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mit ér a szó 
 

mit ér a szó ha hulla jó 
nélküle is az élet 
csöndpatakban csobogása 
viharban az erénye 
. mit ér a szó támadható 
mondatokban beszélek 
kíváncsi fülek hallgatnak 
kenyérbelet remélnek 
 
mit ér a szó feladható 
korhadt fa a kilincse 
rozsdásodott zárban lakik 
törött héjú bilincse 
 
mit ér a szó síri csendben 
csordogál egy tutajon 
nincs mindenkinek péntekje 
megfullad az unalom 
 
mit ér a szó foganatja 
nincs a lónak zablája 
szabadon fut büszkén nyerít 
ki lesz majd a gazdája 
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A parfüm 

 
Sétáltak, nem siettek sehova. Teljes egyetértésben 
haladtak egymás mellett. 
Anna és lánya. Mikor elhaladtak az útjukba eső kirakat 
előtt, Anna megtorpant, majd visszalépett. Közelebb 
hajolva, szemét árnyékolva az üvegen megcsillanó 
napsugártól, benézett. Homályos világ tárult elé.  A 
magas kirakat csupán egy narancs és halványsárga 
mintás ágyneműt mutatott.  Hányavetin ráhajítva egy 
műanyag kockára, aminek kilátszottak kopott élei. Mikor 
tízéves lehetett, akkor ültette a fényképész hasonló 
mértani testekre a gyerekeket, talán dekorációnak 
használta a  viseltes darabokat. 
Anna töprengeni kezdett, nem értette miért nem 
emlékezett erre az üzletre, mintha itt egy Zsuzsa nevű 
fodrászat lett volna. Még a feliratokat is látta 
gondolatban. 
- Bemenjünk ?- kérdezte Rozitól. 
A lány éppen a telefonján játszott, fel sem nézett, csak 
megvonta a vállát, olyan “ne zavarj most” üzenettel a 
mozdulatában. 
A kilincs rusztikus erezete belesimult Anna tenyerébe. 
Ahogy becsukták maguk mögött az ajtót,  hatalmas 
terembe kerültek, mint egy régi szövöde, olyan belső 
világítással felszerelt helyre. Gépek nem voltak, viszont 
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rengeteg készáru.  Sarkosra hajtott ágyneműk 
tömkelege.  Ahogy elhaladt a sorok között, megtapintott 
néhányat. Ujjai között nem műszál morzsolódott, hanem 
friss pamut és len anyag. 
-Atyaég, micsoda kincsesbánya- gondolta. Miért nem 
tudtam én erről eddig.?! 
Egy férfi közeledett, térdig érő sötétkék köpenyt viselt, 
felső zsebében golyóstollak álltak vigyázban, szorosan 
egymás mellett. Ahogy kiskocsiját eltolta a nő mellett, az 
láthatta, hogy a leárazott termékeket viszi a bolt elejébe, 
egy ládába, hogy a belépők máris válogathassanak. 
Egy pillanatra behunyja a szemét és megdörzsölte a 
halántékát. Rettegett a migrénes fejfájástól, ami néha 
rátört. 
Kinyitotta a szemét, majd a döbbenettől újra becsukta, 
aztán megint ki. 
Eltűnt az összes textil.  A padló helyett döngölt föld. A 
világosság helyett derengés, alig látott valamit. Rozi 
mellette állt a képernyőbe merült, nyomkodta a 
gombokat. 
Anna szájtátva nézte a girbe - gurba polcrendszert, amin 
különböző üvegcsék hevertek, olyan középkori 
boszorkányosnak tűnt az egész. Szappannak látszó 
darabok is voltak a polcokon. Színes faggyúdarabok hogy 
lehetnek, becsomagolva Folpackba? A parfümöket 
mindig kedvelte. Most is lekötötték a figyelmét.  Ahogy a 
kezébe vette az egyik üveget, átvillant elméjén egy kép. 
Trónterem szerű szoba, jelmezes alakok, párizsi kék, 
arany, vörös, smaragdzöld színek. Visszatette az üveget. 
A kép eltűnt. Zavartan kezébe vett  egy másikat. Újabb 
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villanás. Meztelen combok, a földön kibontott fűző, rajta 
kalap, arrébb masnis női cipő, olyan sarokkal, amit 
múzeumban látott utoljára. 
Gyorsan visszatette ezt is. A hátul szöszmötölő férfi 
ekkor előre jött. Furcsa szemüvege fölött kinézett, majd 
leemelt a polcról egy vörös üveget és egy szürke 
porosat, majd néhány szappannal lila, rózsaszín amorf 
darabbal együtt rongyba csomagolta, amit madzaggal 
rögzített és átadta Annának a batyut. Az meglepődve, de 
átvette.  Aztán csak álldogált,  rémülten gondolt arra, 
hogy vajon kinek az életét viszi magával. 
Behunyta a szemét, csak egy pillanatra. Megdörzsölte a 
halántékát. 
Ez a szörnyű migrén, mégiscsak utoléri. 
Fáradtan nyitotta ki a szemét, a saját ágyában. Szédülten 
támolygott ki a fürdőszobai polcon kölnije nézett vele 
szembe, a jól ismert üvegcsében. 
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időalagút 

 
mélyen bent az időben 
halvány foltok ütnek tanyát 
rögzített pályán siklanak 
egy emberöltőn át 
 
kaleidoszkóp szilánkok 
tékozló játéka lüktet 
érccel fizetnek a nagyok 
a kicsik pulzáló sebekkel 
 
a szilfa árnyéka is nedves 
korhadt ágán csend honol 
éleslátást hoz a holnap 
feltépve a szürke hályogot 
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Bogyeráék Tóközön 

 
Bogyera Bombóék Tóközre utaztak. Pihenésképpen 
megálltak egy faluban, konkrétan Bogyerában egymást 
fotózni.Roppant vicces lesz majd a kollégáknak 
mutogatva, hogy van egy ilyen falu, amit talán az egyik 
őséről neveztek el. 
Mondjuk Bogyera Kálmánról a híres hadvezérről, aki 
megállította a törököket, hol is, csuda tudja. A lényeg, 
hogy igazi hősként beszéltek róla nagyszülei. 
Ez a Bogyerai fényképezés nem zajlott simán. Az asszony 
megint nem tudta kezelni a telefonját. Csupa homályos 
képet készített. Mikor letolta érte, azt csipogta, hogy ez 
egy szellemfalu és a túlvilági lények nem engedtek jó 
képeket készíteni. Ekkora marhaságot Bogyera még nem 
is hallott. 
Szellemek ide vagy oda, szerencsésen elérték úti-
céljukat, majd birtokba vették a tó egy aprócska szeletét. 
Délután, szinte a semmiből sötét felhők úsztak a nap elé, 
Bogyeráék töprengve nézték, hogy jó néhány család 
hirtelen szedte a cókmókját, és a kijárat felé igyekezve, 
elhagyta a terepet. A parton felfedeztek egy fehér inges, 
hosszúnadrágos feszülten a tavat kémlelő figurát. 
Kezében adóvevő készüléket szorongatott, és néha a 
szájához emelve hadart bele valamit. 
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Bogyeráné Kiskúti Lujza miközben szélhosszában 
kepesztett a langyos vízben összecsipegetett, néhány 
hasznos információt az időjárási helyzetre vonatkozóan. 
Szinte a fülébe mondta az egyik ember, aki ugyan nem 
neki szánta, hanem a vele fürdőző feleségének, viszont a 
vízen jól terjed a hang, erre emlékezett fizikából. A 
ragozás ebben az esetben, mit sem számított a -an, -en, 
vagy -ban, -ben, nem volt mérvadó, az infó a fontos hogy 
pontosan hol terjed, a kutyát sem érdekelte. A lényeg, 
hogy nem fognak sült medúzaként lebegni a víz 
felszínén, mert mint megtudta, a vihar széle fogja 
elkapni őket, az meg nem lehet olyan nagy ügy, ha a 
biztonsági ember eltakarodott a partról készülékestől 
együtt. 
Igaz, azt is mondta az az ember asszonyának, hogy majd 
ha működésbe lép a villámcsapda, akkor az elhullott 
tetemeket lehalásszák a felszínről és azért evez sebesen 
a vízi-mentő fiatalember oda, ahol legtöbb az ember, 
mert jól tarkón üti az evezővel a félhalottakat, hogy ne 
szenvedjenek majd sokat. Bogyeráné Kiskúti Lujza 
elképzelte a szituációt, de nem vette teljesen komolyan, 
mert a mesélő ember felesége és mazsoláskalácsképű fia 
tele szájjal vihogott a történeten. 
Lujzát az est folyamán majdnem baleset érte. A 
település utcáit rótták éppen, mikor egy bokor 
takarásából ki szándékozott lépni a felfestett 
gyalogátkelőhely első sávjára. Amennyiben ez 
megtörtént volna, Bogyeráné Kiskúti Lujzát bokájánál 
fogva feltekeri és elvonszolja a városnéző kis-vonat jó 
édesapja, egy hátul nyitott, kb. tízszemélyes kisbusz-
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szerű alkalmatosság, vezetőfülkéjében valami félőrülttel, 
aki eszeveszetten száguldozott a városban. 
Szerencsére Bogyera időben elkapta a nő karját, és 
visszarántotta a levegőből. 
Apró szakadás keletkezett csak a szoknyáján, hunyorítva 
alig látszott. 
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utána 

 
kéjes éjen fényes téren 
táncot jár egy csillaglány 
elmúlt sérve térde sértve 
mégis mozog mégis száll 
tévhit ragadt fürtjeibe 
Holdból fonta zálogát 
végtelenbe süppedt lelke 
Nap balzsamot hintett rá 
leng a szoknya vígan perdül 
fürgén koppan cipője 
öröme könny vállán ritka 
szövésű a kendője 
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kilátástalan 

 
radioaktív a levegő 
ellenőrzik de hiába 
a színes tollú páva 
belefulladt a kert tavába 
 
a gyöngytyúkok egymásnak estek 
vér spriccelt és halovány testek 
körül már csak a darazsak szálltak 
kényszeres hírvivői a pofátlanságnak 
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felfordulás 

 
a rizsföldeken szárazság lett 
szikkadt földje kihányta  
magából a növényeket  
egy foltos szalamandra  
sikoltozva szaladt közöttük 
apró talpait égette a talaj 
az óceán felől érkező jeges szél 
csupán a port kavarta fel 
majd szédülten tovább pöfögött 
a nappal lehunyta szemét 
összekucorodott  
teremőrként dolgozott álmában 
vigyázta az éjszakai szobát 
néha elbóbiskolt 
biztos akkor repült be egy angyal 
reggel néhány tollpihe ficergett a kilincsen 
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talán vége 

 
zongorahúrba akasztott lábbal 
billegek egy parázna kánnal 
ömlik a gondolat 
zagyva hártya palástja szakadt fel 
a bolondját járatja velem az élet 
féket behúzva a sarokba kényszeríthet 
leheletfinom szövet simítja testem 
tán a halotti leplem látom e kései délutánon 
túlbuzogtak bennem a feszült csótány járta napok 
agyam megfőtt a félhomályban és ragyog 
keverem a betűket és tévesen írom 
“ r “ helyett “ g” lenne itt ki picsog 
furdalt valami gyalázat de végre 
pontot tehetek talán a hétre 
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katasztrófahelyzet 

 
kényszeres alvópályán keringtek eddig a bolygók 
hirtelen zúdult rájuk a csillagköd 
az Univerzum kíméletlenül borította meg a kast 
a Fiastyúk összehúzott  tollakkal halkan kárált alatta 
remegtek a tojások 
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vidám reggel 

 
hoppla hopp hát játszódjunk 
pöttyös labdát számoljunk 
forduljunk ki a rétre 
smaragdló zöld ölébe 
hoppla hopp hát ne féljél 
tátott szemmel meséljél 
mondd el álmod fonákját 
apró lábú bogárkád 
miért törte a szárnyát 
hoppla hopp hát tanítsál 
fűszálakat hasítsál 
zümmögjél a fülembe 
égerfák közt pörögve 
élhetnénk így örökre 
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időalagút 

 
mélyen bent az időben 
halvány foltok ütnek tanyát 
rögzített pályán siklanak 
egy emberöltőn át 
 
kaleidoszkóp szilánkok 
tékozló játéka lüktet 
érccel fizetnek a nagyok 
a kicsik pulzáló sebekkel 
 
a szilfa árnyéka is nedves 
korhadt ágán csend honol 
éleslátást hoz a holnap 
feltépve a szürke hályogot 
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tökmag 

 
tökmag vagyok semmi egyéb 
korcs fa amin nem nő levél 
cintányér ragadt kezembe 
vagyok cirkusz házmestere 
 
lobbanékony természetem 
megcsúszik a végtelenen 
fűrészporos porondomon 
műsor közben gondolkodom 
 
komédiás az egész föld 
arra hajlik amerre dől 
ső veri szél cibálja 
elferdül a mimikája 
 
tejbe áztatom a múltat 
mák közé porcukor hullhat 
gyarló világ gyarló élet 
el sem hiszem hogy még élek 
 
 
 
 
 


