Minden 1-es, 

mint a nyíl böködte a testem. A leggonoszabbak a 7-esek voltak, de 

mind tépett, marcangolt, ahol ért. Rángattak rendesen. 

De az már a férjem volt, ő rázogatott. 

– Ébredj fel, ez csak egy rossz álom! Ne kiabálj, nincs semmi baj! – 

szólt. 

Még mindig szakadt rólam a víz, amikor később elmesélte, miként talált 

rám. Kezemben a rejtvényfüzettel hadonászva egyfolytában azt ordí-

tottam, hogy „Hagyjatok békén, ne bántsatok!” Kérlek, kedves számok, 

kíméljetek, inkább soha többé nem fejtek sudokut. Ígérem! Megígérem! 

 

 

Kovács Daniela: Csak a verset ne 
 

Ha gőgöd szele haragra gerjed, 

fedd be bús éjjel fényivó szemem, 

szállj irdatlan, álnok pörbe velem... 

Engem bánthatsz, de ne bántsd a verset! 

 

Zavard össze lélekvizem fodrát, 

légy sírom, máglyám, bitóm, bilincsem, 

hisz a mélyben mindig többre vittem... 

Szidj, de ne tépázd dús rímem bokrát!  

  

Sokvágyú lelkemet vesd csak meg, lásd, 

a büszke lázongást elviselem, 

nevess gúnyosan gyermek-hitemen... 

Engem bánthatsz, de a verset ne bántsd! 
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Mukli Ágnes: A békés eltávozás  
Parafrázis Ady Endre versére 

 

Egyszer eltűnsz majd, holdvilágom, 

csendesül éltem, de nem bánom, 

nincs esély a halállal szemben, 

ha legyőz, senki se keressen! 

 

Nincstelen vagyok itt a földön, 

nincs, ki altasson, ki felköltsön, 

nincs, ki értem könnyeket sírjon, 

létem kacat, széttépett limlom. 

 

Érveltem én, a sors nem barátom, 

szívtelen senki palettámon, 

magamat szürkén tüntetem el, 

testetlen lelkem semmi legyen! 

 

Kísért egy dal, egy szótlan sanzon, 

az utcán bánt a szleng, a zsargon, 

csak pofonokat hagyok hátra, 

úgy szököm át a másvilágra. 

 

Volt, nincs, a létem múló lábnyom, 

dús erdő zsongta hét határon, 

kenderkócos vetésen, sárban, 

perccel lebben a nagyvilágban. 

 

Hadd felejtsen, aki csak látott, 

ki ártott, már többet ne ártson, 

ki valaha szeretett engem, 

szívemből kérem, hogy felejtsen! 
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Zuhanni vágyom végtelenbe, 

Istent kérem, lelkem eressze, 

emlékeim viszem magammal, 

egybegyűjtött kincsem, hatalmam. 

 

Boldogtalanul voltam boldog, 

szövetkeztem a Nappal, Holddal, 

magamban sírtam útra készem, 

életem egy a halál kezében. 
 

 

Gáthy Emőke: Luca 
 

Cirokseprű cirokseprű 

Köröz itt felettem 

Valamit valamit 

Valamit feledtet 

Békét az emberrel 

Se té se tova 

Hőstelen énekel 

Luca a boszorka 
 

 

Bernáth Csaba: Bizony 
– mindennapi szösszenet – 

 

megettem kenyerem javát 

eltékozoltam rengeteg évet, hónapot, órát 

senkire nem hallgattam sohasem 

eszem után mentem mindig rendületlen 

milliárdnyi csillag volt éjjelente fölöttem 

csak az egy szerencsés hiányzott nagyon 

robogva elrohant mellettem elég rendesen 

ha megáll egyszer, én ütöm agyon 
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becsapott ajtók, örökké szétvert zárak 

parttalan veszekedések, felesleges viták 

vittek a gyűlölködés nagyasszonyához 

minek bejáratát nem tudjuk sosem lezárni 

ha el akarsz menni, menj el 

ha el akarsz felejteni, felejts el 

az út végén azonban nem foglak várni 

 

 

Kutasi Horváth Katalin: Borongó 
 

Dereng a képzeletemben 

elvesztett édenem 

üdvözítő deleje. 

Paradicsom kúszik 

a ködbe búvó 

fák magasába. 

 

Éretlenek között 

kipirosodva 

betelik sorsom. 

 

Támaszom megbír, 

míg élek, 

s egyre mesésebb 

jövőt remélek, 

bár félek: 

kitűzve már az a nap, 

mi nékem utolsó. 

 

Kiszívja vérem a kor, 

míg oldalam 

 végzetem harapdálja,  
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s míg bandukolok, 

rám mered újra 

és figyelmeztet 

elhullott koponyája, 

hogy minden 

elmúlik egyszer. 

 

S miért is 

lennék kivétel, 

hisz magamat látom 

a kiszáradó fában, 

a beérni készülő 

termés húsában, 

s a karóra tűzött, 

elhagyott, s felemelt 

állati koponyában. 

 

Ha elmegyek 

mindegyik önmagam 

mellett az úton, 

csodálkozva nézem, 

ha így megsokszorozva 

szemlélem létem, 

miért vagyok 

hát ennyire 

árva?! 

 

 

Herczeg-Vecsei Katalin: Válság 
 

Egy magányos szó 

árválkodik a lapon 

és az elmémben. 
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Császár József: Mormota 
 

Fent, a magas hegyen lakik a mormota, 

a szép hosszú telet ő végigaludta. 

Tavasz van, tavasz van, a gyomra azt jelzi, 

épp itt az ideje étel után nézni. 

Mormotamama morcos, mogorván morog: 

– Az eszed mindig a hasad körül forog. 

Hisz alig aludtál vagy hat-hét hónapot, 

előtte megettél jónéhány falatot. 

De a kis mormota csak tovább nyavalyog: 

– Anya, az éhségtől a szemem is kopog. 

– Tápászkodj fel, lelkem, és ki a szabadba, 

terem már a friss fű ott, a hegyoldalba’. 

Ki is ment, és evett négy-öt hónapon át, 

naponta többször is kitömte a gyomrát. 

Szép kövérre hízott, pocakot eresztett, 

unszolta az anyja, így mindent megevett. 

– Egyél, fiam, egyél, közeleg a hideg, 

kinek zsírja kevés, az bizony didereg. 

Beköszöntött a tél, rendben elvackoltak, 

és az új tavaszig nagyot szundítottak. 
 

 

Horváth-Tóth Éva: Hazavágyódásom 
 

Zsibbadó csendben csorgó árnyékok 

szökkennek fokonként a grádicson. 

Fiterészik egy keringő bogár, 

kitinje koppan, aztán tovaszáll. 

Viszi hártyás szárnyán tekintetem, 

amíg csak tudom, mohón követem, 

pedig messze már, akár kis falum. 

Közben megremeg az alkony, s reám hull. 



FRISS ÍRÁSAINKBÓL 3. 

 

13 

A szívemet vádlón hasogatja 

a tanyát vert honvágy, egyre jobban. 

Hagyom, hogy az esteledő táj 

hömpölygő fekete hullámán 

gondolatom vitorlát bontson, 

s a hiány szele belekapjon. 

Emlékeim neszezve bontják 

csomagjaik barna papírját, 

hullik elém a sok utcanév, 

elfeledett perc, megannyi kép. 

 

A fehérre meszelt kőhíd alatt 

csobogó zavaros folyó szalad, 

a nádasban zizeregnek a rigók, 

a szellőn szálló tücsök-dal illanó. 

A dombtetőn ülve a napszentület 

úgy csorog színeivel lelkembe, 

hogy úgy érzem, Isten ölel keblére. 

S a csillagok! Ében lombon ringó 

lélek-termések, arany rózsabimbók. 

 

Gyerekkorom udvarán állt egy fa, 

feketén pislogott a meggy rajta, 

érzem fanyar ízét terülni számban. 

Nincs már ott, áganként elkorhadt, 

gyökerei pihennek a föld alatt. 

Vajh megismernek még, ha sétálok 

a talpam alá simuló utcákon? 

Oly sok minden múlott el az idővel, 

csak hozzád vágyódásom szüntelen. 

*** 

Állandóan frissülő irodalmi pályázatok a 

http://poeta.hu/ingyen oldalon 
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Petres Katalin: Téli haikuk 
 

Hó-csipkék szállnak, 

apró tündérek tánca: 

él tél varázsa. 

Jégvirág virít 

ablakunkon, Fagy apó 

szép ajándéka. 
 

 

Kristófné Vidók Margit: Halhatatlanok 
 

Hajlongó hófehér szirmokon 

eső csordogál, bánat zihál 

elfelejtett, régi sírokon, 

és borzong a nyugtalan világ, 

csöndjébe csüggedt fájdalom váj. 

Lángokban lobogó emlékek, 

kis kincsei a múló létnek, 

emlékszel? – Bennem, mint végtelen 

film, pereg újra a pillanat, 

ölelnélek, hol vagy…? – kérdezem. 

Árnyak osonnak a sírkertben, 

hozzájuk szólok: – Te, Te vagy az? 

Szél lebbent fátyolt, nincs felelet, 

borostyán simul rád – megágyaz, 

betakarnak hulló levelek. 

Kérlek, adj fényt hosszú utamon, 

reményt adj! - Nyugtasd meg lelkemet, 

legyél te a szelíd fuvallat, 

bús magányban gyógyír sebemen, 

ködvilágban a fényzuhatag. 

Emlékekből koszorút fonok, 

halhatatlan gyöngy benne a perc, 

szenvedő gyászom egyre csorog, 

újra él most minden másodperc, 

miközben ezernyi láng lobog. 
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Dobó Georgina: Ha 
 

Ha a lombjukat hullató fák el tudták volna mondani, mennyire szerettelek 

És szeretlek még most is, 

Ha a földre hulló tarka falevelek mind vörösek lennének, és visították 

volna érzéseim irántad, 

Nem itt tartanánk, kéz a kézben járnánk. 

Ha a tavaszi szellő mosolyt csalhatott volna orcáinkra, nem így alakult 

volna az Élet. 

Hogy sajnálom-e? 

Soha nem tudjuk meg. 

 

 

Szűcs Terézia: Palika, a cintányéros 
 

A helyi zeneiskolában megalakították a fúvószenekart. A fiatal zené-

szek sokat készültek az ünnepségekre egyénileg is, de gyakoriak voltak 

a zenekari próbák is. Zoli bácsi, a zenekar vezetője hatvanas évei ele-

jén járt, és szívügye volt a zene. A zene volt az élete, a zenekari mun-

kában nem ismerte a tréfát az amúgy jó humorú vezető. A magas, kissé 

testes férfi ősz haját kicsit hosszabbra hagyva, hátra fésülve hordta. 

Tanítványai kicsit nevetségesnek tartották, hogy a karnagy nadrágját 

mindig rögzítette derékszíj és nadrágtartó is. Elő sem fordulhatott 

olyan, hogy nyakkendő nélkül jelenjen meg valahol. Tudása és elhiva-

tottsága azonban vitathatatlan volt, és ezt a tanulók is tudták. Kottá-

kat másolt, szólamokat írt, biztatta, tanácsokkal látta el a fiatalokat, 

és még logót is tervezett a zenekarnak. Nem volt könnyű dolga, hiszen 

diákjai nagy része még nem érte el a huszadik életévét sem, és ebben a 

korban nehéz őket motiválni. Lelkesedése azonban átragadt a tanítvá-

nyokra, akik szorgalmas és ügyes csapat lettek, így egyre gyakrabban 

hívták meg őket a községi rendezvényekre.  

Történt egyszer, hogy a cintányéros beteg lett, így a települési ün-

nepségre helyettesről kellett gondoskodni. Zoli bácsi igyekezett meg-
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oldani a helyzetet, hiszen a himnuszt kellett játszaniuk, amiben ugyan 

mindössze egy cintányérütés van, a „megbűnhődte már a nép” résznél, 

ez a cintányérütés azonban nélkülözhetetlen. Szaladt fűhöz-fához az 

ütősök között, hogy ki érne rá, de az egyik elutazott, a másik nem ért 

rá. Végül nagy nehezen talált egy tanulót a zeneiskolában, aki elválla l-

ta a feladatot. 

Palika két éve tanult zenét. Nem volt nagy tehetség, de szerette, hogy 

képes arra, hogy megszólaltasson egy hangszert, szerette a zeneiskola 

hangulatát. A többiek kicsit bamba kamasznak tartották, olyannak, aki 

nehezen fogja fel, amit mondanak neki. Kicsit kövérkés, szemüveges 

gyerek volt, akit boldoggá tett a lehetőség, hogy Ő is játszhat a zene-

karban, és kaphat logóval ellátott nyakkendőt. Titkon abban reményke-

dett, hogy talán végleg bekerülhet a csapatba, ha a beugrós fellépés jól 

sikerül. A zenekarba bekerülni azért is volt vonzó számára, mert remél-

te, hogy így lesznek barátai, akik egyébként visszahúzódó természete 

miatt nemigen akadtak, de leginkább azt remélte, hogy így Ágika is fel-

figyel majd rá, aki fuvolista a zenekarban. Elhatározta, hogy ha sikerül, 

akkor elhívja Ágikát moziba, és magában megállapította, hogy náluk ösz-

szeillőbb párt el sem tud képzelni, hiszen a kislány – ki természetében 

és alkatában is hasonlított rá –, pufi, szemüveges lányka, de Palival el-

lentétben Ő igazi tehetségnek számított a zenészpalánták között. Pali 

ugyan izgult kicsit, de arra gondolt, hogy egy cintányérütés nem a világ, 

és ez az egy ütés beviheti őt a zenekarba és Ágika szívébe. 

Elérkezett az ünnepség napja. A zenekar már délelőtt próbált, ahol Zoli 

bácsi Palika fejébe verte, hogy nagyon figyeljen, mert a „meg”-nél kell a 

cintányért összeütni. A rendezvény előtt szépen felöltöztek, fehér ing, 

sötét nadrág, és Palika boldogan kötötte nyakába a zenekari logóval dí-

szített bordó nyakkendőt. Berendezték a zenekarnak kijelölt részt 

székekkel, és kirakták a kottaállványokat is. Palika szíve repesett az 

örömtől, mikor meglátta, hogy a kottaállványokról is széles, díszes sza-

lag lóg, a zenekar logójával.  

Felsorakoztak a közönséggel szemben, ahol a település elöljárói, a pol-

gármester, az iskolaigazgató, a református és a katolikus pap ült az el-
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ső sorban. Nagyszabású esemény volt, hiszen az új óvoda átadására ke-

rült sor. Palika észrevette, hogy még az országgyűlési képviselő is részt 

vesz az ünnepségen. Mindenki ünneplőben jelent meg, és az eseményhez 

méltóan komoly arckifejezést öltött magára. A település apraja-nagyja 

megjelent, hiszen a hivatalos átadás után különböző programokkal szó-

rakoztatták a lakosságot, a gyerekeknek játszóházat, bábszínházat 

szerveztek, a felnőtteknek pedig koncert zárta a napot.  

Egyre inkább megtelt a tér, az átvágásra váró nemzetiszín szalag már 

ki volt feszítve az épület bejárata előtt. Zoli bácsi felemelte mindkét 

kezét, jelezve a zenekarnak, hogy figyeljenek, mert hamarosan kezde-

nek. Az ünneplő tömeg is érzékelte a készülődést és elcsendesült. Ek-

kor Zoli bácsi még egyszer végignézett zenekarán, vizslatva, hogy min-

denki rá, mint karnagyra összpontosít-e, és Palika leolvasta a szájáról, 

hogy neki még azt is odasúgta, hogy „Palika, a meg-nél”. Palika visszain-

tett a szemével, hogy érti a feladatot. Egy pillanatnyi rövid csend, majd 

a zenekar elkezdte játszani a himnuszt.  

 „Isten, áldd meg… és ekkor megtörtént. Egy hatalmas cintányérütés 

törte ketté a dallamot. Zoli bácsi keze megállt a levegőben, láthatóan 

levegőért kapkodott, a zenekar tagjai pedig rájőve, hogy mi történt, 

fuldokolva próbálták tovább játszani a himnuszt. A helyzetet csak az 

mentette meg, hogy a jelenlévők meghallva, hogy a zenekar játszik, be-

csatlakoztak és énekelni kezdtek, így a himnuszt a közönség szépen el-

énekelte. Zoli bácsi arcán váltakoztak a színek, hol fehér volt, hol zöld, 

hol vörös, attól függően, hogy a szégyen, az elkeseredés, vagy a harag 

vette át a hatalmat a lelkében. Megpróbálta tovább dirigálni zenészeit, 

de közben jól látta, hogy míg Pali szégyenkezve álldogál, a többiek alig 

tudják játszani a szólamokat, szinte hangszereik mögé bújva, fuldokolva 

nevetnek. Palika arca vörös volt a szégyentől, és tudta, hogy ebből nem 

lesz zenekari karrier. Forgott vele a világ és azt kívánta, hogy bárcsak 

eltűnhetne innen, bárcsak megnyílna a föld a lába alatt.  

A rendezvény végén Zoli bácsi odalépett Palikához. 

– Pali! A cintányérütés a „MEGbűnhödte már e nép”-nél van, nem az „Is-

ten, áldd MEG a magyart”-nál! 
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Lovas Zsuzsanna: Nem olyan rég volt 
 

Nem olyan rég volt hogy megismertelek 

ősz volt peregtek a rézszínű levelek 

Aztán jött a nyár egy napsugár 

néha még ránk kacsintott 

majd suhant tovább 

 

nem olyan rég volt hogy megismertelek 

akkor már egyikünk sem volt kisgyerek 

mégis 

arcod mozdulatod hangod és kezed 

rögtön megsimogatta kérges szívemet 

néhány pillanat és néhány óra 

beszélgetésünk hosszú sora 

egy pár ital 

vörösbor pálinka 

és megtudtam hogy életünk alkonya 

ott lebeg már fejünk felett 

pedig nem olyan rég volt 

hogy megismertelek 

 

szerettem volna ha visszajön a nyár 

az ősz halkan lábujjhegyen szalad tovább 

meleg és lágy napsugár szórja ránk 

fénylő mosolyát 

de nem ezt mondtad 

 

elmondtad életed 

pedig nem olyan rég volt hogy megismertelek 

 

szeretném hogy még itt legyél velem 

mert nem volt rég hogy megismertelek 
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szeretném 

ha hosszú vidám és derűs lenne az ősz a tél 

én még évekig hallgathatnám a hangod 

és táncolhatnánk a város kopogós kövén 

 

a nagy fekete madár kibontotta szárnyát 

repülni szeretnénk az éj múzsacsókos vágyán 

apró nyomot hagyni a leomló köd felett 

mert csak most adta az ég hogy 

megismertelek... 

 

 

Blažekné Benik Mária: Álmomban 
 

Álmomban repkedtem 

Mint egy riadt kismadár 

De megfogtál 

És markodba zártál 

Éreztem kezed csodás melegét 

S riadt szívem  

Nálad megpihent 

Mert tenyeredben 

Nyugalmat talált 

 

 

Győri Nagy Attila: Támaszom 
 

Menedék. Az vagy nekem, egy 

óvó balansz e zavarosban. Távoliak 

a szürke árnyak közeledben, védő 

szárnyaid sugallata nyugalom. 

Maradj mellettem! 

Maradj szüntelen! 
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Nem félek így a félelmetesektől, 

a zord árnyak okozta rémülettől. 

Világod óv, s én is óvlak hálául 

biztonságos partjaidnak. 

Örökké tartson! 

Tartson örökké! 

Nyugalmadból merítek mára, 

holnapra, élvezve e perceket. 

Köszönöm a léted, áldást 

küldök a találkozásnak véled. 

Te vagy a támaszom. 

Egyetlen támaszom. 

Szeretlek. E szó oly kevés, s 

kimondani is egyszerű. Többet 

érdemelnél, mégsem kéred. 

Ezért élek érted. 

Ezért élek halálomig érted. 

  

 

Herczeg-Vecsei Katalin: Spirál 
 

Csigavonalban 

csak csavarosan járok. 

Kijutok innen? 

 

 

Klotz Mária: Boltkórosság 
 

1. 

 

– Jaj, de trendi vagy! – állapítottam meg. 

– Hú, ilyen menő ruci nekem is kell! – kiáltottam. 

– Hol vetted? – kérdeztem. 
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– A Marks & Spencerben – felelte büszkén Orsi. 

Amikor a barátnőm belépett a terembe, elállt a lélegzetem. Úgy állt 

rajta az új ruhája, hogy azt még egy manöken is megirigyelhetné. Cso-

dálatos zöld, selymes anyagból varrták, és olyan sikkesen állt rajta, 

hogy elfogott a vágy, ilyen nekem is kell. És a cipője? Az valami fan-

tasztikus! Magas, vékony sarokkal, kicsit hegyes orral, a maga bárso-

nyos feketeségében, egyszerűen szenzációs. Ilyenre is szükségem van! 

A sárga lakk táskája? Nahát azzal a nagy fekete csattal, azt hiszem, 

lenyűgözött. Na meg a kiegészítők! Olyan nyaklánc nélkül nem mutat a 

gyönyörű ruha. Gyöngyei csak úgy csillognak! Feltétlenül hozzá tartozik. 

Arra is vágyódom. És a karkötő hozzá – naná, hogy az enyém lesz! 

Másnap délelőtt elindultam vásárolni. Beléptem a csillogó-villogó üzlet-

be, és már ki is szúrtam a csodálatos rucit. „Abból kérek egy 44-es mé-

retet” – szóltam az eladónak. Nem is kellett odajönnie, már meg is ta-

láltam, és vittem egyenesen a próbafülkébe. 

Hú, de jól áll – állapítottam meg. Csakúgy feszül! És milyen csini rajta az 

a csavar! A színe meg egyszerűen pompás, jól illik a hajamhoz és a sze-

memhez! 

Teljes mámorban és megelégedéssel indultam a pénztárhoz, ahol pikk-

pakk kifizettem a nem kevés forintot, és már indultam is tovább a cipő-

boltba, hogy megvegyem a kiszemelt lábbelit, a táskával együtt. Talál-

tam is ugyanolyan feketét, mint ami tegnap Orsin volt. Szuperül állt, 

meg is vásároltam egy 39-es méretűt. A lakktáskát is kifizettem, és 

már két hatalmas papírzacskóval a kezemben repdestem az örömtől, 

hogy enyém minden, amit akartam. 

Éppen a mellette levő kis üzletben találtam rá a gyöngynyakláncra és a 

karkötőre. Természetesen megvettem azokat is, mert hát azok is hoz-

zátartoznak az őszi szerelésemhez. 

Hazafelé menet szinte szárnyaltam a boldogságtól, hogy na most aztán 

hú, de jól fogok kinézni. Otthon fel is próbáltam mindent, és a férjem 

elé állva megkérdeztem: 

– Na, milyen vagyok? 

Ő csak annyit mondott: – Nincs még elég rongyod? 
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2. 
 

– Képzeld, óriási leértékelés van a C&A-ban! Az ötven százaléknak a fe-

léért lehet vásárolni. Biztos, hogy ma bemegyek és feltöltöm a már el-

avult ruhatáramat – újságoltam a férjemnek, aki éppen forró kávéját 

kortyolgatta. 

– Na ne! – válaszolta. Annyi rongyod van, hogy már nem tudod hova tenni. 

Egyből felment a pumpám, és csak annyit mondtam: – Azért is vásárolni 

megyek! 

Erre kitört belőle: – Minek? Szükséged van valamire? Mindenből nem 

egy, hanem több darabod van. Van számos kabátod, számtalan szoknyád, 

megszámlálhatatlan felsőd, egy csomó egybe ruhád! Minek még egy ka-

cattal több? 

Szomorúan hallgattam, de belül pipa voltam, hogy mi a fenének szól bele 

már megint a dolgaimba. 

– Igazad van, de most annyira olcsó minden! – tettem hozzá. És már 

mindenem elavult. 

– Ha már ott vagy, nemcsak egy darabot fogsz vásárolni, hanem mert 

olcsó, sokat. Majd jössz haza jól felpakolva. Különben is vége van a 

nyárnak, már nem kellenek a nyári cuccok. A pénzről nem is beszélve, 

csak szórod! Gondolkozz! 

Ahogy befejezte a mondandóját, elgondolkoztam, nincs-e igaza. Tud-

tam, hogy de igen, ennek ellenére mégis űzött a vásárlási vágy, hogy in-

duljak, próbáljak, vegyek. Felmentem a hálószobába, hogy szétnézzek a 

ruhásszekrényemben, hátha mégis szükségem van valamire. Megdöb-

benve láttam, hogy alig lehet már becsukni az ajtaját, annyi gönc roska-

dozik benne. 

Na, szép! – gondoltam. Hova fogom pakolni a cuccokkat, amiket ma ve-

szek? – járt át a gondolat. Nem fér el már semmi. És különben is, még 

mindenem divatos, mutatós. 

Lejöttem a nappaliba, és fájdalommal átitatva, de mégis beláttam, nem 

kell semmi olyan ruhadarab, ami miatt egy csomó pénzt kidobnék. 

- Mégsem megyek sehova! – közöltem férjemmel. – De akkor elviszel va-

lahova kirándulni. Ma szombat van, ráérünk. 
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- Az jó ötlet! – tette hozzá, és már készülődtünk is a nyárvégi kirucca-

násra. 

 

 

Szabó Eszter Helka: Helyzetjelentés ideátról 
 

A steril kórteremből erős húgyszag árad. 

Nem tehetnek róla. Domináns férfivizelet. 

Klórszag is lehetne, vagy a halál szaga. 

A lépések jaja nem látszik a műanyag padlón. 

A járókeret gumija csusszan bagolysurrogással. 

Az élet éle tompul, mint a gyengülő szívhang. 

Füstszakaszhatár. Az ajtó önműködő csukódását 

biztosítani a végső pillanat fogja, de még vár. 

Fáradtság ködje üli a lány arcát. Apját látogatja. 

Bírni kell, a szeretet áramlásában bízni kell! 

Érzi, ahogy félelme falja a testét. A harmadik 

emelet igazán nem sok. Kifullad, mire felér. 

A lifttel új, hordágyas beteget szállítanak. 

Az apja lepedőjén felgyűrődik az aggodalom. 

A levegőben atomi részecskék reszketnek. 

 

 

Szabó Eszter Helka: Helyzetjelentés odaátról 
 

A bagolyasszonyka-léptű öregasszony átbucskázott 

a halálba. Nem tudni, mekkora a távolság az innenső 

és a túlsó világ között. Még senki sem mérte meg. 

Az öregasszony teste mindössze a csontváz tömege, 

az összeaszott bőr és a tönkrement belső szervek. 

Összesen harminchárom kilót nyomnak. 

A lélek súlya 21 gramm. 1907-ben mérte meg egy orvos. 

Ma már tudják, hogy a halál beállta után a test izzadni 
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kezd, azért veszít a súlyából. Az az amerikai mérés 

hat holttesten történt. Gyanítják: semmit sem bizonyít. 

Az öregasszony lelke vajon hol járhat, morfondírozott 

az orvos, mert valaminek lennie kell odaát: pókfonál 

a két világ között, elválaszt és összeköt. 

Minden ember lelke más alakú, más tömegű. Miből van? 

A szeretet a lélek legfontosabb alkotóeleme. 

A lélekben ott van a tudás tömege és a tettek súlya. 

Ha benne úsznak a szándékok, mit érnek tettek nélkül? 

A halálhír, amit közölnie kell, nagyot koppan a padlón. 

A lélek az orvos feje fölött köröz. Kacag. Végre szabad! 
 

 

Domokos Edit: Kismadár  
 

Kicsi vagyok, nagy Világban,  

Kapaszkodok egy faágban.  

Billegek még szárny-próbálva, 

Ne nézzél rám fejcsóválva! 
 

 

Tóth-Hekkel Arany: Útközben  
  

Arcpíron izzik 

a vágy 

Bíborba feslik 

a nász 

Áhítat... 
  

Bevégeztetett 

múlás 

Titkok rejtjelzett 

síkján 

Ád utat...

 Tán kigyúl a fény- 

lámpás 

Válj tűzzé remény - 

ádáz 

Láncolat! 
  

Vágy – nász 

lámpása hunyor’g 

Múlás 

mezsgyén hamva csor’g 

Kárhozat!  
*****
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Kutasi Horváth Katalin: Beszámoló az  

Sodrásban 2019 című kötetünk bemutatójáról 

  

2019. október 23-án kellemes, szép időben, a gyönyörű őszi színek-

ben pompázó Bikás park mellett, a Kelenföld Montázs Központban tar-

tottuk idei Sodrásban kötetünk bemutatóját. Minden készen állt dél-

után egy órára a tágas aulában, és több szerző is átvette már az anto-

lógiát, azonban nem mindenkinek sikerült időre megérkeznie a helyszín-

re, ugyanis az ünnep miatt egy kicsit beállt a forgalom.  

Tatáról könnyebb volt ide eljutni, mint a főváros egyéb pontjairól, és 

bizony volt, aki Abdáról vagy éppen Mátraházáról érkezett, bár az is 

igaz, hogy aki Rozsnyóról jött el, bőven időben helyet foglalt, hogy 

meghallgathassa az antológiából válogatott szép írásokat Bakonyi Orso-

lya és Faust Pintér Lilla előadásában. 

A kezdés egy kicsit csúszott, a színházi ötperc hosszabbra nyúlott, 

de egy kis pezsgővel nedvesítettük torkunkat, és egy kis édes vagy sós 

aprósütemény is vidámabbá tette, oldotta a várakozás perceit. Készült 

néhány fotó is időközben az átvett kötetekkel, illetve az időmúlatás 

dokumentálására. 

Aztán nemsokára az antológia kiadója, a Vizuális Pedagógiai Műhely, 

valamint a Kortárs Magyar Irodalom – Barátok Verslista csoport vezető-

jének, Baranyai Attilának a nevében köszöntötték felolvasóink a szerző-

ket, családtagokat, ismerősöket, érdeklődőket, majd megkezdődött a 

művek és előadóik segítségével egy felemelő irodalmi lélekutazás. 

A felolvasott művek közé 46 szerző írásai kerültek be. Elsőként ars 

poeticákat, íróelődöket idéztek meg az előadók: József Attilát, Krúdy 

Gyulát; s olyan írások felolvasására került sor, melyekben a szerzők 
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őszintén vallottak a költészethez, a könyvhöz, az íráshoz való viszonyu-

lásukról, a Múzsa csókjáról, a belső, önfeledt szárnyalásról, azaz magá-

ról az írásról. 

A következő részben a valóság és a vágyak birodalmában szárnyal-

hattunk: az álmodozás, a lélekszárnyalás, a vágyakozás, a sorsvarázslat 

és a szerelem, a szeretett lény elvesztésétől való félelem, vagy annak 

fájdalma járta át a verseket. 

A következő blokkban az Élet tengerén szörfözve, Adyt megidézve 

(Az Értől az Oceánig) a Honnan jöttünk? Hova tartunk? Hogy tudunk la-

vírozni? kérdésekre találtuk meg a válaszokat a felolvasott művek se-

gítségével. 

Még inkább mélyre, fájóra sikeredett a bemutató utolsó része, a ha-

lál témája körül tekeregtek az örvények, több megható pillanatot is 

szerezve a hallgatóknak és a felolvasóknak ezáltal, de épp ezért nagyon 

emberivé lett az amúgy is bensőséges kötetbemutató. 

Nem volt semmiféle akadály. Igaz, egy kicsit örkényi módon kikap-

csolt az egyik mikrofon, talán szüksége volt egy kis időre, hogy elgon-

dolkodhasson valamelyik vagy több felolvasott művön… És ugyan kábel-

cserére is szükség volt menet közben, de ezáltal csak még igazibbá vált 

minden. Hisszük, hogy tartalmas útravalóval bocsátottunk el mindenkit, 

miután egy kicsit még koccintottunk és falatoztunk, és mindenki ráhan-

golódott hullámainkra, sőt: azóta is Sodrásban van.  

Néhányan még jó ideig beszélgettünk egy közeli kávézóban, így vált 

teljessé ez a nap! Igazán sajnálhatja, aki valamilyen okból nem jött el.  

A bemutatóról azonban felvétel is készült, amit majd ők is megtekint-

hetnek: 

https://youtu.be/a3XkoBPlSJw -- https://youtu.be/-_ZJqAzVaJ0 

https://youtu.be/-_ZJqAzVaJ0


KÉPZELD EL… – IRODALMI FOLYÓIRAT 2019/6. SZÁM 

 

28 

 

 



FRISS ÍRÁSAINKBÓL 3. 

 

29 

Kovács Daniela: Örökkön köszönöm 
 

Köszönöm, hogy tenyeredre vettél, 

s óvtál, mint a legbecsesebb kincset, 

úgy öleltél, mint tenger a szirtet, 

mint hajlékony fát az izmos repkény. 

 

Köszönöm, hogy igaztükröm voltál, 

balzsamom, melytől lohadt a lázam, 

engesztelőm, menedékem, házam, 

Te, áldott Templom, magasztos Zsoltár.  

  

Köszönöm, hogy mint a héj a magot, 

védtél, ha láttad, lelkemet tépik, 

s felemelve a csillagos égig, 

halálodig nem fáradt a karod. 

 

 

Kutasi Horváth Katalin: Szóbulimia 
 

1. 

Egyre csak falom a leírt szavakat. Az elhangzottakat kevésbé, azokat in-

kább elidegenítem magamtól. Valahogy nem a gyomromnak, nem az ízlé-

semnek, nem a lelkemnek valók. Rohamszerűen, szinte váratlanul tör rám 

viszont az olvasási vágy. Mintha hirtelen éheznék meg. Beindul a fékez-

hetetlen inger, betegesen elkap a hév, s azonnal falnom kell. 

Ilyenkor ki kell kapcsolnom a külvilágot valahogy, türelmetlenül keresem 

hát a lehetőséget, hogy magamra maradhassak, akár csak szimbolikusan 

is, s habzsoljam végre a számomra oly fontos lelki táplálékot, a választé-

kos, igényesen megformált szavakat. Mintha régóta éheznék rá, s amo-

lyan elvonási tünet lenne, kívánom a kárpótlást, s jaj annak, aki ilyenkor 

az utamba áll! Persze próbálom titkolni visszafojthatatlan vágyam, mert 

bizony nem túl korszerű, nem is túlságosan illő, sőt azt hiszem, elavulttá 
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váló szükséglet ez, de érzem: kitör rajtam a bennem megaludt indulat, ha 

nem jutok az adagomhoz. A belső kényszer éppoly nagyúr, mint maga az 

egyre türelmetlenebbül jelentkező szükséglet. A mindennapi környeze-

tében meg nem értett lélek falánksága ez... Mértéktelenül kanalazom a 

finomságokat, figyelem közben a lelki rezdüléseket, elismerem, alaposan 

ki vagyok éhezve a választékos, érzelemdús kifejezésekre. Még az ide-

jétmúltnak titulált lelki fröccsökkel is szívesen leöblítem őket. De jaj! 

Túlcsordul bennem a szép szó lassan... Vigyázni kell, mert sok lesz a jó-

ból, az értékesből, és végül szétfeszül a bensőm. 

Muszáj kiadnom magamból! Lejjebb kell nyúlnom. Fel kell szabadítanom, 

ami bennem munkál. Ki kell írnom magamból, ami felhalmozódott ben-

nem. Nem maradhat ott sem az, amit láttam, tapasztaltam, sem az, amit 

olvastam, sem az, amit közben felfedeztem, amit megértettem, és ami-

re jutottam. Eltelít, puffaszt mindez, s a végén még megpukkadok! 

Könnyítenem kell magamon. Árad a lélek, föltolul a sok-sok szó… Írok. 

 

2. 

Jó vicc! Azt mondja, nincs ideje írni. És mit látok? A sokadik kötete je-

lenik meg. Alig van itthon, de ha mégis, akkor csak körmöl vagy pötyög. 

Folyton ír. Állandóan elzárkózik a maga kis világába, hozzá se lehet na-

gyon szólni. Órákig elvan úgy, hogy felém se néz, élek-e vagy halok-e, 

nem eszik, nem iszik, ki sem mozdul a kuckójából. 

A csuda mindenségit! Hogy tud ennyi minden kijönni a fejiből? Honnan 

szedi ezt a sok mindent? Ez valami kórság? Csak úgy ontja magából a 

szavakat! Megállíthatatlanul. Ha nem ír, akkor meg olvas. A változatos-

ság kedvéért… Gyűlnek a könyvek a polcokon, szaporodnak a könyvszek-

rények, és az ágyneműtartóban, a szárítóban, sőt lényegében már min-

denhol könyv van. Ha meg nem könyvet tart a kezében, akkor a monitort 

stíröli. Falja a szövegeket, és nem fekszi meg a gyomrát az a sok betű! 

Bár többször bevallotta: émelyeg, szédeleg. Hiába mondom, hogy keve-

sebbet üljön a gép előtt, meg hogy vigyázzon a szemére… Mintha csak 

nagy ritkán jutna olvasmányhoz, mintha ki lenne éheztetve, mintha nem 

olvasott volna mindig is rengeteget! 
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Hát ezért fáj olyan sokat a feje! Nem nehéz kitalálni. Nincs is rajta mit 

csodálkozni, nem kell ehhez idegorvos. Hisz zsong a feje a sok betűtől! 

Nem ismer határt. És mégis hova vezet ez? Ki kéne kapcsolnia néha.  

A gépet is, és magát is. 

 

 

Horváth-Tóth Éva: Aki vagyok 
 

Rajz vagyok üveglap alatt, 

akit feszít kemény ráma. 

Néma kiáltásom elhal, 

szénporomba sorvad a hang. 

 

Kávéfolt vagyok abroszon, 

mert renitens cseppem csorgott 

inkább mellé, s hagyott nyomot, 

mint feloldódjon a kortyban. 

 

Hanyagul az ágyra dobott 

sál kötött szálain vagyok 

megbújva a pillanatban 

egy kedves illat. Elkopok. 

 

Vita közben a lenyelt szó, 

amit már sosem mondanak, 

elfojtanak, de maradok 

rabul ejtett, igaz gondolat. 

 

Novemberi rügy az ágon, 

kinek gyenge kis szirmai 

nem láthatnak napvilágot, 

egy elkésett élet vagyok. 
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Hóbucka vagyok árnyékban 

konokul a sárpáncélban, 

de akkor sem olvadok el, 

benn ragyogok reményekkel. 

 

Lebbenő csend a percben 

'ki óra mutatóján reszket, 

s nyíló ajak sóhajában 

szertefoszlok, odaveszek. 

 

 

Fehér Martin: Légyott 
 

A tekintetek zavarba ejtő  

szögben hajlanak meg, s  

minden elkezdett mondat  

céltalansága visszazuhan:  

 

Egy meghittségbe zárt, 

öntisztuló csendbe, ami  

egy mesterkélt változata  

a magára hagyott szíveknek. 

 

Talán a magány csak a lélek 

egyre ismétlődő fagykorszakait 

jelenti, miközben minden szó  

mögött ott lapul egy meggyőződés: 

 

Jobb lenne szembesülni a szótövek 

égető felületeivel, és megfigyelni, miként 

képződnek az érkezésünkre.  

Majd helyet cserélni velük. 
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Dobó Georgina: Reggeli haiku 
 

Tél van mégis, a 

Nap lágy sugara ébreszt. 

Későn keltem tán? 

 

 

Ordas Andrea: Őszi vigasztaló 
 

Megint itt a nyúlós és szürke idő, 

Emlékeid a nyárból gyorsan vedd elő, 

Vagy nyúlj csak bátran a vidám tavaszhoz, 

Bármit, csak ne sírj, kérlek, ne panaszkodj! 

 

Mert kell ez is, szükség van most erre, 

Hogy láthasd a jót, ha sorsod rosszul menne, 

Hiszen jó nincs a rossz nélkül soha, 

Az élet, hidd el nekem, nem mindig mostoha! 

 

Gondolj csak bele, a kánikulában 

Hányszor vágytál erre, hogy hűsölj a szobában, 

Vagy dermesztő, fagyos, cudar hideg télbe', 

Nem vágyódsz vissza a szürke őszi szélbe? 

 

Te is tudod, mindenben látható a jó, 

Hisz nemcsak lavinát okoz a túl sok hideg hó, 

Hanem hóembert is csak abból gyúrhatsz, 

Vagy hógolyó csatákat hó nélkül hogy vívhatsz? 

 

A felhő néha, igen, eltakarja a napot, 

De van, hogy épp erre vágysz, éppen ezt akarod, 

Hisz enyhülést is a felhő okozhat neked, 

Nemcsak borúd, de derűd oka is ez lehet. 
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Rajtad múlik, sorsod épp hogy látod! 

Egyedül te formálod a saját világod! 

Örülj a napnak, esőnek, viharnak és szélnek! 

Tudod, vannak emberek, kik az utcán élnek! 

 

De te? Hiszen te nem nyomorogsz, 

A gondod az, hogy a pénzedet beoszd, 

De van mit! Neked csak beosztani kell! 

Még csak nem is egyedül magadra költöd el. 

 

Van családod, szülőd, két kar, mi átölel. 

Veled alszik, és reggelente érted kel, 

S ha ez sem elég, hát csak hallgasd a madarakat, 

Most ugyan itt az ősz, de te lásd ebben is a nyarad! 

 

 

Mayer Zsó: Eltérő utakon 
 

Az átlagosnál sokkal hidegebb szokott lenni azon a bakonyi településen, 

ahol gyermekkoromat töltöttem. Az emlékeim között kutatva sokszor 

érzem a csontig ható, szinte fájdalmat okozó hideget. Vaskályha, majd 

később cserépkályha őrizte a meleget. Lehullott az első hó. Az emberek 

behúzódtak kintről, s odabent folytatták az immár megszokott, hagyo-

mányos munkát. 

Kedvelt szokás volt régen a tollfosztás, alkalmat adott az összejövete-

lekre a duruzsoló kályha melegében. Általában a tél derekán gyűltek 

össze a lányok és asszonyok, hogy közösen tisztítsák meg a libákról, ka-

csákról letépett tollat. Egy nagy asztal köré ültek. A fosztani való toll 

nagy halomban púposodott, majd közös erővel munkához láttak. Este az 

éppen soros gazdaasszony gondoskodott ételről-italról. Fazékban gyön-

gyözött a teavíz, vagy bort forralt. Ízletes pogácsát, süteményt sütött, 

ha a szorgos kezek megpihennek, legyen mivel kínálni a munkálkodókat. 

Tollfosztás közben vidám történeteket meséltek egymásnak, énekeltek, 
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iszogattak, jókedvben teltek az órák. Ha magamra húzom pehelypapla-

nomat, gyakran peregnek előttem a régi idők emlékmorzsái. Érzem a toll 

friss illatát, a könnyű pehely lágyságát. A macskák összegubódzva do-

romboltak a kályha mellett, csak akkor riadtak fel, ha kutyaugatás hal-

latszott kintről. Márpedig ez gyakran megesett. A tollfosztók között 

akadt olyan lány, akinek udvaroltak, kedvese várta a ház kapujában, 

hogy hazakísérhesse. Ilyen szerelmespár volt Mariska és Zoli. Kezdet-

ben a lány titkolta érzéseit a fiú iránt, kerülte, ahol csak tudta. Visel-

kedésének oka eltérő vallásukban rejtőzött. Mariska katolikus, Zoli re-

formátus vallású volt. A templomban sem láthatták egymást. Bálban, 

vagy vasárnap délutáni sétáláskor találkozhattak. 

A legény anyja nagyon szerette volna menyeként látni otthonában a 

szép, szorgalmas lányt. Fia majd kicsattant az örömtől, ha Mariskát ha-

zakísérhette, vagy ha egyáltalán láthatta. Zoli édesanyja okos asszony 

lévén, fia boldogságát mindennél fontosabbnak tartotta. Gyakran kül-

dött apró ajándékként hímzett zsebkendőt, egy csokor virágot, szép 

piros almát fia választottjának, szeretete jeléül. Ilyenkor a lány arca 

még szebben sugárzott, szemei fényesebben ragyogtak. No de Mári né-

ni, Mariska anyja, Zoli iránti nemtetszését minden adandó alkalommal 

kinyilvánította. A fiú hiába igyekezett a legjobb szándékkal megfelelni, 

segítségét felajánlotta, ha bármire szükségük lenne, szívesen segít.  

Az asszony elutasította. Legnagyobb bűne református vallásában rej-

lett Zolinak.  

A falu lakóinak többsége református, a kisebb része katolikus volt. 
 

„Református a reformátushoz, 

Katolikus a katolikushoz való.”  
 

Mári néni, a lány anyja töretlen volt ebben a hitében, ugyanúgy, mint 

vallásában. Erős akaratú mindenben, a lányának nem engedheti meg, 

hogy más felekezetből válasszon magának párt - vallotta. 

Mariska és Zoli mindennek ellenére jó ideig kitartottak egymás mellett, 

kísérte párját a tollfosztásból haza, találkoztak néha a bálban, kettes-

ben sétáltak. A zord anya eltökélt volt, nem engedte a fiatalok szerel-
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mének beteljesülését. Lánya egyre szomorúbb lett, Zoli is kénytelen 

volt tudomásul venni, hogy a szeretett lány nem lehet az övé. A bánatos 

fiú munkát keresett és talált a közeli városban, így elköltözött falujá-

ból. Anyját is csak néha látogatta meg fájó sebei miatt. Ilyenkor hallott 

Mariska felől: „Éli mindennapjait, dolgozik látástól-vakulásig, bálba nem 

jár” - mesélte édesanyja szomorúan fiának. 

Az évszakok egyhangúan váltották egymást, a lány napjai ugyanígy tel-

tek. Gyorsan híre ment a faluban, mely Mariskát sem kerülte el - volt 

kedvese, az új lánnyal karöltve látogatta meg édesanyját, kit hamarosan 

feleségül vesz. „Ő református, illik Zolihoz” - Mári néni mindezt termé-

szetes módon közölte lányával. 

- Igen anyám, ő illik - válaszolta Mariska, szemei könnybe borultak, de 

nem sírt.  
 

Ezúttal jutott el a fontos felismeréshez gondolatban a lány: nem ra-

gaszkodott eléggé volt párjához. Anyjának görcsös ragaszkodása hité-

hez erősebb volt lánya boldogságánál, és ő inkább a könnyebb utat vá-

lasztotta. Nem harcolt, beletörődött anyja akaratába. Nem engedte el 

a mama a lányát akkor, amikor el kellett volna... 

Mariska, immár túl a hetvenen, egyedül él szülei házában. Sok cica, ku-

tya, baromfi veszi körül barátságával. Nagyon szereti a gyerekeket, 

élénken mesélt, mikor Györgyivel meglátogattuk. 

Elmondott egy történetet. 

Lányom annak idején mindössze ötéves lehetett. 
 

- Jaj, a kutyának mellénye van! Milyen szép a ruhája! – kiáltott Györgyi 

az ugráló kutya láttán. 

A Foltos nevű házőrző ugyanolyan volt, mint aki jelezte Zoli érkezését a 

tollfosztó ház kapujába, hogy Mariskát hazakísérhesse… 
 

(Bár eltérő utakon, de minden vallás ugyanahhoz az Istenhez vezet.) 

*** 

Kortárs magyar irodalom oldal a Facebookon: 

https://www.facebook.com/kortars.magyar 

https://www.facebook.com/kortars.magyar
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Herczeg-Vecsei Katalin: Ridegség 
 

Száraz falevél: 

kegyetlen, dermesztő szél 

könnyű játéka. 
 
 

Kristófné Vidók Margit: Ennyi volt... 
 

Egyedül bolyongtam, aludt a város, 

bennem dúltak sötét viharok, 

guruló cseppek állták el utamat, 

úgy éreztem, mindjárt meghalok, 

de nem engedtek el a tegnapok. 

Nem látta senki sem könnyeim, 

e vad világ mennyire sivár, 

szeretnék hangosan üvölteni, 

visszhangozzon utcák kövein  

a fájdalom, mely lelkembe váj. 

Bolond lány! Hideg az éj, ne tovább, 

lázálmaim sikoltják nevedet, 

halni vágytam, míg érted reszketek, 

jeges éjszakában izzó szenvedély, 

csábító álomként lépked felém. 

Sóhajoktól hűvös a lehelet, 

benne látlak, nézel... emléked betemet, 

zúgó szélben hangodat hallom, 

csak egy ölelésre szomjazom. 

Mégis elengedlek, légy szabad, 

képzelet voltunk, mely elhamvadt, 

jégből lett tűz és ködös pára, 

ez volt a kezdet, a végzetem, 

melynek füstté vált a lángja, 

széthasadtunk, égtünk... miközben 

elvérzett létünkben újrateremtődtünk. 
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Tóth-Hekkel Arany: Lesz-e még?  
 

Lesz-e még tűz a csókjaiban? 

Mámoros, bódult éjszakán… 

Vajh’ őriz-e még álmaimban? 

Vagy rejt a VAN rovátkáján. 

  

Élet dobosa, a létnek fokosa, 

Lábam nyomán karikázó.  

Volt, nincs szerelem letűnt nyara, 

tűzcsókjaival bódító. 

  

Vérszagú párnámon aléló, 

halálszagú lehelete 

orromban időz. A rozsdálló 

nyelve vetkőztet pőrére. 

  

Csöndzugomban terpeszkedve hál 

vélem. Lesz-e még kegyelem? 

A szűnő fájdalom ministrál. 

Magához vonz árva csöndem. 

 

 

Sági Klári: Kinga története 
 

Régi, hűséges, de kissé hiú barátnőm, Kinga bajba került. Mint mindig, 

most is a vállamon sírta el bánatát. Ültünk a nappalim kényelmes fotel-

jaiban, finom rozé bort nyalogattunk és bőgtünk. Egy idő után igyekez-

tem összeszedni magam, mert ugyebár nekem kellett volna vigasztal-

nom, s az mégsem járja, hogy együtt zokogjak a bánatos barátnőmmel.  

A bajt egy levélváltás okozta. Balga Kingám egy alapos összeveszés után 

egy dühös levelet fogalmazott meg a férjének, Balázsnak. Kézzel írta, 

mert utálja a modern kütyüket. Jól megnyugodott, mire végzett hara-
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gos irományával. Úgy érezte, most aztán jól beolvasott a párjának, s 

ezzel be is fejezte eme nemes akcióját. Arra azonban már nem fordí-

tott elég figyelmet, hogy - később maga is bevallotta – vádaskodó, szin-

te teljesen alaptalan, valótlan állításokat tartalmazó üzenetét jól eldug-

ja, elrejtse. A férj megtalálta. 

Megtalálta és nem hagyta annyiban a dolgot. Ő is alkotott egy választ, 

hasonló stílusban, cinikusan. Erre a levélre meg az asszony akadt rá, na-

gyon könnyen, mintha direkt neki hagyták volna ott a konyhaszekrény 

egyik fiókjában, amit naponta többször is kinyitogatott főzés közben. 

- Most képzeld el, azt merészelte nekem írni, hogy sziszegek, mint egy 

kígyó. Én, aki a legszebb, legfinomabb stílusban beszélek. Ezt mások is 

elismerik – mérgeskedett. – Kicsúfolt, mert nem szeretem a számítógé-

pet, meg az okostelefonokat sem. Tehetek én róla? Ő nem engedett ta-

nulni, fejlődni, pedig én nagyon akartam. Fontoskodik, fújtat rám. 

- Jó, de nézzük csak, azért nem bántál kesztyűs kézzel a pároddal! - 

idéztem a részletet, s közben halkan megjegyeztem, ez valóban eléggé 

sziszegős. 

Tudnod kell, hogy csak azért ragadtam tollat, hogy elmondjam, mindig 

tudtam számtalan szállodai ügyedről, a kis partnereiddel folytatott 

szédelgő, szánom-bánom kapcsolatodról. Tűrtem szorongva szégyenem. 

Hallgattam, a családi béke miatt nyeltem eleget. Te pedig szabadon 

szárnyaltál, mit sem törődve azzal, hogy szétzúzod szép, szilárdnak 

hitt szerelmünket. Színház, színjáték az élet – mondtad mindig, de én 

balga azt hittem, hogy egyszer majd szétoszlik szeszélyed, s szökevény 

szerelmed szünetre lel. 

- Jaj, valóban eltúloztam, biztosan szipogtam fogalmazás közben. Állí-

tásaimat sem tudom bizonyítani, de annyira jólesett leírni, mindenáron 

bele akartam tiporni a lelkébe, mert csúnyán megbántott. Olyat mon-

dott, ami a szívembe markolt, s tudod, az a legszörnyűbb, hogy 15 éves 

házasságunk alatt ezt még sosem mondta. Akkor most miért?  

- Nézd, Kinga, én is száz éve ismerem Balázst, kár volt ilyen marhasá-

gokat összehordanod. Biztos vagyok abban, hogy sosem csalt meg, nin-

csenek és nem is voltak szeretői. Én egy cseppet sem csodálkozom a vá-
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laszán. Tudod, „amilyen az adjonisten, olyan a fogadjisten”. Meg is ér-

tem, de természetesen nem értek vele egyet, amikor ezt írja: 

Sok zagyvaságot tartalmazó írásodra reagálva, kérlek, gondold át a kö-

vetkezőket: Ki teremtett neked luxust? Kinek volt felelősségteljes, fo-

lyamatos, jól fizető munkája? Ki volt közülünk az, aki nem dolgozott, 

akinek soha nem volt hivatása? Remélem, nem felejtetted el, hogy a 

munka, a gyerekek, a rongyrázós programokon való megjelenés mellett 

egy férfinak, még ha férj is, másra is szüksége van. Igen, de te azt 

egyre kevésbé adtad meg. Fogyatkoztak, fogytak az intim együttlétek, 

csak azt nem értettem, mi a fene fárasztott ki nap, nap után.  

Kinga szemét törölgetve, még mindig pityeregve folytatta:  

- Ha így gondolkodik rólam, akkor nagy a baj. Én okoztam, mert érzé-

keny és kényes vagyok, s a megbántásra elhamarkodottan válaszoltam. 

A sok „f” sem tetszik, csúnya szó jut róla eszembe. 

Miután alaposan kielemeztük mindkét levelet, teljesen egyetértettünk 

abban, hogy egyiküknek sem volt igaza. Feleslegesen, meggondolatlanul 

szomorították egymást.  

 Szerettem volna a vitát kiváltó okot megismerni, így faggatni kezdtem 

barátnőmet: 

- Kinga, elárulnád végre, mi volt az a szörnyű dolog, amit a fejedhez vá-

gott, amin úgy bepipultál, hogy csaknem elrontottad eddigi szép élete-

teket? Mi az a bizonyos „olyat mondott, ami a szívembe markolt” mon-

dat? 

- ÓÓÓ – ennyit tudtam döbbenten kinyögni a válasza után, ami így hang-

zott: 

- Mi, hát mi? Azt mondta, hogy „Rémesen öregszel, kedvesem.” 
 

 

Horváth-Tóth Éva: Kalitkák 
 

Elhúzott függönyöd résén a délután 

lágyan csordogál 

és méz-sárga szálakat aggat hajadba. 

Megváltoztál. 
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A kék tollad, mint egy rosszul beállított 

rádió, serceg 

a papírlapon, a betűk kifulladnak, 

mert úgy sietsz. 

 

Azt hiszed, nem érek rá, nekem igyekszel. 

Másképp nézek rád. 

Lennék szívedben kék madár, ha engednéd, 

ha akarnád. 

 

Bennem toporogva matat a maradás, 

az idő megállt, 

amikor nekem adtál egy darab mosolyt, 

lelkemre szállt. 

 

Nem merlek érinteni, nehogy elillanj 

az életemből, 

csak nézlek és hagyom, hogy kattanjon a zár 

messzi csendből 

 

forrasztott kalitkád ajtaján, hol boldog 

rabodként várok, 

hátha ébred egy ölelésed számomra. 

Édes álmom. 

 

 

Lovas Zsuzsanna: Elsuhan 
 

Párját kísérő madár, 

Ó, a repte merre jár - 

Sárgán izzó égen át 

Napsugaras, csupasz ág, 

Vízben bucskázik az árny. 
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Én a párom nem lelem, 

Árnyképek és fellegek - 

Égen repdeső madár, 

Az én szívem jaj, de fáj! 

Az én szívem, jaj! De fáj! 

 

Üzenj nékem őszi szél, 

Szemem könnyes, szívem fél - 

Ha leszáll az alkonyat, 

Árny, madaram elsuhan, 

Árnymadaram elsuhan. 

 

 

Holécziné Tóth Zsuzsa: Éljenek a tyúkok! 
 

Amikor többnapos rendezvényre megyek – például a Verslista születés-

napjára, vagy OTP-s nyugdíjas kirándulásra – gyakran értetlenkednek, 

hogy a csoportnak megrendelt ebédet vagy vacsorát miért nem eszem 

meg. Ennek oka, hogy a legtöbb szállodában előszeretettel adnak fő-

ételként baromfihúst. De ugyanígy gondot okozok a kórház dietetikusá-

nak is, hiszen a fogyókúrás program szinte teljes egészében a csirke-

húsra épül. Hiába minden érv, bennem olyan erős az ellenérzés, hogy 

felnőttfejjel sem vagyok képes megkóstolni a mások által jónak tartott 

rántott csirkét. És hogy ez honnan ered? Elmesélem… 

A gyerekkoromat én egy alföldi tanyán töltöttem, ahol természetesen a 

tehéntől a disznóig, csirkétől a kacsáig mindenféle jószágot tartottak a 

szüleim és a nagyszüleim is. Ahogy nőttem, nyaranta én vigyáztam a kis-

csirkékre, hogy a gyepen - ahová ki voltak eresztve szedegetni - közé-

jük ne csapjon a héja, vagy be ne szökjenek a mama veteményesébe ka-

pirgálni. Azután mikor nagyobb lettem, a tehenet is rám bízták: mentem 

vele sokszor a tanyánktól jó messzire: a dűlőút szélén legeltettem, 

közben kukoricacsőből babát törtem magamnak: a bajuszt hajként be-

fontam, úgy játszottam vele. Ott nőttem fel az állatok mellett, óvtam 
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és szerettem őket. Nekem ez a munka nem terhet, hanem játékot, sza-

badságot jelentett. Hiszen közben virágból koszorút fontam, vagy 

anyukámnak árvalányhajat szedtem, és ha megpihentek, olvastam mel-

lettük. 

Ezek a jószágok részben az élelmet jelentették ott a tanyán, de bevé-

teli forrást is. Hiszen hajnalonként jött a tejeskocsis: egy lovas kocsi, 

ahol a bakon ülő bácsi mögött óriási alumínium kannák sorakoztak, amibe 

anyukám a többi asszonyhoz hasonlóan a kifejt és lehűtött tejet „lead-

ta”. Ezt bevitték a faluba, ahol nap mint nap összeírták, ki mennyit 

adott le, és azt a következő hónapban kifizették. Az ára aszerint ala-

kult, hogy az időnként vett mintában hány százalékos volt a zsírtarta-

lom. De nemcsak a tejet adtuk el, hanem időnként a kismalacokat, vagy 

a nagyobb süldőket is elvitték a vásárra a nagybátyám lovas fogatával, 

sőt olyan is előfordult, hogy anyukámmal a városban lévő piacra vittük a 

gyümölcsöt, tojást, kiscsibét vagy a tyúkokat eladni. Ha tyúkokat vit-

tünk, akkor szegényeket vagy az apukám által telente font füles kosár-

ba tettük – a lábukat szorosan összekötve -, vagy az általa eszkábált 

tyúkketrecbe zsúfolva, biciklivel vittük ki a majdnem három kilométer-

re lévő vasúti megállóba, ahol a vonat poggyászkocsijába feladva utaz-

tak tizenhét kilométert. Ha a ketreccel mentünk, akkor anyukám bicikli-

jét is feladtuk a vonatra, mert a kisvonat végállomásától a piac több ki-

lométerre, a város főtere közelében volt. Én ilyenkor mindig nagyon 

sajnáltam a tyúkhálós ketrecbe zárt, levágásra szánt jószágokat, hiába 

próbálta édesanyám megértetni velem, hogy erre szükség van, hiszen 

miből lesz őszre új ruhám, meg szép iskolatáskám, ha ő nem adja el a 

felesleget. Én csak azt láttam, hogy az általam tavasz óta szívvel-

lélekkel őrzött és dédelgetett, szelíd jószágokat – melyek egyik-másika 

szó szerint a tenyeremből evett – most bezsúfoljuk egy szűk ketrecbe, 

és tudtam: ha eladjuk, a városi emberek majd elvágják a nyakukat. Zo-

kogva mondtam az anyukámnak, hogy én ezekből soha se lennék képes 

enni, hiszen ezek az én barátaim voltak!  

Szóval így kezdődött: a ketrece zárt jószágokkal, azzal, hogy ezek után 

megmakacsoltam magam, és tényleg nem ettem abból se, amit anyukám 
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vagy a mama levágott vasárnap ebédre. Már maga az a tény is, hogy azt 

a szerencsétlen jószágot, miután kivérzett, forró vízbe mártották – 

amitől a tollnak borzasztó szaga lett, de könnyebben kiszedhetővé vált 

–, elborzasztott, és nézni se bírtam. Anyukám megértett, és nem eről-

tette a baromfihúsevést. Mindig kitalált valami más ebédet olyankor 

nekem – mondjuk a csirkepörkölthöz készített nokedliből nekem tojásos 

nokedlit csinált, ha pedig sült húst ettek, vett nekem elő a zsíros bö-

dönből lesütött húst (mivel a tanyán nem volt villany akkor még, a télen 

levágott disznó húsának egyik tartósítási módja volt az, hogy a sült 

húst olvadt zsírral leöntötték, és az leszigetelte, így hónapokig nem 

romlott el). 

Az évek teltek, felnőttem – de az aprójószág sajnálata megmaradt ben-

nem, és még a férjem biztatására sem voltam képes megkóstolni az ál-

tala oly jónak tartott rántott csirkét. Elkészíteni már hajlandó vagyok – 

de persze csak a boltban vett, konyhakész baromfit. Mert azt, hogy én 

valaha is elvágjam egy ilyen kis jószágnak a nyakát, tőlem ugyan ne várja 

senki!  

 

 

Blažekné Benik Mária: Repüljünk együtt 
 

Búcsúfényben táncol már a nyár 

Még tündököl a lehulló esti szirmokon 

Még szórja melegét, még rád talál 

De hátad mögött már az ősz lombja hull 

Csendben, észrevétlen beköszönt majd a tél is 

Hiába szeretnéd megállítani, eléri a szíved mégis 

Ma még tapsolsz a nyárnak, a fénynek 

De holnap már utol sem éred 

Hiába keresnéd a sok köddé vált, szép emléket 

Most még a szerelem benne van a nyárban 

De lassan már érik az ősz a messzi tájban 

S repülni kell, szállni egy új világba 
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De kérlek, ne repülj el nélkülem 

Szeretnék én is boldogan repülni Veled 

Tárd ki szárnyaid, takarj be engem is 

Ne hagyd, hogy legszebb álmom 

Egyszer madárszárnyon tovaszálljon 

 

 

Klotz Mária: Tüzes nyelv 
 

Messzeségben, egy augusztusi éjjelen vörös pokol lángja ront előre, lo-

holva lobban, 

Égnek alja véresen fénylik, elnyúlik, bőszen méreggé virrad a pirkadó 

ég, 

Rémesen kondul, harsog a harang, vészt sír a hangja, fülnek fáj, nagyot 

koppan, 

Gerjed tovább a tűz, dagadó láng emészti a pihenő házat, oda a nyuga-

lom és a végső menedék, 

Egy eldugott, csendes szobában beteg ember épphogy ébred, már ágyán 

fetrengve imával haldokol, 

Sóhajtva, lihegve készül utolsó útjára, lángostorok paskolják fejét a 

tűzpokol bugyrába. 

 

Köddé vált az élete egy augusztusi tüzes éjjelen, dübörög a fényár egy-

re a rettenetben, 

Ízig-vérig nő volt valaha, árva testét az áruba bocsájtott szerelem fáj-

dalmasan agyonhajszolta, 

Gyötrődve vergődik, életének vége, távolból tűzlángú csúszómászó szi-

szeg, sustorog csendben, 

Óriás, dagadt baromnak, egy mérges kígyónak lángmarása döf belé, úgy 

érzi, méregtől elalélva haláltusáját kínlódja, pedig nem ezt akarta. 

*** 

Képzeld el… című irodalmi folyóirat: http://www.kepzeldel.hu 
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Bernáth Csaba: Csendélet 
 

Csend, élet vett körül jó pár esztendeje, 

csendből csendesen csorognak néha csoda szavak. 

Nem kevés együtt töltött nappalok és éjszakák érik 

álmaink visszatérő rózsa-tövét és dombjait, hegyeit. 

Dermesztő csend furakodott életünk óráiba, perceibe, 

harminc év múltán nincs mit egymásnak mondanunk? 

Szerelmünk mezsgyéje egyre vékonyodik észrevétlen. 

Sokszor mondatokban vagy versben sírtam el szerelmem, 

akkor még nem tudhattam a vers teljes értelmezésének hiányát, 

ma már beletörődtem örömöm, gondolataim semmibe vételébe. 

Szívem ajtaja pedig még mindig nyitva áll, be sosem zárhatom, 

remeteként életemben nem éltem, csak nemrég lettem, s könnyezem. 

Hamar késő lesz, úgy érzem, zsigereim is unszolják naponta, 

Mielőtt utoljára beszélnék Istenemmel, kérlek benneteket, 

keressetek, keressetek, keressetek, egyre csak életemben keressetek. 

Mindenféle halálomban messze kerüljetek! 

 

 

Győri Nagy Attila: vágyódás 
  

segíts, hogy ne fakuljak bele 

glóriádba, hisz fáklya vagy 

lángolsz, mint a nap 

csak égek, ezer fokon égek 

így elporhadok hamar 

kissé hűts le, józaníts 

akár a szeptemberi reggel 

vagy egy enyhe kis zápor 

éber maradjak egy percre 

érezhessem, fázom 

levegőt! 
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boldog a boldogtalan 

nem kínozza mámor 

legyen kis szelete szívemnek 

mely nem ég, bárhol 

az őrület határán lépkedek 

forr a vérem szüntelen 

te átkozott vágyódás 

kínzó karmaiddal markoló 

szűnni nem akaró, száz csapás 

enyhíts a láncon 

lazíts a hurkon 

levegőt! 
 

bor itta szédülés józanon 

értelmetlen szavak, mondatok 

mégse bánom állapot 

hívok majd egy tűzoltót 

ha akarok, de még vonz 

ez az oxigénmentes állapot 

eldönthetném, mit akarok 

ugyan már! 

döntésmentes állapot 

levegőt! 
  

széttépett akarat 

meghajoló öntudat 

ha nem szenvedek újra 

minek éljek szárazon? 

mazochista szánalom 

de akarom 

ameddig csak bírom 

és a végén 

de csak a legvégén: 

levegőt!  
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KUTASI HORVÁTH KATALIN: KÖNYVAJÁNLÓ 

Jalcs Irén: Lélekajtó című verseskötetéhez 
 

Az elégiákra emlékeztetnek leginkább Jalcs Irén versei. A bennünk és a 

velünk szemben uralkodó ellentétek, a vágyott és a való, a ma és a tegnap, 

esetleg a valaha, a véges és az örökké feszülnek egymásnak. A költőnő is 

felnyitja lelke ajtaját, s érzékeny empátiájával másokét is feltárja.  

A könyvet önvallomásnak érzi az olvasó, őszinte hang uralja az elgondol-

kodtató, szívszorító, vádak nélküli, felismerésekre sarkalló, tényközlő so-

rokat, melyek felfedik a boldogság forrását, s a visszatérő, ismétlődő 

szószerkezetek által ritmikussá lesznek. Szinte halljuk a felkarolandók 

sóhajait. Az álmodozás után mindig visszakapcsolnak a realitásba. Megvá-

laszolatlan kérdések sorakoznak. Közvetlen, mesés, mégis a fájó valósá-

got feltáró hang tudatosítja bennünk: tiszavirág minden, csak elgondolni, 

megfesteni lehet egy élhető világot, a múlt egy pillanatra jelenné lehet, 

de visszahullik a valóságba. A szeretett lény eltűnik e világból. És marad 

a fájó kétely: És ha már nem lesz holnap? 
*** 

Jalcs Irén: Történetek kávé mellé c. novelláskötetéhez 
 

A kötet érzelmileg nagyon mélyre ható, gondolkodásunkat kisebb-nagyobb 

mértékben átformáló, a lélek legmélyebb titkaiba beengedő történetekkel 

az emberi kapcsolatok szövevényeire mutat rá, a lelkekbe zárt titkokat 

mondja el. Jalcs Irén alaksokszorozó, minden szereplője mögött ott érez-

zük őt magát kortól, nemtől, jellemtől függetlenül. Sok egykor boldog, de 

hiánnyá fájó emléket idéz meg elégikusan. Feltárja a házastársak, a szü-

lők-gyerekek kapcsolatát, az emberek egymással való viszonyát, az öreg-

ség, a felejtés, a betegség fájdalmát, a halálhoz, a halottakhoz való viszo-

nyulásunkat, s bizony sokszor megkönnyezzük a történeteket, mert katar-

zisként éljük meg őket. Olykor derűt is varázsol. Az írónő választ keres 

arra, hogy miért változik meg az ember, miért alakulnak át viszonyai?  

A mérhetetlen szeretet, vagy épp ennek teljes hiánya, esetleg elképzelése 

is fontos szerepet játszik a prózai írásokban, melyek közül többen is meg-

jelenik a kávé, és szinte érezzük is illatát, aromáját, sőt együtt nyeljük 

vagy innánk a szereplőkkel. Jó kávézást, jó olvasást! 
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KUTASI HORVÁTH KATALIN: KÖNYVAJÁNLÓ 

Klotz Mária: Apeva-cserepek című kötetéhez 
 

Fent és lent című verseskötete után az Apeva-cserepeket vehetjük most 

kezünkbe. Valamennyiünk életének meghatározó darabkái ezek a cse-

repek. Lehet belőlük építkezni, megtarthatjuk egymást a szó erejével, a 

hasonlóan megélt örömök, bánatok, érzések megtámaszthatják a költő és 

az olvasó eső- és viharvert lelkét, de megidézik a rávetülő napfény mele-

gét is. A Verslista 22 héten át tartó játékfolyamára sok szép kis gondo-

lata született Klotz Máriának. Düh és Siker témakörben az ő apevája bi-

zonyult a legjobbnak. Bár az 1150 apeva c. antológiába 150 kis verse be-

került, most önálló kötetben ízlelgethetjük valamennyit, s lesz min elgon-

dolkodni! A témák felvezetéséhez egy-egy mottót is fogalmazott, így 

azok még jobban elkülönülnek, s a ráhangolódást is elősegítik. 

Emberien érző, sok élettapasztalattal rendelkező, azokat líraian meg-

idéző, jól láttató költő van a rövid gondolatok mögött, sokszor a rím is 

megjelenik, többszörös alliterációk is színesítik a verseket. Felemelően 

tartalmas perceket kívánok a kötet olvasásához!  
*** 

Kalocsa Zsuzsa: Hulló szirom című kötetéhez 
 

Kalocsa Zuszsa, kinek elfogódottsága érezhető Kaposvár iránt, hangulat-

képeiben gyakran megszemélyesíti a táj, az időjárás elemeit, érzelmei – 

mint a szentimentalista alkotóknál – párhuzamban állnak a természet vál-

tozásaival. 

Az ablaküveg könnyezik, eső, szél, vándorló köd látogat el hozzá, gyakran 

visszatér a versekben a hajnal és az alkony képe. Ő maga lehulló lomb-

ként jelenik meg, s csendben ballag a sápadt fénnyel.  

A természet szeretete és a kozmikusság járja át a sorokat. Halljuk, 

ahogy megszólal a hegedű vagy a hárfa, s fülünk hallatára ráhangolódik a 

szellő muzsikájára. A megjelenített hangulatokat, érzéseket, röpke, sok-

szor csak átsuhanó gondolatokat, a lehulló szirmokat megeleveníti, felénk 

röpíti, elénk vagy ránk hullatja, s ezek az érzelmektől illatozó szirmok az 

elmúlásukban is fájóan szépek. Néhány kis életből ellesett hangulatot, 

esetet lejegyző prózai írást is tartalmaz a kötet.  
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KUTASI HORVÁTH KATALIN: 

ALKOTÓI KÖZELKÉP – SZABÓ EDIT IRMA 
 

Szabó Edit Irma visszafogott, mosolygós, szeretetet sugárzó egyéni-

ség. A Verslista békéscsabai születésnapi találkozóján idén kettős – el-

fogódott – örömének voltunk tanúi. Több mint tízéves tagságáért vehe-

tett át egy emlékplakettet, majd ő kapta meg a Kortárs Magyar Iroda-

lomért Díjat is kitűnő verseiért. 

– Gyulán születtél, Sarkadon élsz, Edit. Mit jelent számodra, milyen ér-

zést kelt benned ez a két város? 

– Sarkad az otthonom. Születésemtől kezdve itt élek, erős a családi kö-

tődés, meg sem fordult a fejemben, hogy máshová költözzek. A közeli 

Fekete-Köröshöz különösen vonzódom. Szabadságélményt, életteret ad 

a természetes víz, a csodás természetbölcső. 40 évig ingáztam a mun-

kahelyemre, egy kis község óvodájába. Gyula a második otthonom. Nem-

csak a régi, polgári város szépsége, kultúrája, a vár, a Várfürdő, a sé-

ták, kirándulások helyszíne miatt. Férjem gyulai származású. Az eskü-

vőnk Sarkadon, a lakodalmunk Gyulán volt. Rendszeresen látogattuk a 

férjem szüleit, s hűségesek maradtunk azóta is Gyulához.  

– Az óvoda töltötte ki az életedet. Érzem: erre születtél. Ez volt a hi-

vatásod. Most, hogy nyugdíjba mentél, nem hiányzik?  

– Szép, de nem könnyű ez az életpálya. Az az óvodapedagógus képes 

csak szeretni, aki hivatásszerűen végzi. Nagy-nagy belső erővel, kisu-

gárzással kell rendelkezni. A gyerekek érzelmein keresztül, tiszta belső 

fénnyel lehet őket megközelíteni, s így őszinte, szeretetteljes kapcso-

latba lépni velük. Nekem ez ösztönösen sikerült! Értelmük nyitogatása, 

személyiségük fejlesztése, ötleteik beépítése a mindennapokba, a 

gyermeki ölelések, kitörő örömujjongások, rácsodálkozások felemelő 

pillanatok! Újra ezt a hivatást választanám.  

– Láttam a Meseles oldalon több versed is. Nyilvánvaló, hogy értesz a 

gyerekek nyelvén, ismered gondolkodásukat, érzéseiket… 

– Szívesen játszok-játszottam a hangommal, a hangszínemmel, az ösz-

szecsengő rímekkel, a vers zeneiségével. Akár mesemondáskor, akár 
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versmondáskor nagy szükség van az őszinte odafordulásra. Gyermek-

verseim mutatói a játékosság, a humor. Sokszor tanítottam saját ver-

seket a kicsiknek. Örülök, hogy itt mások is olvassák gyermekverseimet. 

– Mi indított először versírásra? Mióta írsz? Van, aki nagyobb hatással 

volt rád, akit kedvenc költődnek mondanál? 

– 12 éves koromban írtam az első természetről szóló versemet, majd a 

próbálkozás időszaka jött. 23 évesen a helyi könyvtár Asztalfiókomban 

c. pályázatán 2. helyezést értem el. Majd a család, a munka töltötte ki 

az életem, hosszú hallgatás után, több mint 20 éve írok. 

2003-ban az Accordia Kiadó pályázati felhívása kapcsán Balázs Tibor, a 

kiadó akkori vezetője biztatott folytatásra. Az internetes portálokon 

való publikálásban kiteljesedtem. A szerkesztők észrevételei, kritikái, 

elismerései, a tagok visszajelzései segítettek. Számomra az írás az ön-

jutalmazás különös formája, egy menekülési útvonal, mely alkalmas a 

belső békém, harmóniám megteremtésére. Mindennapi életünket áthat-

ják a kavargó gondolatok, szövevényes érzések. Hogy ezeket miként él-

jük meg, s hogyan toleráljuk, azt személyiségtípusunk határoz-za meg. 

A vers az alkotó személyisége, vagy életre keltett képzelete. 

Szeretem Weöres Sándor, Kányádi Sándor, Pilinszky János és a gyulai 

Simonyi Imre verseit.  

– Van kedvenc versformád, eljárásod, témád? 

– Leginkább a kötött versformákat szeretem. Szívesen írok haikut, 

apevát, és próbálkoztam időmértékes verseléssel is. Az érzelmek, a 

természet, a zene inspirál, a spirituális energiák segítenek a lelki rá-

hangolódásban. Igyekszem szellemi úton járni. A belső elmélyülés, a 

meditációk kivetülnek a külső környezetemre, nyomot hagynak írásaim-

ban. Ritkán írok, de olyankor a mélyen rejlő gondolatokat, érzéseket 

próbálom felszínre hozni. 

– Mely eredményeidre vagy a legbüszkébb? (Akár az írás tekintetében, 

akár más területen.) 

– Az utolsó 15 évben nemcsak óvónőként, hanem intézményvezetőként is 

tevékenykedtem. Országos pályázatokon szép sikereket értem el. Jelen 

vagyok a Héttorony irodalmi portál archívumában. 28 antológiában, 
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számos Képzeld el… folyóiratban vagyok olvasható, az IR három 

hangoskönyvében hallgathatóak verseim. Első helyezést értem el a VPM 

Védett állatok/ Panda pályázatán (2013), a Buddha FM Rádió haikupá-

lyázatán (2015) és az Irodalmi Rádió Az év gyermekverse pályázatán 

(2016). Különös örömmel, büszkeséggel tölt el a Verslista Kortárs Ma-

gyar Irodalomért Díja és emlékplakettje. 

– Van egy nagy fiad, akire igencsak büszke lehetsz, s akit személyesen 

is megismerhettünk, felolvasott a battonyai találkozón. Mesélj róla! 

– A fiam természetszerető, természetvédő. Hobbija a horgászat, a tú-

rázás, szabadidejében halas elbeszéléseket ír. Agrármérnök, halá-szati 

szakmérnök, halkutató. Halfaunisztikai, halbiológiai tevékenységet vé-

gez. Szeretne ő is Sarkadon letelepedni. 

 – Van fent egy netköteted, a már címével is sokat és szépet mondó Lé-

lek-ének az IR gondozásában, melynek szintén tagja vagy.  

– 2009 óta vagyok IR-tag szép sikerekkel, 2013-ban jelent meg netkö-

tetem, verseim az érzelmekre hangolnak, lélekérintő üzenetek, a ter-

mészet szépségeiről szólnak. Haikuk és gyermekversek. 

– Mi a legfontosabb számodra az életben? Milyen céljaid vannak? Ter-

vezel önálló, nyomtatott verseskötetet a közeljövőben? 

– Lényeges az igazság közvetítése, hamisítatlan segítségnyújtás, a tisz-

ta szeretet hangján mások elfogadása, a gyermekek, az idősek, az el-

esettek támogatása. Szeretném, ha az olvasók részesülnének lelkem 

rezdüléseiből, miközben belevetítik saját életérzésüket soraimba. Úgy 

érzem, sikerült megtalálnom az egyéni hangomat. Igen, mindezek alap-

ján tervezem önálló kötet megjelenését. 

*** 
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