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ORDAS ANDREA  
 

Minden követ 

 

Lassan úszott a föld felé a nap 

A vörösre festett felhők mögött, 

Ám könnyeim árja el nem apadt, 

Mint túlcsordult patak a kövek között. 

 

A csillagok fényeként fogtad a kezem, 

A telihold fénye színezte arcomat, 

Az éj lassan ellepte, lehunyta szemem, 

Már csak belülről sejtettem hangodat. 

 

Félelmem levegőért sikoltva zihált, 

elhagyva testem, lassan véget ért e lét, 

De meghallva hangod, látva szíved vigaszát 

Véled minden követ megmozgat a remény. 

 

Vörösen kúszott a hajnalpír, 

Fülembe suttogtad lágyan, 

Szerelmed értem mindent kibír, 

Csak maradjak örökre társad. 

 

 

A kis gonosz! 

 

Volt egy cicám, aztán lett még egy. Egy kis gonosz, illetve... 

Amikor először láttam Tigit, sovány volt és sárga cirmos. Mint 

egy tigris. Félt, annyira, hogy a kiscicák is el tudták kergetni. 

De jött. Hozta a gyomra. A kiscicákat elajándékoztam, a ma-

ma cicám, sajnos, ellopták, már csak két cica volt, egy kamasz 

dorombolós és a világ legkedvesebb kandúrja. Tigi – hogy le-

hetett volna másképp hívni? – jóba lett a fiúkkal és velem. De 

estére mindig eltűnt. Majd Dombi felnőtt, Dagit pedig, a leg-

nagyobb bánatomra, elütötték. Még aznap úgy döntött, nálunk 
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lakik. Beköltözött a nyári konyhába. Ott lakott. Így oda adtam 

neki enni, és a lányom kutyájának „kinőtt” fekhelyét is oda tet-

tem – kibélelve. De az utóbbit nem szerette. Ő nem. Telt az 

idő, jött a tél, majd tavasszal pocakos lett. Aztán lebabázott, de 

nem hozzánk. Hiába kértem, nem hozta haza, de kilestem!  

A szomszéd padlására járt. Majd eltelt három hónap, és egyszer 

csak megláttam a legaranyosabb babafejet, amit el lehet kép-

zelni, a ház tetején. Baba. Huncut volt. Nem hagyta 

megsimizni magát. Félt. Egy hónap múlva lehozta őt az anyja, 

és kezdődött az ismerkedés. Na, nem velünk! A kutyával. 

Cafika a lányom kutyája, és szinte vak, de imádja a labdáit. 

Betéve ismeri a kertet, bátran rohangászott benne, és imádta 

keresni az eldobott labdát. Baba pedig eleinte futott előle. Ele-

inte. Hamar rájött, hogy a labda a cél. Ha eldobtam, volt, hogy 

odarohant, és onnan nyávogott. Legtöbbször azonban csak 

nézte, hogyan keresi Cafi a labdát. Jól szórakozott. Aztán be-

teg lett, és az anyja elment. Néha láttam Tigit, néha jött enni 

is, de Babára csak morgott. Baba pedig nagyon beteg volt. 

Hangja sem volt már, nem evett, nem ivott, lefogyott. Nem 

volt ereje elszaladni. Befektettem a kinőtt fekhelybe, és meg-

tört a jég. Kézbe vettem, és fecskendővel etettem. Hetekig. 

Majd lassan kezdett visszatérni a hangja, és dorombolt, ha 

meglátott. De már megint nem lehetett megfogni. A levegőbe 

buccolt nekem, és viháncolt. Egy ilyen alkalommal a kutyához 

is odabújt. De a kutya a labdáját babusgatta, ezért rámorgott. 

Baba hozzám rohant, és az ölembe ugrott. Mint még soha. Pár 

perc múlva Cafi hozta a labdáját, hogy dobjam el. Eldobtam, de 

Cafi nem látta, merre pattant. Hosszú keresgélés lett belőle. Ba-

ba az ölemből nézte, és meg voltam róla győződve, hogy nevet. 

Majd egyszerre, mintha megcsípték volna, felpattant. Leugrott, 

és lassan, nagyon lassan odasétált a labdához, és fölé állt. Visz-

szanézett rám, aztán Cafira, és megint rám. A kutya egyre fárad-

tabb volt, már kezdtem megsajnálni. De lassan szagot fogott. 

Aztán amikor közeledett a labdához, Baba rám nézve, kaján vi-

gyorral az arcán ráfeküdt a labdára! És dorombolt.  

A kis gonosz. 
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Férfiszakítás 

 

Miért könnyes két szemed? 

Miért remeg a hangod? 

Miért bánod az életed? 

S miért húzod meg a vészharangot? 

 

Nincs szükség rá! 

Hiszen csak bokáig ér a víz. 

Nincs szükség rá! 

Hiszen csak a gyertya lángja ég! 

Nincs szükség rá! 

Hisz áll a házad még, 

Csak egy álom volt, mit elfújt a szél. 

 

Miért haragszol rám? 

Miért nézel rám vádlón? 

Miért nem értesz meg? 

A boldogságot megtaláltam máshol. 

 

Ezért 

 

Nincs szükség rád! 

Hiszen csak bokáig ér a víz! 

Nincs szükség rád! 

Hiszen csak a gyertya lángja ég! 

Már nincs szükségem rád! 

Hiszen áll a házam még!  

Csak egy álom volt, mit elfújt a szél! 

Csak a te álmodat fújta el a szél! 
 

*** 

Kortárs Magyar Irodalom oldal a Facebookon: 

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

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

