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– Te se irgalmazz többé magadnak! Legyen keserves az éjjeled, legyen nyomorúságos a nap-
palod! Vasbilinccsel béklyózzon a fájdalom, acsarkodj magadban tehetetlenül, hogy nem 
tudsz segíteni azon, akit a legjobban szeretsz! Szálljon rád ez az átok, verjen meg az isten 
téged és minden leszármazottadat negyedíziglen reménytelen, halálos szerelemmel! Tépje 
a szíveteket a fájdalom…
Delyné még mondta volna, de szerencsére Földvári Bálint észbe kapott, és hívatta a katoná-
kat. Azok vonszolták ki az asszonyt meg a két síró gyerekét a fogadóteremből.
   Amikor az ajtó becsukódott, a deák az asszonya tekintetét kereste. De nem találta, mert 
Kata az írópultnál állt, neki háttal. Viccel próbálta hát a fiú elütni a dolgot.
– Hűha… – vakarta a fejét. – Boszorkányok pedig nincsenek. Akarom mondani… – fordult 
Katához, mert tudta, hogy az asszonya jobban ismeri ezeket az újhitű dolgokat, mint ő 
maga–, ahogy a szentek sem működnek, úgy az átkok sem, ugye?
A nagyasszony megfordult, próbálta rendbe szedni a vonásait, a gondolatait.
– Ahogyan elszáll a madár, és elrepül a fecske, úgy az ok nélküli átok sem teljesül.2
Földvári Bálint megütődve nézett. Fecske… Meg madár… Ok nélküli átok… Hát, ha ok nél-
küli, akkor rendben van. De ahogy az ő urát ismerte, nagyon is el tudta képzelni, hogy volt 
oka Delynének az átokra. Elbizonytalanodva fordult nagyasszonyához.
– De mégis… Biztonság okáért… Nem lehetne ezt a Delynét egy kicsit megsütögetni? Akár 
a fiaival együtt. Hátha jobb belátásra térne.
Kata legyintett. Nem hitt ő már rég az ilyen babonákban, mint átok meg boszorkányság. 
– Ugyan – legyintett. – Rút halált halt a férje. Szegény asszony beleőrült. Nézd meg inkább, 
Bálint, ki vár még odakint! 
   Földvári Bálint mozdult, de magában azért bánta egy kicsit, hogy Delynét csak így elen-
gedték. Csak rá kellett volna venni, hogy vonja vissza az átkát. Egy kis csigázásba még senki 
sem halt bele, és elég lett volna ezt a némbert egy–két órára fellógatni, már nem ülne az 
átok a fejükön. Mert ki tudja, mit hoznak ennek a boszorkánynak a szavai Török Bálint és 
családja fejére. 

2   Példabeszédek 26,2

Radnai István

Megköt a szellemhabarcs
lassú a februári köd megreped a láthatár
a tessék-lássék felhők közt
az igazságot az égen keresem

az internet professzorai bedeszkázott 
kapuk mögött egyetemek és akadémiák

a februári lassú ködben ahol az ezüstnap
a lékeken beszivárog keresem de kevés a fény

az istenfelhőket érezni lehet a tudás 
tolvajkulcsokkal nyitható 

a lángpallosú angyal szétszabja 
a ködöt és te elhaladsz a kuporgók közt

Hull csillog sokágú
magamba emigrálok tavaszig
a sok emelet mondhatnám
ha a lift perceit sajnálom

de mint fiatalon járok a hóban
léceimet elhagytam valahol
de a kedvemet nem
szerelmes levelet írok egy hópehelyre

 Játék a tavaszokkal
mit szánsz a jövőnek mit szán neked a jövő
új tavaszok májusok utak behavazva
mit szánnak neked a rügyek a levél mit ígér
hét éve nyíló vadvirágok lepkét repít a szél

szorgos méhek erkölcs fullánkja virágpor
tartogat-e mézet aki megszánt vagy szerelmet
sorsfordító május aszály hiábavaló eső
ha nyolcvan tavaszon nem vetettél



2019/1 2019/1 2726 PANNON TÜKÖR PANNON TÜKÖR

készületlen ér az aratás vagy mégsem
mit enged a sors megérem a nyolcvanadik tavaszt
május azt a naptárlapot a kitéphetetlent
az ég felhőtlen kékjét tüzet a hajnal ajkain
 
vágyódnál-e a hulló őszre lennél-e levél
hiszen a rügyek akkor is virágot hoznak
ha fanyarabbak a májusok mit szán a sors
melyik vöröslő rügy rejti a választ

Poszt a humusznak
röpülj magyar vagyok a ma hőse
akinek se rokona se ismerőse
se apám nagybátyám tegnap volt
mert hiába a szellem magaslata

röpülj magyar ne akadj uszadékon
kidőlt fáik még a vízen úsznak
elnehezülnek egykor a költő izmai
amelyekkel versét sablonba verte

hová fordulok formaság az ajánlás
mindenki rokon-évfolyamon végzett
és oly rémes ízléssel tanult és regnál
tessék csak a tessék írjál remekművet

Bíró József

Ernst jandl … –, hogy
háborúság helyett

célszerű lenne
megbékélni

:
különös hangsúlyt
kaphatna néhány

kézfogás
:

aznap
ismét

:
jóvátehető

Maria callas … –, hogy
onnantól minden személyes

véletlenül sem felhőkkel
parolázva sétál

:
szigorú mértékkel mégis

adódván illendő tánc
hovatovább úgy

:
végtére
köthető

:
dacszövetség

Hermann hesse … –, hogy
padlótól mennyezetig

számolatlanul
nem éppen kockázatmentes

:
bármennyire óvja

előfordulhat
valamiféle váratlan baleset

:
érdemes
vigyázni

:
oltártisztogatáskor
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