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    Lényében béke és nyugalom 
 
Tollrajz 
 
Nem tudom, ki hogyan van ezzel, de nekem a számok nem sokat 

mondanak. A száraz lexikális adatok sem ragadnak meg az emlékeze-
temben, különösen, mikor emberi lényről van szó. Számomra minden-
nél beszédesebb egy meleg kézfogás, egy önfeledt nevetés, egy szép 
gondolat, egy felvillanó pajkos mosoly, két ölelésre tárt kar, vagy egy 
elkapott tekintet. Apró mozaikkockákból alakul ki bennem egy kép, 
mely nem azonos az eleven, szerető, szenvedő, érző és gondolkodó, 
elmélázó és tettre kész, erényekkel és gyarlóságokkal teli hús-vér em-
berrel, hanem csupán annak lelkemre vetített sűrítményével, abban a 
formában, ahogy én őt magamba fogadtam. Éppen ezért senki se várjon 
most tőlem számokat, adatokat, érdemek felsorolását, mert én nem szol-
gálhatok egyébbel, mint egy könnyű tollvonásokkal megrajzolt arckép-
pel. 

Képzeljetek el egy csodálatosan szép júniusi hajnalt. A nyitott abla-
kon át belibben a jázminillattól súlyos, harmatos, rigófüttyös nyár. Halk 
furulyaszó vegyül a tóparti csendbe. A természet s a lét évezredes titkai 
előtt alázattal tiszteleg a muzsika és a nyelv szerelmese. Lényéből béke 
és nyugalom árad. Csak az emberi gonoszság és ostobaság láttán veszít 
végtelen türelméből. Időnként titokzatosan hallgat. Homloka évgyűrűi 
mögött rímek, verssorok, okos gondolatok születnek. Furfangos, huncut 
tekintetéből életöröm sugárzik. Bensőséges, őszintén érdeklődő, együtt 
érző barát, igaz ember. Megfontoltan szól, szavai bátorítják, biztatják a 
botorkálót, de óvatos körültekintésre intik, vagy éppen megdorgálják a 
meggondolatlant. Ajka lágyan, zamatosan ejti a szavakat. Féltve őrzi és 
ápolja a szülőföld szellemi és nyelvi kincseit. Büszke lehet rá a nemzet, 
melyből vétetett, s melyhez az idegenben is hű maradt. De elsősorban 
mi, svédországi magyarok vagyunk rá büszkék, és hálásak, hogy ilyen 
nagyszerű sorstársat rendelt mellénk a Gondviselés. 

Isten éltesse sokáig szeretett, nagyra becsült honfitársunkat, Szente 
Imrét.  

Veress Mária 



Kovács Kati : Studió 1 (akváriumos installáció) 

miért nem szólsz egy szót sem? 
Mi történt? 
Rövid szünet 
Ha nem, nem 
Pillanatnyi szünet 
Hiszen oly sokat dolgoztál 
oly sokat írtál 
egy életen át 
Szünet. Magába süpped, majd 
visszatér a gondolata 
Azt mondják 
túl kell adnom a ruháin 
Nem akarok semmit sem kidobni 
Szünet 
Talán 
körülnéz, maga elé néz 
amikor fájdalom gyötörte az arcát 
eltorzította  
s úgy maradt egy ideig 
míg el nem tűnt a fájdalom 
végre 
Szünet 
De végül 
igen 
állandósult a fájdalom  
Belefásult 
ez talán 
pillanatnyi szünet 
igen, szinte enyhítette a fájdalmát 
Jobb volt így 
Belefásult a fájdalomba 
Szünet 
Alszik 
Szünet 
Úgy vettem észre 

amikor bent voltam nála 
az ajtó felé pillant 
alszik 
Biztos nem lehetek benne 
gyakran tetteti 
mintha aludna 
Sosem tudhatom 
Szünet 
Már semmi sincs 
ami boldoggá tenné 
Csak fekszik magában 
Semmiben sem leli a kedvét 
azelőtt legalább  
szerette az italt 
és a fiatal lányokat 
azokat a... fiatal lányokat... 
elakad 
S a különleges fogásokat 
pácolt lazacot 
füstölt sonkát 
de 
már ez sem tölti el örömmel 
s talán sosem szeretett enni 
De most hamarosan eszünk 
Ibsen mindjárt betoppan Sigurdel 
s akkor végre eszünk 
az asztal terítve 
elvégre születésnapom van 
előkészítve minden 
S Line 
a szolgáló 
Rita? 
elakad 
Szórakozott lettem  
összezavarodik minden  
volt, ami volt...                     
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