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— Mese a harmadik évezredből — 
 

A két pajkos őzgida, amelyekről mesélni akarok nektek, egy városszéli állat-
kertben született, ahol a bekerített pázsit felett egy vastag derekú tölgy különös 
dolgokról suttogott néha az arra járó szélnek. 

A két kis őzgida figyelmesen hallgatta a tölgyfa suttogását, és bár lentről, a 
földről nem hallhatták egészen tisztán, mit is mesél, hiszen jó magasan járt a szél 
a lombok között, annyit megértettek mégis, hogy róluk van szó és egy szelíd 
őzsutáról, akit sebesülten hoztak be az állatkertbe, még tavasszal, jólelkű embe-
rek. 

A gidák már alig-alig emlékeztek az anyjukra, aki csak kevéssel élte túl fiai születé-
sét, és csupán távoli emlékként visszhangzott időnként még a fülükben egy halk és 
vékony őzike sírás, amitől nagy, bársonyos szemeikre futó árnyék borult. 

Különben igen jó sora volt ott az állatkertben a két kis gidának, hiszen min-
denki, aki csak tehette, igyekezett, hogy a lehető legkevésbé érezzék árvaságukat, 
és hogy, a körülményekhez képest, mindenük meglegyen. 

Meg is látszott rajtuk a gondoskodás, mert napról napra nagyobbak és ügye-
sebbek lettek, vörösesbarna bundájuk pedig, amit szép fehér pettyek díszítettek, 
csak úgy fénylett a napsütésben. Aki csak meglátta őket, rögtön megkedvelte, 
ami nem is csoda, hiszen ilyen játékos, kecsesen ugrándozó vidám gidapárt nem 
látott még a világ. 

De legeslegjobban mégis Tamás szerette őket, a gondozó kisfia, aki minden 
nap játszott velük, langyos kecsketejet, zöld füvet és friss rügyeket hozott nekik. 
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Őt bízták meg a felnőttek azzal is, hogy nevet adjon a két kis gidának, és bizony 
nem kevés fejtörésébe került Tamásnak, hogy szép és megfelelő nevet találjon 
mindkettőnek, olyan nevet, ami semmi más állatnak ne legyen, és ami más állat 
nevére még csak ne is hasonlítson. Hosszas gondolkodás után végül a nagyobbi-
kat, a bátrabb és játékosabb őzgidát Cimbának nevezte el, a kisebbet és félénkeb-
bet pedig Zengének. S a gidák, úgy látszott, nagyon elégedettek voltak a kapott 
neveikkel. 

Jó életük volt hát a kis gidáknak, naphosszat ugrándoztak és táncoltak a pázsi-
ton, este pedig jó puha szénára feküdhettek le a kert sarkába épített kicsi házuk-
ban, az öreg, lombos tölgy alatt. 

Csupán éjszaka, amikor megszűnt a nagy jövés-menés körülöttük, és csak halk 
neszezés hallatszott már a többi állat irányából, a fényes hold pedig hidegen és 
közömbösen bámult le rájuk a tölgyfa ágai között, csupán ilyenkor kezdett ap-
rócska szívükben ébredezni valami megnevezhetetlen, sajgó érzés, ami semmi-
féle más érzésre nem hasonlított, csak fájt kívül-belül, és letelepedett körülöttük. 

Hanem ezt ott nem csupán ők ketten érezték, mert az éj csendjében ez a kü-
lönös, titokzatos valami ráborult, akár egy nagy, átlátszó bura, az egész állat-
kertre.  

Talán a sokféle-fajta állat fojtott lélegzése volt olyan nyugtalanító, ami úgy 
tűnt, hogy nem száll fel a csillagos ég felé, mint a sóhaj, hanem megáll a ketrecek 
fölött, beborítja őket, s nyomasztóan rájuk tapad. 

Az ilyen éjszakákon a két gida bizony keveset aludt, gyakran felriadtak, s csak 
feküdtek maguk alá húzott lábakkal egymás mellett; órákig néztek kifele a végte-
len éjszakába, hallgatva a különféle sejtelmes zörejt és a többi állat mocorgását. 
Valami hiányzott, valami megfoghatatlan; ugyanakkor volt más egyéb az éjszaká-
ban, aminek nem kellett volna ott lennie; ezt érezte a két kis gida, és várta a vir-
radatot, ami magával hozza mindazt, ami jó: a fényt, a barátokat, az élelmet, a vi-
dámságot. 

Alighogy végigpásztázta fényes sugaraival a kora nyári nap az ágak hegyét, 
Cimba és Zenge kiugrott a néhány oszlopból álló, zsúptetős kis házikóból, és 
mintha csak a reggeli bemelegítő gyakorlatokat végeznék, többször is körbe ro-
hantak a kerítés mentén, azután fényes, fekete orrukkal végigszimatolták a har-
matos füvet, a kerítésen áthajló bokrok leveleit, az öreg tölgyfa kérgét, és úgy ál-
talában mindent, amit figyelemre érdemesnek találtak. 

Vidám ugrabugrálásukat helyeslőn szemlélte a kerítésen túlról egy hatalmas 
agancsú, öreg szarvasbika, amelyik sokszor órákon át állt egy helyben némán és 
elmerengve, mintha régi-régi emlékeken tűnődne. Néha megmozdult a fejét dí-
szítő hatalmas agancs, ilyenkor úgy tűnt, hogy a szarvas bólogat, vagy talán ma-
gában beszél. 

A két kis gida félelmetesnek találta a kerítés fölé magasodó ágas-bogas agan-
csot, és ha azt csupán egy kicsit is megmozdulni látták, azonnal megtorpantak, és 
rohantak visszafelé a tölgyfa biztonságos árnyékába. 
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De ezen a ragyogó nyári reggelen, amikor Cimba és Zenge a kerítés közelében 
ugrándozott, egyszer csak rájuk szólt az öreg szarvasbika.  

— Gyertek ide fiúk, ne féljetek! — mondta böffenő, mély szarvashangon, 
nem hangosan, de nem is nagyon halkan, úgy, hogy a gidák meghallják a szavait, 
de azért ijedtükben szélsebesen el ne rohanjanak. 

A két gida a váratlan hangra megtorpant, megfordult, csodálkozva bámult a 
szarvasra, de közeledni egy lépésnyit sem mert. 

— Gyertek csak, gyertek! — szólt újra a szarvasbika. — Ne féljetek, na! Hi-
szen rokonok vagyunk. 

— Mi az, hogy rokonok? — kérdezte cérnavékony őzhangon Cimba, aki úgy 
általában bátornak tartotta magát, és ezt meg is akarta mutatni. 

— Hát gyertek közelebb, akkor elmagyarázom — bólogatott a kerítésen túl az 
öreg szarvas. 

— De nem bántasz azzal a szúrós bokorral, ami a fejeden van? — közeledett 
óvatosan Cimba, akit a másik gida félénken, de lépésről lépésre követett. 

— Az nem bokor, hanem dísz. És agancsnak hívják — oktatta őket a szarvas, 
miközben büszkén magasra emelte a fejét. — És sehol a világon nincs olyan 
szarvasbika, akinek ennél szebb agancsa lenne! 

— Szépnek szép, ez igaz! — helyeseltek a kis gidák, akik egymáshoz simulva 
egyre közelebb jöttek, és csupán pár méterre voltak már a kerítéstől, ami mögött 
a szarvas állt. — De nehéz lehet egész nap ezt a nagy valamit cipelni a fejeden. 
Talán még az ágakba is beleakadsz. 

— Nehéz, nehéz — bólogatott egyre a szarvas. — De ez a rendje. És én el 
nem cserélném senkivel, ezt elhihetitek. S majd nektek is nő, ha nagyobbak lesz-
tek, agancsotok, igaz, sokkal kisebb, mint az enyém. Hát ezért mondom, hogy 
rokonok vagyunk. No, no, no, csak ne pislogjatok úgy egymásra, mert még 
semmi sem látszik a homlokotokon! Előbb nőjetek, erősödjetek, s csak azután. 
Hát így, így! — nézett le a két gidára, akik már egészen közel jöttek a kerítéshez. 
— Hát ilyenek vagytok. Szépek, formásak, gondozottak. És én mindent tudok 
rólatok. Bizony, régóta figyellek titeket. Az első naptól fogva, amióta ide kerülte-
tek. Bizony. 

— De miért mondtad azt, hogy rokonok vagyunk? — szólalt meg, kicsit bá-
torságra kapva, Zenge is.  

— Mert a szarvasok és az őzek rokonok. Sok mindenben hasonlítanak egy-
másra, bár nem egyformák. Csak hasonlóak, ezért rokonok. Most még nem ért-
hetitek ezt, mert nagyon keveset tudtok a világ dolgairól. Még kicsik vagytok, és 
sehol nem jártatok ezen a kerítésen kívül. 

— És te jártál? — kérdezte egyszerre, elámulva a két gida. 
— Hogy én? Hajaj! De mennyire, hogy jártam! Hej, miféle helyeken jártam 

én! Hajajaj! Majd elmesélem nektek, mindent elmesélek, de most hívnak titeket, 
hát szaladjatok! Majd máskor mesélek nektek, majd máskor — mondta még a 
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szarvas jó messzire elnézve, aztán megfordult, és elindult az etető irányába, amit 
a gondozók éppen akkor töltöttek meg friss, jó illatú szénával. 

A két gida gyorsan kapkodta karcsú, táncos lábait visszafelé, a tölgyfa irá-
nyába, ahol Tamás várta őket két nagy, kecsketejjel színültig töltött cumis üveg-
gel. Miután jóllakatta a gidákat, Tamás megsimogatta őket, fényesre kefélte szép 
barnásvörös bundájukat, majd olyan vidám hancúrozás következett, hogy még a 
fák fölött magasan keringő sas is megállt a levegőben, szélesre terjesztett szár-
nyakkal, és csak állt, állt ott fenn sokáig, mintha nem tudna betelni a látvánnyal. 

Aztán lassacskán eltelt ez a szép nap is, békésen és vidáman, akárcsak az előb-
biek, amelyeken a két kis gida csaknem valamennyi kívánsága teljesült. Ha Tamás 
nem volt a közelben, akkor a gondozók valamelyike etette és kényeztette őket, 
friss vizet, gyümölcsöt, ropogós füvet hordott a házikójukba, s amikor volt rá 
idő, dicsérte és tanítgatta is őket. A gidák pedig figyelmesen hallgatták a gondo-
zók beszédét, és úgy néztek az emberekre mindketten okos, nagy szemeikkel, 
mintha minden szavukat értenék. 

De amióta a szomszéd öreg szarvasbikát megismerték, olyan barátjuk is volt 
már, aki ugyanazt a nyelvet beszélte, amit ők, és aki, ráadásul, rokonságban is állt 
velük. Azóta napközben többször is a kertnek azon a részén hancúroztak, és 
időnként kíváncsian kémleltek át a kerítés rácsain, hátha ismét ott lenne a szar-
vasbika, és hátha ismét mesélne nekik; de nem volt ott senki, csak néhány kövér 
dongó zümmögött a napfényben, és egy kis sárga tollú madár figyelte őket a kerí-
tés tetejéről. 

A szarvasbika elhúzódott valamelyik árnyékos sarokba, ahol csak gunnyasz-
tott egymagában, és nem lehetett tudni, hogy beteg-e, vagy csupán szomorú, és 
valami megnevezhetetlen, rejtélyes dolgon rágódik. 

Azt, hogy milyen nagyon szomorú a szarvasbika szeme, a két kis gida is észre-
vette már a legelső találkozásukkor, és amikor a szarvas rájuk nézett, mindig át-
borzongott érzékeny idegeiken egy különös érzés, egy furcsa emlékszerű valami, 
éppen úgy, mintha a szarvas szemeiben borongó szomorúság bennük is ott élne 
valamilyen módon. 

Egy végtelenül fájdalmas titok bujkált az öreg szarvas tekintetében, de a gidák 
a fájdalmat nem érezték még meg, csupán a titokzatosságot, és ez egyre kíván-
csibbá tette őket. Várták hát nagyon az újabb találkozást, hogy az öreg rokon 
meséljen még nekik, ahogy megígérte volt, bármiről, de leginkább arról az isme-
retlen valamiről, ami a kerítésen kívül létező világ. 

Amikor az öreg szarvas elnézett a messzeségbe, és hosszan hallgatott, a gidák 
úgy érezték, hogy lát valami csodálatosan szép dolgot, amit ők nem ismernek, és 
nem is láthatnak. És abban is biztosak voltak, hogy a szarvasbika sok titkot tud, 
sokkal többet, mint például a kert sarkában álló öreg tölgyfa, aki pedig naphosz-
szat suttog titkolózva mindenféle széllel. 
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Két nap elteltével aztán ismét megjelent a kerítés felett a hatalmas agancs, a 
gidák pedig, akiken nyoma sem volt már a régi félénkségnek, lelkendezve szalad-
tak oda, s örömükben bizony még köszönni is elfelejtettek. 

A szarvasbika sokáig nézte őket, bólintott is néhányat az agancsos fejével, vé-
gül a már jól ismert böffenős, mély hangján megkérdezte: 

— No, megvagytok, hát megvagytok, fiúk? 
— Megvagyunk, megvagyunk! — válaszolt egyszerre a két őzgida. — De na-

gyon vártuk már, hogy láthassunk. Merre jártál, öreg szarvasbika? 
— Merre jártam volna. Semerre sem jártam. Csak feküdtem a házamban. Fe-

küdtem, és gondolkodtam. 
— Beteg vagy talán? — kérdezte aggódva Cimba. 
— A lábad fáj talán? — szólalt meg halkan Zenge is, akinek már a múltkor 

feltűnt, hogy a szarvas eléggé nehézkesen mozgatja a lábait.  
— Nem a lábam fáj, nem a lábam. Hanem a szívem, az, az! — bólogatott me-

gint szomorúan a szarvas. 
— De mitől fáj? Bántottak talán? — kérdezte együttérzéssel Cimba, és fényes 

kis orrát a kerítés résébe dugta. — Az emberek bántottak téged? 
— Nem az emberek, nem — sóhajtott a szarvas. 
— Talán az állatok? — suttogta riadtan a kis félénk Zenge. — Talán az, ame-

lyik olyan szörnyen ordít néha? 
— Az állatok sem. Még amelyik olyan szörnyen ordít, az sem, hiszen az is be 

van ketrecelve. Azt oroszlánnak hívják, és ő is attól szenved, amitől én. 
— Igazán? — ámult el a két gida. — A szíve fáj neki is? Azért ordít hát. De 

mitől fáj a szíve? 
— Attól, amitől mindenik állaté itt az állatkertben. Amitől szenved, aki csak 

itt él: az oroszlán, a medve, a tigris, a zsiráf… minden. 
— Nem adnak enni nekik? Megverik őket? — ijedezett egyre a kis Zenge.  
— Nem verik, nem verik, dehogy verik. Enni is adnak nekik eleget, friss vizet 

is adnak nekik. Nem emberek bántják őket, nem is állatok. Ami gyötri őket, az 
valami más. Ami gyötör engem is. Valami más. 

— Micsoda más? 
— Valami, aminek neve sincs talán. Valami, ami olyan, mint a szél. Se színe 

nincs, se illata, se formája, se anyaga. Csak ereje van, ami belemar az állatok szí-
vébe. 

— A mi szívünkbe is belemar? — jajdult fel még ijedtebben Zenge, és olyan 
közel húzódott Cimbához, amilyen közel csak lehetett. 

— A tietekbe talán nem mar bele. Talán. Mert ti itt születtetek az állatkertben, 
az itteni állatok között. Emberek között — vigasztalta őket a szarvas. — Hát ne 
legyetek szomorúak, ne legyetek! 

— Hát te nem itt születtél? — kíváncsiskodott Cimba, aki úgy általában nem 
szomorodott el olyan könnyen. 
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— Én? Nem itt. Bizony nem itt. Én az erdőben születtem. Az erdőben bi-
zony.  

A szarvas sóhajtott, és ismét elnézett valahová nagyon messzire. Aztán egy-
szerre csak két nagy könnycsepp gördült le a szeméből, gurult, gurult lefelé az ál-
lán, majd a földre pottyant, pont a lábai elé. 

A gidák megilletődötten pislogtak át a réseken, és nem értették, hogy lehet az, 
hogy egy ilyen nagy, büszke agancsos állat sírjon. Sokáig álldogáltak így hallgatva, 
nem is mertek megszólalni, pedig fúrta az odalukat a kíváncsiság, hogy mi lehet 
vajon az az erdő, ami miatt az öreg szarvasbika ilyen szomorú lett, és még sírva 
is fakadt. 

Vártak hát, vártak egy jó ideig, hátha megszólalna megint a szarvas, hátha még 
mondana valamit, de az csak állt egy helyben, mozdulatlanul, hang nélkül, mint-
ha nem is lenne ott már, mintha valahol nagyon messze járna, valami titokzatos, 
a két gida számára ismeretlen világban. 

Jó hosszú hallgatás után, látva, hogy a szarvas lehunyta a szemét is, és nem tudva, 
hogy alszik-e, vagy csupán gondolkodik, óvatosan suttogva szólalt meg Cimba: 

— Az erdő, az milyen? 
A szarvas nem aludt, ez abból látszott leginkább, hogy ismét két fényes könny-

csepp gurult le az állán, de ezek most a behunyt szempillái alól bújtak elő, és végül a 
fűszálak közt álltak meg, ahonnan a forró nyári napfény gyorsan felitta őket. 

— Az erdő — bólogatott szokása szerint, amitől pompás agancsai mintha hajla-
dozni kezdtek volna valamilyen szélben, pedig hát szél, az éppen nem volt akkor 
semmi —, az erdő az olyan, hogy aki ott született, az csak oda vágyik vissza mindig. 

— De miért vágyik vissza? — kérdezte Zenge is, a szarvas csendes, nyugodt 
hangjától bátorságra kapva. — Amikor itt senki meg nem bántja. 

— Azért vágyik vissza — folytatta a szarvas, de úgy, mintha álmában beszélne 
—, mert az erdőben nincsen kerítés, sem ketrec. Csak pompás fák vannak, na-
gyobban és szebbek, mint a ti tölgyfátok odaát; aztán vannak szomjat oltó forrá-
sok, melyekből kis patakocskák indulnak szerteszét, illatos málnabokrok, sza-
móca és szeder. A fákon pedig ezer madár, és mindenik másképpen dalol. Az er-
dő olyan, mint a szabadság, mint a friss lélegzet, olyan… Az erdő az állatoké: a 
szarvasoké, a medvéké, őzeké, farkasoké, a hiúzé… Az állatkert az emberé. 

— Az oroszlán is abban az erdőben született? — kíváncsiskodott Cimba újra, 
a szarvas beszédét félbe szakítva. 

— Az oroszlán nem, nem abban az erdőben született. Az a világ, ott messze, 
messze, ahol az oroszlán megszületett, nem olyan, mint a miénk itt. Ott másfélék 
a fák, a föld, másként szállnak a felhők is. Ott másféle állatok élnek, és még a 
nap is másképpen süt. Azon a helyen én sohasem jártam, de azt tudom, hogy az 
oroszlán volt ott a leghatalmasabb valamikor, úgy, ahogy az én erdőmben ma-
gam voltam az. A leghatalmasabb, a leggyorsabb, a legbüszkébb… 

— És miért nem maradtál akkor abban az erdőben, ahol te voltál a leghatal-
masabb, és ahol nincsen kerítés? 
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— Miért, miért, miért — ismételgette mély hangján a szarvas. — Amiért a ti 
anyátok, az őzsuta sem maradhatott ott. Én már itt voltam akkor is, amikor őt 
ide hozták. Szegényt… De én nem menekülés közben sebesültem meg… más 
baj történt velem. Mérgezett füvet ettem, attól lettem beteg. Rossz emberek mér-
get szórtak a füvekre a tisztásokon. Én öreg vagyok nagyon, s kicsit már értem 
az emberek beszédét is, onnan tudom, hogy azt hitték rólam, már meg is haltam. 
De nem. Mégsem haltam meg, csak ilyen gyenge lettem, ilyen lassú, beteges. Ma 
már nem tudnék száguldozni a tisztásokon s a sziklák között. Nem tudnék. Csu-
pán akkor érzem újra olyannak magam, amilyen réges-régen voltam, ha lehu-
nyom a szemem. S az erdőt is csak akkor látom, és olyankor mintha még a rigók 
füttyögetését is hallanám. Hát így van ez velem. Így, így bizony. 

A szarvas ismét elhallgatott, elmerült abban a szinte látható, mélységes szomorú-
ságban, ami lassan-lassan a gidákat is körülvette. Hallgattak ők is, majd egy idő után 
a gyengébb szívű kis Zenge szeméből is gurulni kezdtek lefelé a nagy, fényes könny-
cseppek. Eközben a tovasuhanó szellő finoman meglibbentette a tölgyfa leveleit, bi-
zonyára egy újabb titkot súgott meg nekik, s az is lehet, hogy éppen az öreg szarvas 
most hallott történetét mesélte el halkan, sejtelmesen. 

E nap után a két őzgida is hallgatagabb lett, játékos kedvük mintha valamivel 
alább hagyott volna. Sokat töprengtek, gondolkodtak, ami azelőtt egyáltalán nem 
volt szokásuk, de az öreg szarvas beszéde elindított az emlékezetük mélyén egy 
hol felgyorsuló, hol lelassuló lüktetést, melynek során ködös emlékfoszlányok 
lobbantak fel a tudatukban sorra, majd tűntek el nyomtalanul, ahogy a reggeli pá-
ra oszlik el a patak felett, ha átsüt rajta a felbukkanó nap fénye.  

Egy páratlanul szép, kedves világ képe állt össze bennük, bár csupán foszlá-
nyokban vagy elmosódott képek fomájában; egy olyan világé, amit nem ismer-
hettek, de ami mégis bennük élt, mint titokzatos örökség, ami számlálhatatlan, 
szabadban élő ős véréből anyjuk, az őzsuta révén rájuk maradt. 

Elsőnek Tamás vette észre a gidákon ezt a változást, látta nagy, bársonyos szemük-
ben az eddig ismeretlen szomorúságot, de nem értette, hogy mi lehet az oka. Megpró-
bált még inkább a kedvükben járni, többet játszott velük, és sokszor még a barátját, 
Jancsit is elhozta, hátha ketten valahogy jobb kedvre tudnák deríteni a két kis állatot. 
Az édesapjának, aki gondozó volt az állatkertben, többször is elpanaszolta, hogy a két 
őzgida nagyon megváltozott; de ő, miután egy ideig figyelte a gidákat, azzal vigasztalta 
Tamást, hogy mindez csupán azért van, mert a kis állatok nagyon gyorsan nőnek, és a 
növekedéssel bizony együtt jár a változás.  

Azelőtt sem Zenge, sem Cimba nem törődött a kerítéssel, de újabban zavarta 
őket a hancúrozásban, nagyon szerették volna, hogy ne legyen ott, és ők tovább 
szaladhassanak, pont addig, ameddig a kedvük tartja. 

Szerették a játékot, és szerették Tamást is, de mindennél jobban szerették azt, 
amikor a szarvasbika az erdőről mesélt nekik, az erdőről, amelyik az állatoké, s 
ahol szabadok az őzek és a szarvasok, mint a szellő, ami csupán meglibbentette a 
tölgyfán a lombokat, s már ott se volt… 
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De volt még egy változás a gidák életében, amiről sem Tamás, sem a gondozó 
nem tudott, csupán ők ketten és talán az öreg szarvasbika: már nem volt olyan 
nyomasztó számukra az éjszaka, mint régebb, és nem volt olyan nyugtalanító a 
sötétség. Éjszaka, mint egy varázslat folytán, megnyílt a tér, könnyű lett a holdas, 
csillagos ég felettük, és álom formájában elhozta számukra az olyan nagyon vá-
gyott szabadságot, a végtelenséget. 

 
(Folytatjuk) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ráduly János 
 

TavasszalTavasszalTavasszalTavasszal    
 

Tavasszal a  
rét, mező 
hímzett selyem — 
keszkenő. 
 
A kéklő ég 
tükörlap,  
égő fáklya 
fönn a Nap. 

 

VirVirVirVirágmondókaágmondókaágmondókaágmondóka    
 

Hófoltok közt hóvirág, 
haldoklik a tél-világ. 
 
Ringó ág, aranyeső, 
csupaszív tavaszleső. 
 
Kandikáló ibolya,  
langyos szellők mosolya.



 

P. Buzogány Árpád 
 

Sóváradi utcaSóváradi utcaSóváradi utcaSóváradi utca    
 

Orgonaillatot hordnak 
langyos délutánok, 
kapuk előtt cseverészget 
halk, bővizű árok. 

Juhkörmös hátú utcába  
jöttünk meg ketten. 
Esőből kihajló szivárvány, 
könnyű a kedvem. 

 

Elbújt a szélElbújt a szélElbújt a szélElbújt a szél    
 

Szél bújt a padlásra, 
ott dorombol hosszan.  
Föl merjek menni, hogy  
a kolbászt lehozzam? 

Bebújt a ládába, 
a szél onnan sziszeg. 
Vajon egyedül van? 
Senkinek se hiszek.  

 

Megnézzem? Ne nézzem? 
Éjjel folyton huhog. 
Az lesz a legjobb, ha 
előle elbújok.  

 

Pipék pásztoraPipék pásztoraPipék pásztoraPipék pásztora    
 

Poros úton 
reggelente nagy a lárma, 
ahány liba, 
mind az árokparton járna, 
hessegetik 
mérges nénik el a háztól, 
terelgetné 
ki a rétre már a pásztor.  
 

Pepita a 
pipepásztor tarisznyája, 
jó az neki, 
úgysincs tisztességes nyája, 
libacsorda 
az egyetlen büszkesége, 
ezért nincsen 
pásztorok közt tisztessége.



 

Bölöni Domokos 
 

A néma éneke A néma éneke A néma éneke A néma éneke     
 

Anyám azt mondta, hogy a pap vágta ki a nyelvét, mert beszélt a templom-
ban. Sokáig félve ültem az anyám szoknyáján, és csak lopva mertem felemelni 
szemem a szószék magasságába, amikor éppen nem népét ostorozta a vörös orrú 
tiszteletes, hanem lelkünk üdvösségéért alkudozott azzal, aki még nálanál is ma-
gasabban lakott, akkori elképzelésem szerint valahol a toronybeli galambok és a 
templompadlás denevérei fölött, az emeleten, úgyhogy gyakorlatilag csak a nyári 
időkben a szomszédos udvar csirkéire pályázó héják láthatták, de ez is kétséges, 
mert nyáron akkora a dologidő, hogy még az Úristen sem ér rá imádkozni, ezt 
nagyapámtól tudtam, aki másokkal ellentétben nem az istentiszteleteken pihente 
ki magát, hanem a tyúkokkal feküdt és a pacsirtákkal kelt, legjobban pedig akkor 
érezte magát, amikor azt is énekelték, hogy Egyedüli reményem, ó Isten, csak te 
vagy, olyankor tenyeréből etette még a meddő tinót is, pedig máskor rendszerint 
csak „villásreggelivel” szolgált a szegény párának.  

A Néma nem is áll meg a kapu előtt, ha nem nagyapám jön elő, amikor a fél falu 
kutyáit rendkívüli módon felizgató dalával megkezdi karácsonyi kántálását; nagy-
anyámtól rettenetesen félt, igaz, hogy nemcsak ő, hanem az egész környék. Nagy-
anyám mindent és mindenkit a szájára vesz, és úgy ki tudja forgatni minden valójá-
ból, hogy még a levegő is bűntudatot érez, amiért tiszta. Nagyanyám szerint a némát 
egyszerűen állon vágták kölyök korában, és úgy harapta le a nyelvét.  

Mindig karácsony táján jött elő, valamelyik távoli faluban vagy talán az erdők között, manó-
földön rejtőzködő kunyhójából. Rendületlenül végigjárt minden házat, és érdekes módon ott 
is adtak ezt-azt neki, ahol egyébként nálanál is inkább alamizsnára szorultak volna, például a 
tyúktetűvel megtelt Candurás családban. A Néma onnan is dióval, almával távozott.  

Nagy, kunkori orrú bocskorában mókásan csicsonkázott a jeges havon, gyak-
ran le is esett, mert volt, ahol pálinkával, borral kínálták, és a vékony, sovány, ki-
éhezett embert hamar megjárta az ital. Bocskora megvédte kisebzett, satnya lábát 
a fagytól, oly gazdagon és annyi fantáziával csavarta körül mindenféle fajta és szí-
nezetű ronggyal, hogy kész néprajzi csodának számított. Olyan réteges volt az öl-
tözéke, mintha káposztalapit viselne.   

Bolhaszín felöltője rókavörösre váltott, akárcsak tornyos kucsmája. Azt a 
képzetet is kelthette volna, hogy álruhás keleti mágus, akit itt nálunk, Kelet-
Európában kifosztottak az útonállók, még mielőtt Jézusához eljuthatott volna 
lelkének tömjénjével és mirhájával. Rókaszínű kabátját kötéllel, borjúistránggal 
kötötte át, vékás szőrtarisznyáján több volt a folt, mint a posztó, kötőfékdarab-
bal erősítette meg pántját, ezzel úgy ingott jobbra-előre, hátra-balra, mint valami 
matróz, akit a legénység kilökött magából, s célját vesztetten caplat a végtelen 
sarki hómezőn, a kegyetlen fagyhalálba.  
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Felszerelésének legfőbb tartozéka mégis hatalmas kampós botja volt, szent-
képeken láttam olyat s később, amikor már hozzánk is eljutott a tévé, a pápa ke-
zében. Olyan méltósággal vonult végig a Disznólegelőn, mintha ennek a tájnak ő 
volna a főpapja, aki elhozza nekünk, portákon, házikókban élő ostoba fűtő-
zőknek a mennyország szikrázó üzenetét. Hogy megszületett a Megváltó. 

Amikor a Néma a Nyulak utcájában elkezdte sivító kántálását, vele kántált ki-
csiny falunk Alszegének, majd Felszegének egész állatvilága. A kutyák magas 
diszkántban adtak hangot egyetértésüknek vagy nemtetszésüknek, őket a mindig 
heccre kész kakasok hergelték aztán lilán, megbolondítva egyúttal a tyúkok 
földbuta seregét, amely köztudottan a legkönnyebben bírható zűrzavarra. A 
diszharmóniába belehápogtak a kacsák a befagyott trágyalé jegéről, aztán átvették 
a szólamot a csűr mögé rekesztett juhok is, kórusjelleget kölcsönözve az ese-
ménynek, amely az istállóból tompán előtörő marhabőgéssel vált tombolóvá, 
hogy végül az ég madarainak riadalma tetőzze be: a verebek ideges rebbenései, a 
varjak, csókák kiszámíthatatlan fel-felkerekedése toronyról-tetőről fára-kertre, 
hatalmas és ricsajos körrepülésük a fehérezüstben vacogó keskeny völgy házikói-
nak vékonyan füstölgő kéményei fölött. 

Ilyen elemi erejű volt a Néma kántálása. Jöttére már a faluvégi keresztnél 
megjelent Samu, a falu félnótása, akire gyerekkorában ráborult az agyagdomb 
megcsuszamló palája, s hiába ásták ki, sosem lett belőle ember. Majd az Alszeg 
szegény gyermekei csapódtak hozzá, úgyhogy mire a Felső köz módosabb portá-
ihoz ért, a Némának már szabályos kísérete, majdhogynem udvartartása volt; mi-
re pedig munkájának végére jutva meg is kótyagosodott, addigra a felnőttek bá-
mész csoportja követte, heccelték, főleg az alsó hídnál, ahol a pálinkafőző mű-
ködött. A hely arról híres, hogy a Nyírő Róza rucái egyszer úgy megrészegedtek a 
patakpartra ömlesztett malátától, hogy az asszonyság azt hívén: dögvész ütött ki 
közöttük, hogy legalább a tollú ne menjen kárba, gyorsan megtépte őket, aztán a 
kijózanodott kacsák szemérmetlen pucérságukkal kérkedve jöttek egyenként tán-
torogva elő a bűzlő dombról, világ csodájára.  

Az alsó hídnál meleg pálinkát ittak a férfiak és itt produkálta magát Liza is, a 
görbe cigánné, románul, magyarul, szászul és cigányul kántált és rigmusolt annak, 
aki megkínálta. Méltó vojá, nu te szuferincá. Nu te busulincá. Dé mángé, dé 
mángó, borboricá borboró! A Néma ritkán vegyült közéjük, de ha itt még belé-
diktáltak egy kis pálinkát, akkor olyan mulatság kerekedett nemsokára a híd kö-
rül, mint mikor a vásárban egyszerre táncoltatják a majmot, a medvét, ráadásul a 
papagáj folyton kihúzza a nyerő cédulát, és bár mindent összevásároltunk, ami 
csak érdekes és különleges, mégis minden pénzünk megmaradt, gondtalanul ál-
domásozhatunk, mert senki sem parancsol. A szegények és a szerencsétlenek, a 
félnótásak és a holnap gondjával élők elfeledkeztek bajaikról, előkerült a vén 
Dumnyezó, a félszemű cigányprímás és Purcitátá, a kontorás, meg Béka Gyugyi, 
a bőgős, ezek aztán muzsikáltak önfeledten, a falusiak biztatták a táncra perdülő-
ket, sőt egyik-másik pityókos atyafi szintén mókázni, pontozódni kezdett, úgy-
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hogy mire leszállt a farkasalkonyat, boldogan széledhetett szét a szedett-vedett, 
Krisztus-váró társaság.  

Mindezt tulajdonképpen a Némának köszönhették. Aki vékás tarisznyájával, 
pásztorbotjával lassan ismét útra kerekedett, és amint jött, ugyanolyan sivító, ma-
gas fejhangon kántálva vonult fel a Kecskék útján, a Kereszt irányába.  

Nem kísérte más, csak Samu, akit egyszer odaütött a föld az Agyaglyukaknál. 
 Egy későbbi, kegyetlen télen a Néma nagyon elfáradt a kántálástól. Bebújt 

egy kórérakásba a Csengő pataka közelében, a Határvég mellett. 
Azt beszélték: megfagyott. Sokkal valószínűbb azonban, hogy a Mennyei Te-

hetségkutató Központ két fehér köpönyeges szárnyas szakembere jött le, és miu-
tán meghallgatták, fölvételt nyert a mennyei kórusba.  

Rendes havi fix fizetéssel, egész normával. Szólót énekel, mint egykor itt, köz-
tünk, a földön.  

 

Mészely József 
 

Fordított napraFordított napraFordított napraFordított napra    
 

Füzetecském, ma te másold le  
helyettem is a nyelvtan leckét! 
Könyvecském, te pedig biflázd be 
a lánglelkű Petőfi Sándor versét! 
 

Vonalzócskám, ma te mutasd meg 
a számegyenesed számait! 
Furulyácskám, ma te skálázd el 
a bűvösen zengő dó-re-mit! 
 

Radírocskám, ma te javítsd ki 
temérdek hibám, és légy nyakas, 
ma a tanci sem kételkedhet, 
hogy a füzetem csak miattad lyukas! 
 

Tollacskám, ma csak te pacázz, 
így rád foghatom én is végre, 
én tiltakoztam, de mégis ejtettél 
foltot a rendes füzetvezetésre! 

Ti pedig, mókás szamárfülecskék 
tagadjátok le, hogy én gyűrtelek, 
ma legyetek a füleitek gazdái, 
hogy ne kelljen pironkodnom értetek! 
 

Ceruzácskám, ma te húzd meg 
az átlót a tanult síklapon! 
Szelecske, te pedig engedd, 
hogy röpítsen a tollas kalapom! 
 

Hű társam, te kopott hátitáska, 
ma te cipelj engem a hátadon 
és amíg a suliba érkezünk, 
ötleteimet veled is megosztom! 
 

Ha már fordított napra készülünk, 
hát álljon fejre az egész osztály, 
akár a koronás fa törzsén 
a kopogva gyógyító harkály. 

 

Ha akadna, kinek nem tetszene 
ötleteimet kínáló versem, 
az vegye vállára minden gondomat 
és sírjon, de nevetni elfelejtsen!



 

Kiss Lehel 
 

UnokaUnokaUnokaUnoka----fafafafa    
 
Nagyapó kézen fogta kisunokáját, s úgy battyogtak fel a Felső-kertbe. Aki rá-

juk nézett, nem tudhatta, hogy megfiatalodott-e nagyapó, vagy pedig kisunokája 
öregesedett-é meg. Ők ketten tudták, pedig maguk között ez sohase jött szóba. 
A kertet azért mondták Felső-kertnek, mert az nem az otthoni kert volt, hanem 
fent a dombon, a másik utcában elkerített földdarab, két idegen ház között. 
Büszke is volt rá a kisunoka, mert arról nem volt tudomása, hogy valaki mások-
nak is lett volna Felső-kertjük.  

Egyszer paszulyt vetettek a Felső-kertben, máskor zöldséget gyomláltak. Volt, 
hogy kisétáltak oda csak úgy, körülnézni. A kert végében magas, sűrű volt a sö-
vénykerítés — piros szemű, finom sombogyó termett benne, galagonya meg 
kecskerágó. A többi bokrot-ágat nem ismerte nagyapó, csak látásból, de azok 
nem is voltak különösképpen érdekesek. A kert felső sarkában úgy terült el a 
szilvás, mint valami illatos, háziszőttes takaró. Sok-sok szilvafa volt benne, és 
millió virág a nyakig érő fűben. Máskor meg nagyon alacsony volt a fű, s ilyenkor 
egy megmászásra csábító szénaboglya gubbasztott az egyetlen almafa alatt.  

Míg nagyapó ott zörgetett valamit a roppant málétáblában, kisunoka gondolt 
egyet, s felkapaszkodott a szénaboglya tetejére. Tetszett neki, hogy olyan puha és 
rugalmas, ezért egyre nagyobbakat és nagyobbakat ugrott rajta. „Mi lenne, ha 
felpattannék az almafa ágáig?” — gondolt egyet magában. És addig-addig pró-
bálkozott, míg elérte az alsó ágat. „Mi lenne, ha felülnék a fára?” — fűzte tovább 
a gondolatot kisunoka. És addig-addig próbálkozott, míg felült az almafára. 
Olyan volt az almafa két vastag ága, mint valami óriási villa. Oda ült fel kisunoka, 
elégedetten lógatta le kétoldalt apró lábait. Sosem érezte még magát olyan nagy-
nak. 

— Te meg hogy kerülsz oda? — bújt ki nagyapó a máléból. Csodálkozott na-
gyon, és talán ijedt is volt egy kicsit, mégis mosolygott. 

— Felkapaszkodtam a boglyáról! 
Másnap nagyapó hazavitette a boglyát egy szekeres bácsival, és négyágú, kicsi 

villájával felhányta a padlásra. Kisunokája is segített neki. 
— Te meg hogy kerülsz oda? — kérdezte újra nagyapó, amikor újra kibújt a 

máléból. Most csak csodálkozott egy kicsit, de egyáltalán nem tűnt ijedtnek. 
Kisunokája leugrott az almafáról, s pillanatok alatt ismét fenn termett a villás 
ágak között. 

— Hát így! — rikkantotta, s nagyapó most már nem mosolygott, hanem ne-
vetett, nevetett, és nevetett. Aznap különösen vidáman mentek hazafelé. 
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Amikor kisunokáék elköltöztek messze, ahová csak vonattal lehet menni, 
nagyapó csak ennyit kérdezett: 

— Ki segít majd nekem leszedni a paszulyt a Felső-kertben? 
Lassan ballagott nagyapó a Felső-kertbe, s lassan is jött hazafelé. Zsebében 

mindig hozott egy-két almát nagyanyónak. Még télen is hozott valami össze-
aszott, fonnyadtakat, amik még a disznónak se kellettek.  

A vakációkat kisunoka és nagyapó egyformán várta. Ők ketten tudták, miért, 
pedig ez maguk között sohasem jött szóba. Kisunoka mindig felröppent az al-
mafára, s ilyenkor nagyapó csak nevetett, nevetett, és nevetett.  

Amikor a szilvafákat mind kivágták, nagyapó odaállt a fejszés ember és az al-
mafa közé, és ezt mondta: „Ezt az egyet nem!” A traktorista felszántotta a tisz-
tást, és csúnyán szidta nagyapót, amiért az almafát meghagyta. „Vágassa ki már 
innét egyszer, ne kelljen annyit kerülgessem!” — dohogott idegesen, de nagyapó 
csak ennyit mondott: „A fa ott marad!”  

Kisunoka csodálkozott, amikor látta, hogy kiszáradt a sombokor, a galagonya 
és a kecskerágó, és csak azok a bokrok-ágak maradtak meg, amiket nagyapó nem 
ismert, csak látásból. Pedig azok nem is érdekesek különösképpen. Meglepve 
nézte, hogy eltűnt a szilvás minden virága, füve, fája is, s hogy csak az almafa van 
meg.  

— Emlékszel? — kérdezte nagyapó. 
Hát hogyne emlékezett volna?! S habár most először esze ágában sem volt 

almafán lovagolni, felkúszott valahogy a villás ágak közé. Nagyapó csodálkozott 
egy kicsit, és talán ijedt is volt, mégis mosolygott. 

Eljött a tél, eljött a tavasz, eljött a nyár, eljött az ősz, s az almafa nem akart te-
remni többet. Még valami összeaszott, fonnyadtakat sem. Pedig kisunoka úgy 
adott volna legalább egy akkorát, mint egy sombogyó az ő kisfiának. Eljött a tél, 
eljött a tavasz, és a traktorista már megszokásból is csúnyán szidta kisunokát az 
almafáért: 

— Vágassa ki már innét egyszer, ne kelljen annyit kerülgessem! 
De kisunoka mintha meg sem hallotta volna. Évről évre ennyit mondott csu-

pán: 
— A fa ott marad! A nagyapó fája! 
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Az erdő védelmébenAz erdő védelmébenAz erdő védelmébenAz erdő védelmében    
 

Galagonyabokrok alján 
kék ibolyák illatoznak, 
ne szakítsd le, hagyd ott szépen, 
hogy mások is megcsodálják. 
Fáradt vándor, megpihenni 
leülhetsz egy mohos kőre, 
gyönyörködj e nagy színházban 
s meggyógyít az erdő csöndje. 
 
Vad duhajjal, ordítással 
ne alázd meg méltóságát, 
vérzik a fa, hogyha bántják, 
le ne törd gyönyörű ágát, 
hogy virággal illatozzon, 
unokáknak árnyat adjon, 
énekesmadarat ringasson! 
 
Sok kis dalos ágak karján 
vagy odúba rakja fészkét, 
csendben kotlik, költögeti 
pihetollas fiókáit, 
benépesítve az erdőt 
minden este koncertet ád, 
s örömünkre zengedezi 
a Tavasz szimfóniáját. 

 

Dal a pitypangrólDal a pitypangrólDal a pitypangrólDal a pitypangról    
 

Pitypangos rétek hírnök-virága 
integet a tavasz kapujában, 
mosolygó arcán mézízű bóbita, 
fényes örömöd kicsalogatója. 
 
Szerény életű, szárnyaló kedvű, 
övé az örökös derű, 
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s ha a nyár tüze kilobbant már, 
szelekbe szórja élni akarását. 
 
Huzatos völgyekben, magányos ormon, 
kopár kövek közt is életben marad 
a szívós sorsú aranyló pitypang, 
gyermekmondókák varázsvirága, 
szívóssága csupa-csupa csoda! 

    
Lila bóbitákLila bóbitákLila bóbitákLila bóbiták    
 
A zsenge életű krókuszok 
lábukon kecsesen állnak 
tavaszi bóbitaálmukra 
tulipánlándzsák vigyáznak 
az első szemerkélő esőben 
fényes ezüst klárisokkal 
lila mámorban tapsikolnak 
 

 
 

 Kiadványaink  Kiadványaink  Kiadványaink  Kiadványaink .. ..     

 

Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó gondozásában  
2012-ben megjelent:   

    



 

Beke Sándor 
 

TavaszTavaszTavaszTavasz    
 

Kankalin nőtt a szántásban, 
elment már a hó, 
csokrot kötök, kis Borikám, 
haj de, haj de jó! 
 

Ibolyát és hóvirágot, 
hallga hali hó. 
Itt a tavasz, szól a rigó, 
aranymálinkó. 

Kék selyem a tiszta égbolt, 
pattan a bimbó, 
fecskék tánca hófoltokon, 
dari-dári-dó. 
 

Gyerünk táncra, gyerünk bálba, 
mondja a mackó, 
őzek, nyulak gyülekeznek, 
nagy a dáridó. 

 

Székely legény a határban, 
cseng a nótaszó, 
száll a fecske, mint az álom, 
élni jaj be jó! 
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