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Előszó

Napjainkban igencsak előtérbe kerülő, gyakran emlegetett foga-
lom korosztálytól és nemtől függetlenül a tálentum vagy más néven 
tehetség. 
Mi sem jelzi ezt jobban, mint az, hogy ha beírjuk az említett „varázs-
szót” a keresőbe weboldalak tucatjai tárulnak elénk. A mindenna-
pokban láthatjuk azt is, hogy az emberek számára mennyire fontos-
sá vált, hogy kiemelkedőnek és ezáltal különlegesnek, egyedinek 
érezzék magukat valamiben és olyat tegyenek vagy hozzanak létre, 
amivel kivívhatják környezetük elismerését.
De mi is a tehetség? A ma legáltalánosabban elfogadott Renzulli-
féle modell szerint a tehetség négy fő összetevőből áll: átlag feletti 
általános képességekből, átlagot meghaladó speciális képessé-
gekből, kreativitásból és a feladat iránti elkötelezettségből.
„Mindenki tehetséges valamiben”- hangzik el gyakran ez a kijelen-
tés. De vajon ez minden esetben kap elég teret ahhoz, hogy utat 
törjön magának és megnyilvánuljon? 
A „Sokszínűen a tehetségekért” program keretein belül megvaló-
suló Tollforgató Klub és Design Klub azzal a céllal jött létre, hogy 
azoknak is segítséget nyújtson tehetségük kibontakoztatásában, 
akiknek egyébként erre más körülmények között nem feltétlenül 
lenne lehetőségük. Előbbi a költészet, irodalom és írás területén 
tehetséges középiskolásoknak, míg utóbbi a kiemelkedő stílusér-
zékkel rendelkező, alkotni vágyó fiataloknak biztosított bemutatko-
zási lehetőséget. 
Amennyiben Ön, Kedves Olvasó továbblapoz, megtekintetheti a 
két klub munkájának digitális lenyomatát; a program keretein belül 
alkotott verseket a foglalkozásokon készített alkotásokkal illuszt-
rálva.
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Ajánlás

A kedves Olvasó rendkívüli kiadványt tart kezében. A zalaegersze-
gi középiskolások körében meghirdetett Tollforgató szakkör olyan 
lehetőség volt városunk poéta-lelkületű diákjai számára, amelyben 
most megmutatják a szélesebb közönségnek is prózai- lírai érzé-
kenységüket. Több szöveg most bújt elő az asztalfiók mélyéről- 
érezhető a még kevésbé egyedi megszólalású, ámde szívből őszin-
te szavakba öntött vallomásokban. Más szövegekben már érettebb 
lírai hang teszi érzékletessé e lelkileg kifejezetten érzékeny korosz-
tály szókimondó, színes, ám olykor igen sok terhet cipelő lelkivilá-
gát. A Tollforgatók alkalomról alkalomra mind őszintébben avatták 
be egymást szövegeik mélységeibe, ezáltal feltárult személyes 
életük megannyi nehézsége, egyedisége és csodája. Remélhető, 
hogy e kiadvány tovább segíti Őket az önkifejezés tökéletesebb 
módjaihoz, bátorságot kapnak egyéni hangjuk és stílusuk palléro-
zásához. 
Az irodalmi műveket a Design Klub tehetséges fiataljainak művé-
szeti alkotásai színesítik.

Karáth Anita
Tollforgató Klub szakmai vezetője
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VARgA RéKA

Boldogság

Legyél vidám, legyél bátrabb,
Nevess mindig, élj a mának,
Ha holnap mégis mást remélnél, 
Álmok nélkül nem is élnél.

Szeress szívből, lelkedből szólj,
Válassz mindig egy utolsó szót,
Majd felveszed a ritmusodat,
Keresd meg a stílusodat!

Ha boldog lennél, mosolyognál,
A bánatomat orvosolnád,
Velem, kérlek legyél boldog,
Vidámsággal éld a napot!
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Kétségek között valóra vált álom:
A hegyen egyedül talán megtalálom.
A kétségek közt halvány fénysugár…
Megtalálni ott, ahol a madár se jár

A hegy tetején belátni az egész világot:
ott találod meg az igazi boldogságot.
Gondolkodsz és igyekszel.
Várnak rád, vagy kirekesztenek.

A hegyen meglátod, mit nem hittél volna
Azt, amit csak ritkán hallgatnak.
Egy gyönyörű éneket a halálról,
Gyönyörű hangot egy vándormadártól.

Felnyújtod kezed, kitárod szárnyaid,
Elengeded magad és hagyod átjárni
A szelet, a könnyeket elmossa a vágy
Hogy úgy repülj, mint ez a vándormadár.

Vándormadár

Havas táj a szem előtt
Világít az éjben.
Messze még a délelőtt,
Különösen télen.

Sötét van a házakban,
Fény nem látszik sehol,
Csak én vagyok a városban,
Mint valami vándor.

Csak bolyongok az utakon.
Messze jár a gondolat.
Holnapig még válaszod 
Kétségek közt tartogat.

Egyedül vagyok.
Csontjaimban magány,
Nagyot sóhajtok és
megnyugszom varázsodon.

A mellkasom szorít, fáj az esti szélben.
Összeesek valahol, megfagyok e télben.
Szememből a könny most jég lett
Életem a semmiből csak semmivé lett.

Hideg magány
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Kezeim a szívem fölött nyugodtak,
Ahogy megpihentem,
Lábaim felhúztam sietve,
elragadott az álom tengere.

Egy kedvesről álmodtam:
Szőke, göndör, szeme csokibarna.
Mosolya édes, angyali
Keze óriás, mintha betakarna.

Szaladtam hozzá, és csak pörgetett.
Kacagva repültem, ahogy emelt.
Csókja lágy és érzelmes volt,
A szerelemtől túlcsordult szívem.

A fiú elengedett, az álomnak vége,
Szívem darabokban hullt a sötétbe.
Szememnek könnye, karomnak vére.
Szakadatlan zuhantam a nemlétbe.

Mintha betakarna… 

Sajgó szív, sajgó lélek,
Hajnali kín a keserves élet.
Ezer, tízezer millió érdek,
Mi elcsúfítja egyből a szépet.

Mire való a fájdalom?
Tudod: ez csak ártalom.
A villanyok lekapcsolódnak,
A görcsök feloldódnak.

Lélegezz! Verd át a halált!
Bár nem foglalkozik veled a család...
Állj fel! Lépd át az akadályt!
Mély lélegzet s a gond tova száll.

Veled van a szeretet, mosoly,
És látod, már el is tűnt a nyomor.
Karok tartanak, le nem zuhansz.
Felhúznak és mutatják az utat.

Indulj el az álmaid után!
S ha megtalál az igazi, hű társ,
Nem lesz soha váratlan,
ott lesz mindig a házadban.

Lélegezz!
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Egy kis csepp hull a csendes tengerbe. A víz fodrozó-
dik, majd újra megnyugszik, mintha semmi nem történt 
volna, valami mégis megváltozott a hatalmas mederben. 
Semmi sem maradt ugyanaz. A víz terjedelmesebb lett, 
a csepp barátokra lelt, mégis a többi apró vízmolekula 
a nap hatására felhővé alakult. Duzzadó, fehér bárány-
felhővé, ami a gyerekek számára számtalan alakzattá 
alakul. Majd ezek a felhők is az esővel a földre hullnak, 
ivóvízként szolgálva embernek és állatnak, táplálékként 
a növényeknek.  A víz a világ legértékesebb kincse. 
Lehetsz gazdag, szegény, mogorva, vagy kedves, víz 
nélkül összeaszalódsz, mint egy mazsola. Ráncos kis 
gyümölccsé válsz. 
Te vagy az én tengerem, felhőm, pohár vizem. Nélküled 
nem élnék. Te vagy az én szomjoltóm, a hűsítőm egy 
meleg napon, a nyári zivatar, melyben táncolok ugrán-
dozva és kacagok, míg elázom. Te vagy, aki megment 
a kiszáradástól, te vagy, aki megment a haláltól. Te, aki 
olykor mégis mérgezed életem, te, aki néha megvonod 
magad tőlem, így a nemlétbe sodródva. Már napok óta 
nem kóstolhattam ízed és nem olthattam szomjamat. a 
kiszáradás halk hangja egyre hangosabban tört fel a 
sötétből és én csak próbáltam túlélni a perceket. Tény-
leg ilyen keserű vízre vágynék? Tényleg drog vagy a 
poharamban? Válnék tőled, de nem lehet, mégis kel-

Te vagy…

lesz, hisz bármily keserű, szükségem van rád, de ha te 
eltűnsz, ez a csepp sem marad meg nekem, a tenger 
is más lesz, a felhők is megváltoznak és a pohár víz is 
méreg lesz csupán. Az én jószágaim szomjan halnak, 
virágaim hervadnak, vagy elszáradnak és véget ér az én 
körforgásom is. 

Papp Diána
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Elkezdődött a zene. Szemeimet ellepte a könnyek 
tengere. Az egész műsor alatt nem éreztem olyan 
csodálatot,mint ennél a pár ritmusnál. És akkor megér-
keztek különféle tehetséges táncosok és más-más mű-
vészek. Tévednék, vagy tényleg olyan, mintha a meny-
nyekben járnék? Hisz ilyen a valóságban nem is létezik. 
Vagy mégis? Ezekről a tehetségekről valahogy az jut az 
ember eszébe, mintha a föld fölött lebegne. Egyszeri-
ben boldogság járja át az egész testedet és legszíve-
sebben ugrálna ál te is örömödben. Felvonult az egész 
szereplőgárda, büszkén megálltak a színpad szélén és 
végignéztek a közönségen. Tekintetükben a boldogság 
és a hála keveredett. Én csak csodálatot éreztem és 
valamilyen ismeretlen érzést, amit nem tudtam hova 
tenni. Elfeledtették velem a gondjaimat, nem gondoltam 
volna, hogy egy előadás képes ilyesmire, most mégis 
megtörtént. Nem egyből az jutott eszembe, hogy ott-
hon vár a férjem, aki minden nap meg akar verni, akit 
az alkohol tart életben, nem törődtem azzal, hogy a 
munkahelyem azzal fenyeget, hogy kirúgat, csak arra 
figyeltem, hogy ezek az emberek mit csináltak annak 
érdekében, hogy emlékezetessé váljon az esténk. És 
sikerült is nekik elfeledtetni minden gondot és bajt. Egy 
percig úgy éreztem, mintha felhőtlenül boldog lennék, 
sőt, hogy fokozzam, szétvetett az öröm: Úgy tapsoltam 

Alegria - lélekcirkusz

Papp Diána
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akarom adni az embereknek a boldogságot, mint ahogy 
ők tették velem. Azt akarom, hogy amíg engem néznek, 
elfelejtsék gondjaikat, felszabadító legyen nekik az itt 
töltött idő. Túl sokat kérek? Kevés lennék ehhez? Az 
utolsó hang pontosan érzékeltette, hogy hogyan sza-
ladt ki belőlem a kétely. Erős hangnak hallatszódott, 
mint akinek egy csepp gyengeség sem veheti el erejét. 
Elhatároztam, kitörök az éveken át tartó rabságból és 
szabad, boldog ember leszek.

nekik, mintha az életem múlna rajta, ha már nekem fel-
vidították a kedvem, ez a minimum. A tapsvihar, ami így 
keletkezett, roppant hangos volt, de senki sem bánta. 
A nézőtéren mindenki ámulva nézett, nem győztek elég 
szélesen mosolyogni. A fehér tündér volt az, akiről úgy 
gondoltam, tényleg egy mesevilágból érkezett. Olyan 
varázslatos volt, ahogy mosolygott, ahogy lépkedett. És 
az énekhangja belerántott egy olyan dimenzióba ahol a 
valóság csak távoli gondolat. Lubickoltam benne, vég-
re nem feszültséggel teli merev testtel ültem, hanem 
ellazultan és fesztelen örömmel. Kiszaladt belőlem az 
éveken át benntartott frusztráció és átvette helyét az a 
furcsa, de mégis felszabadító érzés. A levegőben ide-
oda cikáztak az artisták, mintha repülnének. Az egész 
úgy tűnt mintha lassított felvétel lenne. Nem akartam és 
nem is tudtam levenni a szememet a táncmozdulatok-
ról és érdekes személyekről. Furcsán megnyugtatónak 
éreztem. Azt hiszem, az egész teremben én voltam az 
egyetlen aki könnyes szemekkel nézte végig a finálét, 
mert bár a többi ember csak elragadtatást érzett, ne-
kem ott volt az a bizonyos kard a fejem felett. Mert mi 
lesz, ha ennek vége? Vissza kell mennem az alkoholista 
férjemhez, át kell élnem a többszöri megaláztatást és 
fájdalmat. Elgondolkodtam. Van nekem bármilyen tehet-
ségem? Nem tudhatom, de az biztos, hogy ugyanúgy át 
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Németh Kinga Judit, Koltai Luca

Mikor új iskolába kerültem, és nem ismertem senkit, 
szinte mindenkiről rossz véleménnyel voltam, ez lett 
életem „fénypontja”. Bár mindenki utált, megvetett, 
nem bírt érdekelni, inkább bedugtam a fülesemet és 
hallgattam a megszokott zenéimet. Mi mást tehettem 
volna? Álltam le volna velük vitázni? A ribancokból ele-
gem van, folyton csak nyávognak. Én is nő vagyok, de 
nem ilyen. Ők inkább plasztikázott, műkörmös, hisztis 
libák. Mindegy is... Nem húzom fel magam rajtuk, mert 
még megfájdul a fejem. Leültem az ebédlő egyik aszta-
lához kajálni. Fülesemből dübörgött a zene. Tökéletes, 
csak ne üljön le senki mellém. De miért is lenne az, 
amit én akarok? Legalább egyszer! Valami risza- risza, 
rózsaszín ruhás plázacicák ültek le körém. Forgattam 
szemeimet, tovább ettem. Az egyik csaj nagy merészen 
kihúzta a füleseimet a fülemből.
-Csá, új lány!-nyávogta.
-Húzz innen!- mosolyogtam rá „kedvesen”. Vékonyka 
hangján felnevetett, majd tovább gyötört hülye dumájá-
val. Ez sosem hagyja abba? Menjen el mást boldogíta-
ni, én engem hagyjon ki a kis rózsaszín világából. 
Észrevétlenül visszadugtam a fülesemet. Ilyenkor ál-
dom magamat, hogy megnövesztettem a hajamat. Mi-
kor nagy dumálásban volt, felálltam és elmentem órára. 

HORVÁTH DÓRA
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Kit érdekel, hogy mit mond? Több férfi nemi szervet 
fogott, mint kilincset. 
Beültem matekra. 20 vagyok, talán még gyerek. Senki 
nem ismer.
Suli után megkönnyebbülten mentem haza. Amint kinyi-
tottam a bejárati ajtót, a 4éves Maggie repült karjaimba.
-Hiányoztál, anyu!- ölelt szorosan.
senki nem ismer.

Sikítanék, hogy mindenki észrevegyen, de nem megy. 
Ordítanék a nagyvilágba, de már nincs erőm. Életem 
adtad és elvetted! Könnyeimmel könyörgök pár kedves 
és bíztató szóért, nem 
veszed észre. Mire jó ez? A lelkem darabokban. Tönk-
retettél szavaiddal, kiszállt belőlem az 
élet. Eret vágjak, vagy elszökjek? Mit tegyek, hogy rájöjj 
mindenre?
Emlékszel? Benned fejlődtem, eggyé váltunk. Szívdo-
bogásodra aludtam el, és ébredtem fel. 
Azt ettem, amit te. Azt ittam, amit te. Tőled függtem. 
Életem első fényes pillanatában sírtam. Sírtam, mert 
nem téged láttalak. De aztán karjaidba zártál, apró ölelő 
kezeimmel 
kapaszkodtam beléd. Reméltem, hogy minden jó lesz.
Most könnyek folynak arcomon. Nem látsz, hiszen mö-
göttem vagy. Sok-sok bántó szó csak 
úgy folyik belőled. Hova tűnt a szeretet? Megváltoztál. 
Nem olyan vagy, mint régen, mikor 
fésűmmel rohantam oda hozzád, hogy simogasd a ha-
jam. Már akkor sem voltam boldog. 
Észrevettem, hogy nehezedre vagyok, viszont nem mu-
tattad ki, úgy mint most.
A fürdőben állok, pengét szorítva. Tudnod kell, mit te-
szel velem! Az éles tárgyat lassan kezemhez emelem, 

Múlik!

Kalamár Jázmin
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és csinálok rajta egy sebet. Nem kell több... Ez nem ér 
fel a lelki 
fájdalommal, ami belülről mardos. Szívem még mindig 
darabokban hever a mellkasomban. 
te szeretsz?

Sokat gondolkozom...Vajon velem van a baj? Mit csinál-
tam rosszul, hogy ezt érdemlem? 
Átnéz rajtam. Nem törődik velem. Lehet, elmúltam már 
18, de szükségem van rá. Szükségem van az ölelésére, 
a kedves, illetve bíztató szavaira. Szükségem van a mo-
solyára. Miért nem 
kapom meg? Miért? Voltak dolgaim... nem tagadom. 
De gyerek vagyok! Nem tettem rossz 
fát a tűzre, nem törtem ki sírásban, ha nem kaptam meg 
valamit. Megpróbáltam a saját 
lábamra állni. Mindig kedvében akartam járni. Iskola 
után dolgozni mentem. Mindig tanulok, mégsem veszi 
észre. Mit csinálok rosszul? Próbálok megfelelni az ál-
tala kiszabott 
feltételeknek, de nem sikerül, mindig jobban összetörök 
az idő múlásával.
Érzem, nem bírom sokáig. Mindent meg kell tennem, 
hogy észrevegyen, hogy büszke legyen rám. EZ A CÉ-
LOM!!!
Szülinapja van. A 39. Készítettem egy, a kedvenceiből 
álló vacsorasort. Ha hazajön a fárasztó munkából, jól 
fog esni neki. Mennyire boldog lesz! Ha ez nem sikerül, 
minden reményem 
oda. A hűtőben ott mosolygott anyu isteni csokoládé 
tortája, a kedvence. Alig vártam, hogy hazaérjen. Fel-

Anya?

Koltai Luca
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vettem a legszebb ruhámat, a legjobb formámat öltöt-
tem magamra. Megérkezett végre! Mosolyogva elé áll-
tam, és felköszöntöttem.
–  Ne most! – került ki félbeszakítva. – Fáradt vagyok.
Megsemmisülve ültem le a nappaliban. Sírni kezdtem. 
Rázkódtam a zokogástól,
az elkeseredettségről. Miért van ez? A szememen lévő 
smink már szétkenődött. 
Tényleg nem szeret! Egy fekete pont vagyok az életé-
ben. Miért ilyen elutasító? 
Ahogy néztem őt, éreztem: még így is szeretem Őt. 
Erőt véve magán leguggolt elém.
– Mi a baj? – tette kezeit térdeimre 
Szipogva néztem szemeibe. Sírás tört rám ismét. Len-
dületből nyakába vetettem magam.
– Hiányzol. – mondtam sírva.

Szombat este volt, de Ő sehol. Percenként rápillantot-
tam az órámra. Hol lehet? Mit csinál? 
Idegesen markoltam a bögrémet, és kortyolgattam a 
forró mézes teámat. a kandallóban 
melegen, szinte filmszerűen szépen lobogott a tűz. 
Csodálatosan nézett ki, de most ezt sem 
tudtam maradéktalanul kiélvezni. Most nem ment. Bár 
tényleg szép, emlékeztet, hogy egyedül nézem. Vártam 
szerelmemet, de nem jött. A vacsora már hűl az aszta-
lon, a bor melegszik az olvadozó jég között. Minden úgy 
megy tönkre, mint az érzéseim. Pár napja nem jön haza 
időben. Mit csinál? Rejteget valamit? Vagy megcsal? 
Nem, az nem lehet. Ő nem ilyen.
Ma van az évfordulónk, a legfontosabb nap a kapcso-
latunkban, immáron ötödszörre. Most kéne itt lennie 
velem. Kezdtem lassan elkeseredni, elálmosodni, érzel-
mileg elveszni. Nem szeret már, hogy az évfordulónkon 
nincs itt? Persze voltak hullámvölgyek nálunk is, de hol 
nincsenek? Volt már, hogy szünetet tartottunk, hogy 
külön utakra akartunk válni... Aztán mindig rájöttünk, 
hogy szeretjük egymást, hogy nem bírjuk elveszíteni a 
másikat. Ez most más... Többet van távol, mint eddig. 
Kifogás kifogás hátán. Már nem tudom, mit kellene el-
hinnem neki. “sokat dolgozok” mondat hallatán már ki-
ráz a hideg. nem akarom elhinni.

Igen
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Talán éjfél lehetett. Tudom, hisz előtte nem sokkal néz-
tem meg az órát. Az ajtó nyitódott, 
szívem hevesebben kezdett verni. Ő az. Végre megjött, 
nem kell többet várnom. 
Elmosolyodtam, ahogy megláttam kecses mozgását, 
ami bár könnyed, de férfias. Lassan 
odalépett mellém, és leült a kanapéra.
- Dolgoztam-mondta bűnbánóan, és derekamat átölelve 
magához húzott. Boldogan 
hozzá bújtam. Ha van, ha nincs másik nő, hozzám jött 
haza.
Fura mosollyal figyelte arcomat. Szemei úgy csillogtak, 
mint még soha. Kicsit eltolt magától, de mégsem érez-
tem magam megsértve. Most optimistán álltam a dolog-
hoz. Ráérősen felállt, levette kabátját magáról, fogasra 
rakta. Mosolya nem apadt arcáról, ahogy ismét közele-
dett felém. Kivett valami igazán kicsit nadrágja zsebé-
ből. Felvont szemöldökkel néztem minden apró moz-
dulatát. Elbűvölten álltam. Elém guggolt és megfogta 
kezeimet. Mosolya megnyugtatta lelkemet, eloszlatta 
minden aggodalmamat. De akkor mit akarhat? 
A kíváncsiság hajtott.
-Mi az?- kérdeztem mosolyogva.
Húzta az agyam. Tudja hogy nagyon kíváncsi típus va-
gyok. Tudja, hogy tudni akarok mindent. Hatalmas mo-

sollyal nézett rám, féltérdre ereszkedett. Nem akartam 
beleélni magam.
Háta mögé nyúlt, és egy apró dobozt tartott felém. Ke-
zemet ösztönösen szám elé kaptam. Már mindent ér-
tettem. Nem hazudott soha, és ezért dolgozott ennyit. 
szeret...
- Nem mondok hosszú érzelmes regényt. Elég megható 
lesz ez így is.- kacagott fel édes 
hangon, majd folytatta:-  Nagyon szeretlek, talán min-
den nap jobban. Szeretném összekötni 
veled az életem örökre. Örökre...- erősítette meg, majd 
felpattintotta a kis doboz tetejét. Egy 
gyönyörű gyűrű csillogott benne.
- Hozzám jönnél feleségül?- mosolygott, talán izgult vá-
laszom miatt. De ez egyértelmű volt. 
- IGEN- ugrottam nyakába. Ezzel a fontos pillanattal 
kezdődött el életünk történetének 
legboldogabb szakasza.
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Hangosan csapódott mögöttem az ajtó, magamban dü-
höngve mentem el táncórára. Bár tiltják, hogy az álmo-
mat valóra váltsam, mégis csinálom, és kiállok mellette.
Szürkület van, de ez nem gátol meg abban, hogy sé-
táljak a csípős hidegben a táncterem felé. Még egy 
próbát, vagy versenyt, akár fellépést sem hagytam ki, 
de nem is tervezem. Táskám pántját szorosan fogtam 
kezemben. Féltem, hogy nevelőszüleim utánam jönnek. 
Sosem szerették, hogy táncolok, hogy erre költöm a 
nyári munkából megtakarított pénzemet. Miért is ér-
dekel engem ennyire? Talán mert tudom, hogy akkora 
hatalommal bírnak felettem, annyira meg tudnak fenye-
getni, hogy kiraknak otthonról. Nekem a táncterem az 
otthonom. Ahol kiélhetem magam és szabadidőm nagy 
részét tölthetem.
Ismét gondolataimba merülve értem célomhoz. Önkén-
telenül nagy mosoly terült el arcomon, és ilyen örömmel 
léptem be a terembe, ahol átöltözés után már táncoltam 
is. Ilyenkor a rossz gondolatok maguktól eltűnnek a fe-
jemből, és csak a szépek cikáznak bennem.
Egy színpadon állok egyedül... Csak én és a zene va-
gyunk. Szemeim csukva, testemet átjárja a dallamok 
kellemes ritmusa. Mikor kinyitottam íriszeimet, közel 
500 emberből álló közönséget pillantottam meg magam 
előtt. És ott vannak Ők... A nevelőszülein, akik büszke 
mosollyal nézik előadásomat. 
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DE A ZENE LEÁLLT...!!
Visszatértem a valóságba, ahol már vége lett a próbá-
nak. A teher visszajött a vállamra, muszáj hazamennem. 
A helyre, ahol csak egy megtűrt személy vagyok. 
-Már megint táncoltál?- kiáltott rám nevelőapám, amint 
beléptem az ajtón. Elgondolkoztam, majd bártran elmo-
solyodva néztem szemeibe.
-Igen- mondtam és jókedvemmel sikerült teljesen ösz-
szezavarnom. Adtam arcára egy
 puszit és felmentem a szobámba.
Tudom, hogy ők nem ilyenek. Hogy valójában örülnek 
annak, hogy azt csinálom, amit
szeretek. Csak egyszerűen nem merik még maguknak 
sem bevallani. 
Tudom, hogy a szívük mélyén olyanok, ahogy tánc köz-
ben elképzeltem őket.
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A forgót hajamban örököltem,
Azonban hiába minden egy sirám,
Frufruért megannyit könyörögtem,
De örökké megtiltotta az anyám.

Boltost akartam folyton játszani,
Kaktuszt árultam derűért cserébe,
Nem akart még senki sem áltatni,
Kaktuszt ültetni a lelkem helyére

Gyerekként könyvet akartam írni,
Valami tücsök is volt a címében,
Bár már elfelejtettem képzelni,
Mégiscsak ott ragadtam a mesében.

Újsággal ült hallgatag, nagyapám,
Ő már többé nincs mellettem, vigasztalj,
Mozart szól, kislány mondott „napatát”
Elment, nekem az újságot itt hagyta, 

Régen nem tudtam kenyeret szelni,
Bár talán még most sem megy úgy igazán,
Csak utáltam szénhidrátot enni
este boszorka meg mézeskalácsház.

gÁRDOs BíBOR

GyermeKín
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Mikor verset olvastak a nagyok,
Bontogatni kezdtem mindkét fonatom.
Rímeket rajzolgatni akarok,
Délibábos tájról játékvonaton.

Könnyebb és szebb volt gyerekként élni,
Kitalált kínok közt képzelt boldogan,
Mint reggel valóságra ébredni,
Felcicomázott posztmodern káoszban.

pipacsok a réten
ki vagyok én tulajdonképpen

törpebolygó a horizonton
abszurd háttér  hazai dombon
egy aktkép bundába bújtatva
koszos zokni  szennyesen hagyva
desszert amit senki  nem evett
egy senki akit mindenki szeret

nem megírt házi a füzetben
olcsó bizsu a bal füledben
kisírt szemű bánatos küklopsz
megárvult cigarettás doboz
hibás pinkes orvosi lelet
egy senki akit mindenki szeret

oxigénnel dúsított tüdő
langymeleg édes ízű fürdő
vagy pétisótól savas talaj
kiklopfolatlan romlott karaj
Van goghon lemattított keret
egy senki akit mindenki szeret

egy  pipacs.
talán szeret

gÁRDOs BíBOR

Pipacsok

Koltai Luca
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Lány ül a hűvösen szikkadt pad ormán
Rongy centrifugál a madzagot pörgető szél rekeszizmán
az árokban két pillangó szerelmeskedik
Elegáns aktusnak tetszik
Egy férfi érkezett s a lényre szemet vetett
Még halott a szántás idén még nem esett teherbe
De várandóságnak néz elébe
Kacsák úsznak bár a tó tömény kása
Az ember hívja az ártatlant a lakásba
Egy varjúpár ácsorog a domboldalon
Zavartan pillog a nőstény a csador alól
Megkeseríti őket a büszkeség
Nem marad más mint a reggeli szürkeség
Nyájas mosolya undort kelt nem imponál sebet ejt
A cirmos egy szál magában
Sütkérezett vidám magányában
Felháborodott arccal megbántva elviharzott de nem 
bánta
A lány a macskával szemben ült 
Hisz eggyé lettek mindenestül
Ugyanazon lelkület a szél már gyengül
elhal a lendület

Öt sor

Lelassult felhők töményen csúszkálnak, 
Az égbolt füstös paravánján korcsolyáznak.
Minden pillanatban más tévedés,
Múlandó, kellemetlen érzés.
Folytonos helyváltoztatást végeznek
Miközben együtt vétkeznek.
Leheletnyi gyorsasággal mozognak,
Ezzel megannyi fájdalmat okoznak.
Majd hirtelen megszakad a kép,
A nem várt vég.
A katarzis elmarad, kegyetlen.
Megfoszt az örömtől, 
Csak az üröm marad, meg az
Elhomályosult szemem,
Pedig nem ez kell nekem.

gÁRDOs BíBOR

Ez kell nekem?
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Mielőtt szavamba vágok, tisztázzuk a tényt,
Mely a lényeg épp,
Nem akarom, hogy a bánat úr, a nagyúr
Egy pillanatra is köpenyét rád terítse, 
Csak a mosoly érhet révbe e mesébe.
Te, ki történetem hallgatod, ne csak füled nyisd, ha 
akarod,
Lépj át a kapun, s e röpke percre légy a hős, 
Ki mindenkit legyőz.
Légy a lovag, ki buzgón tetszeleg,
A királylány, ha most azt kedveled,
Csupán önfeledt, feledd magad, aki vagy.
Válts ruhát, s az eszed se hagyd épen, 
Hisz ez a lényeg, a varázs, a titkos vágytársítás.

A cipész, mint általában, békésen dolgozott lent a 
pinceszobában,

Topánkák sorakoztak a polcon, folyton,
Monoton toldozta a foltot, 
Mely a talpon tátongott, ásítva mélázott,
Hagyta magát, hogy a sejtelmes léket a mester vadul 
szabja,
Karját az asztalon tartsa.
A többi hallgatag bámult, 
Csupán a vén bakancs horkantott fel hátul.
A kész darabok büszkén feszítettek a sorban,

Szerelem a flaszteren, 
avagy mese alulnézetből

Csillogó sarkuk vájták a porba,
Ami a szobában szunnyadt észrevétlen, 
S a cipész észre sem vette, még nem.
Az apró ablakon kukucskált csupán, a világot vizslatta,
S a bokákat kutatta, miket a szegély sejtetett, 
Az ember remegett, ha e kép előtte megjelent. 

Már a munka vége felé járt, 
A lábbeli készen állt, 
A cipész emelte a magasba, hogy az eredményt 
megcsodálhassa
Mikor amaz egyszeriben az üvegnek tapadt, életre 
kelt, s elszaladt,
Futkosott körbe, mint bolydult ökör, hörögve,
Sokkolta alkotóját, ki ámulatát nem leplezve, 
Nekiiramodott, hogy kegyeltjét visszaszerezze.
Nyakon is csípte, kegyetlen, ahogy a macskát tartod 
kezedben.
Pillanatnyi győzelem, kit a varga, ki a cipőket varrja, 
átélt
Mert kirántotta magát a bocskor, s házból futott 
nesztelen,
Az ember utána, úgy hogy lába meztelen, de már mind 
hiába, 
A cipő végleg eltűnt az éjszakába.

gÁRDOs BíBOR

Pipacsok
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Lóczynak nevezem mostantól őt, ki a cipésztől 
elszökött,
S az életbe költözött.
Útnak indult rögvest, hátra nem nézett, meredt előre, 
Mintha mit sem félne, mintha mindennek örülne.
Macskaköveken trappolt végig, 
El se látott az utca végéig
Rájött, hogy korábban rosszul ítélt, 
nem igaz az általa hitt érték.
A piciny ablak hamisan mutatta, 
A képzelt világa csupán egy maskura.
Mindig az elhaladó cipőket látta,  
Világként nem is gondolt másra
Négy hónapja már, hogy magányosan bandukolt, 
Szíve boldogtalan, talpa elkopott,
Életén szüntelen gondolkodott.

Május volt, igen május már
Virágba borultak a gesztenyefák
Lóczy sora változatlan,
Egyedül sétált a városban.
Dél körül járt az idő, 
A harang kongott, az utca zsongott.
Épp egy sarkon fordult be hősünk,
Kinek szíve lüktetett, mint egy őrült
A dobogó izomcsomó erőteljesen verve, 

HORVÁTH DÓRA

Öt sor

Majdnem kiugrott a cipő bőrét szétrepesztve.
A dáma, ki az épületből kilépett,
Sokat köszönhetett a Teremtőnek,
Viszont történetünkben szépsége mellékes.
A lényeg, mitől Lóczy szíve leállt, 
A lábán viselt csinos kis topán.
Hosszú, kecses tűsarkakra támaszkodott,
Az orrán egy bohókás ki kócot hordott.
Egy perc sem telt bele, barátunk utána eredt,
S vele iramodott az ép esze.
Követte mindenhova őt, a nőt
Ki a megmaradt szívét elrabolta, s
Úgy tetszett, mintha tényleg a tolvaj után futna.
Mikor a vékonyka lábak álljt követeltek,
A kifulladt cipő következhetett, 
Ha van elég vér a pucájában, 
Hogy szerelmet valljon a Fejér György utcában.
     
Az ismerkedés hamar megesett, 
A két cipő egymásba szerelmesedett.
Lóczy megismerte Kóczyt, 
Ki elfeledtetett vele minden morcit.
A hiba, ami a számításba becsúszott,
Hogy Kóczy a nőtől elszakadni nem tudott.
Hiába volt minden szó, Lóczy kérlelése, 

gÁRDOs BíBOR
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A lánynak kétségtelenül kétfele húzott a szíve.
Kérte szépen, s fenyegette, hogy a lábán, majd 
kikopik,
Válaszul csak Kóczy intett, minden tervtől iszonyodik.
Így hát a magány újra beköszöntött,
Hímünk az öngyilkosság mellett döntött.
Úgy érezte, nincs más hátra,
Beleugrik egy pocsolyába.
Míg a hídon állt és nézett,
Töprengett, mik az eshetőségek
Újra gondolta életét,
Egészen a cipész asztalától, 
S azt találta, hogy az ég eddig szép élettel áldotta, 
Viszont végzetnek csak eme sorsot álmodhatta.
A kétely végig felette lebegett,
Mikor egy ismerőshang sikítani kezdett.
S hajszál híján, de megmenekült, 
A lány kitöltötte a tátongó űrt.
Bár zűrt kavart a gondolat, 
A fő, hogy ők már boldogak.
A mesém már a végsőket rúgja, 
Csak hiszed, hogy párunk ennyire futja.
Ballagtak együtt vidáman, 
A nap is tűzött, s nem silányan.
Ereje teljében sugárzott, 

HORVÁTH DÓRA

Öt sor

Olvadozott az út, már ott, 
Hol a kettős elhaladt, 
S talpuk a kátrányba beragadt.
Majd egy nő, s egy férfi mezítláb érkezett,
A tüzes flaszteren óvatosan lépkedett
A cipők látványnak megörülve, 
Fel is húzták őket a földre ülve
Felhúzták a cipőpárunk, Lóczyt és Kóczyt
Beteljesítve ezzel, mit tervezett a sors is
S a távolodó lábnyomok az aszfalton kihűlve
Mutatják a forró vágy nyomait örökre.

gÁRDOs BíBOR

Pipacsok
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társ a d’alom

mért hagyod ismét  hogy gennyedzen
sosem szűnő kínok kútja
felejted magad a szennyesen
így dögszagra gyűl újra

nézi ahogy a másik szenved 
őrjöng, mint Rómában a plebs
mért csak akkor örül az ember
ha életed épp tönkre  megy

vannak útjelző egyedek
lelkük  járda rúgod olykor
mezítláb stoppol hogy felvegyed
nincs signo javallott a doktor

tipikus romlott a mentalitás
selejtes eszményt vall a nép
az istenadta nép  nem vidám
de nem is érzi a vesztét

lubickol  utánzat vizében
még a szappan is habozik
hogy mocskától mossa esélytelen
hisz bűnétől illatozik

tenni kéne halasztást nem tűr
hisz a happyend meg minden
várhatod hogy a szádba repül
mint jobb helyen a mcchicken

gÁRDOs BíBOR

Pipacsok
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A hetedik óráról régen kicsengettek. Hazafelé indulok. 
Egy kereszteződésnél ketten jönnek szembe. Két fiú, 
akiket látásból ismerek. Talán még egyikőjük nevét 
tudnám is, ha gondolkodnál rajta. Lépkednek veled 
szemben, majd az egyik megáll a zebránál, és balra 
fordul. A másik melletted megy el. Nem köszönünk. Se 
ő, se én. Rezzenéstelen arccal, magunk elé bámulva 
sietünk tovább. Még mindig csak némán, bambulva 
megyek a dolgom után.
Egy étterem terasza előtt elhaladva gondolataim 
a tél felé terelődnek. Nem ül kint senki. A szürke 
hideg hétköznapokhoz nem illett volna. Egy alpesi 
kisvárosban, karácsony tájékán forralt bort kortyolgató 
vidám társasághoz passzolna a kiülő. Hozzáképzelem, 
milyen lehet ott lenni. Orromban és számban már érzem 
is a poharakból felszálló kellemes illatot és ízt.
Pár lépés után a kép szertefoszlik, és helyet ad 
egy másiknak. Figyelem az elhaladó embereket. A 
közlekedést szemlélem. Felvillan a gondolat, hogy el 
kellene érnem a zöldet, hát még sietősebbre veszem a 
lépteim. A nyugtalan sofőrök előtt áttipegve, felveszem 
újra a kényelmes tempót. Minek siessek? A buszon 
csak negyed ötkor indul.
Elhatározom, hogy nem a szokványos úton megyek. 
Egyszer már jártam arra egy osztálytársammal. Meg 

KÓsA PAnnA

Úton

Füzi Luca



HORVÁTH DÓRA

Inkarnáció Kis titok

Ú
to

n

Kósa Panna tollforgató

Viszlát

46 47

HORVÁTH DÓRA

társ a d’alom

amúgy is, eltévedni is van időm. A parkban, amin 
keresztül megyek, a játszótér közelében, fiatalok 
beszélgetnek. Korombeliek lehetnek. Két lány, és egy 
fiú üldögél, békésen hintázik. Látszólag teljesen meg 
vannak elégedve az életükkel, de valódi gondolataik 
láthatatlanok. Én meg még mindig rendíthetetlenül 
tartok hazafelé, úton vagyok.
A tűzoltóság mellett haladva megint gyerekek jönnek 
velem szembe. Köztük egy, akit látásból ismerek. 
Rápillantok, majd szemem előre szegezem. Eltűnődök, 
hogy mi lett volna, ha rámosolygok. Biztos azt hiszi, 
tetszik nekem. Mert a mai világ ilyen. Ha valakivel 
rendes, kedves vagyok, egyből rám fogják, hogy akarok 
a másiktól valamit. Ha csak egy kicsit emberségesebb, 
és kevésbé zárkózott, netán picit sokat beszél az ember, 
máris kilóg.
Ma már sok esetben jobban számít a külső, s háttérbe 
szorulnak a belső értékek. Rohanunk, és nem figyelünk 
az apró csodákra. Kevesen eszmélnek rá, hogy 
mekkora jelentősége van egy mosolynak, egy tétova, 
kedves szónak. Vannak, akik később elgondolkodnak a 
viselkedésükön, és rájönnek, lett volna jobb megoldás 
is, de akkor már késő. Itt és most, a jelenben kell 
élni, és nem arra várni, hogy majd a jövőben egyszer 
megtesszük, ami tőlünk telik. Mert lesz, aki megteszi 
helyettünk.

Harmat csillog a füvön,
Lefelé indulunk.
Álmaink utolsó felvonása
Hull a földre,
Ahol ezernyi szilánkra törik,
Üvegvázaként.
Az éjszakai levegőt szívjuk.
Ég a lámpa.
Nevetésünktől hangos,
Néma a környék.
Mintha egy percet se aludtunk volna.
lépteink égzengés.
Nem beszélünk,
Valaki más mesél.
Viszlát, ölelés, elmentél.
Én fekszem,
Nem látok a sötétben,
gondolkodom.
a tegnap este kisfilmje
Pereg szemeim előtt. 
Tudni fogom, ha már álmodok.

KÓsA PAnnA

Viszlát
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Mi ez?

Az ajtónál várok.
Vajon tényleg azt 
mondta?
Várjam meg a kijáratnál?
Biztos nem nekem 
intézte.
Nem áll itt,
senki más.
tipródom.
Két lehetőség van,
Megyek vagy maradok.
Szeretnék maradni,
Nagyon is.
Az eszem azt súgja,
Fájni fog.
A körmöm 
piszkálgatom,

A ruhám redőit 
rendezem.
Látni való utan kutatva,
A környéket vizslatom.
tekintetem ide-oda 
siklik.
Lassan elegem van,
Indulok, habár még 
reménykedem.
Végül felbukkan.
Teljes valójában.
Megdermed a mozdulat,
lélegzetem elakad.
Mosolyog.
Illan a kétely,
csak a pillanat marad.
Mi ez?
szerelem.
 

gÁRDOs BíBOR

Utolsó levegő

Morajlik tenger,
Benne az ember,
Rázott rongy csupán,
Elment az uszály.
 
Mit ér úszó fa,
Csupán elszórva,
Sodorja hullám,
Egymás után.
 
Törékeny létrán,
Múltján méláz,
Életét menti,
aki teheti.
 
De mind hiába,
Szembe az árral,
Semmi nem segít,
Hajó sem közelít.
 
Fullad az ember,
Sikollyal telve,
Alélt testeket,
Dobál a tenger.
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a felnövő ifjakat
ahogy engem állított
csatasorba
ne nézzék riadtan
társaik hullását
fülük ne hallja
fegyver ropogását
elhaló sikolyaikat
ne özvegyítsék
senki asszonyát
ne hagyják
árván utódjuk
tartsa meg
drága életét mindnek 
végül magamért is
mondom ez imát
lásson meg engem
küzdő katonát
ki a  fegyvert
életemként markolom
ne hívjon magához még
maradni akarok
lássam felnőni
vérem vonalát
és hogy végül
megnyerjem a csatát. 
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A katona imája

valaki ott fentről
nézzen le rám
térdem a földön
kezeim kulcsolva
sóhajtom imám
ajkaim remegik
mit szívem óhajt
nem hallja senki
a lőárok alján
nem tudom ki
vétett mekkorát
de érte vert meg
engem katonát
látnia kell
ki ott fent van
vajúdó asszonyunk
hatalmas terheit
újszülött fiak
meztelen bőrét
végig kísérni
életük útját
velük érezni
bút örömet kínt
ne vesse alá
oly szenvedésnek
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Általában ugyanazok vannak hétköznap délután a 
temetőben. Ők minden nap eljönnek. Van, aki el sem 
mozdul, mint például én. Ugyan nem vagyok ember, 
de mit számít az, ha a szeretetről van szó. A gazdám 
sírján fekszem naphosszat. Talán csak annyi ideig 
hagyom el a helyet, amíg naponta egyszer kimegyek 
a parkolóba, és körbenézek, hátha megjelenik Ő. Enni 
és inni is idehoznak nekem, mert tudják, ezért úgy sem 
mozdulnék el.
Egy hónapja halt meg Ő, az idős hölgy. A családjától 
kapott még csöpp koromban. Csodálatos életem volt 
Mellette. Megkaptam mindent, amit csak egy kutya 
kívánhat. Még a legfontosabbat is, ami viszont nagyon 
keveseknek adatik meg, gyermekeként szeretett. A 
tenyeréből ehettem, az ágya végében aludhattam, 
felülhettem a kanapéra. Arany életem volt, és meg is 
becsültem. Egyszer még régebben idegenek jöttek 
éjszaka hozzánk. Furcsa, rossz szagú idegenek. Felállt 
a szőr a hátamon tőlük. Rosszat akartak, ebben biztos 
voltam. Ha elkergetni nem is tudtam őket, eltereltem 
addig a figyelmüket, amíg gazdám felhívta a rendőrséget. 
Volt számos ehhez hasonlóan jól végződő történet.
Azonban sajnos, mint minden szép, egyszer ez is véget 
ért. Az idős hölgynek egy éjszaka leállt a szíve, örök 
álomba ragadva Őt. Amíg lehetett, el sem mozdultam 
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mellőle. Még a koporsóba is be akartam feküdni. Ott 
voltam a temetésen, amikor az utolsó útjára kísérték, a 
templomba is beengedtek. Amikor elhelyezték a sírban, 
lefeküdtem a márványlapra, és elhatároztam, hogy így 
is maradok hosszú ideig.
Felálltam, kinyújtózkodtam, és a szokásos körutamra 
indultam a parkolóba. Lassan, lusta léptekkel 
közeledtem a bejárathoz. Csak pár autó állt még a 
sok üres hely között. Óvatosan szlalomozva haladtam 
el köztük. Megszoktam már, hogy itt nincs ilyenkor 
forgalom, ezért váratlanul ért a bekanyarodó jármű. 
Hiába ugrottam arrébb, a hátsó lábam éppen elérte a 
kocsi orra. Vonítva húzódtam az egyik álló személyautó 
mögé.
Rettenetes kínlódással jutottam vissza a szeretett 
hölgyem sírjára. Próbáltam úgy helyezkedni, hogy ne 
hasogasson a sérült lábam, de nem akart sikerülni. 
Saját vinnyogásom ringatott álomba.
Az ébredés sem volt kellemesebb, mint az elalvás. 
Lábra akartam állni, de fájdalmas vakkantással kellett 
nyugtáznom, hogy meg sem tudom mozdítani a hátsó 
lábam. Sírva panaszoltam halott gazdámnak a bajaim.
Ebben az időben még két személy tartózkodott a 
környéken. Egy fiatal nő, aki az édesanyját gyászolta, 
és egy hasonló korú férfi, a halott felesége hiányától 
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szenvedve. Megszoktam már, hogy sokat vannak a 
közelemben, és szerintem őket sem zavartam én. 
Azonban a kínlódásomat hallva, saját bajukat egy 
pillanatra elfelejtve hozzám siettek. Érkezésükre megint 
megpróbáltam felállni, de nem jártam szerencsével. 
Lemondóan elnyúltam a hideg márványlapon.
A férfi hozzáértő szemmel egyből felismerte, hogy 
komoly sérüléssel van dolguk. Felnyalábolt és a nő 
segítségével az autóba rakott. Nem ellenkeztem, mert 
reméltem, hogy segíteni akarnak. Innentől már csak arra 
emlékszem, hogy kivettek a járműből, és egy fényes 
folyosón futottak velem végig.
Ebben a pillanatban nem számított, hogy egy idegen 
kutyáért vállalnak költséget. Ahogy akkor sem, amikor a 
műtőterem ajtaja előtt átkarolták egymást.
Az emberségüknek és az orvos szakértelmének 
köszönhetően megmenekültem. Az én életem kötötte 
össze eleinte a másik kettőét is. A fiatal nő vitt haza, de 
gyakran meglátogatott a másik megmentőm is. Aztán 
később ezen kívül is összefutottak Az első találkozást 
második és harmadik követte. Egyre gyakrabban. 
Hamarosan eljutottak arra a pontra, hogy összeköltöztek.
Én meg újra sütkérezhettem a szerető gondoskodásban. 
Megint csak jó helyre kerültem. Kaptam egy második 
esélyt is az élettől. Szerettek, jól bántak velem, szinte 
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gyermekükként neveltek. Más volt ez, mint az idős 
hölgynél. Sok mindenben különbözött, de egy dologban 
azonban teljesen megegyezett. Itt is a gazdáim 
ágya végében aludhattam. Ez pedig a legnagyobb 
megtiszteltetés, amit egy házieb megélhet.
Ugyanakkor a szívem mélyén mindig is hű maradtam 
Hozzá. Talán ezt az bizonyítja legjobban, hogy egy 
boldog éjjel arról álmodtam, hogy újra találkoztam vele, 
és összeismertettem a mostani gazdáimmal. Álmomban 
hárman viselték gondomat. Gyönyörű álom volt, ami 
örökké tartott.
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Nagymama meséje

Leülök a karosszékbe. Négy kisunokám már mind 
előttem kuporog a szőnyegen.
–  Mit meséljek ma? – tettem fel a nagy kérdést.
– Mesélj nagymama arról, amikor még kislány voltál! – 

kérte Saci, a legkisebb.
–  Mesélj a gimis éveidről – kérlelt Anna, aki most 

készült gimnáziumba.
–  Ne, mesélj a kutyádról! – kiáltott fel Bence.
–  A gimiről meséljen! – erőszakoskodott Anna.
–  Ne, a kutyáról! – nyafogott Dani is.
–  Mi lenne, ha azt mesélném el, amikor gimnazista 

koromban megkaptam Dariust? – vetettem véget a 
veszekedésnek.

–  Jó! – kiáltottak fel egyszerre.
– Rendben. Ugye tudjátok ki Darius? – bólintottak. –  

A tizenhatodik szülinapomra készültem. Anyuék csak 
holnap jöttek volna haza, ezért úgy gondoltam áthívom 
a bandát. Ő róluk már meséltem, emlékeztek? – 
megint csak bólintottak. – Na, tehát ők átjöttek 
hozzám. Nagyon jól szórakoztunk, amikor csengettek. 
Én mentem ajtót nyitni. Nagyon meglepődtem, mert 
anyuék álltak, egy dobozzal a kezükben. Boldog 
szülinapot! – mondták, és átnyújtották a dobozt. 
Mosolyogva átvettem. Nem tudom mire számítottam, 
de megint csak meglepődtem. Egy vöröses-szürke 
cicafej kandikált ki...

Kowald Anna
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Nem csak azt meséltem el az én kisunokáimnak, ahogy 
megkaptam, hanem az egész életét. Közben a szemem 
előtt láttam minden elmesélt mozzanatot. Újra átéltem 
az én drága Dariuszommal töltött tizenkét évet. Nagyon 
szerettem mesélni a múltamról. Ilyenkor úgy éreztem 
újra átélhetem őket. Kicsit mindig csalódott vagyok, 
amikor vége szakad. De ezért kárpótlásul láthatom 
az unokáim elbűvölt, csillogó szemét. Most is, ahogy 
felültek az ölembe, kérték, hogy meséljek még! Imádtam 
őket. Legszívesebben örökre így maradtam volna. De 
ekkor Erika bedugta a fejét az ajtón.
–  Gyertek, Saci, Bence, megyünk haza – hívta őket.
 Anna és Dani még ott maradtak egy kicsit velem. De 

aztán nekik is menni kellett. Felálltam a karosszékből. 
Kikísértem őket, és néztem, ahogy távolodnak. Vége 
volt a hétvégének. Sóhajtva visszamentem a házba. 
Vége egy újabb napnak. De nem csüggedek! Holnap 
is nap lesz! Iskola és óvoda után jönnek hozzám, és 
újra kérik, meséljek!

Szeretet a síron túl

Általában ugyanazok vannak hétköznap délután a 
temetőben. Ők minden nap eljönnek. Van, aki el sem 
mozdul, mint például én. Ugyan nem vagyok ember, de 
mit számít az, ha a szeretetről van szó. A gazdám sírján 
fekszem naphosszat. Talán csak annyi ideig hagyom el 
a helyet, amíg naponta egyszer kimegyek a parkolóba, 
és körbenézek, hátha megjelenik szeretett néni. Enni 
és inni is idehoznak nekem, mert tudják, ezért úgy sem 
mozdulnék el.
Egy hónapja halt meg Ő, az idős hölgy. Az családjától 
kapott még csöpp koromban. Csodálatos életem volt 
Ő mellett. Megkaptam mindent, amit csak egy kutya 
kívánhat. Még a legfontosabbat is, ami viszont nagyon 
keveseknek adatik meg. Ő gyermekeként szeretett. 
A tenyeréből ehettem, az ágya végében aludhattam, 
felülhettem a kanapéra. Arany életem volt, és meg is 
becsültem. Egyszer még régebben idegenek jöttek 
éjszaka hozzánk. Furcsa, rossz szagú idegenek. Felállt 
a szőr a hátamon tőlük. Rosszat akartak, ebben biztos 
voltam. Ha elkergetni nem is tudtam őket, eltereltem 
addig a figyelmüket, amíg Ő felhívta a rendőrséget. 
Meg számos ehhez hasonló jól végződő történet.
Azonban sajnos, mint minden szép, ez is gyorsan 
véget ért. Az idős hölgynek egy éjszaka leállt a szíve, 
örökálomban tartva Őt. Amíg lehetett, el sem mozdultam 
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Nem csak azt meséltem el az én kisunokáimnak, 
ahogy megkaptam, hanem az egész életét. Közben 
a szemem előtt láttam minden elmesélt mozzanatot. 
Újra átéltem az én drága Dariuszommal töltött tizenkét 
évet. Nagyon szerettem mesélni a múltamról. Ilyenkor 
úgy éreztem újra átélhetem őket. Kicsit mindig 
csalódott vagyok, amikor vége szakad. De ezért 
kárpótlásul láthatom az unokáim elbűvölt, csillogó 
szemét. Most is, ahogy felültek az ölembe, kérték, 
hogy meséljek még! Imádtam őket. Legszívesebben 
örökre így maradtam volna. De ekkor Erika bedugta 
a fejét az ajtón.
–  Gyertek, Saci, Bence, megyünk haza – hívta őket.

 Anna és Dani még ott maradtak egy kicsit velem. De 
aztán nekik is menni kellett. Felálltam a karosszékből. 
Kikísértem őket, és néztem, ahogy távolodnak. Vége 
volt a hétvégének. Sóhajtva visszamentem a házba. 
Vége egy újabb napnak. De nem csüggedek! Holnap 
is nap lesz! Iskola és óvoda után jönnek hozzám, és 
újra kérik, meséljek!



HORVÁTH DÓRA

Inkarnáció Kis titok

S
ze

re
te

t a
 s

ír
on

 tú
l

Kósa Panna tollforgató

S
zeretet a síron túl

60 61

HORVÁTH DÓRA

társ a d’alom

mellőle. Még a koporsóba is be akartam feküdni. Ott 
voltam a temetésen, amikor az utolsó útjára kísérték, a 
templomba is beengedtek. Amikor elhelyezték a sírban, 
lefeküdtem a márványlapra, és elhatároztam, hogy így 
is maradok hosszú ideig.
Felálltam, kinyújtózkodtam, és a szokásos körutamra 
indultam a parkolóba. Lassan, lusta léptekkel 
közeledtem a bejárathoz. Csak pár autó állt még a 
sok üres hely között. Óvatosan szlalomozva haladtam 
el köztük. Megszoktam már, hogy itt nincs ilyenkor 
forgalom. Ezért váratlanul ért a bekanyarodó jármű. 
Hiába ugrottam arrébb, a hátsó lábam éppen elérte a 
kocsi orra. Vonítva húzódtam az egyik álló személyautó 
mögé.
Rettenetes kínlódással jutottam vissza a szeretett 
hölgyem sírjára. Próbáltam úgy helyezkedni, hogy ne 
hasogasson a sérült lábam, de nem akart sikerülni. A 
saját halk vinnyogásom ringatott álomba.
Az ébredés sem volt kellemesebb, mint az elalvás. 
Lábra akartam állni, de fájdalmas vakkantással mellett 
kellett nyugtázta, hogy meg sem tudom mozdítani a 
hátsó lábam. Sírva panaszoltam halott gazdámnak a 
bajaim.
Ebben az időben még két személy tartózkodott a 
környéken. Egy fiatal nő, aki az édesanyját gyászolta, 

Szeretet a síron túl

és egy hasonló korú férfi, a halott felesége hiányától 
szenvedve. Megszoktam már, hogy sokat vannak a 
közelemben, és szerintem őket sem zavartam én. A 
kínlódásomat hallva saját bajukat egy pillanatra elfelejtve 
hozzám siettek. Érkezésükre megint megpróbáltam 
felállni, de nem jártam szerencsével. Lemondóan 
elnyúltam a hideg márványlapon.
A férfi hozzáértő szemmel egyből felismerte, hogy 
belső sérüléssel van dolgunk. Felnyalábolt és a nő 
segítségével az autóba rakott. Nem ellenkeztem, mert 
reméltem, hogy segíteni akarnak. Innentől már csak arra 
emlékszem, hogy kivettek a járműből, és egy fényes 
folyosón futottak velem végig.
Ebben a pillanatban nem számított senkinek, hogy 
egy idegen kutyáért vállal költséget, egy idegen nő 
társaságában. Ahogy akkor sem, amikor a műtőterem 
ajtaja előtt átkarolták egymást.
Az emberségüknek és az orvos szakértelmének 
köszönhetően megmenekültem. Az én életem kötötte 
össze eleinte a másik kettőét is. A fiatal nő vitt haza, de 
gyakran meglátogatott a másik megmentőm is. Aztán 
később ezen kívül is összefutottak Az első találkozást 
második és harmadik követte. Egyre gyakrabban. 
Hamarosan eljutottak arra a pontra, hogy összeköltöztek.
Én meg újra sütkérezhettem a szerető gondoskodásban. 
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Megint csak jó helyre kerültem. Kaptam egy második 
esélyt is az élettől. 
Szerettek, jól bántak velem, első gyermekükként 
neveltek. Más volt ez, és mégis hasonló, mint az idős 
hölgynél. Sok mindenben különbözött, de egy dologban 
azonban teljesen megegyezett. Itt is a gazdáim 
ágya végében aludhattam. Ez pedig a legnagyobb 
megtiszteltetés, amit egy házieb megélhet.
Ugyanakkor a szívem mélyén mindig is hű maradtam 
Ő hozzá. Talán ezt az bizonyítja legjobban, hogy egy 
boldog éjjel, arról álmodtam, hogy újra találkoztam vele, 
és összeismertettem a mostani gazdáimmal. Álmomban 
hárman viselték gondomat. Ez egy gyönyörű álom volt, 
ami örökké tartott.
Azt már nem láthattam és nem érezhettem, hogy 
ébredéskor a fiatal nő a lábához hajolt, és megsimogatta 
a hátam. Persze az szokatlanul hideg volt. Ijedten 
tapogatta a már élettelen testemet. Könnyek gördültek 
le az arcán, de amikor maga felé fordította, és 
megpillantotta a fejem, elmosolyodott, mert én is így 
fogok tenni örökre…

Előttünk az élet

Hétfő

Ültünk a padon. Nevetésünk az úton is hallhatták. 
Vidáman, felszabadultan beszélgettünk. Boldogok, 
gondtalanok, fiatalok voltunk. Nem látszódtak az iskolai, 
családi gondok ráncai. Csak azért nem a fűben ültünk, 
mert otthon hagytuk a plédet. Pedig minden megfelelt 
volna egy piknikhez is. Mára már vége volt a tanításnak, 
a házik ráértek még.
Ketten voltunk. Ketten a parkban, a napsütötte padon. 
Ha ült is mellettünk valaki, nem zavartattuk magunkat. 
Ha ki nem állhatják a társaságunk, arrébb mehetnek. Mi 
voltunk ott előbb.
Tudom, hogy bámulsz, amíg beszélek. Bólogatsz is 
talán, de nem nézek rád, mert elpirulnék. Tök mindegy, 
miről beszélek, csak legördülnek ajkamon a szavak. 
Megdobban a szívem, mondani akarok valamit, de egy 
pillanatig nem tudok. Nem tudok beszélni. Nem vallom 
be még magamnak sem, de zavarban vagyok. Kislányos 
zavarban.
Ritka pillanat, de egy röpke ideig te beszélsz. A szavaid 
hangsúlyaként a vállamra döntöd a fejed. De ez is 
csak egy pillanattöredékig tart. Pedig jó lett volna így 
maradni.
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Tapasztalatlan vagyok, ahogy te is. Elvagyunk, de 
igazán nem tudunk mit kezdeni a helyzettel. Lehet, hogy 
ez nem is baj, nem kell siettetni. Ráérünk még. Előttünk 
az élet.

Kedd

Nincs annál jobb, mint amikor kiderül, hogy elmarad 
egy kötelező elfoglaltság. Felér nyolc órai alvással. 
Valóra válnak az unottan szövögetett álmok a szabad 
délutánról. Ekkor a legjobb beülni valahova kitárgyalni a 
világ gondjait a barátnőkkel.
Az én esetemben ez azt jelentette, hogy először 
felkerestük az osztálytársnőmmel, egyben a legjobb 
barátnőmmel, Zelmirával a mekit, és fagyit ettünk. Majd 
a főtérre sétáltunk. Élveztük a nap kellemes melegét, 
és mindenfélékről csacsogtunk. Be kellett néznünk egy 
boltba, de még örültem is neki, mivel közel volt hozzád. 
A lakásotok erkélye csak pár méterrel arrébb nyílt. Úgy 
tudtam, hogy lent vagy, a betonoson kosarazol. És 
tényleg ott voltál. Zelmirával leültünk egy félárnyékos 
padra a szemben lévő parkba, és folytattuk tovább a 
társalgást.
Te nem vettél észre. Nem is tudtad, hogy ott vagyok. 
A betonon szaladgáltál a repkedő labda után. Benne 

Előttünk az élet

éltél a játékban. És ez nekem is jó volt. Ahogy te szoktál 
nézni engem beszéd közben, most én bámulhattalak 
feltűnés nélkül.
Kívülállóként néztelek, és mégis olyan volt, mintha veled 
lennék. Odamentem volna hozzád, de nem akartam 
megzavarni a meccset. Végül egyre nagyobb késztetést 
éreztem. Idegesen mocorogtam a padon. Már nem 
figyeltem, hogy Zelmira éppen mit magyaráz. Csak oda 
akartam menni hozzád. Majd kis szünetet tartottatok a 
játékban. Itt volt a lehetőség. De elbizonytalanodtam. 
Barátosnémnak kellett kilökdösnie a takarásból. Amikor 
aztán már látótávolságban voltam, kihúztam magam, 
és magabiztosan lépkedtem feléd. Nem mutattam ki, 
hogy néha félreüt a szívem. Csípőre tett kézzel álltam 
meg a pálya szélén. Még nem vettél észre. A többi srác 
értetlenül figyelte jöttömet. Vártam a pillanatot, amikor 
megpillantasz. Sütött a Nap és azt hiszem, örültél 
nekem.
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Előttünk az élet

1.
Most tél van és csend és hó és halál.
Aranypohárban méregital.
a haldoklókkal csókolóztam.
Tükör vagyok, de nem szobád falán.
Istenségnek tűnő csalfa, vak Remény.
Mióta készülök, hogy elmondjam neked.
A földi érzés: mennyire szeretlek.
Ha leányka te vagy a pokol, én elkárhozom.
Részeg vagyok, és mindig szomjazom.
A semmi ágán ül szívem.
S őrizem a szemed.
Még nyílnak a völgyben a kerti virágok
Egyszerre csak megfogtad a kezem.
Tedd könnyűvé énnekem ezt a nehéz hűséget.
Vesd le ruhádat.
Amit szívedbe rejtesz, öld vagy csókold meg azt.
Akarsz e játszani kígyót, madarat?
Tovább nem ámítom magam.
Eszeveszett szerelmi dalba kezdek.
A szerelmet a túlsó partra.
ez még csak a kezdet.

Kowald Anna



HORVÁTH DÓRA

Inkarnáció Kis titok

Kovács Szonja tollforgató68 69

HORVÁTH DÓRA

társ a d’alom

2.
tátogok a csendben
és visszhangzik az élet,
egy üveggömbbe zárt csoda,
hogy megláttalak Téged,
és nem tudod, hogy merre visz,
ha elsodor egy hullám,
de tudd, hogy fel kell állnod,
hisz így lehetsz csak úrrá
a körülötted kialakult
mérgező gyönyörön.
kivel osztozkodsz egy 
nemlétező örömön.
kinek mondod azt,
hogy most nagyon fáj ez nekem.
mert a bűnbeesés fája is
csak átlagos almát terem.

3.
Tíz emelet fölött a tetőn
zárt tűzlépcsők után…
Mit gondoltál ki fog sírni
halálod okán?
Mit éreztél,
mikor tudtad,
ez már nem egy tiszta tudat?

Előttünk az élet

Mit éltél át mikor láttad
visszamásznál…
de csúszott lábad…

4.
Tudom, hogy elkapsz
ha zuhanok lefelé.
Hogy ez egy ámítás 
magamnak, befelé.
Hogy párhuzamos utakon
haladunk előre,
de összeérünk valahol
a végtelen időben.

5.
Mennek a percek, az órák, az évek
az emlékeink ma már csak
megsárgult képek.
Elavult, halovány, ócska kis fecnik,
de számomra legbelül mégis azt jelzik,
hogy voltak olyan napok, mikor
kézenfogva jártunk és a
csendes, téli fagyban egymásra
vártunk.
És magadhoz húztál és 
azt mondtad szeretsz.
Azt hittük tényleg örökké így lesz…
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Lélekárus

lelkemet árultam, ha szükség volt pénzre
s nem kérdeztek semmit,
ha kenyeret vettem a közértbe’.
Az újságos standnál álmos tömeg állt.
„Lelket venne valaki?”- kérdeztem.
De nem hallották.
Hát újságot is vettem a pénzből,
mi még megmaradt,
s éreztem, hiányzik belőlem,
százezer apró darab.
Mikor tovább bandukoltam,
a város mélységében,
verset kaptam lelkemért.
Kértem, kaptam, cseréltem.
De nem tetszett a vers, hát
darabokra téptem,
láttam, ki lelkem vitte el,
nem cselekedett másképpen.
Mérhetetlen düh,
mi akkor bennem volt.
Hogy a lelkem eldobni?
Mint vacak, ócska rongy?
Utánaeredtem,
most megmondom neki…
De már nem érdekelt…
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Előttünk az élet

Ha akarja, hát dobja ki.
Vagy adja oda másnak,
vagy rejtse mélyen el,
vagy ha eltűnik,
hát lányát verje el.
a parkban  a tónál
forgót kínáltak.
A gyerekek a közelben
ezzel játszottak.
Mily ócska, hitvány játék ez!
néztem vidáman.
De vettem vagy húszat…
lelkem bekebelez.
Könnyebb volt a járás a
rengeteg papírral.

Lelkem már alig volt,
 hát templomba mentem a kínnal.
A padokban sok-sok ember ült,
és csak néztek előre.
„Itt mindenki megőrült?”
Leheveredtem egy székre, mely utamban állt,
nem volt túl udvarias, de lelkem helye fájt.
Volt egy könyv előttem, fogtam, s kinyitottam.

HORVÁTH DÓRA

Lélekárus

Az Úrhoz volt egy ima a lapon,
 mire pillantottam.
„Ments meg minket a gonosztól”- kántálta
a tömeg,
S lelkem fájdalmát ezzel ölték meg.
Szabad voltam éreztem,
sírva fakadtam,
a könyvet mit találtam, zsebembe csúsztattam.
Mikor átléptem a küszöböt,
visszanéztem még.
Odakinn beborult,
bennem kivirult az ég.
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lányokra nevettél,
lágyan szálló fűre
lustán heveredtél.
Éjszaka a holddal,
nappal meg a nappal,
tengerben a vízzel,
csodálatos ízzel
játszottál a fényben,
titkos ölelésben,
csókolt ajakaddal…
de jött egy újabb hajnal. 
 

nyár az élet

Mikor megjött a nyár
édes tisztasággal,
akkor jöttél Te
tudással és vággyal.
gondtalan kezeddel
fogtad jövőd kezét,
gyöngybe burkoltad be
tündérlányok testét.
Arany búzaszállal
írtál törvényt porba,
pálinkás mámorban
mentél a pokolba.
csintalan csikóhal
úszott versenyt veled,
gyémánt hableányok 
integettek neked.
Bizonytalan hajnal,
biztonságban keltél,
mézédes szemedben
örök volt a rejtély.
Táncba mentél este,
csendes szigetekre.
Még a nap is áldott
a holddal egyetemben.
Tökéletes száddal
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Szomorú vers

Hervad a rózsa
az éjjeli csöndben,
szorítod kezem
míg eljön a hajnal
rengeteg bajjal
Bajjal és búval…
El kell menned,
el kell tűnnöd…
Szárnyal egy bárány
fönn a felhőknél.
Reggeli márvány-
lépcsőkön alszik
párnája kőből,
kőből és fából.
szálkás fában
fönnakad szíve…
Vérzik az égbolt,
ilyen már rég volt.
Hajnali csöndben,
semmise zörren.
Üres a világ…

tollforgató
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Átváltozás

Nyugodtság, csend. Ezt érzem én.
Hótakaró pihen az eresz tetején.
Kitekintek az ablakon, hó pelyhezik,
Tea kezemben lágyan melegszik.
Pokrócba burkolózva, fáradtan,
Ábrándozom az estében bágyadtan.
Lassan hull alá a tél hírnöke,
Hopp, mit látok, kis hópihe.
Némán- élve olvad,
Hideg földön, jégen nyughat.
Nézem tovább, nagy szél támad,
Pusztít mindent, fát és házat.
Félek. Fázom, didergek és remegek.
Állok, várok. Fagyos minden lélegzet.
Előttem lassan a kis hópelyhecske,
Csendben pottyan a vizes verembe.
Mintha magam is kint lennék a szélben:
Halott vagyok - hullok a hópihében.
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Angyal

Angyalok és emberek,
Mi különbség köztetek?
Nem éreztek, védetek,
Mi lenne nélkületek?
Megmentő, óvó ő,
Bizonyára létező.
De ember, te létezel?
Miről mesél életed?
Ki valós, ki halandó,
Vagy örökké életben maradó?
Ember, tudsz-e védeni?
Angyaloknak vélni,
Őket lelem, félelem,
Félelem mindkét létben.

Istent szolgáló lélekben
Rejtőző homályos sejtelem.
Ember, te vagy az angyal,
Kire vártál éjjel- nappal?
Mire vársz, mondd halandó,
Halhatatlan nem haladó!
Angyalom vagy, kit küldött
Hozzám a teremtő sors,
De halálod neked is valós.
Ha te visszatérsz, én elmegyek.
Mert neked adom lelkemet.

Evezel halkan az élet

Könnycsepp csordul a sötétben,
Ülök egyedül bánatom ködében.
Füstösen bágyad a cigaretta,
Fogyatkozik, jő a dilemma.

Fakó homályban tajtékzik a Hold,
Festői képen tükrözi épp a foltos
Vizet, mely tombol, pusztít,
Rombol, bajt vonz, zúdít.

Gyengén, feladva a küzdelmet
várja az ember a szerelmet.
De nem kapja meg! Hiába báj!
Nem harcol már, a lelke úgy fáj.

Feladta, felszáll a halotti tutajra,
Hajtja, evez, a verejték halántékán
Folyik, s könnyét engedi útjára,
Szemében halál, evezel némán.
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Borongós felhők, szomorú képek,
Suttogd nekem, még miért élek?
Bágyadtan ballagok lassan,
Szívem még püföl gyengén, halkan.
Gondolnád rólam, voltam én is madár?
Üde pillangó, mely szabadon száll?
Igen, képzeld valaha voltam vidám,
De mára remény elhagy,a fény kivár…
Sétáljunk, nézd a havat, pelyhekben
Hullik tétlen, mint por száll csendesen.
Most én is csak por vagyok a semmiben,
S hogy más lesz, már nem hiszem.
Reményvesztett angyalként bolyongok a sötétben,
Nem találok kiutat, nincs bárki ki segítsen.
Megmentőm a világban tán nem is létezik,
A halott pillangót a hangyák szétszedik.

Így foszlik lelkem szerte- szét,
Eltűnt minden menedék.
Sétáljunk tovább, mutatok valamit,
Nézd a lehullt hó, szinte elvakít.
Tündököl, ha rásüt a nap,
Most sötét van, nem tündöklök,
Nincs más kiút, tovább menekülök.

czotter anna
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Évszakok

Lehulló falevélen csillogó harmatcsepp,
Száll alá, karol belé, lágy szellő fogja meg.
Ringatag a nyári szellő, békés a nyugalom,
Vidám gyermekzsivaj hangzik a vízparton.
Hullámok sodrása habosan mossa a partot,
Homokba temeti a sok gyermeki rajzot.
Majd őszbe forog az idő, hull a sárga falevél,
S már csak ködös emlék a meleg, felváltja a dér.
Fordul még egyet a nap sugara, elbújik a réten,
S pelyhekben hull a csendes hó, üdvözöllek télen.
Hosszú éjszakák, rövidebb nappalok váltanak,
Ünnepek s csodák, emberek kik szeretetet sugallnak.
Elmúlásba borul a föld, nyugovóra tér, majd alszik,
De nem tart sokáig pihenő nyugvása: a tavasz felénk 
hajlik.
Itt is már a kikelet, sok madár csicsereg,
Fa rügyéből lepke bújik, bábban ficereg.
És újra eljő a virágzás, majd a vidám nyár,
Tengerpart s vidámság, mit úgy vártál.

HORVÁTH DÓRA

Mint a rózsa...

S mint pillangó száll fölé,
Lassan dereng a kék égre nézve,
Mi voltam én, csak övé,
Hervadt rózsa szirma lett letépve.
Porrá foszlik, hullik el,
Égő tűz martalékává válva,
Mint lélek, úgy hal el,
Emlékekkel tört szívbe zárva.

Dereng a napsugár,
Reggeli harmat ébreszt,
Őzgida botlik sután,
Közelít a felfrissült réthez.
Beérve autók pöfögése fogad,
Városi zaj nyomaszt,
Mi békés nyugalom volt,
Kátránnyal fedi el azt a világ.

Elindulok utamra, első lépésem
Megteszem, eltökélten megyek,
Megtorpanok, mily belső égés,
Szívembe szorító kín vadul heves.
Tűz ég, lángol pusztítva,
Állok, semmiségeken gondolkozom,
Mi e világ, ha elkárhozom?!
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Vége van már, hazaút vezet,
Csodálva bámulom a csillagos eget.
Pillangó nem száll, denevér keres,
Éjszakai vadászatban zsákmányért les.
Nem várok mást, fejem nyugovóra,
Tegyem el démonjaim,
Legyen fény, jöjj utolsó óra,
Fájdalmas kínjaim véget érnek,
Fogadj be vendégednek, kérlek!

HORVÁTH DÓRA

Jó lenne...

Milyen jó lenne, ha egyszer várna,
Meleg étel kerülne az otthoni tálba.
Kandalló mellé bekucorodni,
Jó volna az életen elmosolyodni.
Fáradt szemmel, tétlen várva,
Boruljon testem a megvetett ágyba.
Mind e képzelgés oly csak hiába,
Hisz gyermeklelkem szomorú, árva.
Lépeget lassan, óvatosan, vigyázva,
sírós reggellé lett éjszakai rémálma.
Nem akar mást, szeretetre vágyik,
Biztonság, törődés, úgy hiányzik.
Tehetné ő, lassabban menne,
Ha valóra válna, olyan jó lenne.

László Brenda
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Halott madár

Miért döntöttél úgy, hogy összezúzol?
Kőből voltam, de porrá hullok.
Emlékek hada vár, csak vár,
Nézeget, ballag, néha hazajár.
Nézz rám te kígyó, súgd a fülembe,
Meghalok, ha alászáll az éj leple.
Köpj rám, taszíts el, ordíts velem,
Hajolj közel, mondd, hogy nincs kegyelem.
Figyelsz rám, angyal? Hallasz még?
Ne hagyj el, kérlek! Még nem elég!
Rabod volnék tán, ketrecben madár?
Emlékszel rám? Szárnyaltam.
Nélküled már majdnem meghaltam.

HORVÁTH DÓRA

A csoki

Sötét van és zuhog az eső. Ma este nem jöttél ki 
elém,mert messze vagy, nagyon távol. Ez a gondolat 
cikázott át agyamon. Tétlen toporogtam a vihart 
kémlelve és magamra néztem. Egy rövidujjú póló és 
fekete nadrág van rajtam hálós, fekete tornacipővel. 
Nem jöttél ki elém, nem hoztál esernyőt. Haza kell 
mennem. Egyetlen vigaszom a szelet csoki, amit 
munka után vettem. Kibontottam és megtettem az első 
lépést az esőben, majd majszolni kezdtem sétálva, 
pocsolyákat kerülgetve. Cikáztak a villámok,az egyik 
tőlem közel száz méterre csapott le. Megijedtem és 
hirtelen összerándultak izmaim,de tudtam,hogy tovább 
kell mennem, bármilyen szorongó félelem is kerített 
hatalmába. Lejjebb húztam a csokipapírt, haraptam 
egyet és tovább mentem. Megpróbáltam zenért 
hallgatva megnyugodni a tomboló esőben, de mikor 
felvillant az ég, mindig megtorpantam. Elfogyott a 
csokim, idegesebb lettem. Vettem elő a zsebemből egy 
szál cigit, meggyújtottam, hosszan beleszívtam. Egy 
másodpercre megnyugodtam,viszont a zuhatagban 
elázott füstölgő bagóm. Teljesen bőrig áztam, az útból 
még mindig sok volt hátra. Miért velem történik ez? 
Elegem lett. A zenéből merítettem bátorságot, nem 
törődve a villámokkal, határozott léptekkel tettem meg 
a maradék utat. Biztonságban vagyok. Gondoltam. 



HORVÁTH DÓRA

Inkarnáció Kis titokA
 c

so
ki

Kiss Kitti tollforgató

s
em

m
i

88 89

Halott madár

A lépcsőház ajtaja előtt állva, beütöttem a kódot, 
bementem. Még akkor is tartott a vihar, mikor a lépcsőkön 
vonultam, de itt már kezdtem észrevenni a komor, dacoló 
időjárás különlegességét. Lihegve értem fel a negyedik 
emeletre. Nem hallottam semmi hangot bentről, nagyon 
nagy csend volt. Kezdtem elszomorodni. Kulcsom 
után matattam a zsebemben, betettem a zárba, majd 
kinyitottam az ajtót. Beérve sötétség és csend fogadott. 
Nem vagy itthon. Magányosnak érzem magam. Holnap 
is veszek csokit. Megyek aludni. Hiányzol.

HORVÁTH DÓRA

semmi

Fáj a szív, a lélek meghalt,
Halkan dúdolok egy régi szép dalt.
Neked dúdolom, tán hallod hangomon,
Nem sírok többé, inkább feladom.
Itt leszek ugyan, létezem veled,
Őrzöm majd,a boldog emlékképeket.
Eleresztek mindent, s hagyom, hogy zuhanjak,
Majd visszatérek, hogy bosszút állhassak.
Nem lesz már lelkem, egy halott, csontváz,
Kinek nyakán rút szegecses póráz.
Nincs mit tenni, ez egy szomorú történet,
Ami bárkivel sajnos megtörténhet.
A bizonytalanság dacos folyójában elsodort az ár,
Csak hullok alá a vízesésbe, rég feladtam már.
Kardom pengéje elcsorbult, páncélom is elkopott,
Megszegtem, mit ígértem, hogy örökké harcolni fogok.
Nem tekintek máshová, csak a sötét földre,
Lélektelen halok meg, végleg összetörve.
Élettelen tetemem tisztító lángok szedik szét,
Megboldogult hamvaimat könnyedén fújja szél.
Akkor nem fog fájni már, mi addig égetett,
bukott angyal voltam, ki köszöni, hogy élhetett...

Koltai Luca
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Vissza-találás

Most eloltom a lámpát és elcsitítom a zajokat.
Lehunyom szememet, hogy ne lássam a falakat.
Pontokat teszek millió versem végére,
Fényt hintek egy régi, sötétzárka mélyére.
Tanítómmá teszem az ocsmány, romlott világot,
Részemmé válik majd, minden, ami bántott.
Testem a térképem, ha rám tekintesz, látod,
Bennem az Úr ráncokat vetett és bölcsességet szántott.
Így lettem… egyszerű, de tudatos ember,
Aki éjjel, ha könnyekkel is fekszik, pirkadatkor reménnyel 
kel fel.
És neked szólnak újra, ezek a sorok,
Így lettem… minden, ami most vagyok.

László Brenda
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Inkarnáció

Lehetek szelíd, engedelmes patak,
Ahogy a nagy szikla útját állja,
Úgy kikerüli s halad.
Lehetek jómagam szított, forró jég,
Csintalan cseppként,
Benned végül elolvadnék.
Lehetek kis kalitka, súlyos titkaid őre
A végtelenbe látó
Kit az álmok hajtanak előre.

Az leszek!
Én, a csillagokkal utazó,
Fáradt holdnak, szívnek,
Lágy csókot adó.

Az örökkében hiszek,
Része vagyok a titoknak.
Fehérre festem a képet,
Melyeket sötétre vak-oltak.

Kinyitom a szíved, s végül nem ragadom el,
Szikra leszek, hogy soha ne fázz,
De nem égetlek el!
Van ott valaki
Hogy köszönje meg az ember,

Kalamár Jázmin Katalin
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Inkarnáció

És mégis…mégis eljön a nap, hogy felismerjük,
Kik azok számunkra, akiktől kerek egész az életünk.
Ki a gondolatunk, ha történik valami,
„De jó lesz vele majd ezt is megosztani.”

És olyan jó veled… csak nézni, csak beszélgetni…
Egyre bölcsebb, nyitottabb gondolataid hallgatni.
Megjegyezni mozdulataidat, ahogy mikor beszélsz, 
felemeled a szemed…
Épp mintha maga, Isten beszélne csak veled.
És Ő beszél, hisz’ tudod,
Mind istenek vagyunk…
Egy cseppet az Egész tengeréből ajándékba kaptunk.
Hogy kivel osztozunk rajt?
Saját, önálló döntésünk,
Legyen az életre szóló társunk, barátunk, vagy 
szerettünk.
Szívemből mondom…
Köszönöm, hogy vagy nekem…
Köszönöm, hogy a szíved, a titkaid, a lelked… 
Önmagadat osztod meg velem.

Halott madár

Istennek, vagy neked?
Hogy titkosan végtelen életünk,
Talán csak egy… egyetlen kis elágazása épp Te hozzád 
vezetett.

Kedves Útitársam!
Mondd, bolondnak tartasz, hogy miért írom ezt a levelet?
Mert én néha, egy pillanatra megállok gondolatban,
S megkérdezem magamban…
Miért ez a felhajtás, mit gondolhatsz rólam… magadban?

Ami értékes, soha nem kaphatjuk könnyen…
Elszökik előlünk a hajnali ébredésben, dérben, ködben.
Megtalálni egymást, csak azok tudják igazán,
Kiknek kapcsolata túlnyúlik a földi lét sekélyes síkján.

Egykor érkeztünk valahonnan, s még mindig vándorlunk, 
megyünk,
A pillanatban az örökkét,
Az örökkévalóságban azt az egy kis pillanatot keressük.
S ha találunk végre, szemünk oly’ könnyedén elsiklik a 
fontosak felett…
Mert az értelem azt súgja folyton,
„Ugyan kérlek… ez nem lehet!”
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Bolondság, századik versemet így kezdeni…
Bolondság írni, s a végén a papírt széttépni…
Bolondság érezni?
S mikor közeledik egy ilyen gondolat,
Mondd, miért?
Miért nem nézhetem kívülről magamat?
Miért nem szólhatok hozzám, hogy bolondság, igen…
Magadban ha nem hiszel, mondd, másban kiben?
Ami kintről jön, bizony az kint is marad.
Hiába szökik szívedbe egyetlen perc alatt.
Hiába zárnád magadba, óvón, egészen.
Ami a Tiéd kell legyen, ott az Egészben.
Tanuld meg! Engedd el!
Ilyen a sors, ez nem mostoha.
Nem az élet a rossz, ha az ember ostoba!
Végy egy nagy levegőt!
Ugye nem jó, ha soká bent tartod…
Akkor jössz rá mi az élet
Ha engeded, 
Ha kifújod.

HORVÁTH DÓRA

Első benyomás

Rádöbbennek, mily’ balga a lét,
Melyben a fél-elem tölti be a fő szerepét.
Ahol a holnap egy létező félelem,
S a pillanat tovaszálló lepke a láthatatlan égen.
Pedig az az Ég… az Ég Istenem…
Mennyi örömet, csodát tartogat még nekem!
Ma ráfestem vászonára mi szívem vágya,
S hiszem, hogy a Mindenség imám megtalálja.
Nem festek sem pénzt, sem holmit, sem tekintélyt,
Az én ecsetem egész’ más, mint a Tiéd.
Nekem csak egy kell… az az egyetlen,
Titkom őrzi egy kis odú a hegyen.
Ha megtalálod egyszer, hunyd be majd a szemed.
Érezni fogod, hogy ott vagyok veled.
Ott leszek, csepegő napfény homlokodon,
Játszom veled kicsit egy furcsa alkonyon.
Mi már nem vesszük komolyan, mit szemünk lát,
Mert láttuk ama hegynek a túloldalát. 
Mi már nem férünk el többé, ebben a világban…
Lelkünk összeforr az örökkévalóságban



A titkos fa

„Egy, kettő, három, négy… egy kettő” - ismételgette 
magában. 
Mindig ily módon járt-kelt a kéklámpás utcákon. 
Megszokta mára a világot, mert saját magának készített 
egyet, és ez tulajdonképpen olyan volt, mint amikor a 
valóságot az álom kalitkájában őrizgetik.
Elgondolkozott, hogy mi ez a különös erő. Úgy gondolt 
rá, mint egy hatalmas, öreg fa, amelynek egymásba 
ölelkező évgyűrűire irigykedett a tér és az idő, ezért 
megengedték, hogy a bölcs fa legvékonyabb ágára 
hintát függesszen a sors, de ebbe a hintába soha 
egyetlen ember sem ült még.
Mélázott, hogy a benne forrongó gondolatok a tudatában, 
vagy a szívében születnek. Sokan megmosolyogták…
kinevették…kelletlen legyintéssel nyugtázták furcsa és 
misztikus lényét, s miközben ő az egész világot érezte 
volna, gyorsan rádöbbent, hogy őt csak egyetlen ember 
érzi.
Sokáig sétált azon az estén. Nem beszélt senkivel, 
lesütött szemmel pörgette magában azokat a kérdéseket, 
amelyek hosszú órákig ébren tartották este.
„Egy, kettő, három” - lassan megérkezett.
Megállt az égből leomló hinta előtt. A hinta pedig suhant, 
egyre csak hullámzott az éjszaka habjaiban és ellenállt a 
süvítő szélnek.
Ott ült… kettőjük lelke a hintában. Bármerre vetette 
a sors őket, az öreg fa legvékonyabb ága tartotta a 
köteléket, amely bizonyosan nem ebben a világban 
készült.
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Lebegés, avagy mese az egyhelyben való 
repülésről

Azon a tikkasztó nyári napon történt, hogy egy kedves, 
apró bokor félárnyékot vetett a kismadárra. 
Lengedezett a nád a hatalmas parkban, amelyről a 
kismadár egészen eddig a napig azt hitte, itt terül el 
maga a világmindenség, az örökké futó gyep és a 
végtelenbe hajladozó fák ága: ezért Ő soha máshova 
nem volt hajlandó elrepülni.
Hiába köszöntött be minden esztendőben az ősz, s 
kelt útra mindenki… ő némán intett nekik gyenge kis 
szárnyával, reménykedve, hogy túléli a telet. 
Tudniillik, a tél sem volt már az igazi. Az évszakok is 
tudták, valami nincs rendjén egy ideje. A szélzúgás 
hideglelésként érte az embereket és az esőt is mindenki 
gyűlölte. 
A kismadár jól ismerte az embert, hiszen láthatta őt 
minden magasságból.
Látta, amikor az emberek a járdát bámulva haladtak az 
úton, merengve, hogy fontosak-e valakinek, és, hogy 
vajon… az a valaki igazán fontos-e nekik.
Látta őket akkor is, amikor Istenhez fohászkodva az ég 
felé néztek. 
Nem értette, miért nem kérik hát a szelet, hogy fújja 
el aggodalmukat s miért nem állnak párás estéken 
a verandára, hiszen a nyári zápor egy pillanat alatt 
elmoshatná félelmeiket.

tollforgató
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A város legmagasabb fájáról nézte a rohanást nap, mint 
nap és a kismadár ezzel megelégedett. 
Közel érezte magát valami rendkívül jóhoz, valamihez, 
ami a télesti fagyban körülölelte, életben tartotta. Úgy 
tudta, ezt a valamit az emberek sokféle néven ismerik. 
Egyesek úgy emlegetik: Remény. Mások, mint Erő. 
Akadtak, akik Ösztönnek hívták. 
A kismadár Hitnek nevezte… 
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A sötét tenger

Sötétbe borult az ég,
Rajta felhők börtöne.
Feketén csillogott még,
A sötét tenger.

Eső hullott, a magas,
A nagy sziklákat verte.
S verte erősen még azt,
A sötét tenger.

Fent felvillant a villám,
Kettészelve az eget.
Komoran nézett fel rá,
A sötét tenger.

Félelmet még nem talált,
Tajtékzik a nagy tenger.
Kiereszti haragját,
A sötét tenger.

Óv lenn sötét világot,
Senki se tudja, mit rejt.
Örök titkot őriz ott,
A sötét tenger.

tollforgató
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Koltai Luca
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Álom

A lány lefeküdt az ágyába,
Fejét álomra hajtotta.
A valóság gyorsan tovaszállt,
Helyét a képzelet vette át.
Most egy kastély volt az otthona,
Folyosón előre haladva,
Barátra lelt édes dallamban,
Piros ajkát szépen mozgatva.
Dalocska szállott ki belőle,
Torka volt a drága hangszere.
Belépve egy fehér szobába,
Útját hatalmas tükör állta.
Állt előtte és magát nézte,
Üveg folyni kezdett előtte.
Lába előtt állt meg tócsába,
Benne még tükörképét látta.
Tükörnek már csak a kerete,
Megérintette a lány keze.
Valami koppan az ablakon,
A lány oda indul a padlón.
Odaérve megáll előtte
Magasan nyújtózik felette.
Repedés az egész üvege,
Mintha csak pókháló fedné be.
Recsegés utána nyikorgás,
Aztán üvegszilánk tenger száll.
A leány körül körbe-körbe,

Füzi Luca
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Befogva őt a börtönükbe.
Kinyújtva kezét megfog egyet,
Minden megáll ekkor egyszerre.
Lány fele vakítófény árad,
Ekkor a szemeit lehunyja.
Kinyitva nem a fehér szobát,
Hanem egy szép nagy báltermet lát.
Fekete ruhás párok tánca,
A plafonon ritmusra járva.
Zenészek nélküli hangszerek,
De árad belőlük a zene.
Hatalmas trón a falnál pihen,
Ott csontvázkirály foglal helyet.
Fejét fordítja lányka felé,
Ördögi mosoly dísz a fején.
Az ijedt lány felé elindul,
Ő a nagy királyra rábámul.
Csontkezek fogják ölelésbe,
A lány nagyon megijed erre.
A szemét szorosan behunyja,
Ágyában ül, mire kinyitja.
Most körbe néz, hogy biztos legyen,
Vége az álomnak már végre.
Megkönnyebbülten sóhajt egyet,
Visszahajlik párnára feje.
Szemét újabb álomra csukja,
Reméli, hogy szép lesz ezúttal.

HORVÁTH DÓRA

Erre mondják 

Egy gyönyörű szép reggelen
a nap ébredt az egeken.
Fényét szórva mindenhova,
Világosságát elhozva.

Legszebb sugarát vetítve 
Egy zöldellő park völgyébe.
Padok sorba egymás mellett,
Ott árnyék díszelgett egyen.

Padon sötét foltot hagyva,
Gazdáját őrizte maga.
Férfi könyvét bújva nagyon,
Arcán sok érzelem vagyon.

Történetbe temetkezve 
Nem figyelve semmire se.
Labda repült el felette,
Kutya ugatott mellette.

Ebből semmit sem észlelve 
Lapozott a füzetébe.
Éppen ekkor, túloldalon
Leány ült le szembe, padon.
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Lábát kecsesen átvetve,
táskát maga mellé tette.
Régi könyvét előhúzva
Elkezdte olvasni újra.

Történetbe feledkezve 
Múlt az idő el felette.
Nap már nyugovóra térne,
Helyét átadni még félne.

Muszáj már búcsút inteni,
Az égen már tovább menni.
Az idő egyre hidegebb,
Kettő barátunk didereg.

Felpillantva immár végre,
Egyenest egymás szemébe.
Ekkor szájuk tátva marad,
Lélegzetük itt elakad.

Álmodnak, vagy ez valóság?
Minden világos lett immár.
Erre mondják az emberek:
Első látásra szerelem.

HORVÁTH DÓRA

Idő

Pillanatok, másodpercek
Olyan nagyon sebesek.
Mint a villám rohannak,
Miért nem lassítanak?

Elkapnám és visszahúznám.
Ne siess úgy, lassítsál.
Itt megpihennék benned,
Mámoros álmot ejtve.

gondolatok szaladgálnak.
Sok kérdés, mi a válasz?
A múlt, jelen és jövő.
Vajon mit rejt az idő?

Egyszer úgy megállítanám,
És jó szorosan fognám.
Forró ölelésen át,
Meleg börtönbe zárnám.

A kulcsot magammal vinném,
Ő benn maradna, míg én
Nagy felfedező úton
Szállnék színes szárnyakon.



Id
ő

czotter ágnes tollforgató

V
árakozás

108 109

Kis titok

Idő! Kilépnék belőled,
De te nem állsz meg.
Megy fáradhatatlanul,
Az idő mindig csak fut.

Nincs megállás vagy pihenés.
tartanod kell a lépést.
Leszállnék a vonatról,
De az a halálba tol.

HORVÁTH DÓRA

Várakozás

Üvegbe zárt szivárvány,
Nagy esőcsepp hull alá.
A szél keringő táncát járja,
Lépést tart vele a madárka.
Levél hull a fáról,
Leszáll a hullámvasútról.
Lábam előtt a végállomás,
Mégis üres, nincs itt más.
Cigaretta füst úszik a ködben,
Éjféli óra fölkel.
Homokszemek harcot vívnak,
Sötétség végszót írhat.
Peregnek mögöttem az órák,
Az idő végleg elsántikál.
Sóhaj száll le szívemről,
Egy árnyék mászik elő.
Forgószél a társa,
a semmiben fellobban a szikra.
A világ más lesz erre,
Mikor lélegzetünk egybeolvad végre.

Koltai Luca
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Sötét, szürke vásznon erős fény sejlik át. Bánt. 
Hunyorgok, és ahogy egyre csak megyek, érzem, hogy 
kis szivárványok hullanak alá előttem, bizonytalanul 
haladok, kezemmel a táskám szorítva, csak legyen már 
végre, legyen már vége…
Kicsiket lépek, hideg. Hajam időnként megtapad 
az arcomban, ettől egyre kevesebbet látok, de nem 
nyúlok oda. Csak egyre gyorsabban próbálok menni, 
hogy áttörjem a szürke vászon szivárványmintáját, 
ami szakadatlanul hull alá, egyre gyorsabban 
és hangosabban, körülvesz, hurokba zár. Egy 
mennyországgal takart pokol sejlik át a vászon és a 
szivárványok metaforájában, itt a „minden rosszban a jó” 
elmélet. A vászon ugyanolyan szürke, időnként élesebb 
mögötte a fény, a szivárványok hol bővebbek, hol 
ritkulnak, megfejthetetlen sorozatban, kis prímszámok 
a levegő molekulái között.
Az orrom hideg, a kezem fázik, reszketeg és bizonytalan 
vagyok. A lencsét tapogatom a zsebemben, de nem 
teszek vele semmit. 
Már érzem a végét. Tudom, hogy vége lesz, ahogy egy 
magas téglatest jelenik meg a vásznon, a talaj pedig 
emelkedni kezd.
Lassan, kétségbeesve már, de tapogatom a lábujjaimmal 
a lépcsőt, s mentsvárként húzom meg az ajtót. 

Porpáczy Dóra
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Bent csakhogy ledönt a lábamról a hirtelen villanás, 
amivel eltűnnek a szivárványok, egyszerre felszakad a 
vászon, amely eddig elhomályosított mindent.
Kinézek az ablakon.
Ömlik.
Hátha kitisztulnak bennem a szivárványok, előveszem a 
szemüvegem.

Állj meg, és bámulj!

Kezem nyirkos, ideges vagyok. Tördelem az ujjaim, 
előttem összefolyik az utcarészlet, a homlokomat 
törölgetem. 
Tudom, hogy jössz. Látlak, ahogyan otthon öltözködsz, 
ahogy miután kilépsz a zuhany alól, magadra húzod 
a harisnyádat, töprengő fejjel állsz a hatalmas 
ruhásszekrényed és a magenta vagy téglavörös 
kérdéskört pedzegeted, miközben a kezed az ejtett 
vállú téglaszínűre csúszik és úgy döntesz, ez lesz 
az. Kiemeled a többi közül, biztosan van ott minden, 
fodros, csipkés, sárga, piros, amit csak akarsz. Azzal 
a tisztelettel a ruha iránt, amivel csak te tudod kezelni, 
veszed fel, szerencsétlenkedsz egy sort a zipzárral a 
hátán, és amikor megoldod, győzelemittasan a tükörbe 
vigyorogsz. Ekkor már azon gondolkodsz, mit kenj a 
fejedre. Az ágyadra ülsz, megnyitod a telefonodban a 
mappát, amit csak az ilyesfajta inspirációknak szánsz - 
tudom, hogy van, ne tagadd, láttam múltkor! - és lassan 
keresgéled a megfelelőt. Már vagy ezret átnéztél, kettőt 
találtál, ami megfelelő lenne, és ahelyett, hogy gyorsan 
ráböksz az elsőre, és megcsinálod, azon gondolkodsz, 
hogyan mixeld össze a kettőt. Miután nagy nehezen 
kitalálod, műgonddal előkeresed a legtökéletesebb, 
frissen kimosott ecseteidet, és precíz mozdulatokkal 
nekiállsz, először a szemednek. Túlhúzod a szemeden 
a fekete vonalat, de nyugi, nem gondolom, hogy direkt, 

Koltai Luca
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tudom, így akartad. Így akartad, mert így mindennel 
és mindenkivel játszik a tekinteted, kacérkodik még a 
fikusszal is, ahogy mosolyogsz. Eléred, hogy már csak 
ezért is a szemedbe nézzek. Felette elegáns barnával 
feded el a szemhéjad, pilláid pedig olyan hosszúak 
lesznek lassan, akár a reklámokban. Utolsó mozdulatként 
a púdered után előveszed a téglaszín rúzst és áthúzod 
a szádon. Mielőtt még elfelejtenéd, a táskádba dobod, 
mert tudod, hogy enni megyünk, tudod, hogy le fog 
jönni, de nem érdekel, akkor sem indulsz el otthonról 
nélküle. Lábad a magassarkúba bújtatod, amiben oly 
kecsesen jársz, ám majdnem egymagas vagy velem, 
és valljuk be, zavar. Ellenőrzöd, minden benne van-e a 
táskádban, a kulcsodat kétszer is, bizony ám, te nem 
a vasalóért futsz vissza, majd a mosoda megoldja, 
gondolod. A lépcsőházban elegánsan tipegsz lefelé, és 
minden szomszédodnak csilingelő hangon köszönsz, 
érdeklődsz az unokákról, van még időm, gondolod, 
belefér a kedvesség. Azok persze felcsillanó szemmel 
válaszolgatnak a kérdéseidre, megjegyzik, hogy csinos 
vagy, kérdezgetik, ki az udvarlód. Te megmondod a 
nevem, mert sose szégyellted az ilyesmit, majd elsietsz, 
mondván éppen várok rád. Nem autózol, nem a te 
asztalod, te szereted a tömegközlekedést, így tudom, 
hogy vagy busszal, vagy metróval érkezel. Amikor 
felszállsz, felmutatod a bérleted, mosolyogsz, köszönsz, 
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majd leülsz, mivel tudod, hogy a magassarkúdban nem 
bírnád a kanyarokat. A következő megállóban leül 
melléd egy körülbelül velünk egykorú lány, megszólítod. 
Először furán néz rád, de aztán beszélgetésbe elegy, 
pár perccel később már egymás egész élettörténetét 
ismeritek. Hát, így szerzel te barátokat. Közvetlen vagy, 
olyan ember, akivel akárki szívesen beszélgetne, akit 
lehetetlen visszautasítani. Már a telefonszámcsere is 
megtörtént, mire a lánynak le kell szállnia. Engem is így 
szedtél fel, nem igaz?
Még utazol egy kicsit, hallgatod a rádióból szóló zenét, a 
cipőddel ütöd a dallamot, dúdolgatod, néha halkan bele 
is énekelsz. Mindenki mosolyog rád, legszívesebben 
mindenki melléd ülne és elkezdene beszélgetni. 
Egy megállóval előbb leszállsz, pedig az étterem 
közelebb lenne a következőtől, de mivel te nem csak 
tömegközlekedni, de gyalogolni is szeretsz, úgy 
döntesz, így folytatod. 
Megpillantalak az utca végén végre. Téglavörös, 
elegáns, mindenki megáll, és téged néz. Én is így 
teszek. Szép vagy, szép. Tudom, mekkora műgond 
neked így kinézni. Mások farmerban, fehér pólóban, te 
így. Azért te abban is szép lennél. 
– Mi az, csak állsz, és bámulsz? – kérdezed 
köszönésképpen.
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Az vagy nekem, mint mindenkinek a semmi. Egy 
elképzelhetetlen, elérhetetlen, érthetetlen, nem is 
objektumnak szánt fogalom, amit kezelni kéne és bár 
gondolunk rá, csak elmegyünk mellette, homokba 
dugjuk a fejünket, ha róla kérdeznek, vállunkat vonjuk, 
de mégis sokszor adjuk válaszként.
Sok kérdésre vagy a válaszom. Semmi vagy. Mint ez a 
szó, elszomorítasz néha, időnként jobb kedvre derítesz, 
és ha kimondom, a beszélgetőpartnereim egyszeriben 
értik, mi is van. Te vagy az én Semmim, a saját, 
egyszemélyes halmazom, amely technikailag üres, 
mégis eleme minden, ami Te vagy. Minden vagyok, ami 
Te nem, a komplementered. Úgy tűnhet, én vagyok a 
Minden, a Semmi párja, pedig valójában csak veled 
vagyok Minden. A Minden a Semmi nélkül nem Minden, 
a semmi a Minden része. 
Az emberek szinte félnek a Semmitől, én is félek, Tőled, 
a Semmitől. Az a sok-sok lírai szó, ami Téged körülír, 
körülírja a Semmit is. Sosem érnek el, hozzád, akár a 
hiperbola a tengelyekhez. Én is csak közelítek a saját 
Semmimhez, hogy talán egyszer elérhessem, hogy 
egyszer, talán, ne kelljen félnem a Semmimtől, hogy 
egyszer talán a Semmim jogosan az enyém legyen, a 
sajátomnak nevezhessem. 
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Félek tőle, de magamnak akarom. Te vagy az: Semmi. 
Hát látod, milyen izé ez: a Minden és a Semmi bántják 
a másikat, pedig pontosan kiegészítik egymást. Talán, 
mert minden összeillő dolog bántja egymást. Talán a 
törés után összeillesztett üvegdarabok is szenvednek, 
ahogy karcolják egymást. Össze akarnak érni, de 
közben egymáshoz kell csiszolniuk, ami a fúváskor még 
egyben volt. 
Nehéz megtalálni a Semminket, hiszen relatíve minden 
vagy Minden vagy Semmi, minden passzol mindenhez, 
nem létezik képlet, nem ülhetek le, és számolhatlak ki? 
Lehetünk ikerprímek, hogy bár én Minden vagyok, Te 
pedig Semmi, csekély köztünk a különbség (talán). 
Tudni akarom, a hiperbolád érinti-e valaha a tengelyem, 
tudni akarom, hogy Semmi vagy semmi vagyok-e a 
szemedben. 
A Semmid akarok lenni. Az az üresség, amitől a saját 
ürességed teljesnek érzed. Azt akarom, hogy a Semmi-
léttel egymásnak rendeljük alá magunkat. 
Nem tudom, Semmi, hogy mi Minden van benned, amit 
megszerettem. 
Bár Te egészítesz ki saját magammá (hiszen, gyakorlatilag 
semmi vagy), úgy érzem, metsző egyenesek vagyunk, 
akik egyszer találkoznak egy rövid időre, majd egyre 
távolodnak, és lényegében azt kívánom, legyünk inkább 
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párhuzamosak, hogy megálljon, hogy ne távolodj, hogy 
legalább tisztes távolból figyelhesselek. Egyre zuhanok, 
egyre inkább veszik el a Semmi a Mindenből, és indirektül 
bebizonyosodik, hogy a Semmi, Te, mindennek a része 
vagy, kellesz ahhoz, hogy én Minden legyek. Szeretnék 
a Semmid lenni, hogy Te tekintsd úgy, csak velem vagy 
Minden. Érted vállalom, hogy Semmi legyek, ha ezáltal 
Te Mindenné válhatsz. Elszürkülök, hogy te színes 
lehess. Nekem nem kell Minden. Nekem elég vagy Te, 
nekem elég egy kis édes Semmiség.

365 nap

Tombolt a nyár, akárcsak egy jóhiszemű július közepe
A nap sugarai hívták játékra a világot, mely készsége-
sen válaszolt.
Emberek özönlöttek a szabadba, kutyák töltötték meg 
a parkokat.
Az utcán haladva a csilingelés hallatszott
Vígan kacarászó fiatalok ültek a járdán, keresztbetett 
lábbal, nevetve a világra.
Színözön hömpölygött az utcán, akár a fonal, ha elsza-
badul s végiggurul a szobán
Az aszfalt ontotta a meleget, ha becsuktam a szeme-
met, nyugalomra leltem.
S ott ültünk a Szabadság téren a padon,
Fülünkbe zengtek dallamok
Ahogy a madarak megünnepelték a nyarat
Keresztbe vetett lábbal
gesztikuláltam neked.
Tekinteted követte
Minden rezdülésem.
Azt mondtad – édes vagyok.
Kivetted a süteményt a dobozból.
Beleharaptál, megízlelted,
majd, ami megmaradt, a számba nyomtad, mondván 
egyek.
Savanyú volt benne a citrom
Az ízét elnyomta az általad okozott édesség.
Az emberek csak néztek, de minket nem zavart.
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Egymás vállának dőlve
Sztoriztunk
tegnapról, máról, arról, ami holnap lesz, a csillagokról,
a mezőről, a rétről, a felette táncoló madarakról,
A világról, halálról, messzi galaxisokról, mágiáról,
arról mi tart fent éjjel, félelmekről, vágyakról, rejtett tu-
lajdonságokról.
Ám véget ért a nap.
Eltűntél Budapest pezsgésében, 
engem hátrahagyott a villamos.
Idegesen nyúltam a telefonom után.
Hátha írtál újra.
Sokára ősz lett, esős napsütéssel, szikrázó falevelek-
kel.
az a nyár milyen volt, sose felejtem el.
Ahogy felém sétáltál a tömegben, magad körül színte-
lenné tettél mindent.
Egyedül te ragyogtál.

„Jó reggelt, Madaram”. – mondtad, ahogy sétáltunk 
egymás mellett,
Rúgtuk a falevelet, ámultunk a macskakőre hulló színes 
csodákon.
Buborékfújóval játszottál mellettem
Felém hessegetted a szappangömböket.
Ha nevettem felkaptál,
tengelyem körül pörgettél, és hülyeségből nem akartál 
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letenni.
Mikor ismét eltűntél a villamossal, ugyanabba az irányba
Úgy fordultam meg, mintha legalábbis félúton lennék a 
pokolba.
Új telefoncsekk – még nem írtál.
Elérkezett a tél, közte millió szivecskés ígéret 
A ballonkabátot szövetre cseréltem, a kalapot immár 
céllal hordtam
Ahogy az utcán a buszmegálló felé ballagtam.
Ott álltál, ahogy szoktál, vártad, hogy eltűnjenek közü-
lünk az emberek.
És a karodba ugorhassak.
Ültünk a kávézóban
Egymással szemben az ablak mellett
Figyeltük a szürkeséget, ittuk a teát.
Hattyút hajtogattál a bérletemből
Csillagocskákat vágtam a tiedből.
Egymás személyién nevettünk, kísértetiesen festettünk.
Megengedted, hogy elrontsam a hajad
Cserébe te is csak azt kérted,
hadd borzold össze az enyémet.
Ahogyan beleakadt a kezed, úgy nevettem én is.
Másokat biztosan zavartunk.
Rég nem ettünk semmit.
 „Nem akarom, hogy elmenj” – súgtam, de mindegy 
volt, nem hallhattad.
Karácsonykor rajzolt képeslap érkezett a postán
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villamosok, virágok, emberek és Szabadság tér.
A felirat: „Akarom, hogy itt légy”.
A nyakam köré sálat tekerve, de a szívemben meleg-
séggel
Sétáltam az utcán, s arra gondoltam, jó lenne minden, 
amit megálmodtam.
Később bálba hívtál s én igent mondtam
Hetekig kerestem valami tökéletest, amit magamra húz-
hatok
Te pedig mosolyogva figyelted a vadászatot.
Végül ott álltam – tökéletes! Életemben a legszebben
csak azért, hogy te kísérhess a terembe.
Egyszerre léptünk a ritmusra, biztos voltam benne, 
ugyanarra gondolunk.
Itt és most meg kéne állítani ezt a pillanatot.
Másnap fehér szirmok fedték az utcát,
Akár a hó télen, sétáltunk a verőfényben.
Amikor a kalapom elfújta a szél
te utána perdültél, mintha az életed múlna rajta.
Megláttunk egy varrodát
A fekete szövetre kék pöttyös szalagot kerítettél.
„Akár a szemed színe” – mondtad.
Elolvadtam.
Találkozzunk a Szabadság téren, lehetőleg időben.
Ugyanazon a padon ültünk és ugyanazt csináltuk.
Ültünk, és a látóhatárba révedtünk.

 lászló Brenda netta
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