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Kérelem,�ősszelKérelem,�ősszelKérelem,�ősszelKérelem,�ősszel����
 

A járdán megállt a víz. Tócsákba 
gyűlt, telehullt levéllel. 
Salomé, szebb vagy, mint az ősz.  
Őzszemű szomorúság ült  
a napba. Hízik az árnyék, 
hosszú ujjaid tenyerembe költöznek. 
Port kavar a szél, színes 
papírokat lenget és érzem 
a melegedet. Október van.  
Szeress úgy, mint másokat nyáron. 

 
¿e�vºgy�º�legszebb�ékszer¿e�vºgy�º�legszebb�ékszer¿e�vºgy�º�legszebb�ékszer¿e�vºgy�º�legszebb�ékszer����

 
Elfogytak belőlem a szavak, 
csak ülök a papír előtt, 
az, hogy gondolok rád, 
a szóláshoz nem ad erőt, 
mély kutak fölött a szél 
visszhangod kergeti még, 
szemedbe temetett álmaim 
parazsa bennem ég, 
mindegyre gondolok rád, 
olyan szép még ez a kényszer, 
elmúlt heteknek nyarában 
te vagy a legszebb ékszer, 
fáj, ha magamban látlak, 
nem tudlak temetni végleg, 
hajnali álmok végén 
mindegyre megidézlek, 
egy hang és egy szó is téged 
már újabb holnapokba ment át, 
csak ülök a papír előtt 
és szívom a cigarettát. 
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fontos�egyszerű�vers�helyettfontos�egyszerű�vers�helyettfontos�egyszerű�vers�helyettfontos�egyszerű�vers�helyett����
 
valami fontosat valami egyszerűt 
szerettem volna versbe írni 
hogy sokáig megmaradjon 
előttem a fehér papír 
vajon mivel is kezdjem 
magamban rendezgettem a szavakat 
vajon hová talál szemvillanásod 
mihez hasonlítsam kezed melegét 
csend volt és elmúlt már éjfél 
megállt az idő bennem 
aztán szétfolyt minden 
és nem tudtam eldönteni 
mit kellene még kihagynom 
 
fontosabb a vers 
mint másokra gondolásom? 
 
ennyi maradt a vers helyett 
olyan mint repülő hattyú 
árnyékfoltja a vízen 

 
ºkár�º�szellőºkár�º�szellőºkár�º�szellőºkár�º�szellő����

 
a vers legyen erős 
mint a fejsze nyele 
a csók legyen forró 
hogy elöntsön tetőtől talpig 
és az ember legyen szabad 
hogy gyötörhesse magát 
vállaljon-e téged minden rigolyáddal 
 
vagy felelőtlenül itt hagyjon 
és vidáman menjen tovább 
akár a szellő 

����
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«llobbºnás«llobbºnás«llobbºnás«llobbºnás����
 
Elszunnyadt bennem szeretet, 
kialudt minden izzás, 
bolondos medret énbennem 
zavaros, hűvös víz ás, 
 
nem csillog benne napsugár, 
zúgása tompa, hangos, 
mert aki belenézhetne, 
szívemet halkítja most.  

 
tulipán�színűtulipán�színűtulipán�színűtulipán�színű����

 
felhőkön ülsz ma kislány 
alattad szelek járnak 
tulipán színű ködben 
százan is muzsikálnak 
 
tavasz rajzol majd rólad 
önhitt mosolygós képet 
alig bomló virágok 
sziromlevelét téped 
 
lebegj a holdas éjben 
álmaim foglya leszel 
amikor földre szállnál 
idegenként érkezel 

 
hº�mºjdhº�mºjdhº�mºjdhº�mºjd����

 
mennyi marad majd belőled 
mi lesz mi a lelkembe éghet 
hogy pár napig te adtál legszebb 
szavaimnak menedéket? 
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kútmélybarna szemeid játékát 
most még magam előtt látom 
gyöngykoccanás szavaid 
visszhanggá már nem kiáltom 
 
hiányod lehet legtöbb 
mi maradhat utánad — 
legyen mit verssé tenni ha majd 
orvul a múzsa hátba támad 

 
Szerelem,�melynekSzerelem,�melynekSzerelem,�melynekSzerelem,�melynek����
hºlálát�hºsonlítjºhºlálát�hºsonlítjºhºlálát�hºsonlítjºhºlálát�hºsonlítjº����

 
Kihűltek már a nappalok.  
Melegedet sem érzem. 
Gyöngyvirágok halk halálát 
vigyázza majd a két szem. 
 
 
 
 

 
 

 
 

Simon Anna: Tél előtt



 

Pongrácz�P.�Máriº 
 

KocsmºúrKocsmºúrKocsmºúrKocsmºúr����
 

Kilépett az elegáns villa kapuján, s a külváros felé vette útját. Ott volt az a füs-
tös kiskocsma, mely mindennap várta. Külön asztala volt, kedvére poharazgatott, 
nem zavarta senki. Egyetlen ismerős sem volt a közelben. Ebbe a lebujba csak 
napszámosok, munkanélküliek, életüket napról napra tengető szegény lelkek jár-
tak. Mégis, mikor belépett a kocsmába, lesütötte a szemét, mintha szégyellte vol-
na, hogy ide jutott. 

Hófehér, kikeményített gallérú inge virított a hunyorgó fényben. Amikor leült 
a számára fenntartott asztalhoz, halk suttogás hallatszott. „Megjött a kocsmaúr!” 

A pincérlány tánclépésben közeledett hozzá: — A szokásosat parancsolja, uram? 
Bólintott. Szomjasan tátogtatta a száját. Ez kell neki. Nem a szalonok kris-

tálypohárban gyöngyöző itala. És a jó modor se kell. Minek udvariaskodjon? 
Semmi értelme ennek. Itt a földre köphet, megmarkolhatja a pincérlány fenekét, 
káromkodhat, mint a többiek. Beszélgetni sem akart senkivel. Minek szaporítani a 
szót, és mit mondhatna ezeknek, a jöttmenteknek? Elmúltak azok az idők, amikor 
kérdésekkel halmozták el. Hízelegtek neki, aztán mindig kértek tőle valamit, amit 
megtehetett volna. Néha meg is tette. Nem mindig egyenes úton járt, de ügyesen 
kerülgette a törvényeket. Egyensúlyozott a szabályok és rendeletek drótkötelén. 
Állásokat, tisztségeket osztogatott, kivándorolt németek villáit ajánlotta fel a kivált-
ságosoknak. Nem minden ellenszolgáltatás nélkül. Mindent titokban tett. Ha elin-
tézett valamit, mégsem volt elégedett. Számtalan apróság nyugtalanította. Lehet, 
hogy nem volt eléggé óvatos, lehet, hogy magára haragított valakit, aki egy szép 
napon beleszólhat a sorsába. Ezek a kérdések aztán megszaporodtak, mint a polip 
nyúlványai, átfonták az agyát. Néha fenyegették, máskor fojtogatták. Döntéseihez 
mégis ragaszkodott. Csak akkor engedett, amikor úgy érezte, hogy nem kap leve-
gőt. És egyre gyakrabban érezte. Mind többször engedett… 

Egy szőrös, torzonborz alak közeledett az asztalához. Csak néhány lépésnyire 
volt tőle, amikor váratlanul megbotlott. Kiejtette kezéből a poharat, aztán vissza-
tért ivótársaihoz. A pincérlány hozzá sietett, rongyos, mocskos törlőronggyal sikál-
ta a padlót: — A törött pohár szerencsét hoz, uram! Bocsásson meg nekik, ők már 
ilyenek, de kocsmavendégek, ki kell szolgálnunk őket! 

Nem szólt semmit, úgy gondolta, legjobb, ha hallgat. Mohón kortyolta a pálinkát, 
aztán az üres poharat az asztal szélére tolta, ezzel jelezte, hogy jöhet a ráadás. 

A szőrös is a sokadik pohárnál tartott. Sűrűn koccintgatott társaival, akik 
közben egyre hangosabbak lettek. 

— A francos fenét, azt kívánom a sok újgazdagnak! — kiáltotta, hogy mindenki 
meghallja. — Lopnak! Mi csak csenegetünk, itt is, ott is egy keveset, de ők megszok-


