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Négykezesek a nyárra 

Susogó lombok, tücsökszonáta, térdig érő fű, ve-
rőfény, fenyők gyantaillata, hűvös erdei tisztás, ha-
tártalan csend, élénk kék ég, só illata a mólón, hul-
lámok haragos vergődése, olvadó aszfalt, tüzet fújó 
betontömbök, habzó sör és fanyar szeder íze a szánk 
szélén, érett körte és vöröslő görögdinnye, bordó 
cseresznyeropogás, hullócsillagok augusztusi éjsza-
kában, meleg esti séták, önfeledt öröm, lebegés, sze-
relemünk forró ölelése  – ez mind a nyár.  

A nyár olyan, akár a nő szépsége delén. Ragyogás 
és csoda. Vággyal tele várakozás a szerelem után, 
hogy leszakítsák, megízleljék. 

A költők számára az évszak kimeríthetetlen ihlet-
forrás. Kosztolányi Dezső, Szabó Lőrinc, Tóth Ár-
pád, Dsida Jenő, Ady Endre, Sziveri János, Kányádi 
Sándor, Faludy György – hogy csak néhány nevet 
említsek – emblematikus verse kötődik a nyárhoz. 

Az Irodalmi Jelen minden nyáron tematikus vers-
összeállítással kedveskedik az olvasóknak, tavaly a 
víz és a kert témájára írtak szerzőink verset, tavaly-
előtt pedig nyári verses képeslapokat „címeztek” el-
képzelt, illetve valós személyeknek. 

Idén a lap ismert szerzőit és folyóiratunk legfiata-
labb tehetségeit arra kértük fel, négykezeseket írjanak 
a nyárra. Egymástól nagyon különböző alkotói világok 
kapcsolódtak egymáshoz, és találták meg a közös han-
got. A négykezes vers az irodalomban nem új keletű 
műfaj, ám a kortárs lírában kevésbé van jelen. Ezt a 
hiányt kívántuk pótolni Balla Zsófia és Báthori Csaba, 
Géczi János és Ladik Katalin, Lőrincz P. Gabriella és 
Nagy Zsuka, Drávucz Zsolt és Ilyés Krisztinka, Bíró 
Tímea és Lennert-Móger Tímea, Kopriva Nikolett és 
Kovács Újszászy Péter, Dimény H. Árpád és Noszlopi 



J   e   l   e   n 47

Botond, Bak Rita és Payer Imre, Géczi János és Vörös 
István verseivel. A felkérés során figyeltünk arra, hogy 
a történelmi Magyarország különböző településein 
élő alkotóinkat szólítsuk meg, helyet adván a lapban 
a fővárosi,  vidéki és határon túli kiemelkedő kortárs 
költőknek, jelezvén ezzel azt is, hogy a magyar költé-
szet mennyire sokszínű és gazdag, a különféle hangok, 
alkotói világok kiegészítik, gazdagítják egymást az ol-
vasó legnagyobb örömére. 

Varga Melinda 

Balla Zsófia — Báthori Csaba

Augusztusi négykezes

Ez a nyár elszállt, de nem az egész nyár. 
Mert mint a villamos, majd jön a másik, 
mely földi mezőről égi felé száll,   
ölelkezőtől végtelen világig.

Létünk úgy teljesül, hogy már nem éget, 
a lobogás, ím, távolságra vált:   
meghódítjuk a kék normann vidéket  
s nézzük a tengert, várjuk a dagályt.

Nyílt térre vágyunk, aprócska örömre.  
Nyaranta ritkán csalódik az ember:  
fény, forróság a reményt örökölte.

Hiszed, hiszem, mit megígér az évszak.  
Minden kis sejt eltelik szerelemmel –   
fényteste vagyunk egymásban magunknak. 
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Géczi János — Ladik Katalin 

Sem hiány, sem fölösleg 
Nyár. Kert. Csönd. Dél.
Ég. Föld. Fák. Szél.
 Szabó Lőrinc

Belém harapott a nyár,
robbanjanak föl testemben a kert, ég,
fák, szél. A csönd délben fúródjon belém.

Nem tudok hasonlat lenni. Csak maga a puszta dolog.
Térhez jutnak a fák, kikékül a levegő,
s a lombok között testére rábukkan
a felfuvalkodott szellő.

Felrobbantak a fák.
Zöld örvényben sikoltozik egy falétra:
Még, még! Majd elkékül és elalél.
Szemembe fúródik a levegőjég.

Lehull egy gyantacsöpp.
Ami van, percről percre több lesz. 
Örvénylő kozmosz. Nincs benne hiány, 
nincs benne fölösleg.
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Lőrincz P. Gabriella — Nagy Zsuka

próbanyár

próbálom megszeretni a nyarat,
rovarirtóval, légkondival nem is olyan nehéz.
a nyárban is csak a tavaszt meg az őszt keresem,
a levegőt, a zsenge zöldet, a születést.
vagy halált, istenfestette barnaságot.
már gyermekkoromban ez volt a baj:
neked mindig az kén’, ami nincs…
a rügyben és az avarban 
az elmúlás csodáját lesem.
a nyárban megfulladok, 
a nyárban nem vagy ott nekem.
csak panelszobák forró lihegése,
húgyszagú koldusok a forró utcakőn.
levegőért futok városról vidékre,
loholok a vonat, a villamos elől.
ha egyszer mégis ősz fejjel 
a nyarat megszeretem,
tudhatod, nem hiányzik már semmi,
attól kezdve nem hiányzol te sem.

csak tekerem a biciklimet,
figyelem, hogy lesz pipacsrétből napraforgótenger, 
meg azt, hogyan issza le magát a telki presszóban a melós,
kezit csókolom, asszonyom, és összeesik az ajtóban.
újrahajtogat az idő, 
uv-szűrő-jelen ultraibolyát szed a halál kosarába, 
ez a nyári sugárzás sem emberi már,
szupercelláimba szorulsz,
jeges esőmben ázol el.
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origami-életünk kezeink között papírhajó.
fröccsnap, tokaj, végállomás.
nyári gyerekek a balaton-parton…
hallgatjuk a tiszán,
kenuval kísérjük a csillagokat,
minden hajónak két hordó holdja van.
benne váltóruhák, pálinkák,
nem tudom, milyen idősík is ez,
nem tudom, hanyas szám, hanyas személy,
csak próbálom megszeretni a nyarat nélküled.

Drávucz Zsolt — Ilyés Krisztinka 

Trópusi láz

Nyújtózkodnak a piruló nyugati felhők.
A megnyúló horizonton állóképekbe
sűrűsödik az idő. A beton oázisai kiapadtak,
az esőre csak a miniatűr vízmosások
emlékeztetnek. 
Homlokunkon a trópusi láz gyöngyei
a ráncok árnyékait keresik.
Magunkra zárjuk
a párától nehéz csendet.

Beleremegünk a napsugarak
hajszálcsillogásába. 
Képzeletben villámhúrokat
rajzolunk a messzi kékre.
Hasadó öntudat. A forró úttestekben
izzadnak a kátyúk. Aritmiás a táj. 
A trópusi láz gyöngyein 
gördülnek az emlékek. 
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Fagyott vízért könyörgünk.
Jégvarázsért tombol a nyár.

Dimény H. Árpád — Noszlopi Botond 

Lebegő erények hullnak a vízbe 

Vízsugár-spricc. Déli fuvallat éled.
Lányok érzékeny haja lebben át a
zátonyok közt, s izzik a Nap melírje
távoli fürtben.
 
Száll a forró légben a bősz vitorla,
bőrre csorgó tej, napolaj ragyog fel
távcsövem tükrén. Lebegő erények
hullnak a vízbe,
 
hol bálnatetem bomlik, és osztja a
tenger sok pici részre. gyászos kékje
ibolya-csendre cserélve. kikötő
szomorú kürtje
 
fúj meddő éneket, harsogja, vigyázz,
szirén az ott, habról habra vágtázó
halál, felezőpontja a szívnek, csúcs
és mélység között.
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Bíró Tímea — Lennert-Móger Tímea 

Mind ég

A nyár magával visz valamit. Mindig. Harmat-me-
leg. Halál-forró ondó. (F)okozatok. A nőben csak arccal a föld-
nek fogalmazódtak meg. Sokat sétál. Benne a valóság. Esztelen 
part. Okos folyó. Bárhol vagy. Bármi jó. Éhes évszak. Elnyomja 
benne a múltat. A jövőt. Jelen lenni a nyárban. Nincs idő. Ide-
je. Ki szabja meg. Ki szól bele. Vele.

arccal a földnek a köveknek a víznek 
öblösen fut belé a kék fulladásig kifulladásig
ez más halmazállapotú üresség nem segít rajta a víz
okos tenger tudja hogy másra kell a test
férfikéznek a napsugarak letelepedési felületének
hogy aztán ledobva magáról a vakítóan fehér lepedőt
hajnalonta a partot járja és nézze hogy az ég
kitakarja a kőházakat letépi róluk az éjszakát
feje fölött szűk ketrecek tolonganak versenyeznek
ma melyikük préseli össze a végtagokat
a sirályokra kéne gondolni nekik fogalmuk sincs
hány reggel lakozik még a csontjaikban mégis
nekiveselkednek a kéknek és a fél életüket
egyedül töltik a levegőben

A végtelen égen. Mélytelen. Játék-harc. Az arc nap-
égette. A(z) (sz)ív képtelen. Hangok rekednek mellkasokban. 
Elfekszik az idő. Adja magát a nyárnak. A Bágyadt. Ívetlen. 
Nincs jelen. A tenger szabadul. A tenger szabadít. Minden hul-
lám. Nem több. Nem kevés. Testben a(z) (v)ég. Nincs magány. 
Nincs kapcsolódás. Úton a víz fölött. Repülnek a halak. Ter-
jed a part. Halálnemek. Elemek harca. Nemtelen. Sem nő. Sem 
férfi. Egyik halott. A másik szívtelen. 
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a fenyőerdők sűrű szövetében próbálnak rendet
vágni a fénycsíkok elfáradt arcát keresi a rengetegben
elhomályosulnak a sziklaszirtek hullafehérbe szédülnek
minden olyan semmibe játszó forduló zuhanó részegülő
a balkon betonbörtönében muskátlik díszítik a
fogság kifeszített szárnyát
a szabadság a vadonban burjánzik kaktuszcsaládok
élik túl a forróságot szívbéli állapotok átalakulások  egy
szekrénynyi térben túlsúlyos vödör a tejfehér égen
vihar lesz elmozdulás
kiüresedett fészkekben elhagyott oxigéndarazsak
csípése hoz némi színt 
egyedül a parázsnak van jövője nemsokára minden elég

Kopriva Nikolett — Kovács Újszászy Péter

Tűzcsóvák 

Amikor a fák füstölni kezdtek, az emberek
a házak árnyékában álltak. A lángokat keresték.
Füst bolyong az utcák között, megfeketednek 
a házak falai. A Nap olykor kitör a felhők közül,
vörösen csorog az ablakokon.
Amikor mi is feketedni kezdtünk, a vörös fények
felé rohantunk. Lábnyomaink az aszfaltba égtek.
Többször egymásba ütköztünk.
Bőrünkből tűzcsóvák csaptak fel,
körülfogtak a lángok.
Nem éreztük az égést,
csak ahogy a pórusok kitágulnak,
belénk költözik a fehér tisztaság. 
Az emberek belefagytak a házak árnyékába.
Még láttuk hamvaikat a füstbe burkolt fák között.
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Payer Imre — Bak Rita

Július-szonett

A fürge lepke fénynek szálait
szárnyával hozza hajnalban a Napnak,
házából újra világlik ma itt
a kezdet, ahol párás földek laknak. 

Az apró mókus lénye bájait
mancsában hordja délben verőfénynek,
odújában szertefénylik, vakít, 
örök folytatása a derült létnek.

Teltnedvű, zöld lombhurkon – égi huss –
átröppen verébgyermek, július,
mintha üzenne vígan lehetőnek.

Apró örömgömbök tágulva nőnek,
mutatva magukat elegendőnek,
nyári csodamutatvány, új, régi juss. 
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Géczi János — Vörös István

Eltérített nyár
„Látja, mennyire gyönyörű ez a penész a kövön?”
   Bálint Endre

Nyár van. Gyönyörű a penész a kövön!
Árnyékában a gyíknak hűsöl a zöld légy.

De ahhoz képzőművész kell, hogy a penészt gyönyörűnek,
a gyíkot béketűrőnek lássuk. Egy mozdulat és elkapja a legyet,
vége a hűsölésnek, a szépnek, jön a rút, a rút, a rút.
Ó, gyönyörűség!

Száj van. Gyönyörben fetreng a penész a kövön.
A gyík árnyéka zöldel és hősül.

Az árnyék fölhabzik, gyíkul,
rútul, szépbe csap,
ököllel orrba vág a szép,
gyíkká változik a világ, világgá a gyík,
csak a légy, csak légy nincs már sehol.
Seholul. Legyesül.
Világodik.

Iker sötét, amely alászáll.
Az egyike felhő, antik istenek elől búvó
harcosok morajlanak benne, a másikja az éj,
lármás szénszállító vagonokból
szökik és terül szét pora az antracitnak. 

Por, por, por,
szürke az egész táj.
Tájszürke világban időz
gyík, légy, fölvizezett éjszaka, 
megerjedt nappal.


