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BAKONYI ORSOLYA 
 

Te vagy 

(Konstruktivista vers) 

 

A láthatatlan háló, 

Amin néha 

Megcsillan a napfény. 

A láthatatlan napfény, 

Amit néha  

Megcsillant a háló. 

 

A napozó láthatatlan 

Az azt behálózó csillanással. 

A napozó csillanás 

Az azt behálózó láthatatlannal. 

 

A csillogó háló, 

Mit néha láthatatlanná tesz a napfény... 

 

És lehet, hogy  

Valamelyik sor erőltetett. 

De  

„A konstrukció része, 

Úgyhogy szerepeltetni kell.” 

Mert így teljes: 

Ezekkel együtt, 

Vagy mindezek ellenére… 

 

Mert mégiscsak Te vagy 

A megcsillanó napfény 

Életem láthatatlan hálóján. 

 
*** 

Irodalom csoport a Facebookon: 

https://www.facebook.com/groups/magyarirodalom/ 

https://www.facebook.com/groups/magyarirodalom/
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BALOGH VERONIKA 
 

Az Asszony imája – (A XX. század közepe táján) 
 

Én édes Istenem, 

Halld könyörgésemet, 

Jó férjjel, sok pénzzel 

Áldj is meg engemet! 
 

Mert annyit szenvedek, 

Keserű életem, 

Miért is bűnhődök, 

Szerelmes Istenem? 
 

Miért, hogy a férfiaknak 

Van mentség bűnükre, 

És hogy mindig méltók lesznek 

A mi szerelmünkre? 
 

Azt, hogy mi a bűnöd, 

El sem sorolhatom: 

Kevés rá minden szó, 

Szegény rá fogalom. 
 

Hazudtál! Megcsaltál! 

Elittad a pénzem! 

Ráadásul kezed nyomán 

Még én is elvérzek. 
 

Verjen meg az Isten, 

Amikor ütlegelsz, 

De áldjon meg ezerszer,  

Ha néha átölelsz! 
 

Mert szeretni azt tudsz, 

Abban semmi hiba, 

De ha nem vigyázunk, 

Megvan a galiba. 
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Hull a gyermekáldás 

Nyakamba rogyásig, 

Gürcölhetek vég nélkül 

Inam szakadtáig. 
 

Istenem, tekints rám, 

Könyörgő hívedre! 

Erősítsd meg bizalmadban 

Ingatag lelkemet! 
 

Ámen. 
 

 

Utolsó kávé 
 

 Bűnös éjszakák elfáradt virága toporog a kocsma bejáratánál. 

Asztalhoz botorkál, beomlik egy rozzant bambuszlábú székbe. 

Fejét tenyerébe, tenyerét állához támasztja. Fáradt lábát nyújt-

ja, derekát görbíti, a semmibe bambul, majd szemét lesüti. 

 Penderül a pincér, vállát kocogtatja: mit akar rendelni, ő csak 

azt firtatja. Felemeli lassan pilláit a kokott, ajaka lefittyed, s ma-

gában háborog. „Mért nem hagynak békén meghalni itt, nyom-

ban? Meddig bírhatom még bénult nyomoromban? Jaj, csak az a 

gyerek, meg félbalga nagyanyám ne lenne, mennyivel könnyeb-

ben válnék meg ettől az átkozott világtól! Mit vétettem, Isten, mi-

ért nem szánsz végre? Hiába sikoltom kínomat az égbe?”  

 – Egy kávét – mormolja, majd újra leroskad az asztalra ma-

gába fáradtan, bénultan. Pincér térül-fordul, kávé az asztalon. 

Maga elé mered a fásult kokott. Kiégett lelkében felvillan a 

vágy: utolsó szerelmét hívja – a Halált. Táskájába nyúl, cso-

magocskát szorít apró, remegő kezében, port kávéba szór… 

 Feltekint, körülnéz, magába szippantja a kocsma súlyos bű-

zét, lámpa remegő fényét, iszogató ember-árnyak lehangoló 

képét. Kanalát kávéjába ejti, keze megáll a csésze fölött egy 

pillanatra, mintha tétovázna.  

 De nem! Határozottan kezdi kavargatni, majd csészéjét két 

kézre fogva szájához emeli… Mielőtt meggondolhatná magát, 

italát hirtelen felhajtja, nagyot nyel, s leteszi csészéjét sóhajtva. 
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BARANYAI ATTILA (ANISSE) 
 

Macskákról… 

 

két csacska macska 

fülsértően nyávog kinn – 

egérvadászat? 

 

nyári nap süt, a 

macskák lihegve állnak – 

hűs helyre vágynak 

 

Óh… 

Fránya 

macskája  

mit nem művelt? 

Sült csirkét lopott… 

 

nyúlánk szürkés test 

négy puhácska tappanccsal – 

szeretetbomba 

 

fürge, játékos 

karthauzi kis cica, 

sok örömöt hoz 

 

karthauzi fajta, 

ravasz, játékos 

macska: Zseni 

a neve 

 

téli reggelen 

bundátlan kóbor macskák 

fázón nyávognak 
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BERNÁTH CSABA 
 

Ballada fiamnak 

(újszövetségi szárnyas szavaim Márknak) 

 

Agyam megfáradt golyóbissá szelídül, 

tétova mondatok kimondása sem csendül 

ajkamon, tudom, egy januári zuzmós alkonyon 

márais szemekkel szemem szomjat koldul, 

igaz hittel apai csókom fiam felé fordul, 

s fagyban rázkódó házunk zsindelye 

hósarában tavasszal reményteli jövőre gondol. 

 

Ajánlás   

 

Mikor a fejsze immár a fák gyökerére vettetett, 

távozz tőle, Sátán! 

Fals hegyi beszédben elhangzó 

boldogok az együgyűek, 

mert övék a mennyeknek országa, 

tanácsom nem lehet véka alá rejteni! 

Egy jottányit se engedj, hisz 

nem tudja a bal kéz, mit csinál a jobb! 

Legyen meg a Te akaratod, 

legyen mindennapi kenyered, 

s bocsásd meg apád vétkeit, 

de vésd eszedbe – 

te sem szolgálhatsz két úrnak, 

Mammont meg pláne. 

Ne ítélj, hogy ne ítéltessél! 

Lásd meg más szemében a szálkát! 

Kérj, és adatik neked, 

keress, és találsz, 

zörgess, és megnyittatik néked! 

Aki keres, talál! 
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Kerüld a hamis prófétákat, 

báránybőrbe bújt farkasoktól óvakodj, 

gyümölcséről ismered meg a fát. 

Kétkedj, nem hiába – 

vajon a tövisről szednek-e szőlőt, 

vagy a bojtorjánról fügét? 

Soha ne mondd azt, hogy 

nem vagy méltó, hogy a mi hajlékunkba jöjj! 

 

Kérj, és adatik neked, 

keress, és találsz, 

zörgess, és megnyittatik néked! 

 

Életedben lesz sírás és fogaknak csikorgatása, 

de mindennap kelj föl és járj; 

hordozd Jézus keresztjét, 

s ne Belzebubbal űzd ki az ördögöt! 

Bátran hidd, aki nincs velem – ellenem, 

aki nincs ellenem, mellettem van és / vagy lesz, 

tanuld meg! 

 

Kérj, és adatik neked, 

keress, és találsz, 

zörgess, és megnyittatik néked! 

 

Senki sem próféta a maga hazájában, 

vagy vak vezet világtalant? 

Ne búsulj hiába, mert biztos, 

eltévedt bárányként ekképpen leszel 

az utolsóból az első, és az elsőből az utolsó; 

mert sokan vannak a hivatalosak, 

de kevesen a választottak. 

És lesz idő, amikor 

kő kövön nem marad, 

szó szavon sem marad. 

Higgy, hisz aki hisz – üdvözül! 
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Békesség a földön a jóakaratú embereknek! 

Földi tékozló fiúként 

elnyered a hitet, a reményt, a szeretetet. 

 

Légy hű elveidhez, Isten-Jézushoz, 

légy hű mindhalálig! 

Légy jó mindhalálig, s 

én egyedül a világon akkor a  

legboldogabb ember leszek. 

 

Kérj, és adatik neked, 

keress, és találsz, 

zörgess, és megnyittatik néked! 

 

 

Szeretnék 

/szeretném, ha szeretnének/ 

 

mint a lefagyott gyümölcs virága, 

szeretnék újra zamatosnak beérni, 

mint a kiszáradt kanyargós folyómeder, 

sikamlós pisztrángoknak élettere lenni; 

mint letépett rózsa helyett újra csábítani, 

szeretnék csúnyácska lányok kerítőjévé válni; 

félénkebb ifjúkat idejében megnősíteni, 

vitorlásnak kedvező szelet bebiztosítani; 

mint Jézus tette az éhező és szomjazó néppel, 

szerzett tudásommal és tapasztalásommal áldani; 

szomjazó vetéseknek esőért bőszen imádkozni, 

szeretnék munka után kicsikét otthon megpihenni; 

mint szorgos méhecske világ virágait beporozni, 

Ady – Babits – József Attila unokájaként 

a mindenséggel mérettetni meg magam, 

szeretném, ha szeretnének, legalább, míg élek, 

mert ma is csak mások szeretetéből élek. 
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Könyörület 

 

/… a természet a szegényt 

Maga arra szánta, hogy szülessen, éljen, 

Dolgozzon, éhezzen, sanyarogjon és – 

Meghaljon. / 

 

Elindultam valaha az életnek nevezett 

göröngyös autópályán százhatvannal; 

sokáig száguldottam volna roncsautómmal, 

ha nem kelek fel rémálmomból gyötrelemmel 

életre szólóan. 

Mit is gondoltam volna a nagybetűsről, én, balga, 

kinek gyerekkorában egy gurulós paci is megadatott; 

igaz, még aznap ráült és összetörte a szomszéd gyerek, 

gyermekeimnek, unokámnak azóta sokkal több jutott 

szerencsére. 

Kamaszkoromban magyarságomért törték arcomat, 

bűnöm annyi volt csak, kívül estem az anyaföldtől; 

mégis ugyanazt a jogosítványt kaptam, mint ők, 

az ellenem merényletet büntetlenül elkövetett 

magyargyűlölők. 

 

Kétévi szovjet bakaság elrabolta legszebb időm, 

nem tudja pótolni az a bajtársi szeretet sem; 

amit az oroszoktól kaptam nyelvtudásom iránt, 

s a tőlük adott-kapott kiváltságok, tisztelet miatt 

minduntalan. 

S a nagy unió mindegyik köztársasága adott 

több katonát ezredembe messzi szolgálatra; 

velük meg a közös orosz nyelv kötött össze, 

közös utálatunk az idegen elnyomónak, 

kizsákmányolónak. 

Nagyon furcsa volt kiváló katonának lenni, 

mikor szenvedő társaim kérdeztem, mondják meg 

nemzetiségem, csak nyögtek, mindenfélének 



KORTÁRS ÍRÓK, KÖLTŐK ANTOLÓGIÁJA 

 

17 

neveztek, ám a magyart csak én tudtam mondani 

könnyek közt. 

A két év leszolgálása után tudtam elérni, mivel akartam, 

hogy majd csak otthon fogok a nagy pártba belépni; 

közben eszemben sem volt zsarnokokhoz tartozni, 

kályhánkban elégtek az ajánlások, szabad akaratomban, 

döntésemben. 

 

Hat évig tanultam az egyetemen, sokszor, 

mint például a kommunista párt történelmét; 

egy évig boncolgattuk mindegyik kongresszus 

felszólalásait, kitörő tapsos – hol ülve, hol felállva – 

megnyilvánulásait. 

Futballkarrierem kettétörte lábammal az 

ellenfél nem nagyon okos kapusjátékosa, 

tizenkét év után kellett abbahagynom az 

aktív sportolást, azóta csak lábaim 7-szer 

operálták. 

Fejemben 3-szor tett rendet földim, professzorom, 

s hogy legyen végesnek vélt műtéseim sora, 2-szer 

javított megfáradt jobb karomon doktorom, 

nyitott hátgerincem csak pont az i betűn 

könyörtelenül. 

Az állandó ízületi fájdalom minden napomat 

gyötrelemmé teszi, hiába a napi 14 (s még több) 

pirula, különböző kenceficék sem csillapítanak, 

s van, bizony én is a pohár aljára látogatok, hol 

elfolyik az idő könyörületesebben. 

 

S ha nem lenne népes szerető családom, tudom, 

már rég drága szüleim után epekedem menten; 

unokám mosolya, megmaradt barátaim biztatása, 

a világ legjobb nővére és az ő kedves családja, 

maga a betűvetés, az éjjelente megálmodott világom 

marasztal csupán.  
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BODA ZSÓFIA BORBÁLA (BUKSI)  

 
Úton 

 

Úton-útfélen 

Galamb száll rét felett, 

Megyek messzebbre, 

Oda, felfele, 

Szerpentinen. 

 

Járda, zebra, 

Séta, rajta, 

Hamar, hamar, 

Egyre gyorsabb, 

Főleg hóban! 

 

Szedem lábam, 

Télben fáztam, 

Sapka, sálam 

Fehér már ma, 

Lovon hám van. 

 

Felül felhő, 

Ott fent, tetőn, 

Kéményseprő, 

Tükör, néz ő, 

Nincs ma hétfő. 

 

 

Az erdőben 

 

Az erdőben 

Mentem, mentem, 

Két cipőmben. 
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Láttam mókust, 

Mely nem súgott, 

Hová lett, nem is tudom. 
 

Az erdőben, 

Tovább mentem, 

Nézelődtem. 
 

Láttam szarvast, 

Arrább futott, 

Hová lett, nem is tudom. 
 

Az erdőben 

Jártam, keltem, 

Mentem, estem. 
 

Láttam rigót, 

Felkiáltott, 

Fióka volt. 
 

Az erdőben 

Megpihentem, 

Nézelődtem…. 
 

 

Festmény 

 

Olyan jó kép, 

Mely rá nézve 

Már kellemes. 

A csendélet 

Már jelképes, 

Mint természet, 

Havas télen, 

Hol hó, képes, 

Tájjal kékben, 

Szépes – kékes. 
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Rózsa 

(pundurka) 
 

A kis herceg bolygón 

Rózsával ő volt, 

Tőle tanult 

Szépet s jót. 
 

 

Tulipán 

(pundurka) 
 

Tulipán szép virág, 

A színe pompás, 

Kertben pompás, 

Mit szem lát. 
 

 

Vírusban Vigaszul Versben 
 

Ma is itt a vírus, 

Oltással mi irtjuk, 

Aki nem fogékony rá, 

Egészségben átveszi már, 

S nem megy világgá, 

Ha nem szereti a hazát. 

Segíti a többieket, 

Akár egy tücsök, 

Ki hangyával együtt, 

Jó szóval, zenével szorgalmasan néha pihen, s muzsikusan leül. 
 

 

Aranyhal  

(haiku) 
 

Foglak, aranyhal, 

Szákkal, horgommal tartlak, 

Biz’ visszadoblak. 
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BORNEMISZA ATTILA  
 

Eltévedtem az éjben 

 

– Látomás – 

 

Mi vagyok? Egy sötét éjszakában egy árnyék! 

Menekülnék az önmagam gyújtotta kínok elől. 

Ledől lassan az ősz, lefesti a szénakazlakat a Holdfény. 

Te csak tobzódj, és így menj a bálba, amit 

A csillagok tánca kelt éjjelente! 

Bujdokolok magam elől, mert nincs már senki, 

Hazaüzennék a csillagtalan sötétnek, nyiss már egy semmi 

Kaput, ahová a lelkek beszállnak! Nincs arc, nincs lélek, csak bánat. 

Törd fel szívemben ezt a töretlen diót, az időt, kedvesem! 

Gyere velem az éj sötét tornácára és szeretkezz velem, 

De hiába hívlak, nem te vagy, és semmi a sötét éjszakában. 

Egy rémalak kullog a sötétségben, és érzem, hogy fáj most a lábam. 

Ki vagyok én, hogy feltöröm szíved dióját, óh, szerelem? 

Nincs hová lépnem, bátoríts, kérdem, hol vagyunk most az éjben? 

Násztánc nélkül harcol a sötéttel a fény, mily’ televény fojt? 

Az időtlenség zúgó folyamába’ tán nem leszek árva, ha szól a kakas: 

Hisz háromszor is megtagadtalak, ám a bocsánat kihűlt kétezer éve. 

Az éjbe táncolom magam. A sötét folyam az idő lépte, karja, 

Nem akarja, hogy a folyam tiszta kék legyen, csak a félelem szítja, 

A tisztára mosott emlékfolyamot, ahol Isten is lábat mosott a semmiben. 

Indulok már. Leveszem ruhám, mert minek mennék a semmibe veled, 

Neked adom a táncom, felajánlom a sötétségben, hogy legyen a tied. 

Nincs semminek semmi értelme, ne akarj látni, csak félelmed 

Aranydióit világítja a hold. 

Vége! Megroggyant rommá lőn az ég, bársony függönyét a nap 

Pirosra mossa. Induljunk, vár ránk a manézs, egy piruettet még, 

És elnyel a semmi, és elnyel a végtelen Ég… 

A szerelem valamelyik dimenziójából hallani majd egykori énekem… 
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A csendesség fokozatai 

 

Amikor csendesen átöleltelek, 

Elcsitultak a rohanó szelek. 

Bent voltam csókod tűztengerében, 

Azt hiszem, hogy csak akkor éltem. 

Amikor éreztem lüktető szíved, 

Te is érezted a szerető szívet. 

Amikor bőrödhöz hozzáért a szám: 

Akkor lüktetett a szívünk igazán. 

Két karod fenséges ölelése szent, 

Forró arcunkon a verejték megjelent. 

Amikor nyakadon forró volt a bőröd, 

Éreztem, testünk egymáshoz ütődött. 

Amikor benned a vulkán égetett? 

Csak éreztem azt, hogy köszönöm Neked. 

Amikor a tenger öntött kitörése 

Magmaként zuhogott, azóta sincs vége. 

Tűzhányód, vulkánod drága csoda maradt, 

Akkor éreztem meg, te vagy a csodanap. 

Azóta is vágyom földed termésére, 

Azóta is érzem: mindennapi béke, 

A te lágy szemedben parázslik a pára: 

Hisz mindennap együtt jutunk Mennyországba. 

Tűzpalástban élünk, drága múzsám, Véled. 

Mindig vágyom ezt a Csodás közös „vétket”… 

 

 

Angyalok hajában lobog a béke 

 

Angyalok hajában lobog a béke, 

nézegetem a felhők haját. 

Gyémánttal bélelt az éke, 

Ahogy szállnak a légeken át. 

Látom az Isten áldotta földet. 
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Hogy pörög hosszú éveken át! 

Andalgok csend szövetében: 

Járom az égi csodát… 

 

 

Nélküled fájni fog… 

 

Látod, hogy mosdanak a felhők! 

NAPSZÍNBE öltözködve várnak, 

Aranyhajadat megsimítja a szél, 

És szívemet pedig a bánat. 

Szemedben lobognak gyémántok, 

Fényezik álmainkat éjjel. 

Hogy tudnék nem gondolni Rád, 

Ha ragyogsz naponta tiszta fénnyel? 

Hogy tudnálak nem szeretni Téged, 

Kinek hangja a szélben a mámor, 

Hogy tudnálak meg nem ölelni? 

Noha messze vagy, és fáj ez a távol. 

Tudom, hogy énekelsz, és megkedveled 

A verseket, amiket írtam. 

Százezer virágot küldenék Neked, 

hisz szívemben lángra gyúltan 

Naponta hallom a hangod selymét, 

Fülemnek minden szó mámor. 

Hogy tudnálak nem szeretni? 

Te, szerelemre is bátor múzsa? 

Verseid aranyát naponta látom: 

Sohasem foglak feledni. Miért is? 

Mert nem akarom, hogy árvaságom 

Nélküled múljon tovább! 

Amikor azt rebegi álmom: 

Enyém a legszebb éjszakád… 

Valóban az enyém??? 
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BUDAY ANIKÓ 
 

Szerelem – haikuk 

 

Szerelem csoda 

természet ajándéka 

két szép léleknek 

 

Meglátod tudod 

érzed ezüstszálatok 

kapcsolódását 

 

Illata ölel 

szeméből lelke üzen 

szíve a tiéd 

 

Illatod ölel 

szemedből lelked üzen 

szíved az övé 

 

 

Természet – haikuk 

 

Gémeskút ágán 

rigó dalol szerelmet 

felkelő napnak 

 

Gyöngyvirágoknak  

könnyei harmatcseppek 

pillangó szomjas 

 

Búzatengerből 

pipacsfejek flörtölnek 

búzavirággal 
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Mély sötét tenger 

öléből színes halak 

a fényre vágynak 

 

Eső áztatja 

pacsirta szárnyát dala 

napért könyörög 

 

Fa ágán levél 

takarója egy fázós 

cserebogárnak 

 

Vad hegyek kopár 

csúcsát csak szél uralja 

és az istenek 

 

Rózsaszín az ég 

horizonton nap ragyog 

üde a hajnal 

 

Vérhold pásztázza 

az éjszakát egy szirtről  

farkas csodálja 

 

Színes kavicsok 

víz koptatta díszei 

patak aljának 

 

 

Falusi idill 

 

Kakasunk ébreszt 

nappal macskánk hízeleg 

éjjel tücsök zeng 

 



SODRÁSBAN 2021 

 

26 

Szabadság íze  

átitatja lelkemet 

repülni tudnék 
 

 

Apevák 

 

Lágy 

alkony 

borul a 

tájra, csendes 

nyári este jő. 

 

Hold 

kísér 

útjára 

szép álmokat, 

simítja arcom. 

 

Száll, 

röppen 

gondolat 

feléd, öleld, 

szívemből szökött. 

 

Csend  

hallik, 

mély, békés 

macska ugrik, 

árnyékot látott. 

 

Künn 

vihar, 

de benn csend 

és békesziget, 

én hozzád bújok. 
 



KORTÁRS ÍRÓK, KÖLTŐK ANTOLÓGIÁJA 

 

27 

Csak 

ha kér, 

akkor adj, 

sértésnek ne 

vegye jóságod! 

 

 

Víg 

madár 

szerelem  

dalát zengi, 

itt a kikelet. 

 

Sors, 

mit rád 

mért Isten, 

hiteddel még 

szebbé teheted. 

 

 

Kék-fehér ibolyák 

 

 Két apró virágmag együtt pottyant édesanyjuk meleg öléből 

a földre. Az egyiknek sikerült jól elbújnia egy bokor tövében, 

a másik magocskát felkapta a szél, és messze vitte testvérétől. 

Nagyon megijedtek mind a ketten, hogy egyedül maradtak. 

Szerettek volna egymás mellett gyökeret ereszteni és virágba 

borulni.  

 A szél hátáról a kicsi mag egy folyóba esett, vitte, sodorta a 

folyó vize, messze városokon, országokon át, mire végre egy 

lankán, lustán folyó partszakasznál sikerült megbújnia az ágak 

között. Félt a kicsi mag, hogy lekési azt az időt, mire gyökereit 

a földbe kell ereszteni ahhoz, hogy gyönyörű tavaszi virágot 

tudjon növeszteni. Miközben ezen aggódott, egy újabb hullám 

arrébb sodorta, és egy falevél hátára ejtette. Így utazott tovább, 

számára végtelennek tűnő időn keresztül, míg a másik ma-
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gocska gyökeret eresztett a jó termékeny földbe, majd szépen 

elkezdte növeszteni a szárát, bontogatni szív alakú leveleit. 

Szomorú volt, sokszor gondolt a testvérére, de a pillangó, aki 

minden nap arra járt, s rajta megpihent, elsuttogta neki, ne bú-

suljon, mert szomorú magból szomorú virág fog kikelni, és el 

fogja veszíteni pompás színeit. Igyekezett is megfogadni a 

jótanácsot, de azért a szíve mélyén jól elzárva ott lapult a bá-

nat elveszett testvéréért. 

 Az elsodródott magocskát a levélről egy újabb szél felkapta, 

és a folyó partján ejtette le. Dús, szépen zöldellő fű terítette be 

a partot, sok apró mezei virág bontotta éppen szirmait.   

 Nem volt mit tennie, itt volt az idő, gyökeret kellett ereszte-

nie, mert lassan kifut az időből, hogy virágot bontson. Hát 

megtelepedett ezen az idegen földön, sok idegen virág között, 

szomorúan a honvágytól, és a testvére utáni vágyakozástól 

majd megszakadt a szíve. 

 A testvére utáni vágyakozás sosem szűnt meg. Idegen föld-

ben, messze otthonától, mindig szomorú volt. Nem is sikerült 

neki a virágok színét gyönyörű kékre festeni, fehér maradt a 

kicsi virágok színe. A másik testvér, a sok barát között otthon, 

a szülőhazájában, a jóillatú ismerős földben szépen növeke-

dett, gyönyörű virágokat nevelt, élénk színével, jó illatával 

mindenkit elvarázsolt, megbabonázott. Belül a szívébe zárt 

bánat néha előjött, vérzett a szíve az elveszett testvéréért. Szí-

nei pompásan virultak, lelke azonban nehéz maradt. Mindig 

kísérte, körbevette egy szomorú hangulat, nem mert nagyra 

nőni, inkább megbújt a zöld fűben, onnan pompázott színeivel, 

illatozott varázslatos illatával. Ezt a környezete szerénységnek 

vette, így jött létre a mondat: „Szerény, mint az ibolya.” Tud-

niillik ez az apró csodálatos virág nem volt más, mint a gyö-

nyörű kék ibolyavirág.  A másik virág idegen földben nem tu-

dott olyan pompás virággá, olyan szép kék színűre fejlődni. 

Belőle lett a ritkán látható fehér színű ibolyavirág. A föld 

ugyan bőven adott táplálékot gyökereinek, de mivel a lelke 

megszakadt, ezért a színei nem jöttek elő.  
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CZÉGÉNY NAGY ERZSÉBET  
 

Az egyetlenhez 

 

Lomb neszez. 

Illatot sodor a szél. 

Téged idéz, Anya. 

A tavasz csodákat ígér, 

bomlanak a vágy-szirmok, 

s minden virág szemed 

ragyogását tükrözi. 

Sóhajom utánad száll 

a csillagok közé. 

Jó volna most 

egy ölelés, 

egy jó szó. 

Erős vagyok, 

a te érdemed. 

Mégis, gyermeki lelkem 

érted esedez. 

 

 

Reggel 

 

reggeli napfény 

csurog éj-gyűrt arcomra 

elcsitult álmok 

 

 

Születésnapomon /visszanéző/ 

(Parafrázis József Attila nyomán, szabadon) 

 

hatvannyolc éves lettem én 

jöhet egy újabb költemény 

irka- 

firka 
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megjártam rögös utakat 

magam mögött hagyva nyomokat 

kevés  

vetés 

 

elhagytam három férjemet 

kérdés, ki hogyan szeretett 

az ám 

babám 

 

átéltem lelkem poklait 

ledöntöttem gátak falait 

mindez 

vértez 

 

megszültem két fiamat 

unokák állnak sorfalat 

hálás 

áldás 

 

voltak szárnyaim repültem 

óceán habjába merültem 

extrém 

bohém 

 

kiadtam három könyvemet 

a negyedik csak felsejlett 

jövő 

idő 

 

most itt állok a vártán egyedül 

remény áll mellettem, hegedül 

az ám 

(csak) lazán 
 



KORTÁRS ÍRÓK, KÖLTŐK ANTOLÓGIÁJA 

 

31 

 
 

GŐSI FERENC: BÉKE



SODRÁSBAN 2021 

 

32 

CSETNEKI JUHÁSZ BALÁZS  

 

Advent 
 

Advent közeleg violaszín reggelen  

vártam találkozunk nagy örömmel hittel 

vártam a közös asztalhoz leülünk 

beszélünk mindenről régről mikor 

bőrig áztunk és titokban cigarettáztunk 
 

hiába hiába mellénk ült a pandémia 

mellünkre térdelt riadunk álmunkból 

de jó lenne egy tavaszi délután 

madárfüttyös zöldellő ragyogás  
 

nincs se ablaka sem ajtaja a háznak 

az égen a csillagok remegnek fáznak 

hová rejtette melegét fényét a nap 
  

a világ már megrontott megfosztott 

vakon hogyan lássak a csöndet 

miként éljem a zajban Karácsony  

közeleg várjuk a Megváltót 
  

az igazság mivé lett mivé lett 

hogyan temetjük el a holtakat 

ha nem ismerjük a voltakat 

sorsunk az örök szomjúhodás 
 

kiásnák alólunk a múltat 

nem hulltak hiába akik hulltak 

mert belénk ősi gátak szakadtak 

árad a gazság árad a nem való  
 

tanult tanulatlan ösztönös vágy zilál  

hová állunk ha hívnak kinek szólunk  

ha menni kell kinek nyújtjuk a kezünk  

ha mi elesünk ki mond értünk imát  
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ha szólnék szavam se volna  

ha sírnék könnyem se folyna 

eltévedt madár földre hullva 

merre van a szeretet útja 

 

gyújtsuk meg adventi gyertyáinkat 

e fényt szomjazó világban fázunk 

várjuk várjuk a születő csodát 

szent karácsony szent üzenetét  

 

tavasznak rég elzengett zsenge rügye 

amit hozott végül már mind elenyész 

ó kikelet ó távoli kedves ébredés 

 

szelek hoznak és szelek visznek 

a test botor hús bőr szövet cafat  

a lélek örök és újra és újra fakad 

 

pörög a világ repdesnek hullámok 

gigantikus csodák égig nyúlnak 

talán már képzelni sem lehet jobbat 

 

hiszi az ember lehet király isten 

s jön egy icurka-picurka s halálos  

mosollyal biccenti koronás fejét 

 

a harc harc a holnap milyen lesz-e 

gonosz szavak hordái cibálják lelkünk 

dagonyáznak útszéli pocsolyában 

csókolnak döglött ebihalszagú lehelettel 

 

jeges hideg fuvallat jő itt a tél 

szenved a lélek és fáj a szív 

mennénk hozzád Istenünk 

rongyos átkozott tékozló fiúként 
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gyűlik a bűnünk és egyre több lesz 

talán már menteni sem lehet minket 

hamvaslila szívvel átölel az Advent 

hó nélkül feketén és mégis 

tündökletesen fehéren  

 

adventi gyertyák pislákoló fénye  

fölragyog az égre Jézust várón 

kettőezer-húsz decemberében 

 

 

Karácsonyi éj 

 

sok boldog kisded kisgyerek  

váró szemek pásztázzák az eget 

az égi jel királyokat vezet 

 

angyalok költöztek pásztorok szívébe 

jöttek nagy örömmel jöttek nagy sietve 

áhítat és hódolat Megváltó született 

 

hoztak ajándékot hoztak eleget 

mirhát aranyat tömjént kenyeret 

kis Jézus látása mennyei üzenet 

 

nem alszik a hatalmát rettegő 

katonáinak gyilkos parancsa kész 

ágaskodó árnya távolba vész 

 

sötét felhők gyűlnek véreső közeleg 

ártatlan csecsemők kisdedek 

álmodjatok utolsót szépségeset 

 

milyen csodálatos az ég és mennyi csillag 

hogy ragyognak és milyen némaság van 

hoz-e a kelő szellő nyugtató álmokat 
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pásztorok királyok elköszöntek 

elmentek békében csendesen 

szeretet kincsével gazdagon szegényen 

 

a Szent Család fáradt pihenni vágy 

pásztorok pásztora az újszülött 

Jézus már elszenderedett 

 

ajka szélén meleg anyai tej csordul 

jászola mélyén kérődző állati neszben 

mézzé olvad a karácsonyi éj  

 

 

„Kereszt út”  

 

Az utak összeérnek, szétválnak, 

Az egyik út mellett feszület, 

Jézus rajta festett pléhlemez. 

 

Szellő ha jön, megrezgeti,  

Lábainál hervadt és friss virág. 

 

Sokan mennek el előtte, van, aki  

Rá se tekint, van, ki keresztet 

Vet, letérdel és mond imát, majd 

Mennek erre, arra tovább.  

  

Akinek szívében feszület, annak 

Útja csak a „Kereszt út” lehet. 

 

Az út mellett feszület, 

Jézus rajta festett pléhlemez, 

A nap sugara melegíti, 

Holdnak fénye beteríti, 

Hajnalcsillag ébresztgeti.  
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DOBOSI VALÉRIA 

 

Piaf 

 

Glóriától fényesült szürkesége, 

míg szaggatták bensejét a vágyak, 

s a torkában melengetett hangokat 

megérdesítették a felszökő lázak. 

Mellét döngette a gyermeki szív: 

az örökké vágyó, mégis kérlelhetetlen, 

hiába volt szomját csillapító víz, 

ha a könnytelen szem sötétre rebbent. 

Ösztöntől görcsösült öleléssel 

markolta bulvárok hidegét, 

a vállára borult fekete selyemkendő 

álmaitól foszlott ezer darabra szét. 

Glóriától fényesült szürkesége, 

míg szaggatták bensejét a vágyak. 

Erőtlen hang suttogta fülébe: 

megtalállak, megtalállak, megtalállak! 

Az eső fürdette pódiumon 

ma verebek ugrálnak körbe-körbe, 

unottan, megbékélve a szürkeséggel, 

de azt a hangot, ami csilingel a zsibongó utcák felett, 

sosem feledve….  

 

 

A szerelem gyümölcse 

 

Összeért utak, 

kilenc hónapnyi titok: 

megnyíló tudat… 
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Ellopott percek 

 

Chopin szól a szomszéd lakásból: 

álmodozó ujjak a billentyűn 

életre simogatnak egy könnyű vágyakozást, 

egy percre megáll az idő, 

mégis a függönyránc fénylőn megfeszül, 

és füst mögé rejtőzik a látomás, 

félek szemet nyitni, mozdulni, 

merev karjaimban őrződik egy tánc: 

meleg ölelésű, könnyű libbenés, 

forgástól sem botlott a láb, 

két testbe zárt egyetlen dallam, 

fülünkben bizsergett halkan, 

csak bensőnket rombolta egy jövőbeni kép: 

halódni látszott a halhatatlannak szánt szenvedély, 

Chopin szól a szomszéd lakásból, 

mintha a remegés átfolyna a falakon, 

s egy hamis hang visszazökkent a mába, 

a jóslat, mint annyiszor, most sem tévedett, 

újra kéne hangolni zongorát, életet… 

 

 

Repülés 

 

zizzen, surran, morran az égen 

egy vadludakat utánzó galambraj, 

érzik az égbolt súlyát a testükön, 

és szertelenségét a tavasznak, 

méltósággal igazítják röptüket a szabályok szerint, 

s a következő pillanatban, ahogy a karmester int: 

aero–káosz figurája robban, 

fröccsennek szét a szélrózsa száz iránya felé, 

cikázva a gondolatnál is szabadabban, 

a szivárvány színe szétfut a szárnyukon, 

a napfénytől minden toll csillogó arany, 
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aláhullnak és égbe törnek, 

belakják azt, ami elérhetetlen és parttalan, 

lentről ez az égi összevisszaság, 

amiben a szem szándékot nem talál, 

csak vágyódást kelt a szívekben, 

a boldogság táncának látszik, 

ösztönös tánc – megfesteni se lehetne szebben, 

benne van: élet, halál, vágyódás, szerelem, 

kiútkeresés és egymáshoz száguldás, 

egy röpke szárnycsapásnyi türelem, 

amikor az érintés közelsége fut át 

a veszélyt sejtő idegen, 

izzik ez a falatnyi égbolt, 

zefír-kék zsongása szinte emberi, 

nincs benne semmi szánandó, 

csak erő és lázadás, ami egyre följebb emeli, 

sodorja spirálba fonva, 

aztán egy áramlat kiteríti, szétlöki 

száz színt játszó alakzatba, 

távolodásuk törvényszerű, még ha fáj is, 

így vagy úgy minden út odavezet, 

csak időnk legyen a pusztulásig 

csodálni a megmagyarázhatatlant, 

míg végül egyszer azt mondjuk rá: elveszett! 

 

 

Villámlás 

 

Hosszúra nyúlt csend tekergőzik a bútorok között, 

porként megül a villanykapcsolón, 

egy eltévedt árnyékot oldalba lök, aztán tétován tovább oson képek mögé, 

süppedő szőnyegek alá, tükrök foncsorán terpeszkedik, 

unalommal takarja a fülledt délutánt, egy üvegtál belsején táncol, 

s míg vibrál az áttetsző kvarcszemeken, kékjébe szivárványt varázsol, 

aztán mindent szétzilál, összeken, idegen hangok verődnek a falról, 

a dobhártya rettenve megfeszül, nem akarja átengedni, ami bántó, 
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és minden bántó, amivel szembesül, 

fölszívja magát és szétrobban a csend, a bútorok éle megfeszül, 

a kapcsolón kóboráram fut át, 

az árnyék fejvesztve menekül: nem érez, nem hall, nem lát, 

a képek színei fakulnak, a szőnyeg csomója foszlásnak indul, 

s tovább kígyózik a tükörre száradt hajszál, 

várakozón kékül az üvegtál, szégyenében szomorú sötétre vált, 

meghúzódva késlelteti a pattanást, 

ágy alá bújnak a könnyű testű porcicák, 

a léghuzat szeszélye új párt talál mindegyik apró gomolynak, 

elhomályosul, vibrál egy kicsit, s rámája közé húzódik az üvegablak, 

morran, prüszköl, robajlik, pattog, lépése döng a viharnak, 

körben az észveszejtő zizgés, 

bennünk nyugodt a nyár délutáni hangulat, 

hunyd le a szemed, ne nézd, 

hogy egy eltévedt villámlás fénye pirosítja válladra bólintott arcomat! 

 

 

Majdnem 

 

Néha, átlépve a halál mezsgyéin, 

nem tudni mért, az ember visszafordul. 

Érzi csak, hogy dolga végezetlen, 

fogai közt a víz is megcsikordul. 

A hátrahagyott képeknek idegen színe lesz, 

nem fakó, inkább befejezetlen, 

hiányuk, mint ékezet nélküli betűk, 

ha a toll kifogyva sercen. 

S írás közben megáll a kéz, aztán megszokásból 

– mint viasszal munkára bírt tű a jó cipész ujjai között –  

átcsusszan újra a lét szorosra épített falai közé. 

Megfeszül tüdő, szív, meszes vérerek, 

s a szem, ami perce még magába révedett, 

kíváncsian néz szemközt a világgal, 

amit botor mód majd veszni engedett… 
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DOBROSI ANDREA 

 
Sor 
 

Új üzenet: nem mindig öröm 

sorra kerülni – Kháron írt rám. 
 

 

Négy sor – Gesztesi Károlynak 
 

Új szereppel indult éved 

felhőből ácsolt színpadon. 

Idelent bús csend hajol – s azt 

Isten Veledig tapsolom... 
 

 

Négy sor – Benedek Tibornak 
 

A medencéd milyen más lett, 

már nincsenek vállak, karok; 

csak égi kapuba szállhat 

felejthetetlen csavarod... 
 

 

Négy sor – Bogdán Lászlónak 
 

Már hivatalod fent fogad, 

ajtót nyitottál az égnek, 

míg itt zúznunk kell bánatot, 

ott nem szólhatnak: szegények... 
 

 

Négy sor – Dr. Bálint Györgynek 
 

Kertedbe végleg kiszöktél, 

mert túl terebélyes faág. 

Metszeni hívott a csendben, 

hol fényt izzik csillagvirág. 
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Négy sor – Pécsi Ildikónak 
 

Fogyott a halhatatlanság, 

fent bővült a társulat, 

a félárva Linda ma már 

Csámpás Rozival sem mulat. 
 

 

Négy sor – Benkő Lászlónak 
 

Megpihentek a billentyűk 

kezed alatt és szívedben, 

a „Gyöngyhajú lány” fürtje is 

csupán ímmel-ámmal lebben. 
 

 

Négy sor – Bőröndi Tamásnak 
 

Már csak odafent nevettetsz, 

elhagyott igazgatásod, 

itt lent a színpad nem vidám, 

de onnan Vidámmá játszod! 
 

 

Négy sor – Bergendy Istvánnak 
 

A te iskolatáskádat 

felhőből varrta az Isten, 

fölösleges énekelned, 

hogy a súlyán nehezítsen. 
 

 

Négy sor – Sas Józsefnek 
 

A menny színpadára álltál, 

hol csended Mikroszkóp alatt, 

viszont az angyalkabaré 

általad óriás maradt. 
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DOMOKOS EDIT 
 

Vártalak 

 

Vártam én hóborított hegyek között, 

madárcsicsergős tavaszi reggelen. 

Forró nyárban, zöldellő bokrok fölött 

egy pille szárnyán reméltem, meglelem. 

 

Az ősz elhozta erdő színes leplét. 

Csak álltam, de hiába is vártam ott, 

míg mélán bámultam egy tarka lepkét, 

a köd elrejtett, s a zord szél felkapott. 

 

Magasba repült keringve egy porszem... 

Mi az, mit az élettől még megkapok? 

Rád várok, akárhová is igyekszem, 

de végül mindig csak egyedül vagyok!... 
 

 

Láttam már 

 

Láttam már vágyat a szemedben, 

mikor egy emléket kerestem. 

Letettem? Talán már el is feledtem?! 

Vagy ráleltem csillogó szemedben? 

 

Láttam már fájdalmat szemekben, 

borzongást remegő testekben. 

Egy érzést másikba temettem –  

magamra mindent nem vehettem... 

 

Láttam már ráncokat kezekben –  

tétova mozdulat, esetlen. 

Könnyek és szavak is kéretlen 

arcomat takaró kezemben. 
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Láttam a vágyat a szemedben. 

Szikrát szórt, tükrödre nevettem. 

Végtére mindent megtehettem: 

álmomban csak Veled lehettem! 
 

Végül egy pirulát bevettem, 

a tollamat szép lassan letettem, 

a többit gondold ki helyettem! –  

na ezen jó nagyot derültem. 

 

 

Lehetetlen? 
 

Lehetetlen 

lehetőségek 

lehetséges tárháza? 
 

Félig üres, 

vagy félig tele? 

Eltörött már a váza... 
 

Innen oda, 

onnan meg ide –  

ténfergek csak magamban. 
 

Fejem fogom, 

a kezem nyújtom, 

ki fogja meg, ha baj van?! 

 

 

A-tól Zs-ig magány 
 

Ablakom takarja már jégvirág, 

Átlátni nem lehet. Milyen világ?! 

Benned is megbíztam – ugyan miért?... 

Civilek tesznek jót valakiért. 

Csalódtam ezerszer minden fokon. 
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Dereng a hajnal – hol egy rokon?! 

Elmenjek, maradjak? Kétely gyötör. 

Élmény, ha látlak, egy kép is gyönyör. 

Félek, hogy elpereg, sok időm nincs, 

Gondom az több van, mint félretett kincs. 

Gyanútlan, hiszékeny bolond csupán –  

Ha látnál így, ámulnál, mint egy csukán. 

Innék egy pohárnyi jó alkoholt, 

Írnék, a vád az csak bizony koholt. 

Jó lenne ölelő karodban még! –  

Kedvesem, nem ad meg nekem az Ég... 

Lehetne reményem, ó Istenem? 

Lyukasak álmaim, nem ismerem... 

Mi lehet oka, hogy magam vagyok? 

Nem kértem sokat én, mint a nagyok. 

Otthont és ölelést, szeretetet. 

Ó, miért senki sem szerethetett?! 

Ördögi gondolat ide kerül, 

Őrület játéka elém terül. 

Pénzen nyert boldogság engem nem vonz, 

„Qurzorom” nem ezüst és nem is bronz. 

Régóta taposom már az utat, 

Sehol se látok egy tiszta kutat. 

Szerelmet reméltem, magány jutott, 

Tőled biz semmi több, ennyi futott. 

Tyű, azt a mindenit, elhallgatok – 

Utánad többé már nem ballagok. 

Úttalan utakon járok magam, 

Üres a tarisznyám és kong a szavam. 

Űr tátong szívemben, fáj a magány... 

Vár még az Élet, hát legyek vagány! 

Wagner vagy Beethoven, mindegy, mi szól. 

Xénia kérdezi: „Hogy vagy?” – Nos jól! 

Ypszilon elágazás, tévhitek –  

Záródnak előttem ajtók, szívek, 

Zsarátnok éget, de mégis hiszek! 
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DÓCZI HAJNAL 

 

Robotváros 

 

Álmodozó gyerek robotvárost épít, 

Robot hoz vacsorát, ebédet, reggelit,  

zörgés 

ébreszt. 

 

Mutat neki csodát, utánozva tanul, 

Elrontott háziért síró hangba torzul, 

csavar 

lazul. 

 

Égbe futó világ, robottal könnyedén 

Felülemelkedik rögzült akadályon, 

eltört 

a múlt. 

 

Lebegő szárnyakon lengő jövő épül, 

Cseperedő gyerek repülő padban ül, 

igaz 

álom. 

 

Felnőttként visszanéz zúzott robottársra: 

Újrahasznosítva, mások játékába, 

tudta, 

vége. 

 

Álmodott gyereknek színes robotvárost, 

Készített reggelit, ebédet, vacsorát, 

megélt 

csodát. 
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Új Kör-lét 

 

Ültem természetben, 

csend hangját hallottam: 

az idő végtelen, 

körforgás állandó. 

Figyelj, 

érezz! 

 

Ma zöld erdőben virul, 

holnap kopár földút, 

szomorú tekintet, 

égig magasodó kar. 

Így jön 

a vég. 

 

Álmodban kérdeznek, 

ébrenlétre hívnak, 

vélt fájdalmaidnak 

sebeire gyógyír: 

Lehet, 

új kör. 

 

Valódi, tiszta lét 

érkezik imádra, 

hagyd magad feledni, 

bánatod örülni. 

Remélj 

újat! 

 

Ereszkedik emlék, 

alászáll az új nap, 

fény ébred szívekben, 

ölel újra a kar. 

Maradj 

vele! 
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Ülök természetben, 

hallom a hívó szót, 

átadom testemet, 

átér végtelen kör. 

Itt van, 

érzem. 
 

 

Jövő-kép 
 

Gyöngyöző fénynyaláb 

kapaszkodott résen. 

Fátyollétrán ért le 

jövő-kép jelenbe. 

Vélte, 

látja. 
 

Új jövőt keresett, 

ál-múltat temetett. 

Földön szivárványég 

felhős virágot bont. 

Festett  

képet. 
 

Átnéztek felette, 

keresték az újat. 

Látni vélték benne 

képét önmaguknak. 

Elmúlt, 

hitték. 
 

Valóságtér leple 

ködmámorral borít. 

Igazság hangtalan, 

zeneszóra épít. 

Látják, 

érzik. 
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Virágesős Jólét – 

fohászkodva kérik. 

Tipornak béklyókat, 

Porlanak a falak. 

Eljött, 

élik. 
 

Gyöngyözik fénynyaláb, 

Tépett fátyollétrán. 

Jövő-képbe gyűlik 

Jelen örömtánca. 

Jólét, 

Itt van! 
 

 

Szabad-Lét 
 

Hatalma 

Tudatnak 

Testemen, 

Tartott 

Jelenben 

Éberen. 
 

Pásztázta 

Sejtszövet 

Mintázatát, 

Bontott 

Rögzült 

Formát. 
 

Olvasztó 

Tégelybe 

Vetette 

Megkopott 

Köntösét 

Múltnak. 
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Örömmel 

Hímezte 

Boldogság 

Mentéjét 

Lehető 

Jövőnek. 

 

Magasba 

Emelte 

Szellemét 

Léleknek, 

Testnek 

Gyógyírjaként. 

 

Érkeztem 

Könnyedén, 

Idősíkok 

Keresztjén, 

Szabad 

Létbe. 

 

 

Pillanat-Lét 

 

Pillanat fénye 

Belső Világot 

Nyit, 

Villanás Tere 

Fájó Emléket  

Hív, 

Jelenben létem 

Megértés-fátylat 

Bont, 

Feloldozásba 

Kapaszkodik 

Jövő virága.  
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ELIZA WOLF 
 

Sodrásban... 
 

Sűrű tömeg. Emberi áradat... 

Valami rendezvény? Mi ez a hangzavar? 

Zászlók lobognak, 

Tombol a zene! 

...Én vajon hogyan keveredtem ide... 

Hatalmas a tömeg, de köröttem senki! 

Mit keresek én itt? 

Vajon keres valaki? 

Megyek a tömeggel, de egyedül vagyok. 

Szólnak hozzám, de nem válaszolok. 

Kinek, és mit mondjak? 

Szavaim a mély csendbe hullnak. 

Úgysem hallják, hiszen nem én, csak a lelkem kiált! 

Itt vagyok, emberek! 

Látjátok? Választ hiába várok, de mégis – megöl a magány. 

Igen mély a gödör, mibe beleestem. 

Ezért fáj és jajong testem és lelkem. 

Megütöttem magam sajnos olyan helyen, 

Ami vérzik és sajog, talán míg élek. 

Nem gyógyul e seb, mindig és mindig friss vér buggyan elő, 

Onnan, mit emberi szem nem lát, 

Csak az Isteni erő. 

A tömeg csak halad, 

Egyre távolodik, 

Tőlem rég messze járnak! Nem veszik észre, hogy a 

lelkem haldoklik... 

Pedig a lelkem vére patakokban folyik, 

A tömeg belelép, 

Lábnyomukkal viszik tovább még egy jó darabig! 

Még hallom a zeneszót, lábak dobogását... 

És egyedül csak én hallom vérző szívem 

Fájdalmasan érző, halk dobbanását. 
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FARKAS ERZSÉBET 
 

Eltört a szárnyam 
 

Mint egy kismadár, szárnyaltam az ég alatt. 

Láttam a felhők felett az aranyló napsugarat. 

A szeretet szárnyán repültem a végtelenbe. 

Reméltem és hittem a szép érzelmekbe’. 

Most itt állok egy faágon. 

Szertefoszlik az álmom. 

Törékeny szárnyamat eltörték. 

Örömömet s bizalmamat elvették. 

Nem tudom, ki vet meg és ki szeret. 

Álarc mögé bújva csapták be lelkemet. 

A faágban sem bízom, eltörhet bármikor, 

S lezuhanva, sötétségben maradok mindenkor. 

 

 

A hálás süni 
 

 Csodálatos napsütésre ébredve úgy gondoltam, jó lenne sé-

tálni az erdőben, amely nincs messze. El is indultam, és hamar 

elértem az erdő széléhez. A fák nagyon magasra nőttek, s elta-

karták a napot. Befelé menve az erdő sötétsége vett körül. Na-

gyon félelmetes volt. Egyszer csak furcsa hang ütötte meg a 

fülemet. Mentem a hang felé, míg egy árokhoz értem, benne 

sírt fájdalmasan egy süni. Kivettem a gödörből.  

 Úgy látszott, hogy nem sok élet van benne. A tüskéi is el vol-

tak gyengülve. Gyorsan hazarohantam vele. Kiabáltam a csa-

ládomnak: 

 – Gyertek ide, nézzétek, mit hoztam! 

Nem örültek, ahogy én azt vártam! 

 – Miért hoztad haza ezt a sünit? Úgysem fog ő már meg-

gyógyulni, csak a gond lesz vele!  

 – Én legalább mindent megtettem érte – válaszoltam –, nem 

fog gyötörni a lelkiismeret.  
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Betettem egy ládába. Szegény nagyon megsebesült. Ki tudja, 

mióta volt a gödörben, biztos kiszáradt, éhes, a fák gyökerei is 

megsebesítették. Adtam neki tejet és almát, bekötöztem a se-

beit. Minden nap ápoltam, míg azt nem láttam, már egészsé-

ges. Úgy gondoltam, itt az ideje visszavinni az erdőbe, ahol ta-

láltam. Felemeltem, és a hegyes tüskéi megszúrták a kezem. 

Ennek örültem, mert ez is azt bizonyította, hogy meggyógyult. 

Ruhába tettem, hogy ne szúrjon, és elvittem az erdőbe.  

 Majd kis idő múlva újra furcsa hangot hallottam az udvarról. 

Kimentem, hogy megnézzem, mi ez a hang. Meglepetésemre 

ott volt a süni, körülötte kicsinyei. Igazán meghatódtam. Beki-

abáltam a családomnak: 

 – Gyertek ki, nézzétek, ki van itt! Ez a süni nagyon hálás, és 

hálája jeléül elhozta bemutatni a kis családját.  

 Körbeálltuk és együtt örültünk nekik. Örültem, hogy a kis 

süniknek nem kell az anyjukat elveszítve élniük. Én csak any-

nyit mondtam, hogy „Látjátok, nem szabad feladni a reményt, 

és nem szabad senkiről és semmiről lemondani, mert történnek 

még csodák ebben a világban!” Remélem, hogy ez a kis 

sünicsalád boldogan fog élni, bajoktól mentesen. 

 

 

Az állatok szeretete 

 

Az állat nem tud beszélni, 

De ha vérzik a szív, azt ő megérzi. 

Vigasztal s letörli a könnycseppet. 

Elfogad, még ha sok is a vétked. 

Az ember csak a rosszat keresi, 

A fájdalmat nem veszi észre senki. 

Eltűnt a szívekből az együttérzés, 

A szeretet s az őszinte törődés. 

Pedig számtalan problémát legyőz a szeretet, 

Ez ad az életnek igazi értelmet. 

Erőt ad a bús, rossz napokban, 

E nélkül a szív is összeroppan. 
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Félelemben élni 

 

Nyomasztó érzés járja át a szíveket 

Nem érzi jó helyen senki sem az életet 

Az emberek életét átjárja a félelem 

Rettegés, veszély, melyet éreznek szüntelen 

 

Senki sem érzi magát biztonságban 

Mert gonoszság uralkodik a világban 

Kiben lehet bízni, ki az, aki segít? 

Az emberektől már nem lehet várni semmit 

 

Nem tudom, lesz-e olyan idő 

Amikor biztonságban lesz minden élő 

S mindenki boldogan élvezheti az életet 

Elfeledve minden rosszat, és a félelmet 

 

 

Megbocsájtás 

 

Mily sérülékeny az emberi szív 

Elég egy könnyelmű szó és már sír 

Harag és bánat mely fogságban tart 

S nem enged be újabb vihart 

Így próbálja védeni a lelkét az ember 

És kibékülni már nem mer 

Az eredménye gyötrelem és bánat 

Ez az érzés örök haraggá válhat 

Begyógyulhat vérző szívünk 

Ha belül megbocsájtást érzünk 

A büszkeséget és haragot dobjuk hát el 

És a szívünk újra békére lel 

 

*** 

Feketén-Fehéren című irodalmi folyóirat: 

http://poeta.hu/feketen-feheren/ 

http://poeta.hu/feketen-feheren/
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GOLÁN ANGÉLA GABRIELLA 
 

Itthon 
 

Ha átlépem a város peremét, 

és végtelenül burkol be a csend, 

ölembe hullva kényszerít a lét, 

felém ragyog egy másvilági rend. 

 

Átadom magam buján a térnek, 

karjába vesz egy féktelen erő. 

Magával ránt és felhasad a kéreg, 

illanó énem a fénybe lép elő. 

 

Tágít a köd, mely valóm takarta 

s látom a lényt, ki régen távozott. 

Tétován mosolygok önmagamra, 

a Tündérvölgyben végre én vagyok! 

 

S ha múlik az édes feloldozás, 

s rabszolgaságom ismét láncra ver, 

bevégzem én is, s nem tudhatja más, 

valós énem többé nem vezekel. 

 

 

A pók 
 

Belemásztál életembe, 

titkon fonva fonalad. 

Megcéloztál hálód vetve, 

s áldozatod fennakadt. 

 

Szemed merőn rám szegezted, 

csápod húsomba hatolt. 

Mérged többé nem eresztett, 

védekeztem, de nem volt 
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erőm veled szembeszállni, 

gúzsba kötött zabolád. 

Akaratom már parányi… 

Elaléltan adom át 

cseppnyi nedveim tenéked; 

Legyőztél! Élj Te tovább! 

 

 

Jóslat 
 

Nyikorgó csendben gubbaszt a galád 

Orakel, mely megjósolja magát. 

Tűnik az utolsó titoklepel, 

minden sejt vibrál, megrontást lehel, 

mert sivít a kéj és nincs szánalom… 

Bitorló érzéseknek átadom  

lelkem s szívem… de a gondolatok 

tüzes jégcsapfogak, és álnokok! 
 

*  *  * 
 

Elernyedés, édes feloldozás; 

valami elillanó után varázs, 

de újra készül, még nem adja fel… 

E jóslatnak teljesülnie kell! 

 

 

Vadászat 
 

Ha lehullik az utolsó lepel, 

s a hajtóvadászat végére ér, 

mi marad, ami arra késztet fel, 

hogy tovább űzz, s még vadászom legyél? 

Ha feltépted húsom, s minden zsiger, 

minden titok a felszínre kerül, 

ha testem előtted pőrén hever 

és feltárul, mi rejlik legbelül? 
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Ha kedved már e lényben nem leled, 

s hamvad a láng, kialszik a parázs, 

az érintését már csak szenveded, 

mert mást akarsz, elillan a varázs. 
 

 *  *  *  
 

Ezért futok előled zilálva, 

és nem engedlek magamhoz közel. 

Így hajszolom önmagam halálba… 

A tűzzel játszom, s a füst átölel. 

 

 

Türelmetlenség 

 

Mint rothadó hús, bomlanak a percek, 

s én várok még a türelem tengerén, 

de vitorlámban baljós kétség serceg, 

s tajtékzom dühödten… Tán csalat a fény. 
 

Délibábos végtelenben keringve 

nem mozdul, áltat a cammogó idő… 

Elmémben szögesdrótkáosz kerít be… 

Hiteget, s nem oldoz fel a hitszegő! 

 

 

Csalfa világ. 

 

Felbomlott rég felvetett létem, 

minden lélegzet feléd vezet. 

Foszlik a köd s nincs mitől félnem, 

még van időnk, ez úton veled megyek. 
 

S ha látjuk a látókör kékjét, 

pajzánul táncol, vibrál a táj, 

eltörpül a valóságlépték, 

nem marad más, csak mi és a báj. 
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Gondolatunk összefonódik, 

csapongó szívünk pőrén hever, 

mégsem jutunk el a horizontig… 

Csalfa világ ez! …édes teher. 

 

 

A szó 

 

Amit a szív kíván, az agy tagad, 

éltet felbolygató mondatdarab, 

s a harc a létért e kettő között, 

az, mi most elmémbe beköltözött. 

 

Érzések árja gondolatpatak, 

veszteg orkánja; szálakra szakadt 

agyhullámok s csorba kísérletek, 

de a kimondott szó itt ténfereg. 

 

S gyötör bár való, s titkon vigyáztam, 

de cserfes számmal neked kínáltam, 

s most kétkedve nézek önmagamba, 

nem illan a szó, elmém fogva tartja. 

 

 

Várakozás 

 

Fáj a csend lüktető hallgatása…  

Szívverésem szétszaggatja fejem, 

lelkem gubbaszt, vár a megváltásra… 

Ez a halálos csend fáj nekem! 

 

Várok aléltan, átkos imába 

szövöm a létem cseppnyi titkait. 

Dermedten várok, de már hiába… 

Csak a várás fanyar íze van itt. 
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Csendesedve 

 

Átlépem érzelmeim határát, 

létem s gondolatom tudatos. 

Szemlélek higgadtan, bármi jár át... 

Talán jobb, ha én most hallgatok! 

  

Faggattál, felszínre hoztál minden  

parányi emóciómagot. 

Íriszemben olvastál meghitten… 

Előtted mezítelen vagyok! 

  

Hogy hova vezet, hova vezetlek? 

Ne kérdezz, tán csak a fény mögé! 

Csendesedve viszem e keresztet… 

Titkaim fontam szíved köré! 

 

 

Válassz hát! 

 

Semmi sem jó, mivé váltam…  

Ádáz harcban, lelki lázban 

hideg, üres termek vártak, 

mégsem kell az önsajnálat! 

 

Elmém rabszolgája voltam, 

az ördöggel összebújtan, 

eladtam magam, hogy éljek,  

bár az út, mit reám mértek 

 

nem enyém volt! Mások járták, 

s démonian rám ruháznák 

örökkön az önnön sorsuk… 

S így lészen, míg eljön holtunk. 

  

* * * 
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Érzem belső rezzenésem, 

újra válaszúthoz értem… 

S egy hullafolt a lelkemen… 

A rizikó, mint lételem, 
 

döntésre vár, késztet lépnem, 

s mire várok, hogy megértsem, 

rólam szólnak e sorok… 

Ha tétovázom, meghalok! 
 

 

A tárlat 
 

A bezárt tárlat senyvedett… 

Lakaton a rozsda-rózsa 

filigránan kirajzolta 

a feledett kulcshelyet. 
 

A füstös ablakok mögött, 

falakon az életképek, 

elmúlt létemből idéztek 

megannyi titokrögöt. 
 

A tolvaj lopva érkezett, 

settenkedve és ledéren, 

álnok vágyakkal szívében, 

s földre hulltak láncszemek. 
 

A galérián lég szaladt, 

árnyéklepleket lerántva 

késztetett keringőtáncra. 

Felszakadt az alkonyat. 
 

Tolvajom a jussát kérte… 

Illúzió, mázas sóhaj, 

negédesen hazug szóval. 

Reneszánszomat ígérve. 
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             * * * 
 

De letűnt minden fény-falat, 

s lidércesen mély homályban 

letiprott, feldúlt világ van… 

A csarnokban ez maradt! 

 

 

Csak ennyi 

 

Négy sor, csak ennyi… 

Hittem neked, 

nem maradt semmi. 

Szívem feled! 

 

 

Őszi borongós 

 

Borongós az ősz, 

s a kedvem sem a régi… 

Rám borult a tarkaság, 

s a levelet letépi a 

hűs nyugati szél. 

 

Esőcseppekben 

megmártózik az utca… 

Lassú lett az élet is, 

a föld a tócsát issza és 

megdermed a lét. 

 

Várat még a tél, 

ködfátyolos a távlat… 

Ezüst-rozsdás ébredés, 

bágyadt-sápadt vágyak, habár 

lesz feltámadás. 
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Elvetélt szerelem 

  

Kristályburok fagy rá a szívemre, 

szilánkja, mint áttetsző üveg, 

felcsillan... Meg vagyok gémberedve, 

csend váltja fel a vibráló tüzet. 

  

Jégcsillám a retinámba mélyed, 

nem látok, oly rideg lett a táj. 

S ha az erdő ösvényére lépek, 

kelepce az út, elsorvad a báj. 

  

Feldereng a káprázat még messze, 

s illan már a sok kimondott szó... 

Érzelmeknek hallgatás a veszte, 

s elvetél a szerelem-embrió. 

 

 

A vágta 

 

Ha majd önmagam elől elállok, 

kitárul és befogad a világ. 

Akkor hiába köpnek felém átkot, 

kilehelek egy feloldozó imát. 

 

Bíbor fény emel majdan magasba 

s elhagy minden földhöz rögző erő. 

Nem köt semmi az éterben haladva, 

megnyílik a távlat, meghal az idő. 

 

Végtelen felé vágta szabadban, 

zablám szertefoszlik, nincs kötelék. 

Nem gátolnak falak, űr van alattam… 

Nem nyom többé semmi, nekem ez elég. 
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Migrén 

 

Léted bíbor halállal dacol ma 

rémülten habzsolva légfelleget. 

Félhomályos elmédbe hatolva 

a fájdalom játékot űz veled. 

  

Cikázó fények színkavalkádja, 

felvillanó, égő csillámvilág... 

Émelyítő görcs festi alája 

a lüktető aura-karikát. 

  

Csak vársz aléltan, hitvány imában, 

dermedten nézel áttetsző falat. 

Rémiszt a látvány, de már hiába, 

fehér lepel takarja arcodat. 

 

S ha végre eljön a feloldozás, 

a tested kínzottan elnehezül. 

De ne hidd, örökkön tart e varázs, 

bakód csak halkan a háttérben ül. 

 

 

Liámom 

 

Mosollyal arcodon jöttél e világra, 

s szemed virgonckodva a távolba lesett. 

Utad egyengettem lépteid vigyázva, 

s aggódva eltoltam a sűrű felleget. 

  

A készülő vihar megbolygatta lelked... 

s bölcs gyermeki elméd meglátta a reményt. 

Mindent hátra hagyva el kellett hát menned, 

mert árnyékban álltál, de kerested a fényt. 
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Távolodsz, de enged kezem szorítása... 

Téged vár az élet s a világ integet, 

Itt fogok rád várni, nézzél néha hátra, 

messziről kísérlek, de itt vagyok neked. 

 

 

Kiánám 

 

Megszülettél, s fényt hoztál a földre, 

de árnyék ült meg lassan arcodon. 

Lét káosza kering veled körbe… 

Megigézett az ádáz fájdalom. 

  

Eltaszítasz, magadba fordulva… 

Béklyóba vertek a hazug szavak, 

s bár magad vagy szabadságod kulcsa, 

eltűrőd a fojtogató falat.  

 

Kitörni kell! A lakat szétmállik, 

ha enyhít majd a törtető idő! 

Tudatod a nap felé irányít, 

feltárul az élet, az eljövő. 

 

De most, mikor a mocsárba húz le 

képzeleted lidérci démona, 

fogom kezed, nem engedem úgyse, 

hogy elmerülj, elsodródjál tova. 

 

Megbújva a háttérben, kísérlek, 

s kezem nyújtom, ha félek, elesel, 

de ez nemcsak egy üres ígéret, 

mert itt vagyok, ha nem is hiszed el. 

 
*** 

Irodalom csoport a Facebookon: 

https://www.facebook.com/groups/magyarirodalom/ 

https://www.facebook.com/groups/magyarirodalom/
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GŐSI FERENC: TÜKRÖZŐDÉS



KORTÁRS ÍRÓK, KÖLTŐK ANTOLÓGIÁJA 

 

65 

GYŐRI NAGY ATTILA 
  

Online 
 

Fényesre csiszolt replika mutat 
életet utánzó világot. 
Mily hamis ragyogása valónknak, 
okkal koholt glamour. 
Hibamentes, foltok nélküli avatar 
mosolyog talmi boldogsággal. 
Hol az íz?  
Hol az illat? 
Látszólagos életét éli, mely 
visszavonható – delete. 
Irányított érzelmekkel borított 
élettere problémamentes. 
Könnyek csak megtervezve, 
néha egy kis drámát csepegtetve, 
az együttérzés illúziójáért. 
Stílusosan sír, 
fájdalma is szerethető, 
kínjai fotókra termettek. 
Börtönbe zárt szabadság, 
sóhaj nélküli remény 
elektronikus barátokért. 
A fogyókúra már csak 
pár kattintás, 
a ráncok röpke művelet, 
tökéletes kópiánkat 
irigykedve figyeljük. 
Cserélnénk-e önmagunk 
alkotta másunkkal? 
Élettere tágul, s úgy  
növekszik, ahogy a 
miénk szűkül. 
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Ha lazítasz a gyeplőn, 
már késő lesz, 
elveszett órákat, 
üres pillanatokat, 
sivár érzelmeket szül, 
szaporodik, egyre csak szaporodik, 
s egyszer majd megkérdi tőled: 
Ki vagy? 
Mit akarsz? 
Jaj, ne panaszkodj, mert 
te teremtetted, saját 
képzeleted príma 
kis lenyomata,  
akaratod diadala. 
Vigyázz! Ha már ő lesz az úr, 
ő töröl ki téged: 
csak egy gombnyomással, 
egy pillanat alatt, 
de immár végleg. 
Temetésed is kiposztolja, 
hírértéke értékes,  
nézettséget generál 
és több száz 
„Nyugodjon békében”-t. 
Irónia vagy valóság? 
 

Élsz még? 
 

Realitás vagy túlzás? 
 

Élsz még? 
 

Igazság vagy hazugság? 
 

Élsz még? 
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HERCZEG-VECSEI KATALIN 
 

Anyák napja 
 

Orgonavirág 

és egy tál forró pite: 

anyám illata. 
 

 

Május  
 

Lilán és fehéren 

ontják illatuk: 

tavaszünnep, 

szerelem. 
 

 

Ballagás 
 

Az 

illat 

belengi 

az iskolát. 

Megint búcsúzunk. 
 

 

Gyöngyvirág 
 

Kicsi gyöngyvirág: 

a tündérek létrája  

ég és föld között. 
 

 

Harangvirág I. 
 

Langyos nyári szél 

megkongatja a virág 

kis harangjait. 
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Harangvirág II. 
 

Buja kertemben 

apró lila szigetek: 

lélekkondítók. 
 
 

Hajnalka I. 
 

Hajnalka kúszik 

ablakom párkányára, 

fürkészve benéz. 
 

 

Hajnalka II. 
 

Azúrkék virág 

szív alakú levélre 

rótta érzését. 
 

 

Hajnalka III. 
 

Hajnalkalugas 

édes takarásában 

loptunk csókokat. 
 

 

Akác 
 

Bolond nyári est; 

akác édes illata 

nem csak méhet vonz. 
 
 

Árvácska I. 
 

Árvácska bújt ki  

betonsír repedésén. 

Hűség virága. 
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Árvácska II. 

 

Megfakult kertem 

koszos-szürke vásznára 

árvácska fest színt. 

 

 

Árvácska III. 

 

A mi urunk arca 

mutatkozik meg 

Szentháromság- 

violán. 

 

 

Árvácska IV. 

 

Egy  

apró  

arcocska 

rám mosolygott 

a fagyott földről. 

 

 

Érzelmek 

 

Öröm, düh, bánat: 

Balaton-színű szemed 

mindent elárul. 

 

 

Fonyód 

 

Két formás kebel 

bukkan elő a vízből: 

Fonyód dombjai. 
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HOLÉCZINÉ TÓTH ZSUZSA  
 

Nocturno* (Éjjeli zene) 

 

 Simon egy őszi estén felsétált az Olajfák hegyére, és a Nem-

zetek templomának kertjében – szemben a nyolc ősi olajfával, 

melyek még Krisztus lépteit is hallhatták – leült egy nagyobb 

kőre. Nyolcvanhat éves múlt, több mint ötven éven át élt Izra-

elben. Alkonyatkor helyezkedett el a kövön, kezében az elma-

radhatatlan cigarettájával, melytől hiába tiltotta Tel Aviv-i or-

vosa. Keserűen elmosolyodott a gondolattól, hogy őt a haláltól 

féltette. Őt, aki tizenegy éves korában túlélte a theresienstadti 

koncentrációs tábort? Őt, aki negyvenhárom küzdelmes és sze-

retetben eltöltött év után eltemette imádott feleségét – akinek 

soha, egyetlen szóval sem árulta el, hogy ő is egy a holokauszt 

túlélői között? Ugyan! Miért félne ő Évát követni, mikor nincs 

már itt a földön semmi, de semmi dolga? Jó, persze a lánya… 

meg az unokák. De hát ők mindig rohannak, teszik a dolgukat, 

és jó, ha néha egy-egy telefon erejéig időt tudnak szakítani rá.  

 Nosztalgiával gondol most az idegenvezetőként eltöltött év-

tizedekre, amikor hétről-hétre más arcok vették körül, más 

emberekkel járhatta Izrael földjét. Eszébe jutnak a magyarok: 

ahogy a rendszerváltás után megérkezett az első hazai csoport. 

Negyven fekete reverendába öltözött pap lepte el a Ben Gurion 

reptér váróját, és ő tanácstalan volt: vajon hogy köszönjön ne-

kik? Hiszen ő mindig, mindenkivel tegeződött, de mégis: ami-

kor ő a negyvenes években Magyarországon iskolás volt, a 

papi méltóságokat tisztelni illett. Ahogy haladt feléjük, még 

mindig a megszólításon törte a fejét, de azután mindjárt a má-

sodik reverendásban egykori iskolatársa, a kis Jakab Lacika 

vonásait vélte felfedezni, ezért kitárta a karját feléjük, és csak 

annyit mondott: „Szerbusztok, papok!” Szavait óriási derültség 

fogadta, azonnal oldottá vált a hangulat, és az is maradt a za-

rándokút végéig. 
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Most eszébe jut a fogadalma, melyet azután tett, hogy követ-

ni tudta bátyját Izraelbe: hogy soha többé nem szólal meg ma-

gyarul. Mert ő csak úgy tudja elfelejteni azt a sok borzalmat, 

amit a láger jelentett, ha a magyarságát is el tudja feledni. Nem 

akart emlékezni a vagonra, melybe több száz kisgyerekkel 

együtt bezsúfolták, és nem akart emlékezni a rettegéssel töltött 

magányos napokra a szekrényben rejtőzködve, amire azért volt 

szükség, hogy a tábor kiürítésekor ne hurcolják tovább, hanem 

négy nap bujkálás után elindulhasson haza. Tizenegy évesen 

egyedül, több ezer kilométeren át – hol a vonat hátuljára csim-

paszkodva, hol gyalog, vagy jó emberek szekerén a szárbordó 

közé bújva, amíg haza nem ért Pestre, ahol a lakásukat bomba-

találat érte: éppen a gyerekszobát. De az a magány, amit me-

nekülés közben érzett, az más volt, mert volt egy célja, volt 

hová hazatérni, bízott benne, hogy várják… de ki várja most? 

Talán a halak az akváriumban? Azokat megeteti Ali, aki he-

tente egyszer nála takarít. 

 A kibucban is magányos volt. Ott, ahol ideérkezése után a 

könyvelés volt az ő dolga, meg az, hogy reggel-este madár-

ijesztőt alakítson: énekszóval meg dobverővel kergesse a siva-

tagi rigókat, akik folyamatosan megdézsmálták a fáradságos 

munkával megművelt kősivatag helyére ültetett és kézzel lo-

csolt paradicsomokat. Dehogy mert ő akkor még arról álmo-

dozni, hogy színész lesz, és énektudását majd másként kama-

toztatja! De aztán megismerte Évát, hamarosan összeházasod-

tak, elköltöztek a kibucból, és jóra fordult minden: továbbta-

nulhattak, lakást tudtak venni, és megszületett a kislányuk.  

A színházat Éva kedvéért hagyta ott: a jóképű fiatal férfi foly-

ton bohóckodott a színpadon, akkor is, ha Éva épp komoly dalt 

énekelt. Így a felesége közölte, vagy ő marad a színháznál, 

vagy Simon, de úgy nem hajlandó énekelni, ha ő a közelben 

van. Ekkor tanult tovább, történelmet még Oxfordban is hall-

gatott, kilenc nyelvet beszélt – közte Jézus nyelvét is, az ará-

mit –, és így lett előbb animátor amerikai luxushajókon, majd 

idegenvezető. Ekkor már nem volt magányos, de magyarul 

még a közben kiköltöző szüleivel sem beszélt – egészen addig, 
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amíg meg nem jelent a Szentföldön az első magyar csoport. És 

utána csak jöttek, jöttek az újabb csoportok, akik azt mesélték, 

otthon már minden megváltozott. Aztán a szintén zarándok-

ként érkező unokabátyja biztatására ő is hazautazott, és nem-

sokára első izraeliként kérelmezte a kettős állampolgárságot, 

hogy ismét lehessen magyar útlevele is. Nosztalgiával gondol 

most arra, hogy később elvitte a két unokáját is az éppen aktu-

ális párjaikkal Magyarországra. Milyen csodás napokat töltöt-

tek ott! Megmutatta a fővárost, ahol az Opera mellett éltek – 

és ő minden színdarabra belógott –, Egert, ahová mindig bol-

dogan utazott a cserkészekkel táborozni, majd Szegedet, és 

végig-végig az országot, melyre lelke mélyén mindig büszke 

tudott maradni. 

 Esteledett. A templomszolga hangos kulcscsörgéssel jelezte, 

hogy mennie kéne, be akarja zárni a Getszemáni-kertet. Ne-

hézkesen felállt – érszűkületes lábai nehezen engedelmesked-

tek már, hiszen ezért is kellett lemondania élete értelméről, az 

idegenvezetésről is –, és zsebébe rejtve egy kisebb követ, elin-

dult kifelé a kertből. A kapu előtt még rágyújtott egy cigarettá-

ra, és lassan leballagott a temetőn át az óváros felé. Innen fönt-

ről hallgatva a város zaja leginkább egy áradó, régi melódiára 

emlékeztette. Mint egy éjjeli zene – jutott eszébe hirtelen róla 

a Psalmus Hungaricus, mely egyszerre Kodály Zoltán zene-

művének és Dsida Jenő versének is a címe. A költőnek, akinek 

beteg szíve harmincegy éves korában megszűnt dobogni, és 

akinek verseiből többet is fel tudott magában idézni. Útközben 

a magával hozott követ – zsidó szokás szerint – elhelyezte Éva 

sírján, és közben azt mondta: „Jövök hozzád nemsokára, ked-

vesem”. 

Másnap reggel – szokása szerint – kiült a lakása közelében lé-

vő kávéház teraszára, és egyik cigarettáról a másikra gyújtva, 

méregerős török kávéját kortyolgatva várta, hogy arra járjon 

egy másik magányos ember, akivel szóba elegyedhet. Így 

ment ez nap mint nap, csak ült és beszélgetett – ha volt kivel –, 

megörült, ha véletlenül magyar szót hallott, aztán csak sóhajt-

va szívta tovább a bagót. 
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Talán három nap is eltelt, amíg az egyik pincérnek feltűnt, 

hogy az „öreg bagós” – ahogy egymás között hívták – elma-

radt. Már épp mondani akarta a kollégájának, mikor meglátta a 

kis Alit, a házmesterük fiát, aki néha elkísérte ide Simont. 

 – Hé, te fiú! Mikor jártál utoljára Simonnál? Mikor mész ta-

karítani hozzá? 

 – Épp oda indultam – válaszolta a tizenöt év körüli arab fiú. 

A pincér ekkor odaszólt a társának, hogy elmenne a fiúval 

megnézni az öreget, visz neki egy jó erős feketét. Nem akarta 

hangosan kimondani, de rosszat sejtett, és arra gondolt: ez a 

kölyök biztos megijedne, ha véletlenül betegen találná. 

 Alinak volt kulcsa, fürgén szaladt föl a lépcsőn a harmadikig, 

nem várt a liftre. Mire a pincér felért, már kitárta az ajtót, de 

utána csak állt a döbbenettől, belépni nem mert. Az ajtóból le-

hetett látni: a nagyszobában, a szófa előtt ott feküdt Simon 

Segali, arccal a padlóra esve. Bal karja alatt – úgy, ahogyan 

kieshetett a kezéből – a magyar nyelvű szent Biblia feküdt. 

Micsoda disszonáns kép – gondolta a pincér: egy zsidó, aki 

magyar bibliával a kezében halt meg. Odalépett az asztalhoz, 

melyen Simon telefonja feküdt. Négy napja nem volt rajta 

egyetlen nem fogadott hívás sem. Nem hiányzott senkinek – 

gondolta szomorúan, és megpróbált keresni rajta egy olyan 

számot, amelyet a lányáénak gondolt.  

(*Dsida Jenő verse) 
 
 

Pundurkák (Keringő, Sziget, Párna) 
 

Pillangókeringő 

a lámpa körül. 

Szédült és gyors 

haláltánc. 
 

Egy sziget hullámok 

között. Hánykódó 

sorsom célja. 

Nem lelem. 
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Nyugtalan éjszakán 

párnámat gyűröm. 

Érted sírok, 

kedvesem. 

 

Hinned kell 

 

„Valaki jár a fák hegyén”*, 

az életünknek őre ő, 

nincs nála nagyobb erő. 

Megfordít sorsot, életet: 

csak kegyelméből élhetek. 

Vírussal büntet hitszegőt, 

hatalmi vágyat kergetőt. 

Alázatra, ha kell, megtanít, 

családokat is szétszakít. 

Még nem késő engesztelni őt, 

s tőle várni a szebb jövőt. 

 

„Valaki jár a fák hegyén”, 

tőle függ bánat és remény. 

Ember, ébredj, és féljed őt, 

engeszteld ki a Teremtőt! 

Lesz számodra még kegyelem, 

hisz’ óvott eddig is szüntelen. 

Ember embernek farkasa: 

ha így élsz, nem nyughatsz soha. 

Ha hiszel Istenben, s kéred őt, 

legyőzhetsz vírust és csúf időt. 

Eljöhet béke, és van remény: 

Csak őrződ fog járni a fák hegyén! 

(*Kányádi Sándor verse) 

 
*** 

Kortárs Magyar Irodalom oldal a Facebookon: 

https://www.facebook.com/kortars.magyar 

https://www.facebook.com/kortars.magyar
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HORVÁTH-TÓTH ÉVA 
 

Ébredés 
 

Zajong a város, füstös szerető, 

lobban a hajnal, reszket lepedőm, 

ébredés riad az éj tetemén, 

a hús remeg még csontom melegén. 

 

Ágyam tenyerén ülök hallgatag, 

a fény lehull, nap bágyadt csillaga, 

csak bámulom táncát, mily ingatag, 

és pőre csendje lágyan simogat. 

 

Szemem keres most fülledt álmokat, 

szívem szíved és szájam csókodat, 

kihűlt a reggel, hamvad nélküled, 

talán holnap majd elfelejtelek. 

 

 

Esti neszek 
 

Lombok súrolják az eget, 

a csend törékeny ágra ült, 

az est ében hattyú, loccsan, 

ahogy vízre száll, s elterül. 

 

Lengén rázza haját a nád, 

levele felszínt hasogat, 

s reszkető hullámok hátán 

sodorja a csillagokat. 

 

A könnyű pára fellebeg, 

sóhajt a fűz, túlpartra vágy', 

felriad fészkén az álom, 

szívem keres, de nem talál. 
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Volt egyszer… 

 

Konkoly szirmán ring az ég, 

szellő hordja hűvösét, 

lebben pipacs pendelye, 

rétek piros gyöngyszeme, 

 

szénaillat szerteszét, 

gerle hívja kedvesét, 

fák susognak csendesen, 

emlék nyílik szívemen. 

 

Fák alatt öreg padon 

te meg én, s a csillagok, 

mézes csók a szájakon, 

szelíd álmok szárnyakon, 

 

kéz a kézben, öröklét, 

lelkeink közt kötelék, 

suttogásunk fényes nesz, 

volt egyszer egy szerelem. 

 

 

Végre tavasz 

 

Pókfonál selyme 

harmatot ringat, 

csillogó gyöngysort 

készít a hajnal. 

 

Nyílnak a szirmok,  

lebben az illat, 

orgona ága 

halk lila dallam. 
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Nyújtóz’ a fű közt 

sárga kis pitypang, 

álmosan nézi,  

pille hogy illan, 

 

repked a réten,  

tarka parány szárny, 

szél tenyerében 

gyenge virágszál. 

 

Ébred a lomb közt  

lágyan a trilla, 

suttog a szellő: 

végre tavasz van! 

 

 
Bíbor sóhajok 

 

Zajdul a vérem, bíboran buzog, 

ébred a hajnal pírja arcomon, 

leheleted csend izzó sóhaja, 

neked vagyok bimbózó rózsafa, 

 

lobban a csókod szomjas ajkamon, 

szikrát szít ölem, ring és hajladoz’, 

szemedben szemem fűzi gyöngyeit, 

gyönyör reszket vágy húsos szirmain. 

 

Lehull a szó, az ösztön illanó, 

szerelem rebben, puha pillangó, 

piheg a párnán szívem és szíved, 

kezem a kezed fogja szelíden.  

 
*** 

Ajánljuk a Verslista honlapját: https://www.verslista.hu 
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JANCSÓ KATALIN 
 

Víz 

 

 Még mielőtt kinyitotta volna szemét, szája már mosolyra hú-

zódott. A kelő nap sugarai ott táncoltak az ágyán, a függöny 

vetített árnyékával. Lassan, nagyot nyújtózva szállt le az ágy-

ról. Meztéláb ment ki az udvarra. Ilyenkor még jó, finom me-

leg a föld. Nem égeti apró talpát. Kiszaladt az útra a kúthoz 

mosakodni. Egymás után jöttek a többiek is. Hamarosan az ap-

rónépek hangos kacagása, visítozása ébresztette a későn kelő-

ket. Egymást fröcskölték az üde friss vízzel. Jól kezdődött a 

nap. Joci beszaladt a házba a kannáért, édesnek kell víz a fő-

zéshez is. A kicsi Julcsinak is kell inni. Ő még nem tud kijön-

ni. Délelőtt még szaladgált a többiekkel, de mire a nap a házuk 

fölé ért, behúzódott a nagy diófa alá, hűsölni. A nap már átfor-

rósította a földet, talpán a vékony bőr nem bírta már. Eldőlt a 

fa alatt, és álmodott, Először új cipőről, autós trikóról, tejről, 

kalácsról, gyümölcsről, csokoládéról, majd később jöttek 

papóék is, pedig ők már felköltöztek a felhők fölé. Valahonnan 

messziről egy kedves hang hívogatta: „Joci, Jocikám, ébredj! 

Jaj, te gyerek, csupa láz vagy!” 

 Megpróbálta résnyire nyitni a szemét. Édes hajolt fölé, ő hí-

vogatta, de Joci nem tudott felébredni. Most édes futott a kút-

hoz, borogatás kell a gyereknek, meg tea is. De hiába nyomta 

le a kart, víz nem jött a kútból. Egy sárga mellényes férfi oda-

kiáltott neki: „Hiába erőlködik, a polgármester elzáratta a vi-

zet, mert a gyerekek pancsoltak reggel.” 

 Édes hangosan felzokogott. Mihez kezdjen most? A falunak 

ebben a végiben nincs bekötve a víz a házakba. A szomszédok 

kijöttek a jajgatásra. Mindenki segített, amiben tudott. Víz, 

gyógyszer, tea került innen-onnan. Orvos sincs, csak a város-

ban. Már a családi pótlékot is elvették, mert Joci sokat volt be-

teg, és nem tudtak orvosi igazolást vinni az óvodába. Most itt 

állnak pénz nélkül, víz nélkül, orvos nélkül. A szomszéd Terka 
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jött, pénzt nyomott édes kezébe, hogy be tudjanak menni busz-

szal a városba. Julcsit pedig addig magához vette. 

 Este volt már, mire hazaértek. Tüdőgyulladás. Ez volt az íté-

let. Joci fekete szeme izzott a láztól, haja csapzottan tapadt az 

arcába. Édes egész éjjel az ölében tartotta. 

 Még mielőtt a nap felébredt volna, Joci felnézett édes sze-

mébe: „Szeretlek” – sóhajtotta, és átköltözött papóhoz. 

 A konyhaasztalra állították a pici fehér koporsót. Ott búcsúz-

tak el Jocitól. A falu másik végéből is jöttek az emberek. Min-

denki elkísérte utolsó útjára. 

 

Csak egy embert nem engedtek a koporsó közelébe. 

 

 

hegedű 

 

megfeszült ideg 

a szív húrjain játszik 

sír a hegedű 

 

 

A te kereszted 

 

bárhogy is döntesz, 

a te válladat nyomja – 

nem adhatod át,  

hogy más hordozza, 

az életed súlya 

annyi, 

mennyit vállalsz: 

magad mögött hagyhatod, 

vagy görbülhet a hátad, 

ha döntöttél, vállald 

a te kereszted 
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JÓSZAY MAGDOLNA 
 

Későn érő tavasz 

 

Az idén élőben még tulipánt sem láttam, 

bár tudom, gondozott belvárosi parkokban 

egymást biztatva, egymásnak erőt adva 

nőnek, virítanak már, csodás ágyásokban. 

 

Hajnalban, ahogy az erkélyre léptem, 

az ég alja épp bronzból narancsra váltott, 

volt egy pillanat, mikor egy játszi fuvallat 

– arcomat végigsimítva – orgonaillatot árasztott. 

 

 

Vihar tombolt 

 

Éjjel rettentő vihar tombolt. 

Már a morajlás messzire űzte az álmokat, 

dörgött, zúgott, szakadt, villámlott. 

Elhalkult, majd újra született győztesen, 

élvezve, hogy bármi fölött uralkodhat. 

Ám nem tombolhatott örökké mégsem, 

az ember várja, hiszi és tudja, 

holnap reménnyel ébred az új napra, 

a sötét ég már ezüstösen ragyog, 

tükörképe fénylőn remeg a tócsákba’. 

 

 

Kései órán 

 

E kései órán, a lilás fényű utcán 

most csend van, nincs zajongás. 

A csillagok csak a ragyogással törődnek, 

szállhat a képzelet, nem zavar más. 
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Rózsás napkelte 

 

Rózsaszínű fény 

uralma a tó fölött 

valószerűtlen látvány, 

arannyal kevert rózsaszín 

fénypászmák között 

szemhéjam mögött 

andalít álomszép szivárvány. 

 

 

Nyugalom reménye 

 

Megkoszorúzom 

bársonyosan üde fiatalkorom, 

mely felcsillanása nem veszélyezteti 

többé enyhén időskorom. 

Elrebben előlem 

fénykor, kedv, hősi tett, 

most már csak nyugalmat hozhat 

az alkony, a szürkület. 

Úgy vélem, ez tény. 

Gondolom és remélem én. 

 

 

Homály és derengés 

 

Homályos, szürke messzeségben 

akarva keresem, mi feledtet, 

hogy csak szépnek, derűsnek lássam 

az elszállt, vegyes értékű éveket. 

 

Függ ez sok mindentől, főképpen 

eredménytől, sikertől, káosztól, zűrtől; 

merjük szétválasztani a csüggedtséget 

a fénylőn felcsillanó derengéstől! 
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Sárba hullt 

 

Egy sárba hullott szirom élte már nem tart soká. 

Tolvaj sorsa intézte friss, üde lényét porrá. 

Seregnyi szirom szállt a földre szabályos körívbe, 

pedig részt vettek volna még viráguk teljes életébe’. 

 

 

Lehetek én 

 

Lehetek én angyal, 

ha szárnyaim lefogja a fájdalom, 

már csak kellék szerepét játsszák, 

sem most, sem holnap nincs irgalom, 

s egyre csak nő a kétségbeesés. 

Talán te fogsz megmenteni? Hol vagy 

akkor hát, fogságból menekvés? 

 

 

Az erdő zenéje 

 

Koraesti órán, a nap lemenőben, 

utolsó narancsszín sugarai lágyan 

terítik be a fákat. Kiélesedett 

érzékekkel figyelem az ágakat, 

lombkoronák mélyén harsányan dalolnak 

kedves, szárnyas tündéreink: a madarak. 

 

A hangok néha cifrák, dallamosak, 

néha halkabb, halványabb a hangzat... 

Most búcsúznak a naptól; halkan, 

észrevétlenül érkezik az alkonyat. 

Egy erdőben soha nincs némaság, 

az erdő zenéje sajátos hangulat... 

Napkelte előtt is madárkoncert indul, 

vidám diadallal ünneplik a hajnalt. 
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KADERJÁKNÉ DOBÁK VIKTÓRIA (#KADOVI) 
 

Szem-lélek-váltó 

 

Képkockáról-képkockára telik az idő, a jól megrajzolt keret-

ben.  Körülöttem egy kétdimenziós világ, dualista szemlélettel: 

minden jó vagy rossz. 

 

Egyszerű az élet, egyszerű vagyok én is. Beszűkült tudattal 

egyetlen nézőpont van a fejemben. 

 

Egy gyűrött reggelen azonban valahogy másképp nyílnak a la-

pok. Ki akarok törni a keretből! De félek, mert emberré válni 

nehéz.  

 

Bátorságot gyűjtök, és rányitom szemem egy nem rajzolt vi-

lágra. Életem képeit egy rendezetlen hajú férfi bámulja szem-

üvege lencséin át. Olyan, mint én, csak élethűbb. Magányos-

nak tűnik. Rákacsintok. 

 

Ő, az Olvasó gyöngyöző homlokkal ördögűzőért kiált. 

 

Kilépek a térbe. Milliónyi pixel formálja sziluettem. Mind-

egyik egy nézőpont; része az egésznek. 

 

Körben az emberek dermedt tekintettel néznek. Csak egy 

negyvenes nő énekel csendesen: „take on meeee”. 

 

Megkérdezem az ámuló tömeget: „Kik vagytok ti, és mi a he-

lyetek a világban?” Nem tudják a balgák. Némán néznek tátott 

szájjal tovább. 

 

Kihúzom a hátam.  Felkészültnek érzem magam, hiszen nálam 

van egy puttony tele előre megírt válaszokkal. Ezeket még 

mások ítélték korábban helyesnek. 
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Különös módon arról többeknek van konkrét meglátása, én mi 

vagyok, és miért jöttem. Erről hangosan vitába szállnak egy-

mással.  

 

Elbizonytalanodom. Abból vagyok talán, amit ők gondolnak 

rólam? Minden szempont valóban a határom egy pontja?  

 

A visszatérő feladatok különböző ruhákba bújnak... Megoldá-

saim elavultak. Ezért úgy döntök, hogy a csordaszellembe ve-

tem hitem ebben a szellemcsordában. Tanulságok híján persze 

öntudatlanul. Mártír vagyok, és megbékélek a hátrányt hozó 

eredménnyel is.  Még a jogos haragomat is lenyelem, ha kell. 

Hiszen a „jószándék” vezérel. Sovány vigasz, de egy elég ké-

nyelmes gondolat. 

 

Záró akkordként megírom nektek, itt a „jószándék” fogalma: 

az ördög hajlékába vezető kőzettani útburkolat. 

 

 

Az áruló 

 

Hazaáruló jelzővel illet hazám; az áruló 

Itt jövőképtelen gyermekek élik őseik múltját 

Megtagadva menekülnek, ha kell, országhatáron át 

Néped az arctalan tömegbe bújt közöny, nincs szeretet 

Fájó szívek ajkán a szó, tabuk feloldása leszek 
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KALOCSA ZSUZSA 
 

Álmaim közt járva 

 

Zöld mezőkön a hold sápadt fénye, 

hallgat a táj, néma csendje az estnek, 

lángot a csillagok gyújtják ma szebben 

az éjben, majd megpihen kedvére. 

  

A nap fényére vágyik sorvadón, 

a felhők mögül kikacsint kacagva, 

simogatja bíbor fénnyel hajnalban, 

mikor bokrok közt zengnek dallamok. 

  

Zöld vetésben pipacsok táncra kelnek, 

sziromruhájuk ide-oda lebben, 

lombok zizzenése, halk dallama 

  

olyan, mint esőcseppek harmata. 

Ilyenkor oly szép e rónaság tája, 

őt látom benne, álmaim közt járva. 

 

 

Mutass utat! 

 

Felnőtt elmével fel sem fogom, 

elhal bennem a szép pillanat, 

jer’, remény, mutass nekem utat, 

bánat ülte meg a szívemet. 

A szermérmetlen! – szegi kedvemet, 

sírva mondom ki a nevedet, 

könnyem hull, mint színes levelek. 

 
*** 

Képzeld el… irodalmi folyóirat: http://www.kepzeldel.hu 
 

http://www.kepzeldel.hu/
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KAMARÁS KLÁRA 

 
Cél nélkül 

 

Aki soká él,  

sok rejtvényt fejt meg,  

csomókat oldoz, 

titkokra lelhet… 

 

aki soká él,  

álmokat tép el, 

példaképeit 

átfesti vérrel, 

fátylak szakadnak,  

lakatok törnek, 

nincsen nyugalma 

sírnak, gödörnek, 

 

templomok dőlnek, 

gátak omolnak,  

aki soká él,  

annak a holnap  

ködökben úszó,  

halovány folt csak… 

 

hazug szavaknak 

értelme nincsen,  

nem áll mögötte  

ember, sem isten, 

magának kell már  

sötétben félni, 

céltalan úton  

célt keresgélni, 
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aki soká él,  

rettegve tudja,  

ha nem lesz célja,  

véget ér útja. 
 

 

Zalában csönd van 
 

Zalában csönd van, bús, régi vére  

volt-cselédsorból került a fénybe. 
 

Földes szobáját elfeledtette  

autója, háza, virágos kertje. 
 

Van, akinek most kevés a bére?  

Elég, ha futja borra, kenyérre! 
 

Papoknak több jut? Ugyan, ki másnak, 

hiszen oly szépen, jól prédikálnak!  
 

Zalának népe felnéz az égre, 

örömben, gyászban megy a misére. 
 

Zalában csönd van. Istennek nyája 

fekete maszkját húzza arcára. 
 

 

Talán majd holnap… 
 

Állunk a sorban, mindenkin álarc, 

hívásra várunk. Ez olyan sivár! 

Öregek, ifjak, és senki se tudja,  

hány lesz, ki elmegy, és hány, aki vár… 
 

Állunk, majd lépünk, valakit hívnak. 

Lehet, hogy holnapra felszáll a köd… 

Akkor majd megtudom, hogy mire vártam,  

didergő csendben egy ajtó előtt. 
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Reng a világ 

 

Mint forró lekvár tetején a kihűlő hártya… 

Ez lenne a kék bolygó, a mi régi világunk? 

Óvatlan kis nyüvek rajta az emberiség. 

Mászkál, nyüzsög, szaporán szaporodva 

zabálja a hártyát, öli egymást minden kis falatért. 

 

Néha kibuggyan a mélyből a magma, 

kirobban felszabadulva a tűz, hamu, láva… 

imbolyog, táncol, megrázza magát az anyag… 

Dőlnek a kunyhók, szép paloták, meg a tornyok, 

templomok, bálvány istenek égnek… 

Mind, ami emberi volt, szürke szilánkra törik. 

 

 

Falánk idő 

 

Volt otthonunk,  

gyöngyként voltunk dobozban. 

Azt hittük, csillagok vagyunk,  

s mikor a zár kipattan,  

tőlünk szikrázik majd a föld s az ég. 

Az semmiség,  

hogy várni kell sötétben. 

Időnk van még. 

 

Falánk idő! 

Lám, a dobozt megette, 

és szétgurult a kincs,  

repült, aki tehette,  

és elszakadt barát – baráttól…  

Lesz-e, ki ennyit felnyalábol, 

tisztít, csiszol, hogy fényben égve 

ragassza fel végül az égre? 
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GŐSI FERENC: TÜKÖR-KÉP 
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KECZELY GABY 
 

Illanó 
 

Illanó tavaszszag 

Szusszanásnyi élet 

Minden mi kipattan 

Talpalatnyi végzet 
  
 

Meggyötörve 
 

Átsejlik az arc a háncsban – 

belégondolt villanásban: 

messze, lélekbe hatolva, 

meggyötörten áthajolva. 
  

 

Requiem egy kecskéért 
  

Szögesdróton borús világ 

keserű-vörös a glóriád 

requiemet zenélt a lelkem 

míg a maszkod kikevertem 
 

 

Szerelmes vers 
 

Ha tudnám szerelmed meddig tart 

úsznék veled száz villanásba 

kavicsokat vízbe mártva 

belecsókolnánk a nyárba 
  

 

Zavar 
  

Nyughatatlanságot érzek, 

zavarnak a színek, fények! 

Talán vannak ellenérvek, 

hisz mint tudjuk, ebből élek! 
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DR. KESZY-HARMATH DÁNIEL  

 
Leltár vacsoránál 

 

1 db vacsoraasztal 

1 db színes, virágos terítő 

1 db csatos sörösüvegből kialakított váza művirággal 

2 db kiskacsás mélytányér 

2 adag hideg, tojáshabos málnaleves 

12 kanálnyi élvezet fejenként 

2 fő szerelmes  

23 db szerelmes pillantás 

29 db boldog mosoly 

1 db szenvedélyes csók 

1 db életre szóló kötelék 

 

 

Egy leköszönő igazgató dala 

 

Mosolygó emberek, 

Bizakodó kezdetek, 

Összetartó társaság, 

Munkahelyi szorgosság. 

 

Felvirágzó iskola, 

Sok jó gyerek ment oda, 

Főnök helyett vezető, 

Független és erős nő. 

 

Értékeket adunk át, 

Szeretjük az iskolát. 

A megszokott keretek, 

De jó is volt veletek… 



SODRÁSBAN 2021 

 

92 

Randikalauz világjárvány elé 
 

 Már-már rutinszerűen zajlanak ezek a randizások. Társke-

reső oldal: köszönés, rövid adatcsere néhány alapvető infor-

mációról, érdeklődés, a szokásos udvariassági körök. Mond-

juk, a humor az nálam alapbeállítás, így ha valaki ezzel nem 

rendelkezik, akkor udvariasan továbbállok. Ezúttal ebben (is) 

szerencsém volt, így jöhetett az élő randevú. 

 Közhelyes találkozási pont: a Deákon a templom előtt. On-

nan bármerre lehet menni, akkor még étterembe is, illetve a 

Duna-partra, vagy csak úgy lófrálni a belvárosban. Az érkezés 

pontos, a valós megjelenés lefedi a képeken látott személyeket 

mindkét részről. Itt is megvannak a bevett körök, de azért az 

udvariaskodás nem tart olyan sokáig, mint az online térben, 

hamar el lehet kezdeni a csipkelődést, egyúttal a bókolást is. 

Ha ezek nem működnek, vagy esetleg sértődésre kerül a sor, 

akkor nyilvánvaló, hogy nem egymásnak vagyunk teremtve. 

 Az útvonal egyeztetése hamar megtörténik, egyik fél részé-

ről sincs túlzott dominancia a beszélgetés irányítását illetően. 

A cél egy cukrászda, ám legyen. Nem vagyok nagyon édesszá-

jú, de végül is oda még be lehet ülni beszélgetni, és az asztal-

nál le is lehet venni a maszkot. Ott sejlik fel az a mosoly, 

amely teljesen magával ragad. Hát, igen, itt már nemcsak a 

mondanivalóra kell figyelni, hanem arra is, ami a másikban 

megfog. Például a haja vagy a mosolya. Aztán már észre se 

veszem magam, és olyan fontos dolgok kerülnek elő a beszél-

getésben, ami a cukrászda után a Budai Várban folytatódik sé-

ta közben, mint a jövőkép, a „holszeretnénkélni” vagy a gyer-

mekvállalás. Első randin. Bumm, lehet, ez kicsit erős. Na, se-

baj, az este hátralevő része is mesés. Siker! 

 Csak az a baj, hogy ezt követően megint karanténba kell 

vonulni hónapokra, de legalább folytatódhat az ismerkedés, 

még ha csak a négy fal között is… 
 

*** 

Irodalom ajánló csoport a Facebookon: 

https://www.facebook.com/groups/irodalmi.ajanlo/  
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KISZNYÉR IBOLYA 
 

Sérült szívek 
  

Szabályok kerek, sötét erdejében toporgunk, 

szögletes tisztásokon tévelygünk, loholunk, 

állnak lándzsák hegyei, félelemből kovácsoltak, 

akadálynak álcázott csapdák tévútra futnak. 
  

Az idő eltévedt valahol az elmúlt másfél évben, 

elcsente szép élmények ízét, karantén idején, 

túlélők viadala folyt a szürke hétköznapokban, 

nincs, ki átadja ifjúnak a boldogság kék madarát. 
  

Szabadságra áhítozó tömegek szomorúan, 

míg a zűrzavart gyarlón kihasználók vígan, 

a nép öntudatlan tudja, érzi, ő a vulkán, 

melynek mélyén izzó láva éget, parázslón. 
  

Társadalmi rendszerek átalakulnak, mennek, 

ám nem jobbak, igazságosabbak jönnek, 

tömeg sodródik szűk csoportok érdeke szerint, 

valaki mentse meg önmagától az embert! 
  

Nemzedékek bűne sújtja a következőket, 

tudósok csodái menthetnek embert, s Földet, 

ha az ember tesz önfeláldozó, apró tetteket, 

az univerzum tán újrakovácsolja a nagy művet. 
  

A járvány erőteljes felkiáltójele az új létnek, 

kősziklaként cipeli hátán az ifjú nemzedék 

súlyos örökségét, tudatlan vétkünk átkát, 

szívünkre ég, továbbadtuk őseink hibáját. 
 

*** 

PUNDURKA csoport a Facebookon: 

https://www.facebook.com/groups/pundurka/ 
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KLOTZ MÁRIA 
 

Szó (hangszer) 

 

vérző lélekdalt lenget a sziszegő szél 

vágyálmom rólad (szó)szúrósat mesél 

tüskés minden árnyas (vágy)vonulata  

döfködve kínzó búcsúzós hangulata 

hiába rímelnek ismerősen fájó sorai 

fojtogatnak félreütött hamis hangjai 

kirepülsz ha eltéveszted akkordjait 

könnysziromba bújva nem leled húrjait 

 

szerelem(méreg) 

felsebzett kéreg 

férges lélekdal  

veszélyes kanyar 

totál mélyrepülés  

belső remegés 

kába tévelygés  

céltalan kiütés 

probléma-elterelés 

elhalasztott ölelés 

öntelt lebegés 

kínzó nevetés 

 

májusi szellő repedt lélekdalt lenget 

szó(ujjad) rémrozsdás hangszert penget 

égi kék (bárány)felhőket messzire terelget 

tüzed okádó sárkányt levegőbe ereget 

gyorsan térj észhez szedd össze magad 

(roncs)üzeneted nem lehet végső akarat 

kép(sugarad) a mindenség mezején ragyog 

szó(hangszered) csupán tévedésből dadog  
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Mámor-mix 

Michael Bolton – Said I Loved You… But I Lied hatására 

 

miért szeretlek annyira? néha magam sem tudom. 

mit rejt a gyöngy-vágyfátyol az arcpírzugomon? 

elárulom. 

megfoghatatlan, testet elöntő jóérzés-takarót, 

fájdalmas, forró, vérben áramló kín-útkanyargót, 

örömrózsás képzetet, gőz-spricc, illat-levelű bokrot, 

szirom-csöndben nyiladozó lágy csók-csokrot, 

élet-tánc-montázsdarabkát, ábrándos álom-pillét, 

testre simogató érzéki könnyező libabőr-csipkét. 

 

talán mégsem ez a szerelem? 

annál több, részeg kegyelem. 

hazudtam neked, hogy szeretlek, 

hogy minden ébredésben kereslek. 

de nem, annál még többet érzek, 

beragyognak az éjszemű-fények. 

szebbet hallok, lélekdalt trillázok, 

réti vadvirág-fényekben dalolászok. 

ölelésedbe reszketve beleremegek, 

magamnál is jobban szeretlek. 

egyetlen vagy, velem maradj, 

végtelenség köteléke fogva tart. 

 

magam sem tudom, miért szeretlek annyira. 

mi a csábító benned, mi a vonzerődben a taktika? 

megsúgom: 

közös metszéspontok, találkozó gondolatok, 

nem várt szélviharok, sós-könny-fordulatok, 

boldogság-morzsa erekbe pumpáló szétszórása,  

se veled, se nélküled állapot-koktél áramlása, 

különleges lét-egyediség, önálló, pazar entitás, 

és égi mezőről áramló mámor-injekció varázs. 
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Hit-misztikum 

Kletz László Lajos képzőművész: A HIT kapuja I.  

című festményének hatására 

 

lágy hangú, nagyterc harangkondulás csalogat 

oltalom-szentséges, ég-magasztos csoda-térbe, 

fenséges isteni álom, vágy-reménységbe. 

 

templom kapuja előtt rettegve megtorpanok, 

hallom, dallal várnak az aranyhajú angyalok, 

már a találkozástól örömmámorban ragyogok. 

 

mágnesként húz, vonz a bűnfeloldozás-háza, 

oltár, szobrok, képek, fények, alázattal várnak, 

szakrális lények megbocsátás-koktéllal kínálnak. 

 

szembetűnik a bús-kegyetlen, fa-súly kereszt, 

rajta kín-golgotát bejáró, görnyedt test-rettenet, 

urunk értünk hullatott sűrű vörösvér-cseppeket. 

 

szentek arca komor számvetéssel rám pillant, 

egyedül vagyok érző-végtelen Istenemmel, 

feloldozást szór szerény, sugár-kegyelemmel. 

 

félelem suhan át bűnös, gyarló szomj-testemen, 

hitem templomában ő szív-óriás, én csak púp-törpe, 

egyszer magához ölel az enciánkék öröklétben. 

 

földönkívüli lebegés árasztja el repedt-lelkemet, 

érzem is a csendet, az örök nyugalmi vágyat, 

melódiája van a tömjénillatú némaságnak. 

 

csak mi ketten életről, bűnről elmélkedünk, 

lelkem elégedettséget muzsikál, csak úgy lüktet, 

misztikum a tisztasággal ölelkezve fürdet. 
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Retúr  

Borhi Miklós filmzene Retúr 1998 c. zene hatására 
 

Hagytam, hogy őrülten fájjon, 

mi mást tehettem, 

hánykolódott a vonat a kormos síneken, 

sírtam, reszkettem, 

saját magamat nem leltem, 

de mindig volt pár kéz, 

ami erősen szorított, 

néhány szó, pozitív lökés, 

ami talpra állított. 
 

Kilátástalannak tűnt az élet, 

nem mosolyogtak az égi lények, 

ott lebegtem az elmúlás kapujában, 

a végtelen fényárban, 

nem lehet, még nem,  

még van dolgom, 

a halál óriási küzdelem, gondolom, 

a Jóisten nem engedett be 

a szögesdróton. 

Azt súgta: 

„Ne kerülj padlóra, 

aki letérdel, 

csak az marad ott – 

egyre jobban kiáltott –, 

egyenesedj ki, állj fel, 

még nem vár a messzi végtelen.” 
 

Úgy éreztem, nincs visszafelé, 

csak odafelé vezetett szakadt jegyem, 

hosszú volt az út, 

nagyon mély a kút, 

a füstös vonat döcögött, 

pöfögött, 

de nem szálltam ki, 
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egy angyal adott újabb jegyet, 

nem is volt rongyos, 

szép rózsaszín lehetett. 

Kezemben egy csokor orgona, 

anyukám hangjára emlékeztetett, 

ő azt üzente: „Utazz vissza, 

még vár az ölelő szeretet, 

Babukád hív, nem engedi, 

hogy ellepjen a rothadó rettenet.” 
 

Most robogok vissza, 

a világ kínjaiba, 

régi illatok, finom dallamok 

bugyraiba, 

már nem gyengít a köpködés, 

a fullasztó köhögés, 

a végtelen lázálmom, 

a testi-lelki sunyi járványom, 

gyógyul a fájdalom, 

már nem is fájlalom, 

a hiú kiruccanást 

elfelejtem majd, 

a gyilkos covidos vonatozást. 
 

Csak egy állomás volt, 

mennyi álomtalan, véres parázs, 

szerencsére ellökött magától 

egy világraszóló, 

örök, 

(tév)utazás. 
 

 

Kép-haiku 
 

Léleksugárzás  

a festmény, színekbe zárt 

csendes ecsettánc.



KORTÁRS ÍRÓK, KÖLTŐK ANTOLÓGIÁJA 

 

99 

 

 

KOVÁCS DANIELA  

 
Kórkép-korkép 

 

Hűvös a szobám, a vérszegény lámpa 

villódzik, mint lelkemben a láz, 

s odakintről már szügyig hóba mártva 

bámul rám egy dűlt-fedelű ház. 

  

Vén ligetünk alszik, és nyugodt álmát 

körülfonja finom füst-selyem, 

míg én nagy görcsösen rázom a párnát, 

mert nem lelem sehol a helyem. 

  

Hiába perdítem, hiába rázom, 

olyan érdes, mint a fakéreg, 

a téboly izmos karjaival átfon, 

és rágni kezd, akár a féreg. 

  

Így jelzi létét reggel, délben, este, 

s bármerre szöknék, követ híven, 

azóta kifeszítve célkeresztre  

szörnyű próbát áll ki a szívem. 

  

Nem bánnám én, hogy pudvás deszkapárnán 

kell éjenként hajtani fejem, 

ha túl az arcra bukott szem határán 

a bűn bűze nem vágna fejen. 

  

Az önzés markán porlad el a népem, 

fekélyünk közös, kínunk is az, 

mindnyájunk csontját már a cséplőgépben 

zúzzák szét, akár a lágy viaszt. 
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Friss vérünket, mely dárdák nyomán serked, 

elnyeli a mostoha gyökér, 

és egy akolba cserdít, mint a pelyhet, 

a magosból ránk sújtó kötél. 
  

Túl sok fájást láttam (sokat is nyeltem), 

lélekbőröm csupa seb, kelés, 

a sok szenny láttán szempillám se rebben, 

nem rémiszt már se husáng, se kés. 
  

Nézem az űzött, tépett menetelőt, 

s minthogyha térdig gyászban járnék. 

Jaj, ez ődöngő vaksik szeme előtt 

fölszakadhat majdan az árnyék? 
  

Csak sóhajtva súgjuk: „élet”, „szabadság”, 

mi, arcul vert álorcás szolgák, 

de bilincses pulyát szülnek az anyák, 

szokják csak a csincsért, hadd szokják... 
  

Míg félelemben kéklő szájak áznak, 

nőttön-nő a rontás ereje, 

már képünkkel forrnak egybe a fátylak, 

s nincs egy bátor kéz, ki levegye. 
  

Ó, jőnie kell... jönnie a napnak, 

mely oszt és mér, dicsér s megtorol, 

mely fellazítja láncát majd a rabnak, 

s melyben az önkény földre omol. 
 

 

 Pokoljárás 
 

Beteg a lelkem. Kísértetes sötét 

markolja át sápadt szívemet, 

s az végső erővel rázza az öklét 

széjjeltépve minden zsineget.  
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Ő még küzdene... nem tudja a balga, 

hogy már rég legyőzte a végzet, 

hogy nyakában már itt liheg a falka, 

s csak az éli túl, aki béget. 

  

Hiába minden. Bár szájába rágtam, 

hogy csak egy út van: hajtson térdet! 

De nyakas, még hisz az álomvilágban, 

hogy él a közjog, s a közérdek. 

 

Pedig látja, mint szemnek röpült szilánk, 

hasít a bűn, s fölserked a vér, 

mégis reméli, míg sor kerül miránk, 

trónjára a nép majd visszatér. 

 

A nép majd... ó, hiába egy a vérünk, 

sok tébolyult egymást hergeli, 

s ha nem elég, hogy késsel csontot érünk, 

„Rogyjon rád az ég!” a reggeli. 

 

A felső kaszt jó mélyen közénk szántott, 

az árok mély, már túl mély talán, 

s nincs egy angyal (se fönt, se földre szállott), 

ki téged óvna, Lelenc-Hazám. 

 

Beteg a lelkem. Sorvadásnak esett, 

ketté tört, amikor meghajolt, 

húrja szétpattant, dala odaveszett, 

de míg dalolt, magyarul dalolt.  

  
 

*** 

Feketén-Fehéren című irodalmi folyóirat:  

http://poeta.hu/feketen-feheren/ 

http://poeta.hu/feketen-feheren/
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KOVÁCS JÓZSEF TIBOR 
  

Tűzőrzők 

 

Bezárnám az ajtót örökre, 

hogy a zajongókat elfedjem. 

Csak mi. Egymásnak osztva körökre 

a napokat, hogy újra felkeljen 

bennünk az egymásra találás 

izgató bizsergése. Éget 

még mindig ugyanaz a tűz belül, 

és lobban a láng, ha hozzád érek, 

de tompít a ránk rakódó lét, 

mint tömény, amit ránk erőltet 

a megszokás, és a rakodógép 

meg nem áll, míg minket el nem földelt. 

Nézd, miénk minden együtt töltött 

perc, közös ébredés, és álom! 

Tudom, nem törhet meg minket semmi, 

míg te hozzám, én meg hozzád vágyom. 

 

 

2020 burkolva 

 

Beránt az ősz egy nagy gödörbe. 

Vergődöm csak a kandalló előtt,  

lelkem szűköl már nem törődve 

semmivel, amíg nyálkás háztetők 

néznek vissza rá, az ablak mögött 

látens rettenet lappang, elmenők 

kacaja visszhangzik, falak között 

bezárva élek, vágyva szemfedőt... 

 

A világ való, mételyként emészt, 

így magamra zártam az ajtót, 

a kulcsot lenyeltem, nem volt nehéz, 
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egyedül én, nincsenek hajtók... 

Bőrömön árnyként börtönöm rácsai: 

– Nem kell a színház! Nem kell a Mácsai! 

 

 

Eltékozolt napok 

 

Eltékozolt napok árkában állok, 

kitaszítva még. – Nézd a Nincstelent! 

Megoldást mindig csak másoktól várok, 

zászlóm sok, de hitem nincs nekem... 

Keresztre nézek, majd fejem lehajtom, 

dobog a szív, de néma marad a száj, 

hogy hamis a vád, azt tisztán hallom, 

de a tömegben tapsolni muszáj... 

Anyám, én nem ilyen lovat akartam. 

Elég lett volna inkább egy szamár. 

Egyszer Trianont, hogyha levakartam 

hátulról, én nem nézek vissza már... 

A tükörben még izzik a gyűlölet,  

de előttem a Fény festi a tájat, 

hallom szólani már a kürtöket, 

megfordulva még nyilazok párat... 

 

 

2020 októbere 

 

Ahol mindenkit semmibe vesznek. 

Ahol aki nem áll be a sorba, az ellenség. 

Ahol a karhatalom elrettent,  

ott nem lesz szabadság, se egyenlőség... 

 

*** 

Kortárs Magyar Irodalom oldal a Facebookon: 

https://www.facebook.com/kortars.magyar/ 

https://www.facebook.com/kortars.magyar/
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KOVÁCS LÁSZLÓ (KOVYCS) 
 

Hol a sínek összefutnak 
 

Hiába keresed azt, ki elment, 

hiába mormolod az imádat. 

Nem tudod visszafele forgatni 

az örökmozgót, a sorskereket, 

vállalnod kell vétkedet, hibádat! 

Ha elengedte végleg kezedet, 

ki téged egykor nagyon szeretett, 

a távolba nézz, nézd a síneket! 

Messze a hold alatt összefutnak, 

ott megtalálod tán a szerelmet, 

a hold fényében a sebek gyógyulnak. 

 

Hiába keresed azt, ki elment, 

ha hiányzik neked már jó anyád 

megfáradt, drága, anyai keze, 

ha hiányzik lénye, tündér lelke,  

ha hiányzik neked már jó apád, 

lelke kérge, szavai, intelme, 

ha elkoptak már a jó barátok, 

s elhagytak már a szerető szívek. 

Nézd a síneket! Ők a hold alatt 

összefutnak és téged vezetnek, 

a távolban még ragyognak a fények. 

 

Haladsz, küzdesz, csak előre mehetsz, 

múló időt érzed, de hátra már 

nem léphetsz, ami őrzi még a nagy 

szerelmed, mára csak már emlékképek. 

De távol, hol a sínek összefutnak, 

hol vár téged a fénye a holdnak. 

Ott megtalálod a boldogságot, 

talán nem ma – de majd egyszer –, holnap. 
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Addig csak haladj sorsod vágányán, 

bízzál a távoli hold képében! 

Ha odaérsz, mártózz meg fényében! 

 

Ha elérted már végső célodat, 

talán semmi nem tud már fájni ott, 

megtalálsz mindent, elérted álmod, 

talán máshogy látod a világot. 

Talán láthatod kedvesed szemét, 

nagy szerelmed letűnt tekintetét, 

érezheted tán a „legdrágábbat”, 

édesanyád simogató kezét. 

A hold alatt a sínek összefutnak, 

a sebek ott végleg begyógyulnak. 

Odaértél, hol vége az útnak. 

Ott vagy már, hol fénye kélt a holdnak. 

 

Megérkeztél... 

 

 

Örök csend 

 

Amikor kívülről a deszkán a hant kopog, 

lélekharang hangját már nem fogja fel füled,  

sírhalom felett még valaki halkan zokog, 

elmennek haza, most már örökre nélküled. 

Végtelen nyugalom megszállja a lelkedet, 

megszűnik az idő, már csak az emléked él, 

hallgatod a végtelent, az örökös csendet, 

csak voltál, maradsz egy név a kopott sírkőnél.  

 

*** 

Friss irodalmi pályázatok  

a Poéta Irodalmi Portálon: 

http://poeta.hu/aktualis-palyazati-kiirasok/ 
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KÖRMENDI RITA 
 

Látomás 
 

Látomásom volt az éjjel, jött felém anyám, 

kezét nyújtotta felém, és mosolygott rám. 

Hosszú útra hívott, ahol a fák égig érnek, 

hol a lombkoronák egészen összeérnek. 

 

Hallgattuk a madarakat, ahogyan csiripelnek, 

egészen lassan múltak el ezek a percek, 

virágokból koszorút fontál hosszú hajamba, 

pótolni akartad, mi nem történt meg soha. 

 

Nem szóltál hozzám, csak sétáltunk némán, 

egészen ki a fényig az erdőnek árnyékán. 

Hirtelen az út végénél elengedted kezem, 

oly jó volt látni megkönnyebbült lelked! 

 

Intettél és mosolyogtál még egy utolsót, 

s bezártad magad után gyorsan az átjárót. 

Csendesen üldögéltem az ágyam szélén, 

tudtam, hogy szeretsz a szíved mélyén. 

 

 

Bánatosan 

 

Könnyeimet itatnám válladra borulva, 

ha nem lenne milliónyi tüskével borítva, 

erősen szorítanálak magamhoz örökre, 

de kőszívedet sajnos nem érem körbe. 

 

Büszkén fognám kezedet, de lángol, 

perzselni kezd a közelségem bárhol, 

s hűsíteni próbálom megégett sebed, 

gyógyítani lágyan, de te nem engeded! 
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Elbűvölve 

 

Letérdelt elém a hajnal, 

nézett rám angyali arccal, 

homályba borított mindent, 

nem mondhattam neki ellent. 

 

Ne lássam titkait s múltját, 

csupán ő magát és vágyát. 

Mozdulni sem tudtam akkor, 

szabadulni próbáltam százszor. 

 

Aranyló szemével simított, 

a felkelő nap ködöt hasított, 

Egy pillantás elég volt neki, 

bűbájos s érzelmekkel teli. 

 

Szirmot bontott azonnal a rét, 

mi fáradt volt, azonnal élt, 

új ritmust dörmögött a méh, 

patak vize hangosabbá ért. 

 

S már nem is engedte el kezem, 

egyre hangosabban zúgta: „Jer velem!” 

Egységes ritmust vett fel az erdő, 

Nem is értettem, ez milyen erő. 

 

De csak húzott és magához láncolt, 

Szerelmes dalával körbetáncolt, 

Egyre jobban és jobban csak pörgött, 

mígnem az idő is hozzá kötött. 

 

Fáradtan hullottam ölébe, 

s már nem is vettem észre, 

testem egészen hozzá ragadt, 

S körbefont halkan a pirkadat. 
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KRISTÓFNÉ VIDÓK MARGIT 

 

Az emlék a miénk maradt 

 

Futva menekültem – csak el innen, 

egyre követtek felhő tépte álmok, 

zaklatott lelkem vakon még hitte, 

hogy szerelmünkön nem foghat az átok. 

Könyörtelen sors mindig csak elvett, 

rejtőzködő démon vágyéhes csókja 

sötét, viharos éjeket nemzett, 

és én reszkettem erőtlenül, szótlan. 

Vártam, egyre csak vártam a percre, 

talán a holnap még visszahoz hozzám, 

befogad szívem, újra élsz bennem, 

csillagcsönd oson, lágy sóhajon lomhán. 

Egymásra nézünk, nevetünk újra, 

ez a találkozás volt minden vágyunk, 

barátok lehetünk, mondod súgva 

– az emlék a miénk, nem maradt másunk. 

 

 

Régi gondola 

 

Gyenge fuvallat dallamot komponál, 

Halk barkarola kering a híd alatt, 

Imbolygó fény csorog le a gondolán, 

Ívelt hattyúnyakán ében éj matat. 

Jajong, sír a sötét lagúnák mélyén, 

Könnyfoltos testén egy ezredév kering,  

Lobbanó szenvedély az árnyak éjén, 

Lyukas tatján volt szerelmek könnyei. 
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Amit adtál 

 

Adtál nekem szeretetet, 

kedvességet, mosolygást, 

gyöngy voltál a tenyeremben, 

szemeimben borostyán. 

 

Tanítottál minden szépre, 

szíved értem dobogott, 

hitet adtál, ami éltet, 

ez volt az én templomom. 

 

Összeomló világomban 

te voltál a napsugár, 

segítségért kiáltottam, 

reményt adni te tudtál. 

 

Minden szavad dallam nekem, 

lehet könny vagy kacagás, 

áldást hintő drága kezed 

nekem adta tavaszát. 

 

Virágszirmok ékes kelyhén 

harmatcseppes ragyogás, 

óvón őrzöm lelked csendjét, 

anyák napi látomás. 

 

 

Haiku 

 

Régi tavaszok – 

volt szabadság vágyait  

ibolyák őrzik. 

 

*** 

Ajánljuk a Verslista honlapját: https://www.verslista.hu 
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VEHOFSICS ERZSÉBET: KÖVEK KÖZÖTT 
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KUTASI HORVÁTH KATALIN  
 

Karinthyhoz 
 

Jó volna összefutni veled a Hadikban, 

Ki Khárónnal is tréfálkoztál egy ladikban… 

Foglalt Páholyod körül matatok, 

Őszinte érdeklődést mutatok, 

Szellemiséged körül kutatok, 

Nyugatosok, mutassátok magatok! 

A kávé örök.  

A leves fekete. Török. 

Pálcát senki fölött nem török. 

Ám hidegen hagynak a tiszteletkörök. 

Itt már mindenki ír. 

Meredten hajlik a nyír, 

Van, ki minden vesszőt kinyír. 

A köz pontoz,  

Alig van, ki központoz, 

Alig van, kinek értem a szavát, szívét. 

A régi megkopott, elvesztette a színét. 

Van, hol a hangzás könyört támasztó gyönyör. 

Ám van, hol a színes felszínes. 

Néha az egyszerű a kegyszerű, nagyszerű. 

Nem a toll, a gép forog, nem éppen lantszerű… 

Szabadon görgetjük a sorokat, 

Egyre csak töltjük a sírokat, 

S miközben sokunk csak írogat, 

A feltámadt Költő biz sírogat… 

Ő ijed, s nem ő, ki riogat. 

Itt mindenki költő? Előállt rímfogat? 

Az Árkádiára még ki fogad? 

Elszaporodtak az írók, 

S a költészetet kinyírók, 

Kevesen vannak a nyelvüket bírók, 

Sokan a like-okban gazdag bárók: 



SODRÁSBAN 2021 

 

112 

A pozitív visszajelzésre várók, 

Az elismerést kisírók. 

Paródiára méltatlan billentyűkoptatók, 

Vagy vannak még igényes írásra foghatók? 

Munkál a megjelenési láz, 

Az se baj, ha helyesírást aláz, 

Mindenhol mindig jelen lenni, 

Udvarias bókokat bezsebelni… 

Karinthyádában lehet vezekelni! 
 

 

Ahol a part szakad 
 

Kő kövön megmarad, hal halad  

untalan, azt hiszi, jó fele. 

Víz sodor holtodig, csobban a  

vágykavics, így dalol éjjelig. 

Úszol, amíg lehet, úton a  

képzelet, szerte az értelem. 

Fodrokat keltenek óhajok,  

ihletek, nem lelem én helyem. 

Pikkelyek fénylenek: kék egek  

képtelen, végtelen vágyai. 

Átvezet mindenen, rést keres  

szüntelen, szíve is megremeg. 

Kő mered egyre csak, megmarad  

mámoros álmai fintora. 

Duzzad a víztömeg, felkap a  

rettenet, elrebegem veled 

Azt, ami szívügye: tátrai  

szél heve, pusztulat hírnöke. 

Átkelek még veled, édeni  

gát vezet, hagyjuk a kőfalat! 

Siklani még lehet, tapsol a  

végzetem, átkom is ránevet. 

Néma az indulat, ég heve,  

itt vagyok, épp, hol a part szakad! 
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Tátra-vágy 

 

Ha visszatérni lenne mód, csak egyszer!  

A vágyam oly szelíd, de képtelenség… 

Nem mossa átkom már le semmi vegyszer, 

De elnyel úgyis majd a végtelenség! 

A Tátra őrzi sóhajunk, s az ember 

Talán maga a pőre védtelenség… 

A csobbanó patak s a fenyves ránk vár, 

Csak egyszer múlna végre el a járvány!  

 

 

Vakablaklét  

 

Nem szeretném magam már megmutatni, 

Nem kell, hogy látva lássatok! 

Épp elég vagyok én önmagamnak, 

Mélyebbre nem kell, hogy ássatok. 

 

Szeretnék hinni a lidérces fénynek, 

Betörhetitek az ablakom. 

Tudok én malterba burkolózni, 

S megvakulhatok egy hajnalon. 

 

Összetart még a habarcs, a vasrács, 

S dereng a kereszt a múltamon, 

Felrémlesz te is, benéztél hozzám, 

Szilánkom ott van az ujjadon… 

 

 

Vagdosódás 

 

Egy-egy kő hull. Vágynehezékeim. De ne vágjunk a dolgok 

elébe! Szavak gyülekeznek: megáradt lelkem megnyirbált 

foszlányai. A papír – és a szó – éle sebez. Veszélyes fegyver. 

Mindig van, ki rajtunk köszörüli a nyelvét.  
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Kicsorbul az idő. Feszül a zsinór, a kötél. Elevenembe vág. 

Hogy milyen szűkre van szabva a lét! És feszül a húr, az ideg. 

A való rideg. A téli éjszaka hideg. És hány holló repül át az 

űrön?! Pattan a lég, roppan a jég, csattan a vég, minden egész 

darabokban rég… Hogy nem kell kiélezni az amúgy is komor 

helyzetet? Vágom… Ne vagdalkozzak ilyen fura képekkel, 

ugye? De lassan a végtelenségig megnyirbálják szabadságo-

mat. Elvágnátok valamennyi utam? De akkor mégis hogy vá-

gódhatnátok be nálam? 

 Sínen vagyunk. A vágányok összekuszálódnak. Ránk vágó-

dik a vagon ajtaja. Kisiklik tehervonatunk. A régi vágásúaknak 

nincs maradásuk. Kivágják őket, mert nem tudják kivágni ma-

gukat. Élesedik a helyzet és az elménk. Kiéleződnek az ellen-

tétek. Van, ki felvág. Van, ki bele-, ki-, le-, meg-, szét- vagy 

átvág. Életbe vág a kín. Szisszen a félsz. Nyisszan az olló. 

Nyirbál a kertész. Ama vén… 

 

 

Kattantak 

 

Hú, de égő! Szerintem ezek itt szórakoznak velem! Kutya le-

gyek, ha nem így van… Föl, le, föl, le. És ez így megy már 

órák óta. A végén még – bár nem akarom, hogy elcsavarják a 

fejem – becsavarodom! Föl, le, föl, le. Nem csoda, ha nem bí-

rom a strapát. Na döntsük el végre, hogy mi legyen! Most áll-

jon föl, vagy ne? Izzítsam magam, vagy higgadjak? Vagy föl, 

vagy le. Most mégis mit akartok tőlem? Bebizonyítani, hogy 

már kiégtem? Hogy már nem vagyok jó semmire? Föl, le, föl, 

le. Ha ez így folytatódik, végül teljesen bekattanok. Egy kis 

kikapcsolódásra lenne szükségem! Á, ne is törődjetek az érzé-

seimmel! Föl, le, föl, le. Hát nincs megállás? Most már nem 

állok jót magamért! Ekkora feszültséget! Nem bírom az ára-

mot, akarom mondani az iramot… 

Mindenki jön-megy, villan a boka, felvillan egy mosoly, egy 

szempár, ott meg a harag szikrája, bevillan egy emlék, egy öt-
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let, megvillan egy fülbevaló, egy hajcsat, a tehetség… Aki te-

heti, villant. Melltartót, köldököt, műfogsort, vakut. Műveltsé-

get? Á, az nem divat. Világos! Mindenki szerepet játszik. Irtó-

zatos szemfényvesztés! Folytatódjék hát a komédia! Csapó! És 

merre van a fővilágosító? Föl, le, föl, le… Hoppá! Hisz ezek 

itt mind tőlem függenek! Körvonalazódik már ugye, mire 

megy ki a játék? Kapcsoltatok? Vagy még sötétben tapogatóz-

tok? Na épp ez az! Állandóan csak kapcsoltok. Föl, le, föl, le. 

A napnál is világosabb! Ebben merül ki a szórakozásotok. Így 

persze, hogy hamar kimerülök. Na, ne merüljünk bele! Csak 

föl, le, föl, le… 

Megvilágosodtam. Ti féltek a sötétben! Aha, csak tisztán 

szeretnétek látni… Nem, azért sem gyulladok be. De csoda-e, 

ha begerjedek? Hát jobb lenne szerelemre, mint haragra! De 

még mindig föl, le, föl, le… Én lemerülök, ti feltöltődtök… És 

mégis… kinek van erre energiája? Ó, ti kattantak! Hogy én 

kattantam be? Föl, le, föl, le. Hát csodáljátok? Kattintsatok 

már le! Mindenki kényére-kedvére kapcsolgat. Hagyjátok már 

békén azt a pöcköt! Nem dönthetném én el, hogy égve mara-

dok még egy kicsit, vagy kialszom mindörökre?! 

 

 

Őrizlek 

  

Megmelegítesz, drága barátom, élvezem égő 

lángod őseimet megidéző égi varázsát. 

Ámulatot kelt, s megbabonáz még misztikus árnyak 

fénytáncot járó ropogásának recsegése. 

Húsom is isteni ízt nyújt, lángjaid hogyha simítják. 

Átmelegíted a szívem, hadd nézzem lobogásod! 

Ám ha az ösztöneidnek pusztító szava harsan, 

terjednél tova gyorsan pusztítván nyomorultnak 

búzavetését, hajlékára a rontást hoznád. 

Őrizem inkább minden percben vágyteli lángod, 

Ellobbanni se hagylak, ám ne is égj hevesebben! 
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Meg ne tévedj! 

 

Nem menekülhetsz a fájdalmadtól, bárhogy is próbálsz. 

Messzi vidékek, völgyek, tengerek, szép meseország 

Csábító szava tán megigézhet pillanatokra. 

Járhatsz távoli bolygók hátán, csillagok útján, 

Képzeletednek nem szab gátat földi valóság. 

Ám ami nyugtalan éjed árnyékában is munkál: 

Elfojtott panaszodnak fájó, lelkedet rázó, 

Szívedet ébren nyúzó, bántón bús dobogása 

Nem hagy nyugtot a legszebb perctöredékben  

Sem, hisz benned aléltan mindig tesped az átok: 

Nem lehet édes békéd, pásztori múzsa se társad. 

Ám ha a vágyaid hívnak az égbe, lelkedet reptesd, 

Szállj magasabbra, a templomtornyokat érintsd ott fent! 

Átjár tán a varázslat, s némi kis írt hoz a bajra. 

Képzeleted még nyújt valamicske vigaszt, de ne hidd, hogy 

Megmenekedhetsz, tüskék védik majd a virágod, 

Illata bármily bódító, sose higgy a tavasznak! 

 

 

Keringő 

 

Ha véget ér a tánc, 

elkering lelkem, 

csillagokban 

megpihen. 

 

 

Ott maradtunk 

(mutakárib) 

 

A szívünk a boldog hegyek közt maradt, 

mi dobban ma bordáim íve alatt? 

Csak árnyékom indul, ha útjára kél – 

S az emlékek árjára mordul – a szél. 
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KÜHNE KATALIN  

  

Bölcsőnk 

 

Hegyek magasán csodaszarvas, 

azúrkék ég alatt agancsa. 

Tudásfa fényeskedik rajta, 

felkelő napunk aranyozza. 

 

Vizek vándor népe lel hazát, 

harcos, vadász, halász, madarász 

otthont teremt több ezer éve 

Kárpátok karéja ölében. 

 

Rabló háborúk tönkretették, 

elterjesztvén idegen eszmét. 

Elvesztettük a kétharmadát, 

mégis megmaradt, él szép hazánk. 

 

Sólyommadár szárnya tündöklik, 

igaz magyar hitét öröklik 

fiaink, megtartó erőit 

átadják, a tudást, az ősit. 

 

 

Szemed tükrében 

 

Tükörben nézem arcomat, 

szemem alatti ráncokat. 

Mellém állsz, így együtt vagyunk. 

Egymás mellett öreg arcunk, 

fénytelen, homályos szemünk, 

lassabban ver már a szívünk. 
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Mégis, mint rég, együtt dobban, 

simogatja ajkad ujjam. 

Karoddal átölelsz, kurta  

kis csókot lehelsz nyakamra, 

nézzük egymást álmodozva, 

közös múltba révedezve. 

 

Ráncainkat vállaljuk, 

eltüntetni nem akarjuk. 

Megmutatja, kik vagyunk, 

nem szégyelljük szemünk árkát, 

küzdelmes életünk nyomát. 

Ősz tincseid mögött látom 

 

barna hajad, ifjú másod, 

sima, ránctalan homlokod. 

Ráleltem régi arcodra, 

lényedet tükröm rajzolja, 

lelkedet felém villantja, 

múltunkat így visszahozza. 

 

Két öreg szíve megremeg, 

ősrégi érzés feldereng, 

szerelmed újra hevít, 

mosolygó arcod felderít. 

Ölelő karom kinyújtom, 

őszülő hajadat simítom. 

 

Neved suttogom, 

halkan sóhajtom, 

úgy becézgetlek, 

szemedbe nézek, 

lángoló tűzben 

fénylik életem. 
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LÉNÁRT ANNA  
 

Kesergés 
 

Nem is olyan rég szabadon jártam, 

most álarc takarja bús arcomat, 

ölelésre emelem két karom, 

szemedben félelem… elutasítod. 

„Összetört szívem bús kesergője”, 

nem értem, merre halad a világ, 

„Csókot kért tőled, néma halott”, 

az élő rettegi a holnapját. 

Lombot hoz a száraznak vélt fa, 

vadonban kölykedzik az állat, 

pondró is utódról gondoskodik, 

ember gyermeket nemzeni nem mer. 

Porlad az emlék és nincs jövőkép, 

„Szunnyadsz te régen, nem hallsz felőle”, 

nem keresed a miértet és hogyant, 

felszáradt az utolsó könnycsepp. 

„Boldogan virulsz, ahol vagy, ott”, 

de hamis a gondtalan életed, 

hisz álmodni már régen nem mersz, 

mi nem vagyunk más, csak élő-halott.  
 

(Az idézet József Attila: Összetört szívem című verséből van.) 
 

 

Az apáca 
 

Imára kulcsolja két kezét, 

Istennek áldozta életét, 

fekete ruhája rejti testét, 

álmában megélt életét. 

Mosoly ragyog finom arcán, 

világi életét nem sajnálja, 

zárdakapu bezárult mögötte, 

gyarló életét magával vitte. 
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Mit kívánjak? 

 

Az Eget, a Napot, a Holdat, 

talán az összes csillagokat, 

kívánjam a föld összes kincsét, 

a heti lottófőnyereményt? 

 

Sóvároghatnék, de nem teszem… 

 

Nem kell nekem más, csak szeretet, 

igaz barátok, hű szerelem, 

remélek még boldog életet, 

mindehhez legyen egészségem. 

 

A két kezem összekulcsolom… 

 

Orcám az ég felé emelem, 

hozzád fohászkodom, Istenem. 

Méltatlan szolgálód én vagyok, 

ruhád aljába kapaszkodom. 

 

Hangtalanul tovább kívánok… 

 

Add még, hogy béke uralkodjon 

minden háborodott lélekben, 

megnyugvás jeleként olajág  

díszítsen minden egyes kertet! 

 

Fejem lehajtom… imádkozom. 

 

 

Haikuk 

 

Sok még a kérdés. 

Taníts, hogy tanulhassak! 

A tudás örök. 
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feszültségoldó 

alkoholgőzös mámor – 

magányt nem űzi 
 

 

Dimenziók 
  

Eltévedt, titkolt gondolatok… 

képzelet szárnyán repül a vágy, 

másik dimenzióban rád vár 

egy csodás, tiltott álomvilág. 
  

Ahol nincs jelen, múlt és jövő, 

ahol minden határ leomlik, 

ahol az vagy, ’ki lenni akarsz, 

ahol boldognak tudod magad. 
  

A reggel azonban elmossa 

az éj csodás képeit, viszont 

a szédítő éjszakának szép  

emléke örökre megmarad. 
 

 

Talán… 
 

Talán van, aki kérdez,  

talán van, aki tudja a választ, 

talán jobb, ha titok marad, 

talán, ha csak egy pillanatra, 

talán messze száll a sóhaj, 

talán meghallja valaki, 

talán ott leszel velem, 

talán ott leszek veled, 

talán sosem találkozunk, 

talán egymásra mosolygunk, 

talán közös a sorsunk. 

Talán… 
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MAYER ZSÓ 
 

Hűha-hűha 
 

 Gyerekkorom emlékei gyakran feltörnek bennem, nagyon jó 

visszagondolni mindezekre. Reggelizéskor az előttem lévő 

bögre tejről jutott eszembe a régi tejes sztori. A falu végére 

mentünk el, s kannában hoztunk a frissen fejős tehén tejéből 

esténként.  Általában bandába verődve vonultunk fiúk, lányok, 

közben bolondoztunk, ugrattuk egymást. 

 Velünk tartott az utca legelevenebb gyereke is, aki az úton 

végig a tejeskanna aljához ütögette a kanna fedelét. Dudorá-

szott az ütemes zaj mellé. Jó szórakozásnak tűnt, mígnem ész-

revette, hogy kilyukasztotta a kanna alját körben, de nem szólt 

senkinek. Odaértünk a gazdához, aki sorba mérte a tejet kan-

náinkba. Imi is nyújtotta az övét, ahogy Pista bácsi beleöntötte 

a tejet, az körben vékony sugárként kifolyt. Imi meglepődve 

mondogatta: 

 – Hűha, hűha... 

 – Hát, Imre, mit csináltál a kannával? (Felvidékről költözött 

a bácsi a faluba, palócosan beszélt.) 

Imi rendületlenül ismételgette: „Hűha, hűha, mi lesz most?”     

– Hát adok neked egy kölcsönkannát, de visszahozd épségben, 

te gyerek!  

Mi persze hazáig nevettük Imi ténykedését, élveztük a bácsi 

palócos beszédét és felháborodását, Imi kétségbeesését.   

 – Hűha, Imi, hogyan magyarázod el ezt édesanyádnak, mi-

lyen ügyes voltál? – cukkoltuk. Leselkedtünk utána, mígnem a 

bejárati ajtó mögött eltűnt. 

Másnap örömmel újságolta kérdő tekintetünkre, sikerült neki, 

mamája nem dicsérte meg, de nem is nevetett. 

A tejeskanna ütögetésével Imi megalapozta zenei karrierjét. 

Jelenleg egy zenekarban szóló harmonikás, s egy olyan tanár, 

akiért a tanítványai rajonganak. Csínytevéseiket nem bünteti, 

hanem készségesen a jó oldaláról közelíti meg. Mesél nekik, 

humorosan fűszerezi tanítását.  
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Legutóbbi találkozásunkkor gratuláltam zenei előadásához. 

 – Hűha, Imi, ámulatba ejtettél és nevettünk.   

 A harmonika sírt, nevetett. 

 

 

Labdarózsa 

 

fehér gömbjei 

harsány zöld levelei 

között labdáznak 

 

 

Anyák napjára 

 

 Csodálatos dolog, hogy amikor a természet megújul, az év 

legszebb hónapjának első vasárnapján az Édesanyánkat kö-

szöntjük. A szívem megdobban, amikor ezt a szót leírom vagy 

hallom: Édesanyám! Régi idők eltűnt boldogsága jut eszembe, 

mintha még egyszer visszamosolyogna rám a távol ködéből.  

 Kedves emlékek újulnak föl a lelkemben derűs tavaszi na-

pokról, két ölelő karról, az Édesanyámról. Ki nem érzi értel-

mét e szónak, kinek nem szökik könny a szemébe, ha arra 

gondol, ki élete első pillanatától Őt szeretni meg nem szűnt, 

aki mindig könnyezett, ha gyermeke szenvedett? Kinek nem 

érinti meg a lelkét az első igazi boldogság, az Édesanyja iránti 

szeretet? Oly édes visszaemlékezni arra az időre, amikor csak 

öröm és derű ragyogott körül bennünket, amikor szomorú ke-

serv és gond még nem talált reánk, hisz Édesanyánk védelme-

zett bennünket! Ő megtanított bennünket beszélni, megtanított 

nevetni, szeretni. Tejét adta, midőn kicsik voltunk, kenyerét, 

mikor nagyobbak lettünk, s mindeközben életét ránk áldozta. 

Ki is volt Ő valójában? Az ÉDESANYÁNK! Akiből mindannyi-

unknak csak egyetlenegy van a világon.  

 Az én egyetlenemet keresem, hol van most? Lát-e, hall-e en-

gem? Vágyódom utána, de sehol nem találom. Elválaszt ben-

nünket Ég és Föld. 
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MÁRTON CSILLA 

 
Pundurka 

 

Szeme fénye homály, 

néz a távolba, 

beleolvad 

Nagymama. 
 

 

Nagymamámmal érzek  

 

Szemében a Nap tükre fénysugár, 

zúzmarás szempillapár. 

Gondolatban elszáll, 

ha rám néz, üres a tekintete, fénylik a szeme. 

  

Tejköd haja hullámaiból kinéz. 

Oda kívánkozik, ahol a rét virágzik, 

a szív egyszerre dobban,  

a csók izzik, és ő beleolvad. 

  

Ránccal szántott, aszott arcán 

délutánra látni, céltalan, szeme homályos, 

kedélye zaklatott, durcás. 

Sír. Viharos a nézése. 

  

Hosszú, vékony ujjaival bögréjét tartja. 

Érzékeny, csorbát ejt a tűrőképessége. 

A magány betegsége szomorú tengerszem, 

Mindig ott van, ahol az érzelme. 

  

Estére elfárad, a sötéttel betakarva álomba merül. 

Meggyötört teste mozdulatlan múmia. 

Ki tudja, merre jár, ez nem is fontos ám! 

A lényeg, hogy itt él tovább. 
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MÁTYÁS ZOLTÁN  

 
...haikuk... 

 

világra jöttem 

láttam én e világot 

ő nem vett észre 
 

 

előttem tányér 

felette egy gondolat 

lesz-e még holnap 
 

 

csak azért jöttem 

hogy könnyt lopjak szemedből 

s mosolyt arcodra 
 

 

várni a csodát 

hogy valaki majd megment 

– meg is tehetnéd... 
 

 

meddig szerelem (?) 

tán örökkön örökké... (?) 

javíthatatlan... 
 

 

ágyékod kertje 

lett a vesztem s édenem 

dombok közt sírok 
 

 

megszelídítem 

a vadvirágokat is 

hadd pompázzanak 
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Újrakezdés 

 

mikor csak árnyékom és én vagyunk 

a málló vakolaton ráncaim kisimulnak 

s a recsegő padlón táncot ejtve 

kínjaim önmagam elől is elrejtem 

 

csak az est ne jönne lélekszakadva 

csak a plafont lesem mintha rám szakadna 

a múlt ezernyi súlya nehezedik szememre 

és Te sehol sem vagy hogy megments 

 

s azok az álnok álmok jönnek sorba 

s én küzdök egy szál sortban 

aztán ahogy a hajnal hasad én is úgy szakadok 

és egy kis reményt engedek be az ablakon... 

 

 

Keresztek 

 

ott fenn a Golgotán 

vérző sebekkel 

hátadon a kereszttel 

mire gondoltál? 

 

tudom nem tombolán 

de irgalmat nyertél 

körülötted sok(k) metélt – 

mire gondoltál? 

 

mi járt a fejedben 

amikor láttad néped 

tehetetlen telhetetlent 

harag nem dolgozott benned? 
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mert én haragszom 

hátamon a kereszttel 

szívemben sebekkel 

itt Budapesten... 

 

 

Reménykedve 

 

csak a tapaszok tartják porcelánlelkem össze 

csonthideg tél jön 

az ezerszínű őszre  

 

vacognom nem érdemes 

mert darabjaira hullhatnak az érzelmek 

s az avarral kavarhatsz karöltve 

 

tested kandallója  

szívmotorod hője 

majd melegen tart 

és én leszek karjaid  

fegyvertelen elesett hőse  

 

ki ha kell párbajt vív  

az elvesztegetett idővel 

aki már pár bajt túlélt 

úgy hogy nem volt cipőben 

 

mert itt állok előtted 

pőrén fegyvertelen szemlesütve 

mezítláb a lepergett homokban 

s csak arra várok 

hogy szerelmed felöltöztessen rongyokba 
 

*** 

Ingyenesen letölthető irodalmi kiadványok, kötetek a 

Poéta Irodalmi Portálon: http://poeta.hu/ingyenes  

http://poeta.hu/ingyen
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MILLÓ ILDIKÓ 
 

IL rövid karanténnaplója a Covid-19 járvány idején 

(2020-2021) 

 

2020. március 22-én – A víz világnapja – Veszprémben a ko-

ronavírus járvány (COVID-19) első hulláma alatt a következő-

ket jegyeztem le. 

Részlet az „Így születik a vers 2020” (Irodalmi Rádió, Mis-

kolc) antológiában megjelent írásomból.  

...Ma van a harmadik napom – önkéntes és elrendelt – karan-

ténban. Mint szenior, védendő vagyok. Második emeleten, 

egyedül. Mindenki otthon – saját városában – a családból... 

Hetek óta nem találkoztunk a Vírus miatt... 

...Szalagcím: Mit keresnek az idősek az utcákon?  

...Vélt-valós tények. Vírusfertőzöttek, vírushordozók. Látens 

veszély mindenütt! Bárhol! Egy biztos pont: az otthonod! ...Mi 

lesz a hirtelen ránk szakadt megfejthetetlen, szürreális vilá-

gunkban? Meddig érvényes és kell a fegyelem, az elkülönülés, 

az elszigetelődés? A hírek szerint fokozódik... A hírek! Nem 

tesz jót...  

S vajon: meddig nem tesz jót? Meddig nem lehet? Mikor talál-

kozhatunk?  

* 

2020. április elsején így folytattam.      

Karanténvilág. Mint a plátói szerelem. Éteri, kétdimenziós, 

színes, testetlen. A valóság szürkéje... Gyakran... Néha... Elvi-

selhetetlen.  

„Moss kezet!” „Maradj otthon!” „Moss kezet!” „Maradj ott-

hon!” „Moss kezet!” „Maradj otthon!” 

* 

2020. április 11. – A költészet napja      

Ha nem hallgatok, nézek, olvasok híreket: elfelejtem, hogy ka-

ranténban vagyok. A régi rossz is milyen otthonos és kedvesen 

ismerős (lett)! A valóság másként látszik kintről. Szomorúan 
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veszem tudomásul, hogy egy láthatatlan Vírus – átmérője kb. 

0,06-0,14 mikron – cinikusan vágja szemembe életkorom és 

feltételezett sebezhetőségem.  

* 

2020. április 12. – Az űrhajózás napja (1968), 1961. április 

12-én Jurij Gagarin űrhajójával megkerülte a Föld bolygót      

Napokig édes, mézes illatot éreztem. Szédültem. Fájt minden 

testrészem. A Neten utánaolvastam. Az illathallucináció kö-

zépfülgyulladás, vagy kezdődő Alzheimer-kór tünete is lehet. 

A tavaszi nap-éj egyenlőség után vagyunk. Telihold. Húsvét 

vasárnap van. Egy éve húsvét előtt a Notre Dame égett!  

Már négy hete... Fogy vagy nő az Idő? A „Volt” mikor lesz 

végre múlt? Az életünk lesz-e még „Olyan”, mint volt?   

* 

2020. április 19. – Az év 109. napja a Gergely-naptár szerint      

A vírustesztem negatív. A magánrendelő személyzete kedve-

sen, udvariasan fogadott. Világoskék gumikesztyűt (is) kaptam 

a kétperces rítushoz. Az eredmény este a számítógépemen 

volt. A teszt „csak” 22.000 ezer forint volt.  

Itt (Veszprémben) is, mint országszerte: mindenki maszkot 

varr. A kulturális intézmények munkatársai szabnak, varrnak, 

csomagolnak, adományoznak. Színeset, divatosat, moshatót.  

A polgármesterek köszönetüket fejezik ki.  

 

Mint Te. Mint sok Te. Ti! Önök! Maguk! Sokféleképpen vagyok.  

 

Sok ember került lehetetlen helyzetbe. Agresszió.  Éhezés.  

Munkanélküliség.  Pénztelenség.  Szegénység. Zsigeri ösztö-

nök.  Áldozathibáztatás. Egymás hibáztatása. Öregek hibázta-

tása, inzultálása. Júdáskeresés. 

* 

2020. május 5. – Radnóti Miklós születésnapja      

Ez már a hetedik hét. És ha soha többé nem láthatom családo-

mat, barátaimat, ismerőseimet?  

 

***** 
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2021. május 25. – Az Orbán – fagyosszent – napi körmenet a 

szőlőhegy védelmét és a bő termés biztosítását szolgálta      

Túlvagyunk a harmadik hullámon?! Közterületen már nem 

kell maszkot viselni. Öröm!? Fellélegezhetünk!?  Vagy...!?  

Igazak a pesszimista jóslatok?  Jön... jönnek... Jöhetnek?  

A mutánsok... A negyedik – ikszedik hullám(ok)? A valóság 

filmje – szürreális, drámai – végtelenítve pereg tovább?  Té-

rünk-tántorgunk – vissza a „régi” életünkhöz.  

A Covid-19 járvány alatt (csaknem másfél éve) nekem a fény 

hiányzott a legjobban. A külső-belső fény perspektívája.  

A meleg kar, öl, szó ölelése, biztonsága.  

Folytatjuk? Ahol abbahagytuk? Abbahagyni véltük? Bánat, 

keresztek, sírjelek, poszt-COVID szindróma... Testi-lelki se-

bek. Bukdácsolunk. Próbálunk a régi ízekre, színekre, szavak-

ra találni. Felnőtt, fiatal, gyerek, hajlékkal bíró és hajléktalan, 

idős, munkás és munkanélküli.  

Virágoznak az Összeesküvés-elméletek. Lehet, hogy nem ter-

mészetesen fejlődött ki a – 21. század globális egészségügyi 

katasztrófáját előidéző – Covid-19 koronavírus? Lehet, hogy 

egy laborból szabadult ki?  Lehetséges? Lehetetlen? Nyolcmil-

liárd ember jövője, sorsa a játékos ember (Homo Ludens) ke-

zében? Egy labor kémcsövében...?  

 

 

Csönd 

 

Szent liget csöndje 

Világot látni tanul – 

Lélekpihenő 

 

 

Szerelem 

 

Nap tüze aranya 

ringató illattenger – 

szerelemvirág 
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MRÁZ ERZSÉBET IRMA 

 

Csalóka fény 

 

Kibújt a hóvirág, szembeszáll a széllel, 

Kemény a küzdelem, harcol a hideggel. 

Nem látszik erősnek, hajlékony a szára,  

Megnyeri a csatát, büszke is magára. 

 

Jégkabátot ad rá a fagyos éjszaka, 

Reggel, ha kel a Nap, olyan, mint egy csoda. 

Csillog a napsugár a dermesztő jégen, 

Melege olvasztja, szétfolyik egészen. 

 

Jön még fagy, jég, hideg, tudja a hóvirág, 

De közel a tavasz, olvad a hó-világ. 

Kis fejét lehajtja, csodás szirma fehér, 

Az, hogy már előbújt, üzenettel felér. 

 

Kert alatt a tavasz, elűzi a telet, 

Csomagol is lassan, viszi a hideget. 

Megújul a világ, a természet ébred, 

Jönnek madaraink, várjuk a fecskéket. 

 

Rügyet hajt a faág, mosolyog a barka, 

Lehetnek mínuszok, kis mellény van rajta. 

Méhecskék, bogarak, selyemszárnyú lepkék, 

Fodros bárányfelhők, és az ég „csodakék”! 

 

Éled a természet, ami nem pusztult el, 

Jót pihent a télen, bírja majd erővel. 

Az élet küzdelem minden élőlénynek, 

Ne szédítsenek el a csalóka fények! 



SODRÁSBAN 2021 

 

132 

Elhiszitek? 

 

Nem szól a dal, nem nekem, 

Csak nyöszörgés fülemben. 

Bánatot jelez a hang, 

Megkondul a vészharang. 

 

Csalódás gyötri lelkem, 

Büntetés, bízni mertem. 

Érzelmi vihar tombol, 

Nincsen arcomon mosoly. 

 

Csak ránc maradt, lefagyott, 

Benne vannak a bajok. 

Árulkodik, rossz nagyon, 

Végtelen a bánatom. 

 

Sebzett lelkem gyógyírt vár, 

Csak megnyugvás jönne már! 

Hiszem, eljön, idő kell, 

S kis madaram énekel. 

 

Öntelt arcán torz vigyor, 

Érzi, most rajta a sor. 

Tudja, vége, számla kész, 

Eddig tartott az egész. 

 

Igazságos ítélet: 

Nem érte van az élet! 

Máshoz szokott, nem érti: 

Van, ki számon kérheti? 

 

Gyülekeznek a ráncok, 

Nem jár győzelmi táncot. 

Most nincsen jól, úgy látom. 

Elhiszitek? Sajnálom. 
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Mindjárt este 

  

Mindjárt este, csendesül az élet, 

Sötétedik, meghalnak a fények. 

Az ég alján egy utolsót pislant, 

A sötétség elnyeli a katlant. 

  

Egy perce még, mint a kohó, izzott, 

Vörös fénye nagy tűzként lobogott. 

Most nincs sehol, ellobbant hirtelen, 

Nyoma sincsen, felhők mögött pihen. 

  

Itt az este, itt van a sötét, 

Összehúzza sűrű függönyét. 

Csoszog a csend, szobámban körbejár, 

Félelmetes, a hajnal jönne már! 

 

Csend és sötét, mozdulatlan minden. 

Szú se perceg, csak én vagyok ébren. 

Ó, jöjjön már a hajnal és a fény, 

Hogy ébredjen velük a remény! 

 

 

Haikuk 

 

Mélyről jött nagyon, 

Hiszi, magasra jutott, 

Egy hajszál tartja. 

 

Nyomasztó a csend, 

hiányzik a levegő, 

vad vihar készül. 

 

Sokáig hallgatsz,  

tűrsz egyre nehezebben, 

szakad a cérna. 
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NÉMETI ZOLTÁN 

 
A tét 
 

Koncentrikus körökben, kifelé terjedve, 

csak kerestem a lényeget, testemet levetve, 

kerestem az utat, magamat kímélve, 

hazugságok hálójával, finoman megszőve… 

de hiába volt minden, Machiavelli csődöt 

mond, ha egyszer magad vagy a sorompó, 

az ellentmondó belső gond… 

A formatervezett, szép, külső ellenség, 

simulékony higanyember, kívül csupa 

készség, nélkülözhetetlen, emberbarát, 

humanista, remek…! 

Észre sem vetted, hogy a tét: az életed… 

 

 

Holdhatás 
 

Kutyák szava régóta 

kíséri a holdat, 

azon csendesen hullámzik 

a holt tenger. 

A fényes égi vándor 

már régóta sejtette, 

egyszer megjelenik 

a földön az ember… 

Lába nyomán élet 

sarjad kezdetben. 

Szemei előtt kitárul 

a világ, színesen. 

Keze az élet magját 

szórja, lelkesen, 

Ádám és Éva után 

lettünk mi is, kedvesem…
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A híd alatt 
 

Volt egyszer egy város 

Valaha angyalok városa 

Ahol senki sem ölt és nem 

Rabolt ki senkit sem akárki… 

Nem volt AIDS és más nyalánkság 

Bárkivel szóba elegyedhettél az utcán 

És nem tartóztattak le érte, értve? 

Aztán jött a még soha ilyen hideg 

Háború és mi vártuk a nagy villanást 

A híd alatt, de az sem jött 

De a nagy változás igen 

És mi azóta is ott lakunk 

A körülmények nem 

Csak a minket megdobálók 

Ruhája és létszáma ingadozik 

Kevés, gyatra, még több, vagy sok 

Aztán megjött a nagy látványosság 

Új nap kelt fel nyugaton, ráadásul 

És a dobálók füstölögve hullottak mellénk 

Szörnyű égési sebekkel 

A híd alatt pedig 

Semmi sem változott… 

 

 

Áldozati oltár 

 

Rózsák millióit áldoztam fel, hogy  

Szirmaikat lábad elé szórjam, ahogy lassan 

Lépkedsz előre, az emelvény felé, 

Vérpiros ajkaid elvonják a figyelmet 

Jéghideg tekinteted szépségéről, semmi 

Sem akadályozhat meg abban, hogy elérd 

Az oltárt, mely felé tartasz, senkivel az oldaladon, 

Mert nincs szükséged társra ebben az aktusban – 
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Légies, könnyed léptekkel úszol a talaj felett, 

Tested mintha nem húsból és vérből formáztatott 

Volna, hmmm… 

De érintésed maga a halál, a vendégek lehajtott fejjel 

Mernek csak ülni menyegződön, mit a pokol 

Hatalmaival köttettél, a hamvas jeges székesegyházban, 

Hol a mennyezeti freskókat olvaszthatatlan jégből faragták ki, 

A díszes csilláron lidércfények 

Tükröződnek a jégcsapok tüskéi között, túlvilág, 

Te csodaszép frizsider, a kántor egy vörös szemű  

Démon, aki a talpalávalót húzza a kedves közönségnek, 

Bukott arkangyalok ajándékkal a kezükben állnak, 

S közben szénfekete szívük megremeg, ahogy  

Reájuk tekintesz, s csak nyomulsz előre, lágyan, 

De megállíthatatlanul, ruhádból, mi földöntúlian 

Gyönyörű, hódara porlik a talajra, ujjaidon nem 

Evilági anyagból kovácsolt gyűrű, hatalmad forrása 

Jégből, tiszta jégből és vérből, emberi szívből… 

 

 

Az élet kórusa 

 

Gondoltad, ekkora zajjal jár a létezés, 

sóhajok, óhajok, lélegzetvétel nélkül, 

szív, fúj és dobog, vég nélküli motor, 

aludni sem lehet, mert ha elalszol, 

még elromol… 

Ér, vagy nem ér meg ennyit, vagy annyit, 

ereidben lüktet a sorsod, vörösben hódít, 

csak a lelked, a csalhatatlan, 

sziklakemény kőszirt, áll ellent 

csalódásnak, csalásnak, mi bódít… 

Pilláid pislogása eget verő ricsaj, 

füleid zúgása mély, dagályos moraj, 

gondolatod, terved megannyi mennydörgés, 

A tett villámcsapás. Harangszó a döntés… 
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NÉMETI-VAS KATALIN 

 
Plexus 
 

Álom szivárvány-réten, 

Hartmann hálóval, 

áttetsző lepkéket kergetek. 

Faraday-kalitkába zárom 

a lehetőségeket, 

nehogy reggelre eltűnjenek. 

Ley-vonal nyársakra 

tűzöm a véletleneket, 

akkor is, ha nincsenek. 

Aranykeretes emlékeim 

pántos ládikákba zárom, 

tekintetem elhomályosul, 

látom a kulcsokat, 

ahogy semmivé foszlanak. 

 

 

Ős(z)-való 
 

Az ősz megfésülte a tájat. 

Ködlepel alá rejtette 

az apró hibákat. 

Levélhant fölé 

rajzolt apró keresztet. 

Útjelző a varjaknak, 

hogy ne tévelyegjenek. 

Mire a nap reggelre kelt, 

csendes temetőre lelt… 

Most is hálnak az utcán. 

Sokan halálba dideregnek. 

Orcájukra békés 

vörös-álmot 

fest a fagy. 
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Sírnak a virágok 

 

Tavasz hírnökeit tévesztette meg 

a szokatlanul hosszú ősz-meleg. 

Biológiai fázisuk felborult, 

épp bimbóikat nevelgették, 

amikor hirtelen rajtuk ütött 

a fagy, 

s learatta az új vágyakat. 

 

A költözőmadarak 

gondolkodóba estek. 

Menjek? Maradjak? 

Különcök mindenütt vannak, 

trillájukat jégharangba zárta 

a tél. 

Kereszt helyett avarhantjuk felett 

sorsukról mesél az északi szél. 

 

Hópalást nem takarja itt a tájat. 

Zöld és barna vacogó fűszálak 

bújnak egymáshoz, 

halott levelek menedékét keresik. 

Még nem tudják, 

hogy ez is csak egy 

csalóka remény. 

 

 

Háromnapos eső 

 

Egy 

tücsök 

Morze-jeleket ad 

a felhőknek: 
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Ti-tá, ti-ti-tá. 

Ess már! 

Szomjas a Föld! 

Ez hatott – 

három napja zuhog. 

 

 

Irányok 

 

Alattam burkolt föld. 

Felettem égkupola. 

Jobbra nap kel épp, 

mögöttem madarak 

dala. 

Előttem útszéli  

árva gaz, 

balra magas házak 

álmodják sorsukat. 

 

Imaköpenyt veszek magamra, 

óvjon, védjen ma. 

Szeretetszalagokat fonok hajamba, 

ráncaim megigazítom, 

és orromra illesztem 

láthatatlan igazlátó 

szemüvegem. 

Hasít a lét! 

Belőlem is néhány darabot. 

 

 

Búcsú (haiku) 

 

Sötétség ölel. 

Néhány pillanat csupán. 

Árad rád a fény!  
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ORDAS ANDREA  
 

Kifosztva 

(Egy elmaradt esküvő margójára) 

 

Szavaid, mint kipukkadt lufik, 

Hazugságok erdeje, frázisok, 

Szerelmed értem mindent kibír? 

De csak míg nem jön egy banális ok. 

 

Árulásodat döfted a szívembe, 

Kifogásodat tőrként használva, 

És még te hányod bőszen a szememre, 

Szerelmes szavaim összezagyválva. 

 

Rideg-hideg tél s éjszaka az élet, 

Holdfény az avart sem melegíti már, 

Napfényes nyarunk gyorsan semmivé lett, 

Fogvacogva szívem új tavaszra vár. 

 

De bízhatok-e újra, hihetek-e neked? 

Ki szerelmünket így egy kútba dobtad, 

Mély az a kút, hideg pocsolya a vize, 

S engem küldenél le, te fel nem hoztad. 

 

Összetörve ázott verébként fekszem most, 

Álom helyett szemem éjszakába réved, 

Fejem alatt sziklaként gyűrődik a vánkos, 

Előttem a semmi, hogy harcoljak érted? 

 

Add vissza, kérlek, mit tőlem elvettél, 

A reményt, hogy benned mindig bízhatok, 

Amiért olyan sokáig küzdöttél, 

A szívem, s hogy szerelmünk újra fent ragyog. 
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Bezárva 

 

Évek óta bezárva éltem, a saját világomban.  

A félelmeim tartották fogságban a lelkem. 

Csak arra vártam, valami kirántson onnan. 

Ám változtatni ezen képtelenné lettem. 

 

Aztán jött a nagy baj, és mindenkit bezártak,  

Hirtelen könnyebb lett számomra az élet, 

Tanácsomat kérték, cserébe reménységet kaptak.  

Hiszen ebben már igazán otthonra leltem. 

 

Így nyílt ki számomra is a világ, 

Boldogság volt bárkin segíteni,  

Ablakká lettem, már senki se bánt, 

Csak nyitottan, és örömmel kell élni. 

 

 

Kámfor 

 

M ikor már azt hittem, pihenhetek,  

E gy utolsó vendég megérkezett, 

M egörültem, talán lesz egy jó kép!  

Ó, a csudába, de hát mi történt?  

R akosgattam mindent ide-oda,  

I tt sincs, ott sincs, sehol sincs nyoma. 

A gépben nincs, ez egészen biztos,  

K iírta a rendszer, ebből kép nem lesz most,  

Á, talán a laptopba tettem!  

R ossz ötlet volt, hisz oda sem mentem.  

Ty ű, a mindenit, talán életre kelt?  

A z ajtót becsukva önálló útra lelt! 

 

Ám a sok homályos fotót itt hagyhatta volna!  
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OROSZVÁRI KATA 
 

Nem kevés 
 

Nekem ő nem kevés, 

neki én csak játék. 

Szóra szó, kertelés, 

kesernyés közjáték. 

Ami van, nem elég, 

lelkemet eladnám. 

Szívtóban üledék, 

megállok a partján. 

Test a testre révült, 

pár kósza perc csupán, 

fuldoklón száj kékül, 

mi marad ezután? 

Hosszú csend szenvedve… 

éget, hogy nem kellek, 

hogy elveszett bennem 

valahol egy gyermek. 

De dacom, nézd, lök odább, 

bár egyre több pajzzsal. 

Nem koldulom már tovább 

szerelmét kalappal. 
 

 

Lehet(sz) 
 

Lehet(sz) kint is, vagy lehet(sz) bent, 

lehet(sz) feljebb, de lehet(sz) lent. 

Lehet(sz) úton, lehet(sz) várva, 

lehet(sz) vele, s lehet(sz) mással. 
 

Lehet(sz) való, vagy lehet(sz) ál, 

lehet(sz) maga(d), de lehet(sz) más. 

Lehet(sz) kapu, lehet(sz) határ, 

lehet(sz) élet, s lehet(sz) halál… 
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Légy a levegő! 

 

Légy a levegő nekem sok ezer 

szűrőn, maszkon át, mert elakadtam 

egy óvatlan, sajgó pillanatban. 

Pont úgy, mint mikor a zuhany csapját 

fordítom didergősen jegesre, 

hogy hűtsem magamban a lázadást. 

Áramolj bennem most végig tüdőn, 

hörgőkön, meg a kábé száznyolcvan 

négyzetméternyi léghólyagocskán, 

hadd szaladjon szét testemben a várt 

oxigén, mint egy belső simítás! 

Ne felejts el lélegzetem lenni 

majd a legutolsó pillanatban, 

mielőtt itt a vég, a fulladás! 

Csak még egyszer, mélyen, hadd szívjalak 

magamba, és egy könnyed kifújás 

után maradj ereimben zúgás, 

legkisebb sejtjeimből át vénán, 

szívet éltető vágy-megmaradás, 

cseppnyi létezés, örök emlékmás! 

 

 

Szívkéreg 

 

Van is talán, meg nincs is. 

Lehetne, és ma mégsem. 

Ördög súg, Angyal inti. 

Szívemen nő a kéreg. 

 

Szakadok, mindig vérzik. 

Foltozom, de mit érek? 

Túl vastag a heg, fénylik. 

Létezem, mégsem élek. 
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VEHOFSICS ERZSÉBET: FÉNYEVŐ  
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PETRES KATALIN  
 

Keresztem 
 

A fény és a sötét, 

az ég és a pokol, 

égő tűz, hideg jég, 

ellentétek harca: 

ez a lét, hit és kétség, önfegyelem és kísértés, 

lélek és test megvívja örök, ádáz küzdelmeit, 

nem kaphatod igaz hited előre csomagoltan, 

mégis lelked mélyén 

makacs magja ott él, 

mit földbe vetettek, 

várja az éltető esőt, 

a sugárzó napfényt, 

a gyomláló kertészt, 

léted felismerését, 

hordjad keresztjét! 
 

 

Születésnapi előzetes 
 

Hatvankét éves leszek én – 

áprilisi meglepetés, 

             talán 

             talány. 
  

Árral szemben megtanultam 

úszni, eddig fent maradtam 

               minden 

               vízen. 
  

Hatvanegy évem ráncait, 

szarkalábaim táncait 

               gyűröm, 

               tűröm. 
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Lett énbelőlem oktató, 

most már billentyűkoptató 

                 digi- 

                 dili. 

  

Voltam rég gyermek könyvtáros, 

békéjére visszavágyom. 

                  Az ám, 

                  babám! 

  

 Történelmet tanítottam, 

magyar nyelvet és irodalmat, 

               szép volt, 

               rég volt. 

  

Az angol nyelvre váltottam, 

már nagyon sokat változtam. 

                Úgy ám, 

                druszám! 

  

Verseimet felvállaltam, 

a döntésem meg nem bántam: 

                írok, 

               bizony! 

  

Keresztem súlya nagyra nőtt, 

szívem januárban összetört. 

                 Sírban 

                 fiam. 

  

Rád bízom jövőm, Istenem! 

Sorsom miatt nem fő fejem. 

                Tied 

                hitem. 
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Pundurka 

 

Laza futóhomok 

a talpam alatt, 

kapaszkodnom 

kellene. 

 

 

Tűzrakás 

 

„Jótékony a tűz ereje, 

Amíg az ember bír vele…” 

(Schiller) 

 

Réges-régen a nagy cserépkályha 

– gyermekkorom óriás csodája – 

büszkén uralta a szobánk sarkát. 

Imádtam, ha a tüzelőt bekészítette 

a kis barna széken ülve édesanyám. 

Arcán a pattogó tűz fényét, 

szívemben őrzöm a képét. 

Most hideg téli estéken 

én küzdök a kandallóval, 

őrzöm a tűz működését, 

csípi olykor szemem a füstje, 

mikor újra kell töltenem, 

szemembe gyűlő könnyek 

őt idézik fel lelkemben. 

Kuporgok az áradó melegben, 

fürdök a régi szeretetben. 

Felvillan olykor riadt arca, 

mikor kipattant a szikra… 

Haragosan parancsolt hátrébb: 

„A tűz, lányom, nem játék!” 

Harminchét éve nem hallom hangját… 

őrzi minden melegen izzó parázs… 
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PÉTERINÉ JENCSKI ERZSÉBET 

 
Égi háború 
  

  A görögök istenei az Olümposzon laktak. Tizenketten. 

Volt, aki állandó lakója volt a hegynek, mások csak „idősza-

kosan”.   

 – Márpedig úgy lesz, ahogy én mondom! – dörögte Zeusz 

két villámlás között. – Az emberek nem hallgattak szavamra. 

Nem ügyeltek a Földre, dorbézoltak, hangoskodtak az erdőkben 

is, esztelen fakivágásokba kezdtek, elűzték az állatokat, szemetel-

tek mindenütt, a műanyag ellepi a tengereket, megfulladnak tőle a 

halak, egy év alatt sem bomlik le rendesen, van, amelyik négy-

száz év alatt se… 

  Héra felkelt a fotelból, és békítően mondta:   

– Az eget talán még nem tették egészen tönkre. 

Egy-két űrhajójuk bolyong a világűrben, de néhány elszaba-

dult kisbolygó között már földi szemetet is találtunk.  

 Jó lenne időben megállítani a Föld népét! De ne légy hozzá-

juk túlságosan szigorú, drága Zeuszom! Olyanok, mint a kis-

kacsák: nyüzsögnek, kíváncsiak, mindenbe beleütik az orrukat. 

Féktelenek. És butuskák. 

  Pallasz Athéné közbeszólt: 

 – Azt mondom, meg kell őket büntetni! Ezeknek már nem 

számít a figyelmeztetés. Már isteneiket is igyekszenek elhagyni. 

Nem hat rájuk a szép szó.  

 Hiába végezték azt a sok iskolát, nem okosodtak. A tudomány 

elsuhant mellettük, csak néztek utána. A Nobel-díjat megha-

zudtolva a tudás helyett a mammont imádják. A pénz az iste-

nük. Még templomokat is építettek a pénzüknek. Banknak ne-

vezik. Néhány csaló gazember meg a Föld aranykészletét lopta 

el. Háborúkat robbantanak ki, halomra ölik embertársaikat. 

Vezetőket választanak maguk közül, aztán meg nem hisznek 

nekik. Azok meg elfelejtik, hogy az emberek megbíztak ben-

nük, és csak a saját hasznukat nézik, nem megbízóik javára 

dolgoznak. 
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  Zeusz kiengedett egy újabb kanyargós, cikázó villámot a zse-

béből, és így szólt: 

– Lányok, lányok, mi ez a heveskedés? 

  Héra felnézett egy szikla mögül az ég felé, és folytatta:  

 – Mások a mesében hisznek. Várják a sültgalambot. Álmokat 

dédelgetnek, a felhők felett járnak. Verseket írnak. Énekelnek 

és táncolnak. Az asszonyok nem tudnak főzni, a mosást gépek 

végzik, a gyermeknevelést szinte senki… 

  Pallasz Athéné félbeszakította a monológot:  

 – Nézd, Zeusz, már a villámokat sem tisztelik, fényképezik 

veszettül, aztán felteszik a Facebookra. A mennydörgésed hal-

kabb, mint az ő kiabálásuk, elengedik a fülük mellett.  

 Régen dolgos asszonyaik ma már nem ismerik azt a szót, 

hogy „rokka”. Nem tudnak kaszálni, kapálni, nem vetnek, nem 

is aratnak.  

 A kertekben a fűnyíró az úr. A selyemfű. A virág. Sehol egy 

zöldségeskert, sehol egy siló. 

 Állatot csak szórakozásból tartanak. Szerencséjükre van né-

hány nagyobb gazdaság, mert különben éhen halnának. 

  A természet szenved. Olvadnak a jéghegyek, pusztulnak a 

jegesmedvék, fókák… 

 Zeusz megállította a szóáradatot, az asztalra csapott:  

 – Csend! Gondolkodnom kell! Lehet, hogy igazatok van.  

A Föld népe most leckét kap. 

 Olyan veszedelmet szabadítok rájuk, amilyet még nem lát-

tak. Majd meglátom, mire mennek a nagy gőgjükkel! 

  Nézzétek, lányok, a markomban ez a picike, emberi szemmel 

nem látható vírus. Felültetem egy villámra, és ledobom a Föld-

re. Figyeljetek csak! Ne gyertek közelebb, nehogy megfertőz-

zön benneteket is! 

 Én itt állok, ezen a kiugró sziklán, és majd elmondom, mit lá-

tok. Ha észreveszik magukat a földiek, ha imádkoznak, vissza-

mennek házaikba és magukba szállnak, visszahívom a vírust. 

Ha nem… hát… – nem fejezte be a mondatot, csattant az ég, 

dörgött, villámlott, és lezúdult a tavaszi zápor a Földre. 
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PLÓSZNÉ PAPP MÁRIA  
 

Ha túléli! 

 

 A kórház 3. emeletén volt a felvételi iroda, a műtő, és a kór-

házi szoba is, ahova igyekezett. Műtét várt rá. 

 Pár nap csak, muszáj túllenni rajta, ha azt akarta, hogy a rák 

ne eméssze fel a testét. 

 Már tavaszodott, éppen a nemzeti ünnepre készült az ország. 

Március 15. most péntekre esik, már megint hosszú hétvége 

lesz, mire annak vége, már ő is túllesz a műtéten. Most még 

csak 13-a, szerda, és másnap lesz a nagy beavatkozás. 

 Az onkológus azt mondta, hogy a legkíméletesebb módszer-

rel, laporoszkópiával távolítják el a beteg testrészt, talán még 

éppen időben. 

 Nem akart gondolkodni. Kint hiába harsogott a tavasz, nem 

jelentett semmit, nem érintette, nem várt sem rosszat, sem jót, 

olyan üres volt az agya. Évtizedek salakja szűkítette az ereit, a 

vérnyomás uralta és sanyargatta a testét. Mi van, ha nem bírja 

az altatást? Hiszen előzőleg is úgy volt, műtét után alig tudott 

szíve visszalendülni a szokásos ritmusra. 

 A liftet mindig is utálta. Émelygett benne. Most sem szállt 

be, elindult a lépcsőkön fel gyalog. A hatalmas táska húzta a 

vállát, nem baj, ez is kibírható. Nem számolta a fordulókat, 

bement a folyosóra. Letette a pakkot. Széjjelnézett. Nos, ez 

még csak a 2. emelet volt, menni kell még kicsit. 

 Akkor vette észre az egyik vizsgáló előtt ismerősét. Ott ült és 

várt valamire. 

 Odament. Régi jó barátok voltak, iskolatársak a gimiben, 50 

évvel ezelőtt. Több is volt az talán, mint barátság! Az is mind-

egy már! 

–  Mi történt veled? 

 – Hová igyekszel? – egyszerre szólt a kérdés, aztán meleg 

mosoly terült szét arcukon. Hallgattak is kicsit, diákok voltak 

megint, talán egy régi kiránduláson, Debrecenben, csónakáz-
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tak a tavon, suhant az evező, és szűk volt a tó a képzeletnek… 

mert kimondani nem lehet a fiatal szív szárnyalásának hatal-

masságát. Most meg? Idősnek edződve, egy kórházi folyosón, 

egyikük műtét után, a másik műtét előtt. Mindkettő egyedül… 

bár egyikük várta a társát, hogy hazaviszi, a másik egyedül ér-

kezett, mert ő már mindenkit elveszített. Igaz, két barátja, egy 

házaspár, szívesen behozta volna, de ő visszautasította. Inkább 

majd haza vigyetek! Gyertek értem, ha túlélem! Akkor jobban 

rá leszek utalva. Most még be bírtam jönni. Most még… 

 Aztán ültek ott egymás mellett, kedvetlen és „élettelen”. Kí-

vánták a jót, a jó egészséget, a jobbulást. 

 Indult, az odébb hagyott fekete táskát felvette, még egy inte-

getés, amaz kísérte szemmel, és az a kék szem ott maradt ké-

sőbbre. Az a búzavirágkék tekintet, egy jó baráté. Ő volt a 

lenhajú és búzavirágszemű pajtás. Titokban hívta így. A másik 

nem tudta. Csak később látta meg egy fénykép hátulján egy ta-

lálkozón ezt a felírást. És csodamód meghatotta. 

 Most már mindig így lesz? Hol van a boldog idő? Az a túl 

régi, négy szép év! A ballagáson is egymás mellett mentek, ő 

szélen, barátja középen, vitte a szalagokkal díszített zászlót, 

rajtuk ünneplő, fehér ing, nyakkendő, meg csipkeblúz, szok-

nya, fekete, mini, szál szegfű, ajándékkönyv és oklevél. Mind-

ketten kaptak oklevelet, jó tanulók voltak, előttük az az élet, 

ami most mögöttük. 

 Ahogy eltűnt alakja a lépcsőfordulóban, úgy tűnt el a pilla-

nat. De furcsamód új erőt adott. 

 Aztán rostokolás a felvételi iroda előtt, majd kapott egy szo-

bát, háromágyast, de nem volt benne senki. Mindenkit hazaen-

gedtek az ünnepre, akit lehetett. 

 Csend. 

 Egy csomag kekszet hozott, de vizet nem. Gyorsan ment a 

büfébe, míg nyitva, vizet venni négy napra, tudta, hogy szom-

jas lesz, mert ő mindig „szomjas” valamire. Legalább az le-

gyen, legalább inni lehessen! Ha túléli! 
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Ki az orvosa?  

 

 – Ki az orvosa? – kérdezte korábban az írnok a felvételi 

irodán. 

 – Nem tudom. Nincs orvosom. Nem ismerek itt senkit. 

 – Na, akkor majd lesz! – válaszolta egy űzött nővér. És lett. 

 Amikor kora reggel ágyat kapott az intenzív osztályon, infú-

ziót kötöttek karjába, s alig telt pár perc, egy mosolygós fiatal-

ember állt meg az ágya végénél. A doktor. Nevén szólította, 

közelebb ment, hogy kezet fogjon, bemutatkozzon, és olyan 

volt az a kézfogás, mint egy simogatás. Mert nem engedte el 

az idős kezet, míg beszélt, egy percre sem, sőt, a mosolygás 

sem tűnt el arcáról. 

 – Nem lesz semmi baj, ne tessék félni! Most elmondom, mi 

fog történni. – És elmondta. 

 Talán a nyugtató injekció, vagy az infúzió hatása volt, de 

nem, inkább az együttérző, emberi magatartás a doktor részé-

ről, hogy olyan nyugalmat érzett, mintha nem is műtétre 

menne. 

 Aztán olyan gyorsan történt minden. Megállt az idő. És ami-

kor felébredt a mély altatásból, már újra az intenzíven volt. 

Kinyitotta a szemét, és az első, akit meglátott, a mosolygós 

doktor volt. 

 Túlélte! És itt ez a fiatal orvos, a huncut szemével, és amit 

mond is, azt jó hallani: 

 – Örülök, hogy felébredt. A műtét sikerült. Kivettük, amit ki 

kellett venni. Most már jöhet a gyógyulás! 

 – És ami bent maradt doktor úr, az rendben van? 

 – Ott belül már minden a legnagyobb rendben van! 

 – Óh, köszönöm szépen! Hogy énnekem milyen kedves, jó 

doktorom van! 

 Nos, hát túlélte, és minden rendben van. Mert egy kedves or-

vos volt az őrangyala ott, akkor, március idusán. 

 Az intenzív szoba hideg hófehérsége melegen ölelte át. 
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REMÉNYI TAMÁS 
 

Sodrásban 
 

Én vagyok a folyó, mely’ hozzád ragaszkodva ölellek, 

Te vagy a partom, kit csobogásom szóval tart, 

Mi vagyunk az élet, s benne örökre követlek, 

Sorsunk a fennmaradás, ahol Ő felénk nyújt egy védő kart. 

 

Te belőlem lettél, s én belőled csörgedezek. 

Én követem csodálatos alakod, mellyel hozzám simulsz, 

Fények csillogó tükrét tartom a testemen, 

Míg benne a természeted szépségén ámulsz. 

 

Lelkünkben hordozzuk a szeretet szépségét, 

Nélküle oszlásnak indítana minket az enyészet, 

Mint a végtelen, ami tárt karjai közé várja szerelmét, 

Úgy rohan felé a fáradhatatlan idővel a képzelet. 

 

Partom méhe kitárulkozik a fényekben gazdag térben, 

Forró ölelésed közepette tengered részévé válok, 

Lágy szellő fújta hullámaimmal tovább simogatom tested, 

S idővel a földrészek és óceánok szívében végleg megállok. 

 

 

Sodrásban (Irány a jövő)  

 

A ma nem lehet még a holnap léte,  

Hiány a jövőbe látó gondolat.  

Tömegek sodródnak, s velük a béke:  

Gyilkoló jelen… Jövő az áldozat.  

  

Földünk a létezésnek lehet fészke:  

Szüntessük meg mind az álmokat?  

Szeretet áramoljon, s lelke fénye  

Világítsa meg a sötét gondokat!  
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Egykor tán majd újabb napra ébredünk,  

A hajnal felénk sodorja a reményt,  

S mindenki szívébe hitet kovácsol.  

 

A boldogság ölelése lesz létünk,  

Ha az ember becsül minden eredményt,  

S a jövőnek élhető hazát ácsol.    

 

 

Megmenekültem 

 

Sodor az ár, már szirének dalolnak, 

Hét ágra süt a nap, szédül a fejem, 

Szemem tükre benne vész a homályban, 

Vitorlavászon-darab a kezemben. 

 

Duruzsol a déli szél, nincs nyoma partnak, 

A fáradtságtól lecsukódik szemem, 

Oázist álmodok sivatagban, 

Karaván vonul át a nagy dűnéken. 

 

Ébredéskor a hold fényében fázok, 

Már parton vesztegel a kis vitorlás, 

Töprengek: velem vajon mi is történt? 

 

Érzem, a lét, nemlét között ingázok, 

Újból vízre szállni csúfos bitorlás, 

Hallgatnom kéne a sorsra időnként! 

 

*** 

Ajánljuk a VERSLISTA YouTube csatornáját,  

ahol több száz Verslistához kapcsolható írás videofelvételét  

nézheted/hallgathatod meg: http:/youtube.hu/Verslista  
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REMÉNYINÉ MARICZA ADRIENN ANNA 

 

A múlt 

 

 Álmodik a lét: felhők mögül kivillan a fény. A Földön ébred 

az élet, fák lombját fújja a szél. Remeg a széltől millió falevél. 

Lehull a fáról a lomb, szétterül a földön szőnyegként. Élek én 

is, mint szél fújta falevél, egy pillanat a lét, amikor a szélben 

úgy szállok, mint haldokló levél. Szembeszállok a víz erejével 

is, mint minden, mi él. Hol küzdök ellene erős karcsapásokkal, 

s én szabom meg irányát. Hol hagyom, hadd soroljon kedvére: 

el kell hinnie, hogy legyőzhet engem, mert ő az erősebb. Aztán 

elengedem magam, s játékosan a hullámra ráfekszem, és a 

boldogságtól hangosan felnevetek: én győztem. Lát most en-

gem az égbolt, s velem együtt örvend a sikeremnek. Kertem az 

egész Föld: színes virágok bontanak szirmot, és árasztanak 

mézédes illatot, hogy engem, az embert boldoggá tegyenek. 

Az idő sodrásában a Mindenség is velem nevet. 

 

 

A jelen 

 

 Az idő sodrásában a Föld velem, az emberrel együtt nevet. 

Az emberrel, aki virágoskertté varázsolja a Földet. Sokan azt 

mondják: túl sok a kert. Ők inkább tiszta vizet, friss levegőt, 

kevesebb szennyes füstöt, munkát és kenyeret szeretnének. 

Háborúból, járványból, gyászból kaptak már eleget. Ám van-

nak még nyugodt kertek, ahol még élni lehet. A kertben egy 

padon ül egy idős nő és férje. Velük beszélgetek. A nő egykor 

szép lehetett. Ma is vonzó, de arcán s termetén nyomot hagyott 

az idő, a munka és a történelem. Mégis boldog, hogy nem ke-

rülte el a szeretet és az édes szerelem. Míg így mesél, férje ke-

ze az övére téved, szemükben még csillog a szerelem. Az élet 
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megpróbálta őket, de nem törtek meg. Életük minden pillana-

tát rögzítette a lelkük. Képek, mozdulatok, érzések, színek, il-

latok, felhalmozott tudás és tapasztalat, mind ott vannak, 

együtt élnek velük. E kincsestárba bekukkanthat bárki, akiket 

a szeretet és az érdeklődés vezet. A tavaszi szellő simogatja 

hajtincseiket, ahogy egykor szerelemmel érintette kezük társuk 

dús haját. Örömmel csillogó szemük, szavaik a gyermekek, 

unokák, dédunokák kacaját idézik. A reggeli harmat egy 

könnycsepp, amit valaha élt szeretteikért ejtenek, akik már 

várnak rájuk túl, az élet kapuján. Ám utódaik boldogan élnek 

még egy-két évszázad erejéig, s őrzik, amit az elődök a régi 

szép világból még megmenthettek nekik. 

 

 

A jövő 

 

 Forog a Föld, változik a tér, telik az idő, pereg a film. Fények 

villognak, lesújt a sötét. A nap alkonyatkor nyugovóra tér. 

Nincs teljes fény, és nincs üres sötét: pereg a film, terem a lét, 

sodor az élet, végtelen időben véges a szép, mert sodor a lét. 

Kamera zúg, zavaros a kép, megáll a gép, kimerevedik egy 

kép, feliratjel jelzi, mikor készült a kép: XXI. század. Akkor 

volt még lét, volt tavasz és ősz, perzselő nyár és hosszú, fa-

gyos tél. Voltak gondok, volt félelem, de az élet élni akart, és 

volt még lét. Volt szerelem, család és égő gyűlölet. Felperzsel-

ték a Földet, de kék volt az ég, és a nap szórta a fényt. A képen 

egy kertben, lombos fa ágán madárpár őrizte két kicsinyét. 

Mozdul a kép: a kertben a padon egy lány és egy fiú fogja 

egymás kezét. Arcukon mosoly, csillog a szemük, felidézik a 

múlt emlékeit, és áhítják a jövőt. Villanás, majd eltűnik a kép. 

Mi történhetett? Akkor a Földön megszűnt az élet? Nem! Az 

nem lehet, hiszen mi most is élünk, és virágoskert a Földünk. 
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RIBA ILDIKÓ 
 

Dongó 

 

Hajnali napsugárban 

harmatos virágon megcsillan 

dünnyögő dongó 

átlátszó, törékeny szárnya. 

 

Tovalibbent társa, 

elcsalta halványlila mályva 

büszkén ülő virágú, 

lágyan ringó szára. 

 

Dundi kis teste alatt 

hajlik a kelyhe, 

úgy öleli, mint erdei 

manó kicsi keze. 

 

Szívogatja nedvét, 

várja szerelmét, 

itathassa végre vele 

édes nektár levét. 

 

 

Szeretni 

 

„szeretni jöttem” 

fényt gyújtani a sötét 

ölelésében 

 

„szeretni jöttem” 

kedvesem szoríts nagyon 

a hideg éjben 
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Gondolatjáték 
 

Ha véletlen találkoznék veled, 

nem tudom, mit mondhatnék neked. 

Csak állnék, és nézném a két szemed, 

és nem tudom, mit mondhatnék neked. 
 

Ha véletlen találkoznál velem, 

mit mondanál nekem? 

Állnál és néznéd a szemem, 

s mit mondanál nekem? 
 

Elveszett ködös évek, 

elképzelt élet emléke 

nem fáj neked. 

Továbbmennél csendesen. 
 

Csak állnék, és nem néznék semmit sem, 

továbbmennél, hátad eltűnne a sötétben. 
 

 

Mit is…  
 

„mit is mondhatnék 

ha már nincs miről beszélni? 

ha már csak a csendbe-gubózva 

lehet élni?” 
 

mit is mondhatnék 

ha csigaházamba bújva 

bántások elől jó szót keresve 

próbálok még élni 
 

mit is mondhatnék 

ha megalázottan már 

nem vágyom másra 

csak békességre 
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mit is mondhatnék 

ha félig elfelejtve 

nem is akarom hogy 

megtaláld kidobott 

érzéseimet szánalomból 

 

 

Tavaszoló  

 

alkonyatban felhők alatt 

elszaladt a tavasz 

 

ruhája nálam maradt 

bánatában sírva fakadt 

 

könnye hullott záporozott 

sok kis virág rügyet bontott 

 

napsugár rá köntöst adott 

szivárványból masnit kapott 

 

tündökölt és ragyogott 

tó tükrében mosolygott 

 

 

Elmúlás 

 

Szövegfoszlányok járnak 

fejemben: 

persze, kedvesem, 

amíg élek, téged, soha. 

Kopott szerelem, 

ha múlsz, legyen 

sírodon kék virág! 

Fájhat az elmúlás. 
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SÁRVÁRY MARIANN 

 
A magány nektárja (parafrázis) 

 

Ó, Covid-hónapok hosszú érája: 

vastagon fogy az internet, 

a képernyő miatt romlik a szem. 

Gyors séták három és négy között, 

mielőtt a tilaloméj beköszönt. 

Újabb egyforma nap letelt, 

s te arra gondolsz: mennyi ilyen 

lesz még hátra? Jaj, meg-megáll 

a láb, mert fél, hogy sírba téved. 

Mondd, láttál-e már telt 

borospohár szélén olajos karimát 

lassan odaszáradni?  

S figyelted-e: a sűrű nedű 

mily biztosan, mily vágyakozva 

tapadt az üveg hasára? 

Így tapad az éjszaka magánya 

beléd is, majd a nappalé is, 

és egyre a következőké is 

minden rostodba és eredbe, 

mígnem egy kedvetlen esten 

a részegségig itat át, 

hogy inkább lennél te nektár 

valamely isten asztalán 

az Olümposz magasán.  
 

 

Hulló évek elégiája (parafrázis) 

 

Higgyem, tündérek hada szállt át, 

amerre jártam, s hullott éveim 

sorát sorra felkutatják, 

sima redőkbe simogatják, 
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mosolygó arccal óvatosan 

fújják be újra gyémántporral, 

ápolgatják és megnövesztik, 

egyenként gyűjtik s összeadják, 

s mikor elkérem, visszaadják. 

 

Nekem e remény most az újság, 

sűrített, mély, élet utáni vágy, 

egyetlen kérdés, nagy dilemma: 

a magány legyőz, vagy én őt? 

Ifjak voltunk, élünk, igyekszünk 

s – nem segít elixír – megöregszünk. 

Értékes hónapok csak suhannak. 

Miket csinálhattam volna… 

Vigasztalj verssel, örök Múzsa, 

hazudd a szépséget igéző mesékkel! 

 

Ami azelőtt lomb lehulltán 

fogott el, az ma napok múltán 

egy-egy virág hulltára támad: 

bizsergő, halk napvégi bánat 

a magányomat lankadtra fújja, 

márciustól bezárt mélabúja. 

Az életvágy, mi rég eltörött, 

annyi új tervvel eltöltött 

hirdetvén: új út, új élmény lesz, 

a Nap csókja mégis áttelelt.  

 

 

Covidballada 2020-ból (parafrázis) 

 

Régi szelíd esték, ti is emlékké nemesedtek! 

Utazásokkal és élményekkel koszorúzott, 

tündöklő időszak, hova merülsz a feledésbe? 

Elmúlt a május, boldogan lélegzem fel a kényszerű       

karantén alól, végre kimerészkedem: 
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sétálok elnyomott félelmeimmel kesztyűben. 

Meddig lélegezhetünk fel, novemberben maszkot fel? 

A kihalt utcákon élő emberek, még nincs tömeg, 

a biciklisáv a körúton sok bosszúságot okoz,  

én gyalogolok, négy fal között olvasok és írok. 

 

Ajándék ez a nem várt nyugalom nekem. 

Zsűri, hátha megjön az ihlet is! 

Önálló kötetem itt virít mellettem. 

Írok azért, s úgy élek e kerge világ közepén, 

mint az orosz rulett nyertese: negatív teszttel.  

Az álom hullongó sötétje meg-megérint, 

árnyékom sötétje rám tekint, 

csillogó gondot ringat magában arról, 

hogy sohasem telünk el a csóktól. 

Irul a naptól már a szikkadó bogyó. 

 

Köszöntsd a napot, mert most még 

felé fordulva állunk, arcunkat odafordítva, 

süsse, csak süsse, egyre süsse! 

Napjaim tetején ülök, onnan lóg a lábom. 

Hajamon csillan a fénye, ahogyan felragyog. 

Repülő zúg az égen hosszú kihagyás után, 

Kondenzcsíkja hiteti el: várj, nemsoká  

te is elhagyod a Jász utca – Frangepán négyzetét. 

Eddig meleg szobámban fagytam meg a  

magánytól, most langyos eső csorog szerteszét. 

 

Ajánlás 

Nevetni kész a tér, mosolygós és ledér, 

Kínálja magát a szék: ülj le, gyere, egyél! 

Fiatal felhő bontja fönt az övét, a vágy kibomlik, 

a nap nevetve szamárfület mutat, nem tombol 

már a korona, az élet harapja az élményt. 

Harmatos éjben elringat az álom, továbbszalad, 

De kérjed a vírust, legyen irgalommal!
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SHILA KEERU 

 
Szülői jó tanács 
 

Az én poharam mindig félig tele van 

Pedig kulcsos gyerek voltam egy panelban 

Büntetésből álltam százszor is sarokban 

Ilyenkor eltűnődtem, mi van még talonban 

A pofonok nyoma elmúlik két nap alatt 

És a jóra, szépre optimalizálom magamat 

Jegyezd meg, édes fiam, szülői illemtan 

Az én poharam mindig félig tele van 

 

 

Bűnös vágy 
 

Érted lennék én léha,  

bűnös, szajha 

csak lélegzeted vérem 

lüktetését űzze, hajtsa 

leheleted nyakamon  

földhöz szögel 

úgy érezlek, mint selyemköpeny 

mely körülölel 

tested éhező vágya  

szemedben sóvárogva ég 

eskümet szegve venném  

annak minden ígéretét 

 

 

Icipici felleg 
 

Icipici fellegek úsznak az égen 

Icipici szösszenet száll fenn a légben 

valami kis apró bodor a kékben 

óriás felhővé válik e képen. 
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Icipici cseppek hullanak az égből 

Icipici szösszenet száll el a fényből 

sötét fekete lesz a világoskékből 

rút vihar kerekedik a szépből. 
 

 

Lélektelen jövő 
 

Csendben egy óra az időt kattogtatja 

Fejemben visszhangzik tompán ütő hangja 
 

Figyelem a jelent, ütemesen múlik el 

Türelemmel, hogy a jövő majd ráfelel 
 

A következő egy kattanással érkezik 

S a jelen-álom elmosódva szétesik 
 

Keveredik régmúlt, e jelen és jövő 

Egészen ugyanaz együtt minden idő 

Miért is érezhetjük őket is másnak? 

A mutatók mindig azonosan járnak 
 

Egy óra az időt kattogtatja valahol 

És az elmúlás harangozó hangja szól 
 

Némaságnak tűnnek a hamvadó percek 

Az óra a fejemben már tovakerget 
 

Az elmúlt évek meglátogattak sorra 

Kegyetlenül a jelent meg-megtaposva 
 

A jövő diadalmaskodik múlt felett 

S a jelen számolja a haló perceket 
 

A mutatók körtánca ha majd megakad 

Hasztalan keresni többé a szavakat 

Ekkor elpattan az óra és az idő 

S egyedül marad a lélektelen jövő. 
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Búcsú 

 

 Az erkélyajtó függönyét fel-fellebbentette a szellő, néha a 

lány bokáját súrolta a finom anyag. A verandán karba tett kéz-

zel állva az erdőt figyelte. Szőkés fejét félrehajtva, merengve 

nézte, és közben fülelte a neszező csendet. Az apró életet csak 

ilyenkor veszi észre az ember, ha egyedül van. 

 A fák körülölelték a kis házat, mint óriás silbakok vigyázták. 

A lombos őrökig köves út vitt, amit színes, apró fejű virágbok-

rok öveztek. 

 Halk, egyenletes léptekkel indult el az úton. Óvatosan lépett, 

hogy ne zavarja meg a harmóniát, ami kialakult körülötte. Leg-

alább kívül legyen meg az, ami belül hiányzik. A szíve a fülében 

zakatolt, a gyomra már több napja görcsösen összerándult. A ke-

zét azért szorította a testéhez, mert amúgy állandóan remegett. 

Egy hete arra várt, hogy mikor fog nevetni már azon, ami történt. 

Soha nem tartott ilyen sokáig még, hogy összeszedje a lelkét. 

 A nagyapjáé volt ez a „lelki-sziget” – ahogy az öreg nevezte –, 

mindig ide vonult vissza, ha valami a szívét nyomta. A nagyapja 

megvigasztalta egyetlen mondatával: – Na gyere, Csipet, etessük 

be a halakat! Mióta meghalt és egyedül kell megbirkóznia az életé-

ben felmerült problémákkal, azóta tudja, mennyire hiányzik neki ez 

a néhány szó, mert nincs, aki kimondja a varázsszavakat.  

 Hosszú évek teltek el, de a horgászbotra még csak ránézni 

sem tudott. Amíg lépkedett, a földet nézte. Már a földúton járt.  

A gondolatai pedig valahol egészen máshol, az előző életében. 

Ugyanis azt tudta, hogy ahol most tart, az válaszút. 

 Megtorpant, mert az út kettészakadt, és neki döntenie kellett, 

hogy most jobbra vagy balra menjen tovább. Félig megfordult, 

de a gondolatai a tetteivel társultak, és ott állt tétován. Nem 

tudva, mit is csináljon. Eltelt egy perc, kettő. Hirtelen fordult 

meg, és lassan lépkedett visszafelé. 

 A tenyere izzadt, a keze elzsibbadt, a feje fájt, és a tekintete, 

amit nem láthatott itt senki, üres volt. Akkor most döntenie 

kell, hogyan és hol folytassa életét. Mérlegelni kell, mi szól 

amellett, hogy elmenjen innen, otthont, hazát váltson, itt hagy-
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jon mindent, amit eddig ismert és kedvelt. Szereti ezeket a tá-

jakat, az illatot, amit az otthon képes csak megadni. 

 A kedves illat ajtaján belépve pedig már tudta, hogy elmegy 

innen. Körbenézett a szobában, mindent alaposan szemügyre 

vett, és így kezdte meg a búcsúzkodást.  

 

 

Ima 

 

Oldozz fel, kérlek, vétkeztem, 

S együtt voltál velem e vétekben – 

Minden bűnhöz kell egy másik, 

Hisz arra vágysz, mire az is vágyik. 

  

Keresztre feszített húr a szívem, 

mely érintésre szétszakad – 

hallgasd vágyó szavam híven, 

az bocsánatod nélkül meghasad. 

 

 

Majdnem szerelem 

 

Utazás mécsvilágnál 

Hívő angyali szárnyakon 

Fellebbenő füstfelhő 

Illó rejtélyes vágyakon 

  

Csend a vendég odabenn 

S a várakozás sóhaja 

Csak toporog a szerelem 

Nem tudja még mi baja 

  

A fénylő fagyos hóban 

Megdermedt fájó érzelem 

Faparázs a kandallóban 

S vele ég a félelem 
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SZ L NETALA 
 

Úgy szeretnék 

 

Úgy szeretnék indulni, 

hogy virágeső hulljon s éljenezzenek! 

Úgy szeretnék hozzád bújni, 

hogy csak rám nézz, s a nagy hegyek 

ködös árnyukkal nékem intsenek. 

 

Úgy szeretnék érkezni, 

hogy az árvizek és a tengerek 

szelíden lábam elé főhajtással térjenek. 

S ha kész a leltár? Az istenek 

többé már soha semmire meg ne kérjenek. 

 

 

Érintésed 

 

Érintésed 

tenger hullámán csillanó 

fény. 

 

Szavad 

réteket borzoló tavaszi 

szél. 

 

Arcod  

néma felhővé málló 

kép. 

 

Titkolt fájdalmunk 

tavaszi esőben konokul 

ég. 
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New York 

 

Súlyos a léptem 

a New York-i, 

óceáni szélben. 

Fáradt utcán 

hontalan lődörög. 

Kukát túr. 

Álmát keresi 

egy falat kenyérben. 

Nullától-huszonnégyig üzlet 

zsúfolt polcai közt 

pultra hajtja fejét 

a szerény haszon, 

mit éjjel ész nélkül tört 

szilánkká egy részeg, 

elszabadult csoport. 

Indiából, Arábiából, 

távoli, ezer-szín világból 

szédült, zajos népek 

házai hunyorogva, 

csukott ablakszemekkel 

némán, gyanakodva néznek... 

rám, ki világot látni jöttem, 

kinek otthona 

e bolygó túlsó oldalán 

megvan még talán. 

Vagy ott már semmi sincs, 

csak a zajos óceán? 

 

A nyüzsögni készülő 

város idegen illata 

sápadtan üzen. 

Fordul a föld velem. 

Hazaváró gondolat 

távoli vízen át 
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érkezik a párás, 

holt-szag légen át: 

Európa vár. 

Talán utoljára 

még visszavár. 

 

 

Mi marad? 

 

Mi marad a nyárból, 

a patak fölé hajló ágból, 

eső-ázott ökörnyáltól  

selymes szivárványból? 

 

Hová lesz a kunyhó? 

S hajamról a némán szikrázó, 

gyermekölelés-ízű hó? 

Hová a vágy, a féltő, a mohó? 

 

Hová bújik este a lélek? 

S hová az érzés, hogy örökké élek? 

Ébredések, érintések, 

hová a „semmitől se félek”? 

 

Hová tart a szél, hová a folyó? 

Mindenütt ott lenni volna jó! 

Mitől lesz a fény oly fakó? 

Hová merülsz el, te süllyedő hajó? 

 

Minden, mi van, minden, mi volt, 

emlékekké fakuló, kihunyó hold. 

Varázsolj arcodra éji mosolyt! 

Légy te, ki végül 

vállat rántva villanyt olt! 
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Te vagy 
 

Te vagy a jázmin illata 

tavaszi érintésben. 

Te vagy a méreg íze 

poharam keserű mélyében. 

Te vagy álmaim sóhaja 

minden meg-nem-élt mesémben. 

Tékozolt órám 

félelem sötétjében. 

Szárnyas fény 

simogató szélben. 

Telhetetlen isten 

mély tenger örvényében. 

Hulló csillag 

vágyaim 

hold-szédületében. 
 

 

Szemedben 
 

Szemedben 

ébred, szunnyad 

tündér-fény álmom. 

Mondd, mivé lesz 

a lélek, 

ha e mámortól 

a végtelen titkot 

kéjes éjjelek 

fátyolán át 

többé már 

nem látom! 
 

*** 

Ingyenesen letölthető irodalmi kiadványok, kötetek a 

Poéta Irodalmi Portálon: http://poeta.hu/ingyenes 

http://poeta.hu/ingyen
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SZABÓ ANIKÓ 

 

Remény 

 

Ó, remény! Tűzszikra kihunyt öröm helyén.  

Rügyet bontogató tavasz zsongva zöldellő tánca.  

Éltető szívdobbanásokban színek kikeleti virágzása,  

mely mosolyt fest, szirmokat, tél után nyiladozó csokrokat.  

Gondolatok érzésekbe fonódott aranyfonalából sző képeket:  

tarka nevetésbe öltözött daloló réteket.  

Remény, patak hűs nyugalma hegyek kőrengetegén.  

Játszva alkotó képzelet, bástyát épít, véd, ereje menedék.  

A remény, mikor hidat emel, átjárhatóvá válik a szakadék. 

 

 

Téli táj 

 

Medrében a víz nem remeg, 

alszik a tó, szendereg.  

Jégtükrén táncolva siklik a fagy, 

s amerre perdül,  

parton ág se rezdül. 

Zúzmarát fúj, hópelyhet szitál,  

körülötte megdermed a táj. 

Tűnődve most minden áll, 

csak a békesség  

lélekmelengető érzése száll. 

 

 
 
 

*** 

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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SZABÓ EDIT IRMA 
 

A Föld ereje 

  

Felülnézetből ördögarcnak látszik, 

gyomrából olvadó magmát öklendez. 

Lávahamut ont és füstöt ereget, 

szarvára tűzi a hitetleneket. 

Tükröt tart a vulkán ördöge, 

bűnös ember mása, nézz bele! 

Tükörképed az a sátáni arc, míg 

orrlyukadból bűz árad, s ádáz harag. 

Sátánkísérlet ez a háborgó pokol, 

hasadékba présel, kínvillámokat szór. 

Földünk ereje már bosszúra szomjas, 

eltüntet mindent, ami műanyag! 

Tisztítja a piszkos anyagiakat, 

özönvízzel mosdik bűn és gyalázat. 

Ember, te nem győzhetsz a természet 

törvényével szemben! 

Lehet földrengés vagy kergetőző tűz, 

Földanyánk szava immár összefűz. 

Hetedhét országban a baj véget ér, 

fénykarú istenünk védelmet ígér! 

Gyógyuljon a Föld, ragyogjon az ég, 

izzó fehérben keressük a fényt! 

 

 

Tisztulás 

 

A természet szélgépe működésbe lépett, 

letarol mindent, ami elmúlásra érett. 

Indulata vad, pörget és forgat, 

kisöpör túlhaladott, hamis képeket. 

Feloldja a megbúvó rejtett félelmeket, 

kitisztítva mindazt, amik belénk égtek. 
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SZABÓ ESZTER HELKA 
 

Takarásban  

 

Itt nem láthat az a borostás alak.  

Egy virágláda mögé lépek a főtéren.  

Elnyomnak egy ásítást a lámpafények.  

Csenevész hársfa árnyékában állok.  

Mindössze Isten tekintetétől félek.  

A tér kockakövein vér fakad talpam alatt.  

Elárulja lépteim. Hiába tudom: nem láthat.  

A Nagytemplom éles sarka után befordulok.  

Szememre harangszó kopog. Még nem föld.  

Az oszlopokban összegyűlt a hallgatás.  

Eltakar önmagam elől a maszkom.  

Le kellett húznom. Nélküle nincs levegőm.  
 

 

Kínrímes 

 

Unom a műkaját nagyon.  

Az élet vágni engem nyakon.   

Muszájból mégis hagyom.  

Faggatnak, mikor jövök haza végleg.   

Minek mennék el Bristolból? Féknek?  

Szupersztrádán száguldani.  

Azt kellene, nem hátul kullogni.  

Innen nem én mondom meg a tutit.  

Visszasírom az ócska Tutti Fruttit.  

A tengeri szél kifújja agyam.  

Álló por a nyárban egyetlen vágyam.  

Kellene még egy normális fogorvos.  

Ez mindet kihúzná, s egy jót golfoz’.  

A pizzériában gyűlnek a Fontok.  

Mázli! Kell a népnek a hot dog.   

Március végétől újra kinyithattunk.  
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Beoltották a briteket, nem rinyálunk.  

Rinyálok így is az AstraZenecától.  

Mikor kapok agyvérzést magamtól?  

Bár a Cliftonról lógnék lefelé fejjel! 

Észrevennél-e? Nem veszejtenél el?  

Érted melózok. Érted szívom a szmogot.  

Kint felejthetsz. Lenne rá ezer okod.  

Megkaptad végre az oltási igazolványod?  

Ciki, ha nem fogadják el a Szputnyikot.  

Az élet vágni engem nyakon.  

Várom, hogy nyissák a határt, nagyon.  

 

  

Közérzet  

 

A sok abortált nap veszélyes hulladék.  

Bebújnak a pelék a tudat felszíne alá.  

Minden kudarc gyengíti immunrendszerem.  

A határidők metszése, mint a kés éle, sikolt.  

Hihetnék az álmaimban, de már meggyilkolták.  

A pelék küzdenek. Nagyított fotón egy részlet.  

Áttelelt falevélként pereg a szó: köz, érzet.  

 

 

Tizenharmadika  

 

egy 1-es és egy 3-as széthasítom a konyhakéssel  

hány órát görnyedtek a levéltárban azok a fura alakok  

szegény ördögök rá akartak jönni miért szerencsétlen  

örülnék ha kihúznák a lottón  

tizenhárom szem mazsolát szórnék a pünkösdi kalácsba  

ugyanannyiszor körbefutnám a tízemeletes háztömböt  

Amerikában nincs 13-as sorszámú lakás sem 13. emelet  

Stephen Kingnek fóbiája van a 13-ától aznap nem dolgozik 

neked is továbbküldeném ezt a lánclevelet  

legyen végre egy kis szerencséd 
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GŐSI FERENC: CSEND-ÉLET 
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SZELES GYÖRGY 
 

Hogy vagy? 
 

 Ez a kérdés századok óta velünk él, hogylétünk után tudako-

zódik elvben, a gyakorlatban viszont egy udvariassági formu-

lává vált, a nyelvünk része lett, egy kis építőkő, talán felnőtté 

válásunk egy kis eleme. Ez a kérdés azt is mutatja, hogy akit 

kérdezünk, azzal a kapcsolatunk közelebbi, hiszen tegező vi-

szonyban hangzik fel ez a kérdés, bár természetesen a magá-

zódó formája is megvan a nyelvben: Hogy van? 

 Általában ennek a kis építőkőnek a helye a nyelv bonyolult 

pagodájában a köszönés mögött helyezkedik el, két ember ta-

lálkozik, ekkor köszöntik egymást, és mindjárt fel is teszik ezt 

a kérdést, érdeklődve a másik fél állapota felől. Elsődleges cél-

ja ennek a kérdésnek a másik fél egészségügyi állapotának 

megtudakolása, kevésbé irányul a családi vagy pénzügyi álla-

potának kívánatos ismertetésére. És erre következik a kérdésre 

adandó válasz, aminek a helyes formája rövid úton ennyi: 

„Köszönöm, jól!” Ha ez a válasz elhangzik, akkor innen kezd-

ve a társalgás szabadabbá válik, esetleg a kérdés megfordul, és 

a másik fél kérdezi ugyanezt tőlünk, és mi ugyanezt a pozitív 

hatást keltő választ adjuk, és ekkor már rá lehet térni a ben-

nünket ténylegesen érdeklő kérdésekre. 

 Ennek a kérdésnek fejlődéstörténete is van, emlékszem, álta-

lános iskolás koromban „proletárosítottuk” a kérdést, a nemesi 

y végződést a kispolgári i betűre változtattuk, és így „Hogí 

vagí” lett belőle. De akkoriban már választ sem vártunk, hi-

szen gyerekek voltunk és nem tudtuk a konvenciókat. De a 

kérdés megmaradt, a rendszerváltás után is, tehát azt a követ-

keztetést vonhatjuk le, hogy ez egy emberi, udvariassági eleme 

lett a kapcsolattartásnak. 

 Kitekintve a világba azt látjuk, hogy ez a szokás nemzetkö-

zivé vált, és minden nyelv magába ölelte ezt a formát, legfel-

jebb a szavak különböznek, de a kérdés célja ugyanaz, hogy 
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van, hogy létezik a másik fél. Az angolban ez a kérdés a be-

mutatkozási ceremóniának is része, kézfogás és neveink elda-

rálása után jön az udvariassági formula: „Kedves Önnel talál-

kozni, hogy van?” Mindeközben egy kis kölcsönös meghajlás 

is megtörténik. Ez az érdeklődés szó szerint a létezésére utal: 

How are you? Az erre való válasz kis építőköve pedig az, 

hogy „Finom”, tehát jól vagyunk, köszönjük kérdését.  

 Más világokban megint csak másképp van ugyanez. A latin 

világokban a létezést a járás képessége határozhatja meg, a 

francia azt kérdezi, hogy „Hogy megy Ön?”, amire a sztenderd 

válasz az, hogy „Jól”. Ez a kérdés is elgondolkoztató, hogy 

csakis az egészségügyi állapotomra vonatkozik ez a kérdés, hi-

szen járni a társadalomban is lehet, ott is sikereket lehet elérni, 

vagy kudarcokba belefutni, az élet szerteágazó. 

 Van még egy érdekes leágazása a francia nyelvben ennek az 

érdeklődésnek, ami úgy szól, hogy „Az megy?” – Ca va? Az 

erre adandó válasz kettéválik, és ezt imádjuk mi, magyarok, 

akik ismerjük valamelyest a nyelvet. Az egyszerű válasz meg-

ismételni a kérdést, immár igenlő formában: „Az megy!” 

Hogy mi is az az, azt már homály fedi, hogy az anyagi állapo-

tunkat próbálja megtudakolni, vagy esetleg ennél pikánsabb a 

kérdés, miszerint birtokában vagyunk-e még a képességnek, 

hogy gyermekeket hozzunk létre, vagy hogy a munkánk jól 

halad-e, vagy akár mindez együttesen. És amit mi szeretünk 

magyarok, az a másik, pozitív válasz, hogy „Az gurul, folyik, 

működik”, franciául Ca roule, melynek a magyar kiejtése egy-

szerűen az, hogy ’szarul’. És ezt ki nem hagynánk. 

 A spanyol nyelvben egy kicsivel nagyobb a választék, mint 

ahogy a territórium, ahol ezt a nyelvet beszélik, is nagyobb, 

nevezetesen egy egész kontinensnyi. Az óhazában, Spanyolor-

szágban ugyancsak felfedezhető a „Hogy megy Ön”, értel-

mezhető úgy is, hogy ’hogy megy Önnek’, hogy mennek a 

dolgai, bár ennek kifejtése egyáltalán nem kívánatos, erre is 

csak az egyszerű „Jól!” válasz adható. Egy alkalommal feltet-

tem ezt a kérdést egy spanyol ismerősömnek: „Hogy jársz?” 

Erre az illető egy grimaszt vágott, és azt felelte: „Gondolom, 
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nem azt várod, hogy azt mondjam, hogy a lábamon!” Ezen per-

sze mindketten nevettünk egyet, és folytattuk a beszélgetést. 

 Van a spanyolban ennek a kérdésnek egy másik variációja, 

ami a magyarban is megvan, csak mi rettenetesen udvariatlan-

nak tartjuk, ez pedig úgy szól, hogy „Mi van?” Dél-Ameri-

kában ez eléggé elterjedt, mindenki használja, és a válasz is 

kötelező: „Jól!” Helye ennek a formának is a köszönés után 

van: „Helló, mi van?” – Jól – jön a válasz, és utána bármerre 

csavarható a szóvirágok halmaza. Argentínában volt szeren-

csém élni egy ideig, és ott is ugyanez volt a kérdés alakja: Hel-

ló, mi van? Ezt kérdezi boldog és boldogtalan, ez utóbbiból 

kicsivel több van, mint az elégedettekből, ezt a kérdést egy-
szer feltettem egy igazi argentin úrnak, amire a kérdezett 

komor arccal rám nézett és azt mondta: „Most vagy azt mon-

dom, hogy jól, vagy elmesélem!” Erre persze nem került sor, 

de jó volt látni, hogy más népek is szenvednek a saját rossz be-

idegződéseiktől. 

 Nem lenne teljes a kitekintés, ha nem említeném meg a Bra-

zíliai gyakorlatot, ott is létezik a „Hogy megy” kérdés, de ott 

megelőző csapásokat mérnek egymásra, és azt kérdezik: 

„Minden jó?” – és erre a válasz ennek a kérdésnek a kijelentő 

módban való megismétlése: „Minden jó!” vagy „Minden jó, 

hála Istennek”. Ez egyébként a pozitív brazil életfelfogás rövid 

leképezése, mivel Braziliában tényleg ez az általános felfogás, 

holott a valóságban ettől azért egy kicsit távol vannak, de ilyen 

az alapfelfogás, és ez számomra sokkal szimpatikusabb volt, 

mint az állandó panaszkodás és sírás-rívás, ami a másik nagy, 

déli szomszédban alapvető. 

 A kérdés fejlődéstörténete napjainkban új értelmet kapott, a 

koronavírus támadásának idején. Ugyanis az udvariassági 

elemet felváltotta az aggódás, a félelem, hogy ismerősünk, ba-

rátunk, szeretteink sora hogy van, elkapta-e véletlenül ezt a 

rémes betegséget, és ha igen, hogy alakul a gyógyulása. Mert 

időközben, itt a második hullám során megtanultuk, hogy az 

egészségünk mekkora érték, melyet nagyon kell védenünk.  
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Éppen ezért meg kell tennünk mindent, ami a mi kezünkben 

van: fertőtlenítés, gumikesztyű viselése, maszk használata, 

kézmosás hazaérkezés után. És mindezek ellenére is megkap-

ható ez az átok, tehát a kérdésnek reneszánsza lett, és valódi 

érdeklődés övezi a kérdést, amikor feltesszük, és a remény, 

hogy barátunk, ismerősünk, szerettünk rendben van, és nem 

éppen az életéért küzd egy lélegeztető gépen, ahol már talán 

ráveti sötét árnyékát az elmúlás.  

 Éppen ezért ez a kérdés kibújt a sztereotípia unalmas formája 

alól, és egyre inkább örömmel és némi aggódással a hangunk-

ban tesszük fel az örök kérdést: – Hogy vagy? 

 

 

Átszövés 

 

Vad vírus van velünk, vele viaskodunk, 

Intésre ispotályba is irányzódunk! 

Rettegő remete romlástól reszket, 

Utolsó undorító utánérzet, 

Sorban söpörte el szeretteinket! 

 

 

Nincs nyugalom 

 

Nyugalmad keresed, óh, oktalan író? 

Nincsen olyan hely, mely nyugalommal bíró! 

Hiszen csak egy van, mi mindig más, 

Ez pedig maga a változás! 

Temető sem az, hol anyóka van, síró! 

 

De hát hol lelhetne a lelked nyugalmat? 

Nézd csak az örök, természeti hatalmat! 

Minden atom mozgásban van, 

Örök forgás az agyunkban, 

Az Úr mozgatja az egész birodalmat! 
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SZOHNER GABRIELLA 

 
Szabadulás 

 

 A luxusház luxus nappalijában az asszony keresztbe vetett 

lábbal üldögélt. Átölelte egy luxusfotel. Kiabált róla az ele-

gancia. A legújabb divat diktálta szűk ceruzaszoknyája, feszes 

felsője jó ízlésről árulkodott. Coco Chanel puha, lágy illata 

lengedezett körülötte. Frissen manikűrözött körmeivel játsza-

dozott.  

 Vele szemben egy idősödő férfi, a kanapén terpeszkedett lus-

tán, fürdőköpenyben. Kövérkés, párnás ujjai alatt halkan pen-

gett egy spanyol gitár. A dallamban nem volt semmiféle rit-

mus. A hangok úgy koppantak a levegőben, mint padlón a tű-

sarok.  

 A nő a vállára omló, szőke hajtincseit kezdte babrálni. Unat-

kozott. Vészes volt a csendessége. Végül felállt, töltött magá-

nak egy italt, belekortyolt a pohárba. Közelebb lépett a férfi-

hoz.  

– Szerinted ez szerelem? Ilyen a szerelem? – kérdezte. 

A férfi hallgatott. Nem nézett fel, tudta, hogy mi következik. 

Várta a vihart.  

– Ilyen a szenvedély? – hajolt közelebb a nő. 

A férfi lassan emelte a fejét. Farkasszemet néztek egymással. 

 – Látom, sikerült elfeledned, hogy honnan jöttél. Kivakarta-

lak a szemétből. Mindent megkaptál, amit csak akartál! – szi-

szegte a férfi. 

A nő felegyenesedett. Nyelve hegyével kéjesen megnyalta a 

szája szélét, szemeit lehunyta. 

 – Tudod még, milyen a vágy? – suttogta.  

– Hallgass! – kiáltott a férfi. 

Az asszony felhúzta a szoknyáját, végigsimította formás 

combjait.  
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– Hol van már az a tüzes tangó? 

Kérdése túlságosan gúnyosra sikeredett.  A férfi felállt. 

– Hallgass! – szólt most halkabban. 

Hangja fátyolos volt, vészjósló. 

 – Tehetetlen vén trotty lettél! – kacagott a nő, és hátat fordí-

tott az urának.  

A férfi szeme elhomályosodott, minden vér a fejébe tolult.  

– Fogd be a szád! Csend legyen! – üvöltötte. 

 Százszor hallotta már ettől az asszonytól, hogy ő mekkora 

lúzer. Eszébe jutott az elhagyott családja, a volt felesége, a fi-

ai. Nélküle nőttek fel, alig látta őket. Ő ina szakadtáig dolgo-

zott, hogy a válás után az új és fiatal feleségnek mindent meg 

tudjon adni. Eszébe jutottak a kétes üzletek, amiket éppen csak 

megúszott, ezért a nőért, akit az utcáról szedett össze. Úri asz-

szonnyá tette, kifogástalanná. Ez a nő, ez a senki, naponta csú-

folódik vele. Egy perc nyugta sincs tőle. 

 Az asszony még mindig kacagott. A férfi ujjai megfeszültek 

a gitár nyakán.  

 Igen. Ő már öreg, már fáradt, már nem tökéletes férfi. Nem 

igazi férfi. A becsmérlő szavakat szinte naponta dobálja hozzá 

ez az átkozott asszony. Naponta ott van a tányérján, le kell 

nyelnie, pedig éppen elég lenne a mardosó önváddal küzdenie. 

Elkeseredett düh járta át teljes valóját, egészen elborult. Nem 

is volt ura már magának. A gitár meglendült a kezében, min-

den erejét összeszedve ütött, azt sem látta, hová, csak a csatta-

násokat hallotta.  

 Később látta az asszonyt, vérbe fagyva. Az utolsó, gúnyos 

mosolya rámerevedett halott arcára. 

– Az angyalok vigyázzanak rád! – szólt a férfi halkan. 

Térdre rogyott. Mellkasából súlyos, ezeréves zokogás szakadt 

fel... 
   

*** 
Képzeld el… irodalmi folyóirat: http://www.kepzeldel.hu 
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TAKÁCS MÁRIA 
 

Elillant fények 
 

csillogott, ameddig csak lehetett 

örömtől sírt, vagy éppen nevetett 

ha színpadra lépett, tombolt a nép 

keze alatt égett a zenegép 

 

hangja megrázta a betonfalat 

extázist keltett néhány perc alatt 

őrült hangulat, ragyogó fények 

kísérték hangját s törtek az égnek 

 

micsoda kavalkád, taps, hangulat 

zenétől áradó mély bódulat 

ritmusra dobban szív, lüktet a vér 

koncert után mi marad, csatatér 

 

aztán csönd... mélyen hallgat a színtér 

sötét a színpad, és ő hazatér 

nem hódol már senki a zenésznek 

csendben búcsúznak elillant fények 

 

 

megbántva… 
 

sokan úgy vélik, mondd ki bátran, mi bánt 

de te úgy érzed, hogy ez lehetetlen 

mert ezzel csak izzítod azt a vulkánt 

mely, ha kitörni kell, fékezhetetlen 

 

annyi minden bánt, és annyi minden fáj 

de kimondani mindezt mégsem lehet 

ha békére vágysz, már nem kell a bűbáj 

hallgatással védheted becsületed 
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hallgatsz, néma a szád, már nincs mit tenni 

a nyugalom kedvéért nem is pörölsz 

próbálod a sok sértést elfeledni 

de emlékedből ki semmit sem törölsz 

 

 

Könnycsepp a sírodon 

 

hatvanhat évig óvtál, féltettél 

bármit tettem, mindig megértettél 

veled voltam, vigyáztam álmodra 

és most könnyem hull árván sírodra 

 

 

csak egy kapu… 

 

csak egy kapu választott el 

mégis nagyon távol voltál 

virtuális öleléssel 

gondolatban átkaroltál 

 

hiányzik már nekem nagyon 

hogy végre megöleljelek 

de nem lehet, és csak hagyom 

hogy távolról integessek 

 

hol vannak a régi képek 

a sok vidám, boldog emlék 

úgy hiányoztok, gyerekek 

nincs bennem más, csak üresség 

 

csak egy kapu... mire elég?  

hiszen olyan messze voltál 

két karom nyújtottam feléd 

szeretlek anyu... így szóltál 
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Magamban hordom  

(Édesapámnak) 

 

elmúlt negyvennyolc év, mióta elmentél 

de a fájdalom még mindig nem tompult 

s a negyven év emléke, amit megéltél 

továbbra is eleven, meg nem fakult 

 

köszönöm neked, hogy édesapám voltál 

hogy úgy neveltél, mint egy jó barátot 

focizni és bokszolni is tanítottál 

és szkanderben legyőztem a családot 

 

büszke voltál rám nagyon, s közben féltettél 

ha gondom támadt, mindig mellém álltál 

nem szidtál, nem haragudtál, megértettél 

és ha bánatos voltam, megtréfáltál 

 

mókázásban nem ismertünk határokat 

sokat nevettünk, énekeltünk együtt 

ha vicceltünk, te nem szabtál korlátokat 

csak csipkelődtünk mindig, és mindenütt 

 

ma már nem sírok, csak némán emlékezem 

visszaidézek minden boldog percet 

bármi történjen, te mindig itt vagy velem 

magamban hordom vidám természeted 

 

 

Kamillámnak 

(Kamilla unokám 19. születésnapjára) 

 

Kicsi, göndör hajú tündér voltál, 

ha csak rád néztem, már mosolyogtál. 

Szemedben csillogott a boldogság, 

bánatomra te voltál orvosság. 
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Két apró kezed, hogyha átkarolt, 

nyakam köré fonta a tegnapot. 

Benned magam láttam, te voltál én, 

bárcsak mindezt még újraélhetném. 

 

Most már a saját utadat járod, 

nem én ölellek, hanem a párod. 

De boldoggá tesz az a gondolat, 

a szoros kapocs köztünk megmaradt. 

 

Minden perc veled, s minden pillanat 

nekem ajándék, az idő halad. 

Más kívánságom talán már nincsen, 

boldog szülinapot, drága Kincsem! 

 

 

Születésnap karanténban 

(Fiam 45. születésnapjára) 

 

csak álltál ott velem szemben 

de én hozzád sem érhettem 

karomat nyújtottam feléd  

s vettem tested üzenetét 

 

ne gyere közel, nem szabad 

távolról iszom szavadat 

csak távolról ölellek át 

és várom végre a csodát 

 

mily kegyetlen ez az élet 

itt vagyok, köszöntenélek 

negyvenöt éve születtél 

nekem mindent jelentettél 
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s csak állunk itt a kapuban 

mindketten bénító maszkban 

szólni nem tudunk, néma szánk 

csak integetés... ez vár ránk 
 

ajándék... érintés nélkül 

levegőbe puszi... végül 

de mind a ketten jól tudjuk 

lélekben kezünket fogjuk 

 

 

A pórul járt fakopáncs 
 

egy kicsi fakopáncs útnak indult 

éhes volt, hát ezért élelmet keresett 

lehet, talán egy kicsit csak izgult 

ez volt első útja, hogy felcseperedett 
 

kopácsolt itt-ott, ahol csak érte 

csak azt nem tudta, hol keresse a nyüvet 

s mint kezdő, már azzal is beérte 

hogy csak kopogtatott, de lám, a fa süket 
 

hol van a finom étek, hol a nyű 

fakopáncsunk egyre csak bánatosabb lesz 

itt nincs kaja, jaj, ez bizony szörnyű 

ezt nem értem! mindez hamis, mi körülvesz? 
 

körülnézett, vajon hogy lehetett 

miért nem talált jó sok finom falatra 

ahol kopácsolt, s ételt keresett 

tévedés volt, s pofon az éhes gyomrodra? 
 

ez nem is élő fa, itt nincs étel 

mérgelődött, jaj, az éhség befolyásolt 

majd tovább repült, korgó begyével 

hisz amit kopogtatott, villanyoszlop volt 
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TÓTH LÁSZLÓNÉ 

 
A kéregető bácsi 

 
 A Fedél Nélkül újságot olvasta, amit igyekszik minden hó-

napban megszerezni. A sok érdekes történet és versek miatt 

nagyon szereti.  Értékes és jobb sorsra érdemes emberek írják 

le történeteiket, emlékeiket vagy éppen álmaikat. Azon elmél-

kedett, hogy mennyire nem ismerjük embertársainkat, és mi-

lyen gyorsan tudunk ítélkezni mások felett.  

 Eszébe jutott a bácsi, akinek nagyon sokszor adott egy kis ap-

rót a Moszkva téren. Ma Széll Kálmán térnek hívják. Mindig ott 

állt a 4-es, 6-os villamos megállójában kis piros pöttyös pohará-

val, nem lehet tudni, naponta hányszor mondhatta el, hogy 

kenyérkére! Mindig tiszta volt és szappanillatú. A fején svájci 

sapka, a keze és körme tiszta, olyan igazi papa volt. Sokan adtak 

neki pár forintot. Egyszer, amikor volt egy szabad délelőttje, ar-

ra gondolt, hogy elbeszélget ezzel a bácsival. A reggeli rohanás 

után ment oda hozzá. Azért akkor, mert tudta, hogy olyankor az 

emberek csak szaladnak, és sokan, hogy letudják az aznapi jó 

cselekedetet, bedobnak pár forintot a feléjük nyújtott poharakba. 

A reggel és délután a legjobb időpont erre. Ezt egy hajléktalan-

tól tudta, mert sokszor előfordult, hogy meg akarta ismerni az 

embert, akit a sok utcán töltött idő és az életvitele annyira meg-

változtatott, hogy a társadalom perifériájára került. Sokféle éle-

tet megismert, és próbált segíteni, amikor és ahogy tudott.  

 Odament a bácsihoz, és kedvesen beszélgetést kezdeménye-

zett. Megkérdezte, hogy van-e kedve egy kávét elfogyasztani 

vele a közeli presszóban. A bácsi csak mosolygott kedvesen, 

ment szívesen. Amikor leültek az asztalhoz, nagyot sóhajtott, 

lehajtotta fejét, és kérdezés nélkül elkezdte mesélni az életét. 

„Tudja, kedves, én nem vagyok hajléktalan, se igazi koldus. 

Van egy kétszobás kertes házam Pécelen, ott lakunk ketten az 

én drága jó Zsófimmal már negyven éve. A kertben terem egy 

kis zöldség, gyümölcs. Jól elvagyunk, nekem ő volt az első és 



SODRÁSBAN 2021 

 

188 

igaz szerelmem. Van egy fiunk és két unokánk, akik már hu-

szonévesek. Ők messze laknak tőlünk, és nagyon ritkán talál-

kozunk. Akkor is szemrehányást kapunk tőlük, hogy nem tu-

dunk nekik több pénzt adni. Pedig igazán spórolhatnánk, mire 

költjük a nyugdíjunkat? Az öregeknek már nincs annyi min-

denre szükségük, mondta legutóbb a nagyobbik fiúunokánk. 

Bezzeg a barátjának nagyszülei minden évben odaadják neki a 

külföldi nyaralásra a pénzt, most fogja kicserélni az autóját, és 

abba is beszállnak, mert ők igazi nagyszülők, ők tudnak spó-

rolni!  – A mamáék nem. Hát ez van! Nekem ez jutott – mondta 

gúnyos megvetéssel. Soha nem fogjuk elfelejteni azt a látoga-

tást. A fiam is csak bólogatta a fejét. Mennyire elfelejtette, 

hogy az első lakást mi vásároltuk nekik! Zsófim az utána kö-

vetkező napokban csak sírt és sírt. – Papa, találjunk már ki va-

lamit! Én is csak törtem a fejem, hogy honnan tudnánk valami 

kis pénzhez jutni. Tudja, kedves, van nyugdíjunk, csak az arra 

kevés, hogy flancos utazásra és autóra tegyük félre. Nagyon 

sokat dolgoztunk mi az asszonnyal. A kis otthont, amiben min-

dennapjainkat éljük, azt ketten építettük, mindig csinosítgatjuk, 

szépítgetjük, amennyire tehetjük. Egyszer ebéd után bekapcsol-

tuk a televíziót, és a riporter hajléktalanokat és kéregetőket kér-

dezgetett az életükről és arról, hogy mennyi pénzt tudnak így 

keresni.  Amit ott hallottunk, hihetetlen volt számunkra, munka 

nélkül is lehet ennyit keresni? A riport után sokáig gondolkoz-

tunk. Este Zsófikám sírva mondta: –Te, papa, ha felmennél 

Pestre, ahol senki sem ismer, és megpróbálnál te is az emberek 

jóindulatában bízva egy kis plusz pénzt keresni, akkor tudnánk 

Zalánnak adni legalább a nyaralásához. Ha nem leszünk, hátha 

jobb szívvel fog majd emlékezni ránk.  

 Tessék most ebbe belegondolni, mit éreztem. Hogy szeressen 

az unokám, adjam koldulásra a tisztességben megőszült öreg 

fejem? Nehéz napok és éjszakák következtek, mire szépen ki-

gondoltunk mindent. A szomszédoknak mit mondunk, melyik 

vonattal hová menjek, hol legyen az állandó helyem, ahol még 

véletlenül sem találkozhatok Pécelivel. Most itt vagyok, tessék 

elképzelni, már csak pár hét, és meglesz az összeg, amit gon-
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doltunk. Mondtam az én Zsófimnak, hogy az emberek jók, 

nem annyira rossz ez, csak az elején.  

 Arra gondoltam, hogy még egy kicsit próbálok az emberek 

jóérzésében bízva gyűjteni. Karácsonyra meglesz annyi, hogy 

Zsófikámat elvigyem egy flancos fürdőhelyre. A szomszédasz-

szony mindig megy, és látom az én drágámon, hogy menne ő 

is nagyon, csak az fránya pénz… De megcsinálom magunknak 

magunkért!  Az unokám jövőre meg gyűjtsön magának! Kö-

szönöm a kávét! Nagyon jólesett kiönteni a szívemet. Tudom, 

hogy maga jó ember. Sok forintot tetszett már betenni a piros 

pöttyös poharamba. Hálásan köszönöm!” 

 

 

2020 

 

 Kíváncsian vártam a 2020-as évet. A ledolgozott sok év után 

végre nyugdíjba mentem. Lesz időm pótolni mindazt, ami le-

maradt. Kirándulni, túrázni. Régi vágyam is teljesülhet, meg-

írni sok történetet. Klubokba járni és utazni. Családdal, bará-

tokkal sokat találkozni. Nagyon sok mindent akartam. Az élet 

felülírta a terveimet.  

 Jött a vírus, ami megbénította a világot. Megégette lelkünket, 

elmaradt az utazás, a barátokkal, rokonokkal való találkozás. 

Családi ünnepek helyett szeretteink és barátaink elvesztése. 

Hiányuk fájdalmas megélése. Az állandó gyász érzése. Féle-

lem, fájdalom, bezártság és tilalom.  

 2020 volt életem legnehezebb éve.  Élni akarunk! Várjuk a 

szebb jövőt! Ahol elmúlik a félelem. Ahol a bánatkönnyek pa-

takja elapad. Mosolyog a gyermek és felnőtt, mert ölelhetik 

egymást. Várjuk a szebb jövőt, ahol boldogan, egymást szeret-

ve és tisztelve élünk. 

 

*** 

Ajánljuk a VERSLISTA YouTube csatornáját is, 

ahol több száz Verslistához kapcsolható írás videofelvételét  

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

http://youtube.hu/Verslista


SODRÁSBAN 2021 

 

190 

TÖRÖK NÁNDOR 
 

Szapphóhoz 
 

Leszbosz szülötte, a „tizedik Múzsa”. 

Hozzád szól e dal. Te tudtál még szeretni, 

és neved a sárba hiába húzza 

irigyek szava: csak a jövőbe menti. 

Szeretve lenni. Csak ennyit akartál, 

mint oly sokan mások, szeretted a mádat, 

ha mozdult a kar és ringott az altáj, 

s lantod ritmusára, ha felgerjedt vágyad, 

ifjúi hévvel felszítottad másét; 

míg az idő rajtad otthagyta jeleit, 

s aláhullottál az őszinte nászért, 

mert a hő szerelem fele vágy, fele hit, 
 

és ha az egészből egyik rész hibádzik, 

ösztönösen tudtad, semmit ér a másik. 

 

 

Ovidiushoz 
 

Istenek példája mutatott ösvényt 

a szerelem kusza rengetegében, 

szíved Cupidónak kitártad önként  

s Vénuszt dicsőítve éltél merészen. 

 

Hő vágyak titkát Jupitertől lested: 

tanítva tanultál gyönyört szerezni, 

nyoszolyák harcát művészetté tetted, 

megdaloltad azt, mi szíved kikezdi. 

 

Töretlenül ugart nem hagyott ekéd, 

Róma megtalálta gyarló mesterét, 

s a bűnös város lantodnak hódolt, 
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de a császári kegy mindig volt véges, 

múlt szerelem csókja mind keserédes, 

mégis fűszerezi sorsodban az ókort. 

 

 

Anakreónhoz 

 

Anakreón, köszöntelek, 

levél helyett e vers beszél: 

Havas fejed fölött lehet 

   (a múltad el ma sem vetél) 

kettőezer-ötszáz a tél, 

    

s ugyanannyi sokévnyi nyár 

a századok alatt letelt, 

de híred így sem lett sivár 

   (Dionüszosz áldoz e helyt): 

ma rád ürítek telt kehelyt,  

    

megénekelve mámorod, 

dicsérve bort, sosem alább, 

a víz nekem se nyújt okot 

   (ebben talán formázva rád): 

a kút felé nem visz e láb. 

    

S mi téged régen ösztökélt, 

taszítva édes kéj iránt, 

a szívben érzem ösztökét 

   (erószi nyílba rótt irányt). 

Mi pótolná az ily’ (íj)hiányt? 

    

A bor mellé leány való: 

Első, ha hűs, kurázsit ád. 

A másik forrón olvadó 

   (amitől Zeusz is kihág), 

s ölébe űz kaján imád. 
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Imádban vágtató a vágy, 

erdőben, mintha őz szalad, 

s nyomában megrezzen az ág 

   (szívedben sosem volt harag): 

az égbe így ért fel szavad. 

    

S ha szép a szó s az érv, ha jó, 

az mind nagyságod jelzi tán, 

Anakreón, te mérvadó 

   (a nagyszerű, nagyot kíván): 

te, bort ivó görög titán! 

 

 

Catullushoz 

 

„Gyűlölök és szeretek.”
1
 E két érzés kísért el 

   létednek kurta útján, mit epe s méz vegyített. 

S szép Lesbiád oka volt, de sekély elégtétel, 

   hogy a sár’aranykorhoz erénye rongya illett. 

 

Pajkos carmenek hűen (nem ellene, de érte), 

   meg precíz epigrammák, ha szóltak faragatlan, 

„Poéta jó, ha tiszta, ám ne a költeménye,”
2
  

   de mert sárról daloltál, tán te is jártál abban, 

 

s Rómát az istenekkel e híg latyak benyelte, 

   mert „a mindent-ölelő”
3
 Jupiter

.
 bűnre bűnt tett,  

gyarló földi, ha nem volt az égiek kegyeltje 

   (mi odafent se érdem), a vétke lent is bűn lett. 

 

S csókot hiába adtál tisztán ölelve százat,  

   majd ezret, újra százat, s még százat, újra ezret,
4 

a perc pilléje elszállt, s a pihe hó-alázat 

   helyén csatakos űr lett végzetedben a kezdet. 

 
1
 C_LXXXV.1-2, 

2
 C_XVI.5-6, 

3
 C_LXVIII./A_32, 

4
 C_V./7-9 
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VAJDA J. GÁBOR 

 
Anyámnak 

 
Eszembe véslek, ahogy lépsz, mozogsz, 

ahogy mérges vagy, ahogy fintorogsz. 

Eszembe vésem, ahogy hangosan nevetsz, 

ahogy imádsz és néha nem szeretsz. 

 

Ahogy mesélsz múltat, ahogy jövőt tervezel, 

eszembe vésem, ahogy ölelsz, felveszel. 

Háttal állsz nekem – miközben főzöl, vagy, 

titkolod bánatod – ó milyen önző vagy! 

 

Eszembe véstem mind, hogyha már nem leszel, 

bennem élj tovább, el már nem veszel. 

Mert eszembe véslek! S mint ősi lételem, 

itt maradsz bennem, míg élek, énvelem. 

 

 
Mások vagyunk 

 
Van, aki vet, van, aki arat, 

van, aki megy, van, aki marad, 

van, aki meg-, van, aki le-, 

van, aki én, van, aki te, 

 

Van, aki vad, van, aki nem, 

van, aki ad, van, aki csen, 

van, aki est, van, aki fény, 

van, aki bír s van, aki én… 
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Esti teázás 

 

Édesem már nincsen, citromot a szív nyom, 

magányomnak gőzét mélyen mellre szívom. 

…s mint forró teában a háztartási kekszek, 

könnyektől szétázott álmaim közt fekszek. 

 

 

A szerelem koldusai 

 

Nekem ő túl sok volt, 

neki én túl kevés. 

Vágyra vágyva túltolt, 

kósza, fals felvetés. 

Egy végső nagy dobás… 

Egy ábrándos – talán. 

Éretlen (fel)fogás 

az élet asztalán. 

Pár pőre perc, puhán, 

görcs és gátlás nélkül 

– néhanap délután, 

ez maradt ő végül. 

És kis közhelyekkel 

elváltunk szenvedve, 

lehajtott fejekkel, 

mint széllel szemben, de 

bár lépésünk tétovább 

minden egyes nappal, 

mi koldulunk még tovább 

– szerelmet kalappal. 
 

*** 

PUNDURKA csoport a Facebookon: 

https://www.facebook.com/groups/pundurka/ 
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VIOLA ÉVA 

 
Hajnali szárnyalás 

 

Ébredező óraütés borítja a tájat, 

néma mámort szór a reggeli harmatos pára. 

Fák koronái közt felkelő napnak láza forr, 

kitárult zajjal az élet szimfóniája szól. 

 

Míg reggel kélt kótyagos gondolatom kóborog, 

erőmet remélve keserű nedűt kortyolok. 

Hallgatom hajnali hírnökök heves moraját, 

de nem értem egyiküknek sem lebegő szavát. 

 

Csak sejteni vélem, hogy fülemben muzsika szól, 

és ők is csak úgy, mint én, határtalan boldogok. 

Hogy mindez nap színéből áradó felszárnyazott 

valóság, és nem fényességben megtévedt vakság. 

 

Vágyakozó forró énekeik most lobognak, 

de mindez estére már hangtalanul szétporlad. 

Ha horizonton rubintfények mélyen aludnak, 

szívükben az apostoli fények még ragyognak. 

 

 

Őszi erdő 
 

Muzsikáló, szelíd lépések neszét hallom, 

képzeletem megpihen színes levélhalmon. 

Ölelelő fénnyel lágyan hull, mint a kendő, 

ringatózva sóhajt, begubózik az erdő. 

 

Vándormadár kiröpül, izgatottan pakol. 

Lassan szürke felhő borítja be a napot. 

Lengedező, hűvös csend álomba susogja. 

Őszülő mosoly, tagjaimat beragyogja. 
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ZAPLETÁL MÁRTA 
 

Ékszermadár 
 

Akrobatikus végtelent ír kecses testével, 

szív alakú kacsintással lebilincseli 

a méhraj zümmögő kórusát, 

s elcseni féltve őrzött nektárját. 

Ó, kolibrimadár, ó, te madár! 

 

Színesről színtelen virágra száll, 

hangtalan hangon hallucinál, 

csattogó gébicsek tövisére feszített 

tücsköknek örökké tartó életet ád. 

Ó, kolibrimadár, ó, te madár! 

 

Sámántáncot járnak a szavak, 

röptében megrekedt minden gondolat, 

Isten puha tenyerébe repítenek 

a kolibrimadarak. 

Szállj le hozzám, életmadár! Ó, kolibrimadár! 

 

 

Összehajtogatott álmok 
 

Összehajtogatott álmok, 

takaróba tekert vágyak – 

biciklivel tekerek utánad. 

 

Ezerszer lejátszott játszmák, 

fejből zongorázott dallamok – 

nem érem el, amit akarok. 

 

Álarctalan arcom kiált, 

húscafatokra tép a világ. 

Fájdalmasan őszinte vagyok. 
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Felejtés 
 

Emlékeim szeretkeznek, 

csipkés, verejtékes szószban, 

fájdalmaim melodráma 

felvonáshoz állnak sorba. 

Örömöm magányosan kullog 

gúnyolódó bánat mögött, 

köhécselve füllent fátyolos 

félelmet kétségek között. 

Emberszagú gyűlölettel 

vályogfalat tákoltam, 

abszintzöld hajnalokon 

viharfelhőn lovagoltam. 

Acélszürke emlékfoszlányok, 

porhadttá finomultatok, 

belőletek lágy, áttetsző 

páncélruhát varázsolok. 

 

 

Mondok egy imát érted 
 

Fogom a kezedet. 

Én fogom a kezedet. 

Fogom a kezedet? 

Én fogom a kezedet? 

Nagyon rég volt, amikor elengedtelek. 

Emlékszel? 

Emlékszem. 

A meg nem született magzatjaim jajveszékelésére, 

kiket a puszta gondolataid halálra ítéltek. 

Félsz? 

Én nagyon féltem. 

Félsz a haláltól? 

Én élni féltem. 

Nem hallasz? 
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Én hallottam. 

Életképtelen vagyok. 

Levegő után kapkodok. 

Nem látsz? 

Én láttam.  

Magamat értéktelennek, 

boldogok köréből számkivetettnek. 

Nem érzel már semmit? 

Én fájdalmat éreztem. 

Aztán közönyt. 

Később csak irántad. 

Magamat gyűlöltem, 

de már nem sajnáltam. 

Sem téged, sem az elvesztegetett éveket. 

Remélsz még? 

Én reméltem. 

S a remény megsimogatta  

görnyedt hátamat. 

Cirógatta az arcomat. 

Felemelte a tekintetem az égre. 

De te ne reménykedj! 

Mondok egy imát érted. 

 

 

Bogáncsos blúz 

 

Hallom meztelen lépésed 

Vágyom nesztelen érzésed 

Hallom hangtalan nyögésed 

Vágyom durva ölelésed 

Hallom vértelen harcomat 

Vágyom karcos pajzsodat 

Hallom magányos sóhajom 

Vágyom rá de nem akarom 

Szabadon szárnyal a dalom 

Véges végtelen utakon
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ZÁRUBA KÁROLY VALÉR 

 
Évforduló 

 

Mért nézel kutatón? Tudom, ez jeles egy nap. 

Semmi, Kicsim, egy versíró zavarog csak 

Mindig, eléggé gyakran, hogy beleszokhass. 

Látod? Lant, se gitár nincs kéznek ügyében. 

Hagyd nékem, szem vissza ne fogja szerényen! 

Félig hunyt szemem Őt pásztázva dalol ma. 

Látni, de hallani nem lehet, él ez a nóta. 

Kéne leírni s tudni, mi lenne a módja! 

Biz nincs hangjegyem erre, se vers, mi sorozza. 

Hát hallgassuk együtt; gyere, jöjj a karomba! 

 

 

Régi reflexió 

 

A teremtés még kissé hiányos. 

Isteni ötlet, légyen világos! 

S minden kitárul az ember előtt, 

A fény csodája kényezteti őt. 

Energiát ad, láttatni enged. 

Női természet, kettős, de egy rend. 

Foton milliárd bombázza szemem. 

Felőled jönnek? Örömmel veszem. 

Nézlek, csodállak, évek bár szállnak, 

Egyre inkább a belsőmmel látlak, 

Nem befolyásol fizikai tény, 

Számomra te voltál, s te vagy a fény. 
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III. ekloga Hölgyek okából 

 

– Jó itt nálad a tisztaszobán, duruzsolgat a cirkód. 

– Huh, ne dühíts! Egy fél jóféle kemence, mi itt volt. 

Rég vagyok itthon, s nem emlékszem a rőzse szagára. 

– Fi’úk! Kéne ügyelni a friss pálinka szavára! 

– Hát nem tudtuk idén, hogy túltol Mihálynak a napja, 

Így be is ért a juhász hát, már hogy a számot is adja. 

Szállj be, Piroska, te is, s hozz némi harapnivalókat! 

Nem rúgunk mi be, bár most könnyeden úgy is adódhat 

Tudva, hogy el- s meg kéne fogadni az asszonyi szókat. 

– Épp róluk zengnék most, és hiszem úgy, csupa jót csak. 

Például Piros. Ej, mi korán elcsente barátom! 

– Mért nem tetted a szépet, hát bizony így nagy a károm… 

– Kérhetem, ezt olvasd te fel, a könny szégyene gátol 

Engem! Benne elsődre mesélek az Édesanyámról. 

----------------------------------------------------------------------- 

Sírva vajúdó fájdalom az, mi lökött e világra. 

Vékony, drága anyám már tudva akart: „Ez az ára.” 

Ő volt éltem örök csodaszépe, s imád, szeret engem. 

Nőt és életet; így egyszerre tanulva vehettem 

A legszebb tisztelni valókat szűzi eszembe. 

Színi növendék, hő szerelemből hagyja a pályát, 

S gyermeke váltja családnevelésre a színpadi álmát. 

Féltve urát s magyar éltét költöze messze Budától. 

„Kassa közelben egy északi várost, mindegy, akárhol!” 

Miskolc, s élete fintora; gyakran távol apámtól. 

Kisstílű butaság, proli lumpenek undor uralma. 

Jő tízéves küzdelem, belső rend a jutalma. 

Fillér-gondjai, szén, fa biciklis trógerolása, 

Hús lovaké, cukorért jegy, s ócskapiac vala pláza. 

Sok-sok munka, de vissz’viszi Pestre erős akarása. 
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Ösztönösen nevel, él őszinte baráti szigorral. 

Ezt még („úri modorral”) meg-megtoldja pofonnal. 

– Mit szabad, és lehet ezt most mondani? – titkos a kérdés. 

Vérzem a körme hegyét karomon; ma hiányzik ez érzés. 

Éltünk óvta ez akkori mozdulat, volt ez a védés. 

A Szemere-, s más utcai gyerkőcök nevelője. 

Sok hosszú mese, írni, olvasni tanít meg előre. 

„Tudd, ki vagy! Él még emberi lények közti különbség. 

Csonka hazádnak hű fia légy, mivel átkos örökség 

A tied, és a gyalázatnak lemosása jöhet még.” 

Féltőn hat szeretet, mely úgy tör át a halálon 

Is, hogy mindig-mindenhol gyerekére vigyázzon. 

Csak pár szó vele ritkán, mint fia álmai hozzák, 

Én, aki megkérdezni szeretné, tudva, botorság: 

”Édesanyu, ide bújhatok ismét, újra tehozzád?” 

-------------------------------------------------------------------- 

– Fél’ olvasva szavaltam, mégsem ment ma se könnyen, 

Mert csak nagy nehezen sikerült elnyelni a könnyem. 

Most pihegek kicsit, és lesz gondom vajmi kajára, 

Biztos vágytok a pálesz után egy jó vacsorára. 

– Megkérlek, ne siess, jól jönne további törődés! 

Ezt még mondjad el, a cím: A testvéri kötődés. 

--------------------------------------------------------------------- 

Egytestvérség, ismerem hévét e fogalomnak. 

Több a személynél, s tán legszebb szava lőn a honomnak. 

Több tag együttese, oly szoros, emberi, s össze ha fognak, 

Tudni, e nélkül többet kapni s elérni se fognak. 

Nálunk nézve csekélynyi különbség évre a korban, 

S lettél kismama új öcsikédnél (én aki voltam), 

Zsenge korú őrző viceszentem az angyali sorban. 

Később vittelek én is aléltan; védve karomban. 
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Kis Valikám, nővérkém, s játszótársam emellett. 

Jó gyakran civakodva, de ríttunk, válni ha kellett 

Pár hosszú órára, ha Anka türelme betellett. 

Távoza, por s hamu; immár nélküle kell, tovarójam. 

Szégyen-e, hogy könnyét szemem öntözi férfikoromban, 

És úgy érezem, ott vagyok egy kicsit abban a porban?! 

---------------------------------------------------------------------. 

– Csak megríkattál nem hagyva remélnivalót. A 

Hexaszonett elején, csodamód, még meg se hatódtam, 

Aztán sírtam végül is, így ebben se csalódtam. 

Nem is gondolom, írtad a könnyet akarva valóban. 

– És köszönöm, verstanból jól kikupált a barátom. 

Kérlek még maradásra azért, hogy díjazd akarásom 

Meghallgatván, hogy tudom ím méltatni családom 

Más hölgytagjait is még: Fél egem egyik – imádom! –, 
Másik a jó napam, én az anyós szót biz ki nem állom. 

– Nem sietek, mert jő ez gyorsan utána, kivárom. 

– Én Anyunak nevezém csak, és egy napra se bánom. 

Másod Anyum volt, s posztumusz ezt most néki ajánlom. 

---------------------------------------------------------------------. 

Nézd meg az anyját, vedd el a lányát! – Népi okosság, 

És megtartja a mondás. Feltűnő e rokonság, 

Így hihető, kivetíti jövőt a vélt azonosság. 

Nékem lett egy másod Anyum, ki segíti családom 

Dolgai mellett, s mily türelemmel, azóta csodálom. 

Főz ránk, s két unokát nevel is, míg távol a párom. 

Mint veje tiszteletét bírtam, s megadja a rangot, 

Hosszú távollét múltán telefonba’ ha hallod: 

„Ó, jaj, Karcsi, de jó is hallani újra a hangod!” 

------------------------------------------------------------------. 
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– Legkedvesbről szólani várlak a kezdete óta. 

Ez jó férjnek már elsőre ne lenne a dolga? 

---------------------------------------------------------------------. 

– A Nőm! Többet, mint én, írni lehetne-e róla? 

Most legyen itt egyelőre csak öt-hatsornyi a strófa! 

Meg nem előznek, tán te tudod megmondani nékem, 

Így ismerheti bájait, árnyait más? Ki, ha én nem? 

Kész csoda, még veszekedvén is feltölti az énem. 

Könnyeden így fényíthetem: mindenem, éltemen ékem, 

Ő társam, szeretőm, vitapartnerem; A feleségem. 

---------------------------------------------------------------------. 

– A drágám kiszaladt már gondoskodni jövőnkről. 

Így szabadabb a szavunk, és mégsem előtte dörömböl 

Mindenről, ami csak egy férfit izgat öröktől, 

Szólj a mostani és a jóval előtte időkről! 

– Ezt komolyan kéred, gondolva, kitelhet erőmből? 

Szólhat-e elfogulatlanul, érett férfi a nőkről? 

Kétlő válaszom: írva esetleg, nézve közönyből, 

S még szintén feltéve, ne légyen a hölgy a körömből! 

Büszke örömmel mondhatom azt, kedvelnek a hölgyek. 

Tudva, hogy erre is inte anyám, hát tisztelem őket. 

Ezt szeretik, mert – visszataszító falni a nőket – 

Jobb a macsónál, és kényes dolgok se gyötörnek. 

Szebb nincs is, mint ápolt nő testének a bája, 

Összes részei, szép szeme és külön álmod... a szája. 

Majd asszonnyá válva korán meghintve a maggal 

Láthatod őket még gyönyörűbbnek némi pocakkal. 

Már cseperedvén gondosak, ezt ámulva csodáljuk, 

Mert hát férfi nem értheti, honnan jő e tudásuk. 

Van néhány, akit én nem bírok so’se dicsérni, 

Nem értem, mi is az, mit akarna miénkre cserélni. 
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Lejtenek utcán – sajna, hogy ez már része ürömnek – 

Oly hölgyek, kik akár trágár tüntetve dühöngnek, 

Ők, akik értelmet vetkőzve, üvöltve tülöngnek 

Eldobván, amitől ők tőlünk messzi különbek. 

Hallga csak, és még érhet esetleg téged is ily tán! 

------------------------------------------------------------------ 

Szép lány, festett barna hajában csillan a csillám, 

Sminkelt, érett nőt alakít, de az alkata kislány. 

Hallani, hogy káromkodik, olyha becsapna a villám. 

Én szomorúan rája tekintek, s érezi nyilván 

A rossz fát, betetéz hát: – Hé, öreg, kéne a pi... llám? 

------------------------------------------------------------------ 

– Hidd el, a jó emlékezet olykor sokba kerülhet, 

S elménknek jár hála; a rossz feledésbe merülhet. 

– A szavatok kinn járt, hittétek, hogy kirekedtem? 

És voltam tüntetni biz én is, egész berekedtem. 

Végül az egyenlőség híja olyan hihetetlen? 

– Jómagam egyenlőségért soha nem tülekedtem. 

És szentül hiszem, ez butaság, hát mit fenekedjem, 

Mert hisz természettel ellenes, így lehetetlen. 

– Pisszt, nincs vita! Persze, ugyan már, meg hogy is ott volt, 

Higgyük, mintha nem ismernénk, nem szíve e hóbort! 

Huh, hűs este van, jó lesz vinni az ágyhoz a forrbort, 

A havazás szaga itt vagyon, így az éjszaka hoz …hót. 

------------------------------------------------------------------ 

Végszó. Hagyjanak itt még nékünk Igazi nőket! 

Mert mi csodálva szeretjük és tiszteljük is őket. 

Csakis őket! 

 

*** 

Friss irodalmi pályázatok  

a Poéta Irodalmi Portálon: 

http://poeta.hu/aktualis-palyazati-kiirasok/ 
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ZSIDÓ EMESE TÍMEA 

 

Levél a szomorúságnak 

 

Menj el! Kérlek! 

Nem akarlak látni, 

Óh, te sajgó szomorúság!  

Határtalan együgyűség,  

Hagyja szívemet fájni!  

Hagyja, hogy az idő megemésszen,  

S mint sós könnyem,  

Mibe kezedet törölted,  

Úgy folyjon le arcomon,  

Mint az óra  

lelassult mutatója,  

Mi nyomot hagy maga után a falon, 

Mert igenis elfolyt az óra mutatója,  

De lehet, hogy csak könnyeim miatt 

Tűnik a világ szétfolytnak.  

Jaj, nekem...  

Mit művelsz velem, te szomorúság?!  

Hatalmas szavakat szorít’sz ki belőlem: 

„Szétfolyt világ”?  

Egy szóvá zsugorodnak a sztereotípiák,  

Mert a bánat 

Egy olyan szemüveget ad,  

Miben a jó egy elaludt gyertya az éjszakában, 

Ezt nem akarom. Elég!  

Mit akarsz még?!  

Már karmod érte szívem,  

Menj el, kérlek szépen!  

Miért az fáj a legjobban, ha te ütsz meg?!  

Nem is létezel, hozzám sem érsz,  

De fáj!  
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Lassan szárad telesírt párnám...  

Fekete minden,  

Fojtogat lelkem,  

Mi szintén fekete,  

Jaj, nekem...  

A végén a lelkem megöl, 

Megfojt egy átlagosnak tűnő éjszakán,  

S a szívrohamra gyanakvó nyomozók 

Az én szemszögemből a helyzetet nem látják.  

Ezt nem akarom...  

Ne tedd ezt!  

Menj el! 

 

 

Visszapillantás 

 

Portenger fedte fiókban 

Ücsörög egy emlékroham, 

Egy pillanattá zsugorított gyerekkor, 

Egy fényképbe zárt „akkor”. 

 

Kezembe veszem a sárguló papírt,  

S megnézem a hátán, milyen dátumot ír,  

Remegő kézzel elmosolyodom,  

Mint a fiatal énem az öreg lapon.  

 

Visszarepültem a múltba, 

Abba az énembe, ki akkoriban voltam, 

S újraélem a mosolyt csaló pillanatokat, 

Mitől a „gyerekkor” nevet kapta múltam.  

 

Újra érzem azt az illatot, 

A friss sütemény és a vázában virágzó nárciszillat-táncot, 

A régi gondolataimba merülök újra, 

S újra hallgatom, mit akkoriban mondtam. 
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Ismerős idegenné változott a háttér,  

A régi, s az új szobám, hihetetlenül eltér,  

Oly ismerős, mégis nagyon távoli,  

Emlékeimbe csak pillanatképeket tudok róla bezárni.  

 

Úgy nézek a fotóról magamra,  

Hogy látszik, a jövő idegen számomra,  

És így igaz, de mégis, mintha tudnám,  

Hogy pár év múlva visszanézek rám. 

 

Gyönyörű éveket zártak egy sárguló lapba,  

Mi azóta ott üldögél a poros fiókban,  

Újranézhettem eddigi életemet,  

S az öreg papírra hullatok egy örömkönnyet. 
 

Szuverenitás 
 

Felhőtlen szívem, 

Szabadság tengerében 

Mossa le a bút. 
 

 
 

VEHOFSICS ERZSÉBET: ÁRNYJÁTÉK 
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VEHOFSICS ERZSÉBET: ELMÚLÁS  
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