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Daróci télDaróci télDaróci télDaróci tél    
 

Kuti Botond képe alá 
 
hópelyhek játéka odafenn 
hullhatna éppen mannaként  
az áldás 
behúzott nyakkal lessük idelenn 
hogy lesz-e másként 
jön-e már a váltás 
s a zimankó helyett 
sütne már a nap 
 
apró házakat könnyen beborít 
benn öreg anyókák ülnek  
s szinte várják hogy  
ölelje magához őket is 
ablakból nézik  
amint felfal udvart és kerteket 
öreg kaput nyit 
szája mohó 
kint kutya vonít  
mindent eltemet a hó 
 
beburkolózunk valami melegbe  
könnyen átfúj a condrán a szél 
süvítve lép be 
— nem ismer meg — 
érthetetlen idegen nyelven beszél 
vehetünk bármit magunkra 
didergünk még 
fehér gyolcsban kócban  
fekete darócban 
hiszen nem volt már rég 
ilyen hideg a tél  
Darócban 
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KarácsonyKarácsonyKarácsonyKarácsony    
 

1 
 
leszállt az est 
könnyű szárnyakon érkezett 
belesett hozzánk az ablakon 
s ámulva nézi  
ezt a csillogást 
ki az aki itt vétkezett 
s ki fog bűnhődni érte meg 
éppen most lettünk  
gazdagok 
ideköltöztek mind  
a csillagok 
s beragyogják az otthonunk 
fényüket  
szórják szertelen 
— puha pihék a szívemen 
 

2 
 

szóval nem szólunk 
senkihez 
mit mondhatnánk  
fontosat 
a szavak mindig  
elvisznek másfelé 
s elvesztődik velük  
a gondolat 
kis csengő cseng 
olvad a csend 
és megfogjuk egymás kezét 
így küldünk jelt jeltelen 
fényszórók sistergő neszét 
hallgatjuk 
évek futnak el perceken 
— puha pihék a szívemen 
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3 
 

anyámnak üzenem oda fel 
jól vagyok 
nem érzem azt  
hogy elhagyott 
hisz itt van velem  
ezernyi apróságban őrizem  
sokat gondolok rá  
és legbelül 
napról napra enyhül 
a fájdalom  
gyötrő alkonyom  
hajnalom kevesebb 
derűs emlékek szitálnak 
fehéren kékesen 
— puha pihék a szívemen 
 

4 
 

bennem már szépen havazik 
alig kavar rajta a szél 
nagy selymes pelyhek szállnak  
csendesen 
a tél is suttogva beszél 
nincs vágyam 
s nem lehet érte szégyenem 
a hulló hó  
maholnap betakar 
senkit sem érdekel majd  
hogy mit akart 
s hová lett az 
aki voltam s ki ő 
enyém a tér az idő 
a végtelen 
— puha pihék a szívemen 
 
Szováta, 2008
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Ráduly János — Beke Sándornak 

 

Kibéd, 1995. január 13. 
Beke Sándornak 
Székelyudvarhelyre 
 

Kedves Sándor, 
tehát elkészültem az interjú anyaggal, ma, pénteken (január 13-án) már postá-

zom is. (…) 
Gratulálok az Útkereső két újabb számához, fajsúlyos és nívós mind a kettő — 

méltó folytatása az eddigieknek. Tanácsom: többet ne késsen meg ennyire a meg-
jelenésük. 

Ahogy telefonon jeleztem: küldj 10 drb. Székely Útkereső Antológiát és 10 drb. la-
pot — a legutolsóból. A pénzt utólag postázom. 

Még egyszer boldog új esztendőt és további kitartó munkát kívánok. Kláriékat 
szeretettel üdvözlöm. 

Barátsággal ölel 
Ráduly János 

 
Benkő András — Beke Sándornak 

 

Kv. 1995. jan. 14. 
Kedves Beke úr! 
Mindenekelőtt b. ú. é. k.! 
Tegnap vettem kézhez a címemre postázott Székely Útkereső példányait. Kö-

szönöm szíves fáradozását, most már tiszta a képem: mi jelent meg, s hol kell 
folytatnom. 


