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MAYER ZSÓ  
 

Remény 

 

A falu közepén, a házak között régóta állt egy üres telek. Az 

építkezés elkezdődött ugyan, a ház alapját kiásták, de a tulajdo-

nos időközben elhunyt, az örökösök nem törődtek az őket meg-

illető területtel. Értéke nem igazán volt az akkori teleknek, pici 

zsákfalu, végétől már csak az erdőbe vezetett egy poros út. 

Buszközlekedése naponta egy reggeli és esti járatra korlátozó-

dott. Szegény emberek lakták sok gyerekkel, ők viszont éden-

kertben érezték magukat. A kicsik egész nap az utcán játszottak 

egymással óvoda hiányában, a nagyokat busz szállította nyolc 

kilométerre a szomszéd település iskolájába. Az üres telket be-

nőtte a gaz, a kiásott föld helyét esővíz töltötte fel egy komo-

lyabb esőzés után, így ebihalak lepték el, s békák. Esténként ku-

ruttyoltak, hívogatva oda a gyerkőcöket igazi falusi hangulatot 

teremtve. Tél beálltával az erős fagyok jégpáncéllal vonták be a 

kialakult tavacskát. Ismét megtalálták szórakozásukat a na-

gyobbacska fiúk, lányok. Csúszópályaként használták, még ver-

senyeket is rendeztek maguk között. Szerelmek szövődtek, igazi 

első szerelmek, melyek gyorsan felbomlottak, ha valaki ügye-

sebben csúszkált, elsőként ért célba. Általában kivívta több gye-

rek elismerését, s ilyenkor ő került az érdeklődés középpontjá-

ba. Egy idő múlva felfedezte valakinek gazdag rokona a kis falu 

értékét, megkereste az örökösöket, s a tulajdonába került a te-

lek. Gazdasági épület emelkedett tyúkketrecekkel tele, ontotta a 

tojást a városi üzletláncokba. A gyerekek csak messziről nézték 

a jövő-menő, tojást szállító gépkocsikat. A kis ékszerfalu gaz-

dasági célponttá vált, megszűnt a „paradicsomi” állapot a gyer-

mekek számára. Később játszótér épült, ami a célnak megfelelt, 

de sokáig emlegették a mára már felnőtt gyermekek az édeni ál-

lapotot. Jelenleg azok a bizonyos okos kütyük tarolnak a gyer-

kőcök szabad és nem szabad idejében. Nem jó úton haladunk! 

Gyermekeinknek példát kéne mutatnunk, megszerettetni velük 

időben a könyveket. Érezzék az ízét családi, baráti játékoknak. 
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Kívánkozzanak tanyára, ismerjék meg az ottani életet, az erdő 

illatára éhezzenek, a számháborúzásra stb. Ebben a felgyorsult 

világban merem remélni, sikerülni fog! Talán így történik… 

egyszer. 

 

 

Ősz /akrosztichon/ 

 

L omhán cammogott el a nyár, 

O lyan tört és kedvtelen, még érzem illatát, 

M ár kopogtat az ősz, kitárom kertem ajtaját. 

B etér hűvösen lobogtatva dús haját, 

H ogy érezzem, mily’ friss széllel jár. 

U nja a meleg poshadtságát. 

L evelek táncolnak, meghajolnak a fák, 

L ihegve avarszőnyegüket elé tárják. 

Á rtatlanul, mosolyogva várják, 

S imogatják ősz fejét, jöttét tapsolják. 
 
 

Szépség /haiku/ 

 
üde levélen 
harmatcsepp, ragyogó báj, 
hajnali szépség 

 

 
Szeretet – haikuk 

 

barátnak igaz 

ölelése segítő 

kéznyújtás feléd 

 

aggódó szemed 

tükrében mély érzések 

tekintenek rád  


