
Kamenitzky Antal 
 

Ha szólnál hozzámHa szólnál hozzámHa szólnál hozzámHa szólnál hozzám    
 

Mint a mesék és zümmögő misék, 
mint messze lent nagy, ácsorgó folyók, 
mint hervadt versek, halvány őszikék, 
mint semmiben halottak, boldogok, 
  

úgy, mint a gyermekségem, messze vagy. 
Rozsdás a lelkem, mint a bíbor ág. 
Kertem mentén a hárslevél havaz 
a földre öntve vére bíborát. 
  

A hangod visszhang lelkem védfalán, 
ha szólnál hozzám, visszahallanád, 
vagy a falam érted lebontanám, 
  

hogy hallhassa még egyszer dallamát. 
Elült a méhzsongás, s a dallamok. 
Mint borvízben a béka, meghalok. 
 

Hová tűnik...Hová tűnik...Hová tűnik...Hová tűnik...    
 

Hová tűnik a harmat és a csillag, 
ha a napfény égen-földön kaszál? 
Miért keresgél, ki úgysem talál? 
Öleltelek és végül elhajítlak? 
  

A szív s az agy szépségnek méltán fészke, 
de elröppen a szárnyas gondolat, 
öreg a fej, mi mást tud: bólogat, 
lassan a szívnek sem lesz semmi vétke. 
  

Kinek, ki tesz sírjára majd virágot? 
Mi testhezállóbb: könny, avagy közöny? 
Ha néma vagy, jajongod még az átkod? 
  

A lélek elsikkad kézen-közön. 
Marad a vers, hány olvasót terem? 
Aztán már semmi, de az végtelen.



Vandra Attila 
 

Könnyek férfiszembenKönnyek férfiszembenKönnyek férfiszembenKönnyek férfiszemben    
 
A hűvös szeptemberi délután ellenére elég sokan voltak a parkban. Volt, akit 

a mászkálni vágyó gyermekek cipeltek ki a játszótérre, volt szerelmespár, ott vol-
tak a sakk-klub tagjai, akiket talán csak csorgó esőben és szélviharban lehetett 
beírni hiányzónak, kötögető-pletykáló öregasszonyok, s volt turista is, aki innen 
csodálta a Cenk szeptember végi színkavalkádját. A gyermekkocsit tologató fia-
talasszony háromszor is körülnézett, de egyetlen szabad padot sem talált. Végül 
meglátott egyet, amelynek csak egyik végén ült valaki. Rövid habozás után oda-
ment, s megszólította az arcát a tenyerébe temetve ülő fiatal férfit.  

— Megengedi?  
A férfi összerezzent. Nem szólt. Fel sem fedte arcát, csak bólintott, jelezve, 

hogy nyugodtan leülhet. Egy kicsit még a pad szélére is húzódott, bár erre nem 
volt szükség. A mellettük levő padon négyen elfértek. Az asszonyka elhelyezke-
dett a pad másik végén. A gyermekkocsit maga mellé húzta az árnyékba. Bepil-
lantott a kocsiba, ahol a baba édesdeden, álmában mosolyogva aludt. Szokás sze-
rint, alvó gyermekének látványa apró mosolyt csalt arcára. Megigazította a babán 
a takarót attól az anyai perfekcionizmustól hajtva, mely sohase lehet megeléged-
ve, ha gyermekéről van szó. Végül hátradőlt a padon. Így ült egy ideig. Kis idő 
múlva egy belső megérzéstől vezérelve a férfira nézett, s meglátta a tőle kissé el-
forduló férfi keze fején végiggördülő könnycseppet. Megbabonázva nézte a szo-
katlan látványt. A férfi, mintha megérezte volna a rajta nyugvó tekintetet, mély, 
szaggatott lélegzetet vett.  

A nő nem tudta levenni róla tekintetét. Még rápillantott a csendesen szender-
gő gyermekére, de figyelmét megint a mindenki szeme láttára zokogó férfi vonta 
magára. Végül nem állta meg, hogy meg ne szólítsa.  

— Elhagyta?  
A férfi leengedte a kezét, mint egy önmagát megadó középkori lovag a paj-

zsát. Felfedte kisírt arcát, a könnyezéstől kivörösödött szemét, majd a mellette 
ülő nőre pillantott. A nőben azt az érzést keltette, mintha egy szülei által elha-
gyott kétségbeesett kisgyermeket látna. A férfi most sem felelt, csak beleegyező-
en bólintott.  

— Nagyon szerethette, ha ennyire szenved.  
— Életem nagy szerelme volt. Bármit és mindent képes lettem volna felál-

dozni érte — szólalt meg a férfi.  
— Ilyent a férfiak csak olyankor mondanak, ha meg- vagy vissza akarnak sze-

rezni valamit. Sohase gondolják komolyan. Üres szavak… — változott vádasko-
dóra az eddig mély megértést mutató nő hangja. Szemmel láthatóan személyesen 


