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Petró János

Egészen más volt
Az egészen más volt - mondta, 
Más volt, amikor mama élt. 
Nagyobbra nőtt a paprika meg a tök, 
Illemtudó volt a szemtelen légy. 
Hetekig takarított, két napig főzött, 
A kapuban állva várta, hogy jöttök. 
Hát most nézd mennyi a légy! 
Bütyök. Most nézd! 

Kevés a jó vers
Oly kevés a jó vers, amit söralátétekre  
írva, egy-egy kiskocsma asztalán hagyok.
Anyám, sokat ittam, megint részeg 
vagyok. Védtelen gyermek, felnőtt 
szép fiad, haza tántorog újra s újra. 
Még mindig hozzád! Mert ha te teszed 
arcomra fáradt kezedet, talán jó leszek, 
dolgos és szerény. Így alszok el csendben 
és hangtalan, az álom tenyerén.

Lassan cammogó medve
Jönnek sorjában a hideg telek,
zárójelentések hullnak,
zizegő falevelek.
Végül úgyis összeroppantja
testemet a Mindenség,
úgy látom magamat, mint
lassan cammogó medvét.

Miklya Luzsányi Mónika

Törvénynap Pápán

– Kelj fel, Bálint! Kelj fel!
Vojtyek, Kata asszony egyik testőre rázta Földvári Bálint deákot igen erősen. De a deák csak mordult 
egyet, és átfordult a másik oldalára. Igazság szerint semmi kedve nem volt felkelni. Az éjszaka igen 
sokáig mulatoztak a várőrző katonákkal. A virgil már a második hajnali őrváltást kurjantotta el, 
amikor ágyba tették magukat. No, de hát meg kellett ünnepelni, hogy megérkeztek végre.
   A nagyasszony a nyarat Szigetvárban meg Csurgón töltötte, de a téli hónapokra visszavonult 
Pápára. Ahogy rendszerint, így most is Szent Mihály napjára szervezték az érkezést, és maradnak 
Gyertyaszentelőig. Ezen a két napon tartanak ugyanis országos vásárt, és ezen a két napon tart 
panasznapot is Török Bálint. Már, ha itthon van. Mert Szent Mihálykor van úgy, hogy még javában 
hadakozik, Gyertyaszentelőkor meg már csatában van megint. Mint éppen most is. De a panasznap 
attól nem marad el. Attól se, ha Bálint deák fejére húzza a takarót, és úgy tesz, mintha aludna. Pedig 
ezeket a napokat gyűlölte a legjobban. A sok sápítozó, ostoba panaszost, akik egyetlen kérdésre sem 
tudnak rendesen megfelelni, a végeláthatatlan körmölést, az unalmas, elvesztegetett órákat. 
   Szerette úrnőjét, s az is őt, hiszen Földvári Bálint írta a leveleit, de még a nagyasszony titkos naplóját 
is. Ismerte hát Kata minden gondolatát a deák, tudta, hogy ő az úrnőjének kedvenc deákja, mégis… 
Mégis úgy érezte, nem becsülik meg eléggé, kárba vész a tehetsége. Mert a leveleket meg a naplókat 
elfújja az évszázadok szele.
   Bezzeg a nagyasszony többi deákja! Főleg Tinódi! Az ő énekeit dalolni fogják száz év múlva is! Annak 
a beteges deáknak, Martonfalvay Imrének is olvassák majd a krónikáit, neki meg jó, ha a neve fenn-
marad, mint Török Bálintné titkos deákjának. 
De ha még csak az lenne! Jobbára lajstrumokat ír, meg számadásokat másol, jegyzőkönyveket körmöl. 
Mint ma is! Pedig ír ő is olyan nótákat, mint Tinódi! Tán még jobbakat is! Most is itt kopogtat egy 
strófa a koponyájában, annyira lüktet a ritmusa a halántékán, hogy hiába próbált aludni, nem ment. 
Meg hát Vojtyek is rázta emberest. Kapta hát inkább az ingét meg a mentéjét a deák, és futott a nagy-
asszonyhoz, mert bizony már igencsak fent járt a nap.
   Úgy esett be a fogadószobába, hogy majd felborította Klárát, aki éppen a kalamárist készítette oda 
az írópultra.
– Nagyasszonyom! Nagyasszonyom! Ezt hallgassa meg! Homlokon csókolt a múzsa!
Kata egy cseppet elhúzta a száját, úgy válaszolt a deákjának.
– És a kilenc közül melyik?
A deák egy pillanatra a távolba révedt. Nem tudta eldönteni, hogy a művét most valójában Euterpé, 
a lírai verselés múzsája, vagy Erató, a szerelmi költészet istennője ihlette. Tanácstalanul asszonyára 
nézett, aki az orra alatt bazsalyogva várta a deák válaszát. Földvári Bálint tökéletesen tudta, mire 
gondol Kata. Hevesen tiltakozni kezdett.
– Nem… Neeemmm! Szó nincs róla! Melpomené szóba sem jöhet!
Kata felkacagott:
– Ki beszélt itt Melpomenéről? Hiszen nem is hallottam még a dalodat. Honnan tudhatnám, hogy 
gyászének? Vagy hogy gyászosan hat rám?
– Hát nem is! Igen vidám is dalocska, hogy aszongya

Vörös csizma lábamra,
Szép lejány az ágyamba,
Török feje kardomra,
Pam-pa-ra-ram-pam-pam-pam.


