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GOLÁN ANGÉLA GABRIELLA  

 

Az idő 

  

Az élet mellettem elszalad, 

s mint örvénylő, ordító tűzfalat, 

kerülném a száguldó időt.  

 

Kiégtem, kezem közt semmiség, 

fáradtan hull le rám e földi lét, 

s görcsösen markolom a jelent. 

 

Kit lát, ki mögöttem elmarad? 

Az élet egy eltűnő pillanat, 

s a jövő sem adhat már reményt. 

 

 

A maszk 

 

Szürke bőr, megannyi bűn.  

A múlt gyötör, az élet kín. 

A szem rideg, a lélekfád, 

Nem érdekel már a világ.  

 

Leveted e terhet hát, 

Az álarcot, az álruhát. 

S a lehullott álca mögött  

másik éned rejtőzködött.  

 

Mely szelíd, mint nyári szél, 

a léthatáron túlon ér, 

hol való az illúzió, 

s nem kell maszk, hisz reál a jó.  
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Önsanyargatás  

 

Csak szenvedés e testben, s te fatörzsként gyűjtöd éveid gyű-
rűit, bár önmagad csonttá csonkultál, s szíved hűvössége már 
téged is dermeszt… 

Annyi keserű gondolat és mérgezett szó, de miért? 
 
 

Az öreg ház  

 
Csak állt, és nézte a napkorong pirosát, midőn lassan az ég lét-

rájára lépett. Még csak haloványan világított, s a hajnal éppen 
hogy megkezdte színekkel telíteni az éj hagyta ürességet. 
 

A csönd a szívére telepedett. Ő csak állt, és észre sem vette a 
jelent.  
 

Az öreg ház önmagában még szépnek tetszett, s födémje alatt 
bújtatta meg az édes múltat. Gondolatai az elmúlt évek köze-
pében keringtek, amikor ő még fiatal volt, és a lépcsőről nézte , 

amint férje orvosi táskájával az autóba száll, hogy csöppnyi 
pácienseinek enyhülést vihessen. Látta, amint fia az udvar 
macskakövein bukdácsolva járni tanul, s hallotta eme vidám 

idők kacagásait. A kövek között látni vélte a portulácska piros, 
sárga és lila virágait. A kapu előtt egy fiatal akácfa nyújtotta 
élénkzöld ágait az ég felé. Úgy integettek ágai az ég felé, 

mintha egy hálaadást küldene a Mindenhatónak az élet ke-
gyelme fejében. Pont úgy, mint ő is mindennap, hiszen túlélte 
a gyermekkora éhínségét, a második világháború rútságát, és 

megérte 1956 gyilkolását.  
Fiatalsága nagyrészt kínok, nehézségek és boldogtalanságok 
között telt el. De nem így az itt töltött évek. Itt jóra fordult sor-

sa, rátalált szerelmére, és a férje által anyagi helyzetük is meg-
engedte, hogy eme kertes házat a magukénak mondhassák. 
Már az sem számított, hogy a kommunisták nemesi származá-
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sa miatt megannyi követ görgettek élete útjába. Férje, a városi 
gyermekorvos munkája és ismeretsége nyomán újra a megbe-

csült emberek közé tartozott. Itt, ebben a házban élte meg élete 
boldog pillanatait. Itt, és sehol máshol nem szeretett volna 
meghalni… 

 
Ekkor fia szavai zökkentették vissza a jelenbe: „Gyere, anyu, 
most már itt az ideje, hogy induljunk az új házunkba. Hosszú 

az út Szentendréről Kecskemétre. Látod, az akácfát már ki is 
vágják, és biztosan nem szeretnéd látni, amikor az új tulajdo-
nos a háznak indíttatja a buldózereket.” 

 
Lassan megfordult könnyekkel a szemében, és csoszogva elin-
dult az autó hátsó ajtaja felé. 

 
 
Más idők 

 
Gyermekkoromat egy kisvárosi világban töltöttem, s szüleim a 
patakparti idillt egy harmadik emeleti komfort lakásra cserél-

ték hatéves koromban.  
Én szívesebben maradtam volna a régi, romos házunkban, ahol 
a hatalmas gyümölcsöskert vadsága nekem magát a paradi-

csomot jelentette. 
Kit is érdekelt, hogy az ivó- és mosdóvíz csak egy kerekeskút 
segítségével, s az illemhely a kerten át való botorkáláson ke-

resztül volt elérhető. Az utóbbi művelet főleg télen és a sötét-
ség beállta után mutatkozott kényelmetlennek! De mit is tö-
rődtem én evvel! Szüleim nagyvonalúan egy bilit állítottak a 

szobánk sarkába, persze, csak ha az esti kiruccanásaik előtt 
gondoltak rá. 
 

Nővérem, aki természeténél fogva kényesebb és félénkebb 

volt, mint én, mindig engem nyaggatott, hogy hozzam be a b i-
lit, ha szüleink távozásakor amaz kint maradt a budi mellett. 
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Egy ideig nem is találtam semmi kifogást ellene, de idővel 

kezdtem megunni a pottyantóshoz vezető, majd minden esti 

utat. Emlékezetem szerint attól kezdve igen sokszor próbáltam 

őt eme kiruccanásra rábeszélni, ami nem igazán sikerült. Nő-
vérem inkább úgy döntött, hogy egyszerűbb valami más, a 

házban lévő és eme használatnak is megfelelő tárgy után néz-

ni. Mondanom sem kell, hogy ebből elég sok kalamajka kere-

kedett, hiszen szüleink nem mindig értékelték a hátrahagyott 

eredményt egy tál vagy pohár mélyén.  

 

De nem csak a fürdőszoba hiánya adott majdnem végtelen te-

ret a játéknak. A játékok hiánya arra késztetett minket, hogy a 
fantáziánk használata által álljunk ellen az Unalom támadásai-

nak! A természet maga is megajándékozott minket játékokkal! 

Így lett a verandából csigaversenypálya, a fákból mászóka kü-

lönböző nehézségi fokokkal, egy deszkából négy csapágy se-

gítségével gokart, egy kimustrált babakocsiból Ferrari.  

 

Miután felásták az utcánkat, az árokban talált lábszárcsontok-
kal kardoztunk. Így véltük megvédeni a környéket az ősi sze l-

lemek csapásaitól. Persze, ez a mából szemlélve istentelen és 

jobbára kifogásolható.  

Máskor bejártuk a patakparti dzsungelt, s találkoztunk Kával 

és Bagirával. Lehettem Jane, de akár maga Tarzan is, s mind-

egy, hogy mit játszottunk: mi voltunk és maradtunk a hősök! 

 

A későbbi lakótelep silány, szoros egyhangúsága és a szom-
szédok örökös pereskedése hamar visszavezetett bennünket a 

patakparti rejtélyek közé, hiszen hamar kiismertük magunkat 

új környezetünkben, s megtaláltuk a visszavezető utat. Gyer-

mekkorunk nagy részét a szabadban töltöttük, s ez nem is lehe-

tett volna másképp, hiszen sem komputer, sem tévé, sem vide-

ojáték nem találtatott otthonunk szobáiban. 
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Mai szemmel mindannyian hiperaktívnak számítanánk! A 

rendőrség minden héten ott állna az ajtónk előtt, s szüleink 

nem győznék szégyellni magukat a betört ablakokért, kilyu-

kasztott biciklikerekekért, feldúlt veteményesekért vagy az el-
csent almáért, körtéért és cseresznyéért. 

 

Emlékeim még mostanában is mosolyt csalnak arcomra, s ha 

úgy érzem, nem tudom, hogyan tovább, erőt meríthetek belő-

lük. Ők megmutatják a helyes utat. 

 

Gyermekeim szintén egy kisvárosban nőnek fel, ahol sok szép 

és rendezett játszótér található, de én soha sem hallom őket ön-
feledtebben nevetni és viháncolni, mint amikor végre megjön a 

nyár, és eljön a tanyasi nyaralás ideje! Merthogy ott a legna-

gyobb a tér! A játékhoz nincsen szükségük másra, mint önma-

gukra és fantáziájuk végtelen hőseire! 

 

 

A gép 

 

„Oh, istenem, betörtek hozzánk!” – kiáltott Liám, amikor az 

iskolából jövet belépett a házba. A szeme elé már az előszobá-

ban kaotikus rendetlenség tárult. A gardróbban a kabátok le-

csúsztak a fogasról, és nehéz lepelként borították be a földön 

álló cipőket.  

Michael előre tolakodott, és bepillantott a vendégszobába. Ott 

is nagy rendetlenséget látott. A földön szétdobált tárgyak he-
vertek. A fiókok és a szekrények ajtói nyitva álltak.  

 

„Kiána, maradjatok kint. Lehet, hogy a betörő még a házban 

van” – mondta Michael, és lassú léptekkel megindult a ház 

belseje felé. A gyerekek kíváncsiságtól és a kinti csípős leve-

gőtől kipirult arccal lopakodtak mögötte. „Sssss, csak csend-

ben!” – intette Michael idegesen csendre a gyerekeket.  
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A konyhában megkezdett ebéd részeire leltek. A lábosban 
megpucolt és felszeletelt burgonyagerezdek úsztak. A sütő aj-

taján keresztül elfolyt tészta maradványa lett látható. Az aszta-
lon a liszt egy téli tájat formázva lisztbuckákat vetett. 
 

Eközben Kiána már a lépcső tetején állt, és elképedve meredt a 
hálószobákra. Ott sem tárult elé más kép, mint a mindent átka-
roló káosz. A könyvek itt is a földön hevertek, és a ruhásszek-

rény ajtaja előtt felhalmozva feküdtek a ruhadarabok. 
Amint előre lépett, felkiáltott: „Apa, nézd!” 
 

Michael, amint odaért, megkönnyebbülve sóhajtott: „Hála is-
tennek, hát ez a probléma! Biztosan lemerült az akku, ezért 
van itt az energiatöltőn! Hagyjuk egy kicsit, egy fél óra  múlva 

biztosan megint működni fog. Addig induljunk el, és vegyük 
meg a karácsonyfát!” 
 

Amikor Michael és a gyerekek egy hatalmas karácsonyfa kísé-
retében hazaérkeztek, még mindent úgy találtak, mint előtte.  
„Azt hiszem, az akku elromlott!” – mondta Michael. „Vagy ta-

lán még nagyobb baj van! Oh, istenem, és ez pont most, kará-
csony előtt!” 
A gyerekek kérdőn néztek rá. Végül is Liám tette fel a kérdést, 

amely mindhármukat foglalkoztatta: „Most mit csiná ljunk?” 
 
„Azt hiszem, mi már semmit sem tehetünk” – mondta Micha-

el. „Kiána, hozd a telefont, anyátoknak orvosra van szüksége!” 
 
 

*** 

Ajánljuk a VERSLISTA YouTube csatornáját is,  

ahol több száz Verslistához kapcsolható írás videofelvételét  

nézheted/hallgathatod meg: http://youtube.hu/Verslista    
 
 

http://youtube.hu/Verslista
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VEHOFSICS ERZSÉBET: AKADÁLYOK


