
empléni

Kondor Ilona

Nélküled

Nehéz az élet így nélküled.
Az út sem egyenes.
A kín egyesíti azzá 
Élővé varázsol az emlékezet. 
Itt vagy.
S mozdulatod oly tiszta, 
mint a frissen esett hó. 
Didergek,
hány bucka és hány buktató 
vár még rám nélküled.
Hány fal, kemény és hideg. 
Megpróbálom megtartani, 
ami maradt és ami lesz. 
Megőrizni a perceket.
Élettel teli szavakat írni 
és győzni, győzni nélküled.

Balatonfüred, 1999. június 14.
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Cseh Károly

Nyárdelelőn
(A “Bogácsi fíirdőversek” ciklusából)

I.
Augusztusi nap satírozza 
sugarassá egy pár ölelését, 
alkonyattájban, fakuló-arany 
hullámai közt a medencének.

Testük sincsen már -  csak fény, zeng a fény: 
ujjongó, hosszú szerelmes ének.

II.
Törölközőjét puszpángbokorra 
úgy simítja rá egy öregember, 
mintha oltárra tenne térítőt.

Pár perc és esti orgona zendül 
Vén-hegyi lombból, tengernyi füttyből.

2000. augusztus -  2001. február 23.
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Halászi Aladár

Aforizmák

Aki sokat foglalkozik magával, keveset 
tanulhat másoktól.

Két féligazság soha nem adja ki a teljes 
igazságot.

Hamarabb lesz barátod az, aki véletlenül a 
lábadra lép, mint az, aki kínosan ügyel arra, 
hogy hozzád se érjen.

Ha egy barátság el tud romlani egy félreértés 
miatt, akkor maga is félreértésen alapul.

Ha szolidáris vagy valakivel, ne azon gyötörd 
az agyad, mit mondj neki, hanem azon, hogy 
mivel győzhetnéd meg ellenségeit az ő 
igazáról.

Barátom vesztesége nekem is fáj, de a 
legritkább esetben fizetem ki helyette a 
számlát.

Barátod nem akkor mutatja ki igazán valódi 
érzelmeit irántad, amikor pénzt ad kölcsön, 
hanem amikor lejár a megbeszélt 
visszafizetési határidő.

Ha a barátság meginog attól, hogy egyszer 
ellentmondottál, akkor mondj másodszor is 
ellent, mert az ilyen viszonynak nem szabad 
megérnie a holnapot.

Sokszor a látszatra ford ított energia elegendő 
volna a problémánk megoldására.

Ha ma még nem váltottad volna meg a 
világot, akkor mosolyogj rá egy idegenre, 
vagy vond össze szemöldököd, amikor a 
parkot rongálják.

Ha feledékeny vagy is, egy dolgot 
mindenképpen tarts eszedben: hol őzöd a 
noteszt, amiben minden föl van jegyezve.

Ha azzal vigasztalsz valaki, hogy nem is 
komoly probléma miatt aggódik, akkor egy 
újabb szomorúságot akaszthatsz a nyakába.

Ha az ördög megkísért, ne állj rögtön 
kötélnek, várd meg a másik kísértését, hátha 
többet ígér.

Mennél több tárgyat birtokolsz, annál 
kevesebb teret hagynak maguk között 
mozognod.

Az igazság jóval egyszerűbb, mint a 
hazugság, ezért unalmasabb is.

Mindannyiunkat elszomorít az értékek 
pusztulása, de ennek megakadályozására 
csak akkor hozunk szívesen áldozatot, ha a 
miénkről van szó.

A fűzfa végül akkor is kiszárad, ha egész 
életében vízben állt.
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