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PAP MÁRIA  
 

Diákok  
 

Kisvárda diákváros!  

Úgy zsong ez a szó! 

Csodálatos, andalító.  
Özönlenek reggelente a tanulók, 

távolról, még álmos-álmodón.  

Halkan megsúgom: 

párszor úgy igazítom a dolgom, 

hogy köztük mehessek a hosszú-hosszú sorban. 

Azzal a vonattal utazom én is, 

a kisállomásig.  
Leszállok, elvegyülök, figyelek, 

hihetetlen érzés! 

Mintha én is fiatal lennék!  

Korán van még, 

szótlanul mennek, szinte közönyösen, 

túl komolyak… most komoly „buli van”! 

Diákok… ártatlanok, szépek… 

Előttük az élet… 
Olyan egyformák: 

hátizsák, dzseki, farmer, sportcipő: 

ez a külső… 

Ám szívükben, lelkükben készül a jövő!  

Nem is gondolnak rá, 

de most rakják le az alapokat. 

Annyira irigylem a tanítóikat!  
Ők nyitogathatják értelmüket…  

Tudom, „nagyok” lesznek ők: 

mérnökök, orvosok, nevelők…  

Akárhogy is!  

Innen indulnak el ők, 

a „mostoha”, szorgalmas Keletről.  
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Unokák 

 

– Szia, mama! – így köszönt kis unokám, Viki, 

bár nem is kicsi, nagylány, tizenhat, mindjárt… 

– Hogy vagy, mama? – nézett kíváncsian rám… 

– Még élek, kis virágom… – szólt boldog válaszom. 

– Jöttem az órát beállítani… tudod, mondtad, elszállt, áram-

szünet volt…  

– Az jó lesz, bizony!  

Rajtam „kifog” minden elektromos „kütyü”!  

Szégyenbe hoz… nem tudom… nem sikerül…  

Neked meg mily könnyű, egyszerű, ügyes kezű, kicsi unokám! 

Pillanat csak, az óra működött, 

mutatta a rohanó időt, 

és szólt a rádió, 

a vidám dáridó szárnyával átölelt, 

átjárt valami meghitt öröm…  

Az ablakban kacagott a virág, 

a fazékban finom, fénylő zsírkarikák 

szeplőzték a mosolygó levest, 

a küszöbön dorombolt, míg horkolt vén macskánk, 

őt lépte át görkoriján 

másik kis unokám, Bettina, 

ő is eljött: – Szia, mama! 

Erre gurultam, benéztem, 

játszol kicsit velem? Azt, hogy 

fekete-fehér, igen-nem! – 

És játszottunk! És nevetett minden!  

És a hangulat ott maradt egész nap, kiűzhetetlen!  
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Ellentétek 

 

Az öreg meg a fiatal, 

a csúnya meg a szép, 

az alacsony és a magas, 

a sovány és a kövér, 

a fehér meg a fekete, 

a nappal és az éj, 

ezek a „legek”, 

bár sorolni lehetne még… 

Miért taszít minden ellentét? 

Hiszen, talán éppen ez a szép! 

Már vonz a nyugodt engem, az idegest, 

aztán teleírom a papírt, ha látom, hogy üres… 

Van, aki gyalogol, 

más csak kocsival jár, 

egyik ember robotol, 

másik meg napot lop, 

szegény ember vízzel főz, 

ám a gazdag… ő „pezsgővel”. 

Mért járunk a görbe úton, ha ott az egyenes? 

Ha elesünk, ha elbukunk, 

van-e barátunk, aki felemel? 

Az erős a gyengét, a tehetetlent! 

Ez szép! Ezt képzelje mindenki el!  

Elképzelted? Igen? 

Nem tudom! 

Csak azt tudom: pokol és mennyország a földön is lehet! 
 

*** 
Várjuk a VERSLISTA Facebook csoportjába is: 
https://www.facebook.com/groups/verslista/ 
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