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Kiadó-Szerkesztő: Kaskötő István
 

nyitó oldal
 impresszum
 beküldési feltételek

 kapcsolat
 vendégkönyv

  

KÖNYVAJÁNLÓ
 

TARTALOM
 1. oldal

 próza, versek
 

2. oldal
 próza, versek

 

A
 MERCATOR STÚDIÓ

 kiadásában megjelent
 e-könyvek innen is nyithatók

  
Bányai Tamás: Csikánó

 Bittner János: Rohanj!
 Fetykó Judit: A kapun túl

 Fetykó Judit: Ablakvitéz
 Fetykó Judit: Epreskert
 G. Ferenczy Hanna:

 A kereszt árnyékában
 G. Ferenczy Hanna:

 Túl a netovábbon
 Kamarás Klára: Álmok útján

 Kamarás Klára: Letenyei fák
 Kaskötő István: Számadás

 Sárközi László: Csikágó
 Sárközi László: Hellén szerenád

 Pápay Aranka: Örvények felett
  

 A MEK-ről letölthető művek
 

Bodó Csiba Gizella: Válogatott versek
 Bodó Csiba Gizella: Hoztam olajágat. 
 Fetykó Judit: Az úton

 

Hominem te esse memento
  

Játsszuk most azt, hogy jók vagyunk.
 Hogy nem bántunk meg senkit sem mától,

 Hogy szeretjük egymást mind önzetlenül,
 S békében élünk a földkerekén: bárhol.

  
Játsszuk azt, hogy megértők vagyunk.

 Hogy nem fordítjuk el fejünket másról,
 Ha látjuk, hogy embertársunk bajban van,

 S nem mer kérő kezet nyújtani: önmagától.
  

Játsszuk azt, hogy nincs bennünk harag.
 Nem súgunk össze mások háta mögött,
 Nem áskálódunk vagy rekesztünk ki többé,

 És nem törünk pálcát eztán: senki fölött.
  

Játsszuk azt, hogy méltók vagyunk
 

M. Laurens
 JÁTSSZUNK EMBERSÉGET!
 

Baranyi Ferenc: A halál igazi oka
 Fövényi Sándor: Gyalog mentem
 Költő Nagy Imre: 

 Benépesült az őszi ég
 M. Laurens: Játszunk emberséget

 Nagy Antal Róbert: Megint
 Rada Gyula: Merre az út

 Szeicz János: Az élet vándorai
 Tiszai P. Imre: Periférián

  

A. Túri Zsuzsa: Párbaj
 Albert Lőricz Márton: Elfogy a jó

 Asperján György: Mi utánunk...
 Bodó Csiba Gizella: Félálomban : 
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3. oldal
 mikroszkóp

 

4. oldal
 elfeledettek

 

5. oldal
 gondolatok

 

Fetykó Judit: Hársfanyereg
 Fetykó Judit: Rezenciók

 Fetykó Judit: Szabad áramlások
 Kamarás Klára: Anica

 Kamarás Klára: Arcok a múltból
 KamarásKlára: Álmok asszonya
 Kamarás Klára: Derűlt égből…
 Kamarás Klára: Mária lányai

 Kamarás Klára: Miböl lesz a cserebogár
 Kamarás Klára: Napraforgók

 Kamarás Klára: Orchideák
 Kamarás Klára: Pepita füzetek

 Kaskötő István: Életrajz
 Kő-Szabó Imre:

 P. Horkai Feri kocsmája
 Lehoczki Károly: Az ismeretlen kert

 Az ismeretlen kert, hangos változat.
 Lehoczki Károly: Elgurult gyöngyök
 Lehoczki Károly:

 Hipermarket. (hangoskönyv)
 Lehoczki Károly: Tensz

 Lelkes Miklós: 
 Én már a nyárba vágyom át...

 Nógrádi Gábor: Itt éltünk és haltunk
 Ódor György: Magaddal szemben

 Péter Erika: Túlhordott ölelés
 Végh Sándor: A csend hangjai
  

 Munkatársaink Honlapjai
 

Bányai Tamás
 Bodó Csiba Gizella

 Csepeli Szabó Béla
 Kamarás Klára

 Kaskötő István
 Ketykó István
 Lehoczki Károly
 Köves József

 Nógrádi Gábor
 Pápay Aranka

 Péter Erika
 T.Agoston László

 

Ajánlott Honlapok
 

Teremtőnk előtt az ember elnevezésre.
 Játsszunk hát emberséget mindannyian,
 Hogy béke költözzön lelkeinkbe: végre.
  

A szakadt égen át áthullik a világ,
 mit ócska garasként elgurít az Isten.

 Ki gyenge, nem gyilkol, csak gyökereket rág.
 Hideg a köztűzhely, se félkész, se frissen

 sütött olcsó mócsing, csak zsíros, rongyos ing,
 meg a gatya, mi lóg a kizsebelt népen.

 A lét odébb kúszik, fenn dögevő kering.
 Tiszte csak tizedel. Mi tartja majd féken?
 Ő mossa kezeit, megvetőn ránk legyint.

 A mocskos falon lóg, ránk ragyog keresztje.
 Velünk megcsinálják, de nélkülünk megint.

 Hit, haza és remény igánkra feszítve.
  

Nagy Antal Róbert
 Megint

 

Perlmutter Izsák: Férfi hátakt.
 

Bokros Márta: Tűnődő
 Debreczeny György: 

 kedvem volna kiönteni a szívem
 Dobrosi Andrea: Szeretni születtem

 Juhász Ferenc: A vén fa alatt
 Kaskötő István: Kerekes Zsuzsika

 Ketykó István: Vinnélek magammal 
 Kolev András: Az Ősz

 Koosán Ildikó: Mellékutcán
 Kő-Szabó Imre: Mellékvágány

 Lászlóffy Csaba: Rondó (2)
 Lehoczki Károly: Ünnep

 Lelkes Miklós: Az ősz házában
 Ligeti Éva: Valamit tenni kéne
 Molnár Jolán: kódolt szabadság
 Nógrádi Gábor: A jövő megsejtése

 Nyakó Attila: Sic transit gloria mundi 
 Péter Erika: Kakofónia

 Pethes Mária: félhomálylok
 Thamássy Nagy Géza: Esőben veled

 Vadász János: Nembúcsú 
 Végh Sándor: Ikerversek 2.
 Verasztó Antal: Alkonyatban

  
 

Köves József 
 rovata

 

Váci Mihály
 versek

 

Asperján György
 rovata
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Alkotóház
 Ezredvég
 Hetedhéthatár

 Irodalmi Epreskert
 Koday László

 Magyar Elektronikus Könyvtár
 

Itt, a periférián mindig szürke köd szitál,
 csend fojtja meg a hangokat,

 mindenki néma, hallgatag,
 a fények kihunynak, a színek

 lassan semmivé fakulnak, áll az idő,
 felrémlik néhány volt pillanat, aztán
 egykedvűen dől hátra a ma.

  
Ketrecbe zárt a létezés, nincs egérút,

 bizsu itt az arany is, és érdem a hallgatás,
 nincs más, mint por-piszok,

 nemtelen bosszú a múltból,
 átok a jövőn, kézen-közön eljátszott becsület,

 megtört lendület, pókhálón settenkedő villám,
 apró moraj az égben - Istent zavarjuk.

  
Oltár előtt a vénasszony kar rosszul kontráz,

 sunyin gyűlölik egymást, unalom ül a tömjénfüstön,
 szende szűzlányok ujjukon számolják

Tiszai P. Imre
 Periférián

 
Tabáknak, a túlvilágra 

  
Megfélemlítve a nemzet fele. 

 Megvásárolva cirka negyede. 
 És megalázva, ki ember maradt 

 a fékevesztett jogtiprás alatt.
  

Ez az állapot vitt el, nem a rák, 
 folytattad volna harcodat tovább, 

 ha úgy ítéled: eredménye lesz. 
 Hogy életben maradni érdemes.

  
Küzdöttél volna még tovább a kórral,

 dacolva testi-lelki fájdalommal, 
 ha csöpp  remény is maradt volna még, 

 hogy egyszer mozdul majd e béna nép.
  

De láttad, hogy már rég nem képes erre, 
 s a lelked kínja tested is kikezdte, 

Baranyi Ferenc
 A halál igazi oka

 

Anton Bruckner
 Symphony No: 7
 Adagio

 PuPu
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"szeret-nem-szeret", unják a kötelezőt,
 és viszket az erogén zóna, pad alatt simogatva

 néha a mennyben járnak, majd szemlesütve
 meggyónják, és a penitenciát

 a fiatal pap adja, elbújva a paplakba`.
  

Rohadt ez a csend itt a periférián,
 ahol mindig valami felejtő köd szitál,

 fénytelen, színtelen, hangtalan, hazug álság,
 hol minden az utolsó harangszóra vár.

  

így hát  a kórnak  roppant könnyű volt 
 megtörni  azt, ki meg sosem hajolt.

  
Te nem maradhatsz tétlen odafent sem, 

 rájössz hamar, hogy ott sincs rend, a mennyben, 
 s – elnézve  a sok  elkanászodott 

 angyalt – Az Úristent ostorozod
  

gyalog mentem,
 se pénzem, se kedvem nem volt vonatra ülni,

 lehajtott fejjel gyalog mentem,
 esteledett, a zúzottkövek kezdtek kihűlni,

 épp csak sejlettek a sínszálak,
 én számoltam a talpfákat,

 egy-kettő, egy-kettő, közeledett a teremtő
 kétszáz tonna dübörgő vason,

 csak mentem, lehajtott fejjel, hallgatagon.
 nem néztem hátra, nem érdekelt mi lesz velem,

 akár egy cipőt, elnyűttem az életem,
 nincs másik, mint a gyermeknek, ha orrát szipogva

 anyja kötényébe fújja,
 hogy játék volt az egész, kezdjük újra,

 növesszek körmöt, tanuljak meg járni,
 Istenként vízen, ne kelljen ladikba szállni,

 ha a túloldal fáit vörösre borzolja a szél,
 bár mindegy hol szikkad, a vér itt is, ott is vér.

 azt ígérte megmutatja szívét nekem az ég,
 kigombolta mélykék vászon ingét,

 ám alatta se hús, se csont, csak a semmi,
 hej, de nehéz lehet itt Istennek lenni,

 és hol az éden, tán' azon a pár pisla rézfilléren,
 hol van apám, akibe annyian lábat töröltek,

 csak cipelem azt pár lapátnyi nehéz földet,
 másom sincs, tán' egyszer ez a mondatom:
 

Fövényi Sándor
 Gyalog mentem
 

...csak tudnám merre az út,
 merre süllyedtek el a sziklatorlaszok,

 hol a magam vakoknak még egy
 kapaszkodó, mit remegve megtalálnak..?

  
..hol a gyémánt erdő, a zöld mező,

 kék ég, s a  szorgos méh sietve,
 hol zeng döng ha bezár az este,
 mint ha örök élete lenne..?

  
..s az ostorhangokat hogy

 kerüljem el tört derékkal, megtaposva,
 az égi zajjal összekötve ki itél,

 ki öl itt szolgaként..?
  

..hogy el a szent arcátlanságot,
 a vágy kék violamezőit,

 a halál édes ölelését,
 a hozsanna fényeit,

 a pokol izzó mezeit ?
  

Letenye 2017.01 .11.
  

Rada Gyula
 Merre az út
 



a világ szívét látjátok, ha széttépem mellkasom.
  

 

Megyünk, mindig megyünk,
 vonszoljuk magunkat

 valami cél felé,
 ami vonz sokunkat,

 de nem tudjuk, miért
 olyan nehéz...

  
Megyünk, mindig megyünk,

 álmokat kergetünk,
 boldog vidámakat,
 és rossz lidérceset,
 de már álmodni is
 olyan nehéz...

  
Tudja-e valaki,

 hogy az a rögös út,
 amelyen most járunk,
 elvezet a célhoz,

 mely meghatározza
 majd sorsunkat?

  
Hiszen lehetetlen

 egy álomfosztott célt
 követni!

 Menni, mindig menni,
 vonszolva magunkat

 a semmi felé,
 és tudni,

 nem lesz megérkezés.
  

Szeicz János
 Az élet vándorai

 

Benépesült az őszi ég 
 Vándormadarak rajával,

 Tele van a ködfátylas lég
 Búcsúdalunk bús dalával.
  

Úgy röpülnek, úgy sietnek
 Erről a bús hervadt tájról,
 Még vissza sem tekintenek
 Az ég borús távolából.

  
Boldogok ők, mert mehetnek

 Virulásba, napsugárba.
 Ahol örök tavaszról zeng

 A fa lombja, a víz árja.
  

Nekem nincs szárnyam, mely vinne
 Mosolygó, fénylő tájakra.

 Hol öröm és kedv hevítne
 S megszűnne lelkem fájdalma.

  
Jön a tél, s én itt maradok

 Ködbe veszve, zord bilincsben,
 S holtra dermedt álmok, dalok

 Koporsója lesz bús szívem.
  

 

1896-1942
 

Költő Nagy Imre
 Benépesült az őszi ég

 



............
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Molnár Jolán
 kódolt szabadság

 
A mellékutcán autók haladtak,

 Lemenő naptól hunyorgott az ablak,
  

Háztetők fölött félhomály tenyészett,
 S a csöndből, ami tunyán heverészett,
  

Most esti forgatag, lármás sietség
 Araszolt elő, pezsdítve az estét;

  
Éji szállását egy koldus kereste,

 Kószált szélvédett szegletekre lesve,
  

Galambpár kukázott a szemét körül,
 Pofon csattant véletlen – vétlenül;

  
Résnyire nyitott portálüvegfalak

 Mögül lármával teli zenés hangulat
  

Izzadtságszaga, mint sör fölül a hab
 Csordult az aszfaltra, s orron ragadt.     

  
Szerelmeskedtek, káromkodott a pék, 

 A boltok zártak, csikordult a fék,
  

Amúgy a szokásos nyári este volt…
 Ősz hajú anyókát egy öregúr karolt

Koosán Ildikó
 Mellékutcán

 
56-os kód nyitja a páncélszekrényt

 benne elévült vád és bűnrészesség
 lyukas trikolor és az elfáradt

 gyász csokra
 a jeltelen tömegsírokra

 de anyák ellen nem emelhetsz vádat
 hogy fiukat fejjel lefelé húzták vasra
 vagy arccal a földbe kotorták

 nem mérlegelnek csak sírnak a lábasba
 ki mocskosabb a diktatúra-szolgák

 kontra ávóslincselő pogrom
 meccsen ha temetőbe járni

 marad a szabadidőprogram
 mégis - hiába bármi

 felmentés ész-ok
 hogy akkor és ott
 ki volt kenhető marmelád

 és ki vevő a szabadság-dumára
 hiába áztatnád

 össze a karszalagos ruhákat
 anyák könnyével utólag

 hogy is bocsáthatna meg
 a lázadó a megalkuvónak
 lepörög csillagok ötágú érve

 apák véréből anyák méhébe
 öröklődik tovább a



 
Régen kimondott szó után kutatva,

 De elméje rútul cserbenhagyta;
  

Mentek ráérőn, félig önfeledten,
 Ahogy azon a hársvirágos esten
  

Mikor az ábránd részletekre bomlott,
 És semmi, de semmi nem okozott gondot. 

  
 
 

Azt kérdik, hogy vagyok? Nem tudom.
 „Régen hallottam magamról.”

  
Valami azt sugallja, hogy ebben az alföldi szabású írásban –

több-kevesebb sikerrel – apró történések igyekeznek feljutni az
elbeszélés fonalára. Nagy szétterülő síkvidéki helységünkben, majd
száz év előtt még a Zombáról elnevezett régi széles utcánkat is a
csendesebb környékhez volt szokás sorolni. Akkortájt, – meg egy
kicsit később is –, az utca páros számokat viselő oldalán állott az a
ház is ahol születtem. Ez a gyermekkoromban még kövezetlen utca
vésődött be az emlékezetembe. Kiadós sétákat lehetett tenni rajta.
Azért nyújtóztatták olyan hosszúra, hogy két másik keresztben futó
kövezett utcára is ki lehessen kevergőzni belőle.

  

Verasztó Antal
 ALKONYATBAN

 

Tovább a teljes szöveghez>>>
 

Hogyha élne, ma negyvenöt éves 
 lenne és én hajolnék kezéhez, 

 eres kezét hosszan simogatnám. 
 Szótlanul vagy egyszerűbb szavakkal 

 szólnék hozzá, pörölve magammal. 
  

Itt ülnénk a vén fa alatt ketten, 
 anyám meg ott motozna a kertben, 

 estefelé, öntözne, dúdolna, 
 s lazán omló fehér fonalakban 

 permetezné a víz a virágot, 
 s habos fejjel túrna apró árkot. 

  
Az asztalon, mint annyiszor régen, 

 a levelek árnyék-sűrűjében 
 bor csillanna a csorbult pohárban, 

 villogna az alkonyi sugárban. 
 Mosoly ülne apám kék szemében, 

 s mennyivel több volna az enyémben. 
  

Megbeszélnénk a világ sok dolgát, 
 mindannyiunk teljesedő-sorsát, 

 s orrunkból kék füst-növényt növesztve 
 ülnénk, míg ő lassan fölnevetne. 

 Estig ülnénk, s én elnézném hosszan, 
 ahogy ökle az asztalon moccan. 

  

Juhász Ferenc
 A VÉN FA ALATT

 

Szilánkjaira tört bennem a szó,
 elvéreztem a hittel.

 

Dobrosi Andrea
 Szeretni születtem

 

maradék génkészlet
 és fülledt hálószobákban

 gatyás békegalambok
 a korrekten gyávák

 kalandorok és félrevert kalandok
 egyesülnek a szabadság napjává
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A poharat sűrűn kocogtatnánk, 
 az is lehet, hogy eldalolgatnánk, 
 öregesen, hümmögetve, lassan, 

 míg a Göncöl fénylik a magasban, 
 s tűnődnénk, hogy szívünkből az ének, 

 mint könnyű füst emelkedik égnek. 
  

Néha egy-egy gyümölcs hull a fáról, 
 nagyot toccsan, amikor aláhull, 

 kárál a tyúk, kapirgál a dombon. 
 Keserűség fojtogatja torkom. 

 Mintha apám köhögne a ködben, 
 figyelek a szívverés-közökben. 

  
Nem, bolondság, tavasszal temették, 

 azóta már hűsebbek az esték, 
 azóta már szigorúbb az ének, 
 de a hangom nélküle szegényebb. 

 Erő kell, hogy magam kidaloljam. 
 Égitestek vezessétek tollam! 

  

Más út porozza már lelkem sebét...
 Feledését hinti el

 a rám telepedett homokvihar,
 mintha nem lett volna épp

 reményem asztalán - mikor veled.
 ...együtt terítettünk még.

 Te tudtad: utolsó vacsora lesz,
 csak azért is porcelán,

 üveg és mondvacsinált mondatok.
 Szerettél egyáltalán?

 Kérdésemet a falnak szegezem,
 az rám dől. Pont beillek

 eltemetett kedveseid közé
 eszményi törmeléknek...

 Spórolhatsz a kötszeren, hozzám már
 hiába jössz. Kimentem

 azon az ajtón, amin egykor be.
 Én szeretni születtem.

  

Húsát eszem azoknak, 
 aki felindítottak.

 Akikből ég mellére hágtam
 megtépve, -törve testüket

 a hétköznapi pusztulásban.
  

Beroggyant arcukat lenyúzom,
 kehes mellükbe marok ujjal,

 s összevigyorgunk kocsma mélyén,
 kocsma mélyén és állomáson,

 tudatlanságuk történelmi
 csillaggá szikárult mezőin.
  

De jaj, ahogy széttépem őket
 tehetetlen fogaskerékként,

 és ahogy vállon veregetnek,
 

Nógrádi Gábor
 A JÖVŐ MEGSEJTÉSE
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elébem italt, ételt tesznek,
 arcomban az arcukat látják
 – hiszen a húsukból zabáltam! –,

 jó dózsagyörgyök, mit se bánják.
  

Mígnem ülök majd asztaluknál,
 dalolhatnék, s csak böffenek.

 Összevillannak – hiába futnál –,
 fölriadtak, fölmetszenek.

  

Látod, századszor is magadra maradtál,
 rémképekkel nézel most farkasszemet,

 megbánás-fogakkal a remény harapdál,
 s feletted lemondás démona lebeg.

  
Mint riadt galambraj felrebben az álom,

 odébbszáll, megbújik az ágyad alatt,
 ma éjjel nem jön már. Ne hívd minden áron.

 A múlt pókhálója arcodra tapad.
  

Hajdan bátor voltál. Vagy nekem így rémlik.
 Füstös kiskocsmákban vedeltük a bort,

 Vezettél, tereltél egészen a célig,
 mögöttünk helyeslőn hintázott a Hold.

  
Mondd, miért kellett, hogy benned is csalódjam?

 Csak, mert szerettelek, voltam védtelen,
 ősi erő, mely tart és felemel, hol van?

 Nem győzhetsz le, nem mersz harcolni velem.
  

Játék a szívvel, az ésszel,
 Azzal a csendesülő belső zajjal,

 Mibe beleketyeg a hajnal,
 S nagy jóindulattal életet ad.

 Egyetlen reggel sem tudhatod
 Ébredtél, vagy álmodat folytatod

 Netán örökre benne feledkezel
 Mert nem fogod fel, hogy menni kell.

 De hová is, hisz ott vagy hol a végcél,
 Mi felé születésedtől kezdve léptél

 A valóság ez itt, vagy odaát,
 A szíved ver, szellemeddel lát.

 Itt élünk-e vagy az az élet,
 Hol nem kötik gúzsba a létet,

 E reggelen talán nem látod,
 Be kell, hogy járd a két világot,

 Vagy az összest, ha van még
 Mielőtt borítékba tennéd

 Egy este a döntésedet.
 Te döntésed – tán azt hiszed,

 De hajnalonként fogják kezed,
 S hogy az út ezúttal hová vezet,
 Ő mondja meg! Ő mondja meg!
  

 

A. Túri Zsuzsa
 Párbaj

 

Bodó Csiba Gizella
 Félálomban 

 

Lehoczki Károly
 ÜNNEP

 
Színmű két részben

 Polgármester: Egy angyal vagy, Gálja, mit csinálnék én nélküled?
 Titkárnő: Biztosan találna valaki mást, maga elég találékony.

 Polgármester: Gyere ide, te, kis bestia, hadd túrok a hajadba! Meg a
blúzodba! Huh, micsoda anyagból vagy, a szentjét, az ember
tenyere lángra kap a bőrödtől!

 Titkárnő: Most már ne, mindjárt megjöhet valamelyik.
 Polgármester: Mit ne, mit ne? Le vannak izélve a programjukkal

együtt. Várjanak! Csukd be az ajtót!
 Titkárnő: Tényleg ne, Szergej Pávlovics, van még két levél megírni,

meg a vízügytől...
 Tovább a teljes szöveghez>>>
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Káosz van. Valamit
 tenni kéne hamar!

 Mint az oldott kéve
 úgy hull szét a magyar…

  
Hol szótlan hallgatás

 tétlen, utat enged
 a kapzsi világnak,
 míg a nemzet szenved.

  
Nem segít ma rajtunk

 vérmes vagdalkozás,
 most igazán fontos

 az összetartozás.
  

Kellő józansággal
 meglehet az egység,

 legyen magyarok közt 
 testvéri szövetség!

 

Ligeti Éva
 Valamit tenni kéne

 

                   Vinnélek magammal 
                    de elragadtak tőlem távoli városok fényei

  
mint egykor a bringa csomagtartóján vinnélek magammal

 de elragadtak tőlem távoli városok fényei
 jó megbízható volt a régi földes út

 nem a flaszteren tekertem már féltettelek akkor is
 mondtam hátraszólva beszélj halljam szavaid

 tudjam meg vagy még mögöttem nem hagytalak el...
 úgy vinnélek most is magammal meg-megállnék

 egy kis pihenőre tépnék néked útszéli virágot
 csennék újra egy kis tarlórépát a szügyi földekről

 de elragadtak már tőlem távoli városok fényei
 azt sem tudom hol élsz merre jársz

 hol hajtod álomra fejed s kivel
 vigyáz-e rád félt-e szeret-e merem hinni

 azért eszedbe jutok néhanap bár izzó lobogást nem remélek
 kis pislákolásra talán futja még belőled

 ha nem akkor sincs semmi baj kislányom
 a bringa gurul tovább de magamhoz kötözlek verseimmel

 le ne ess el ne veszítselek végleg mielőtt átsétálok
 a túlsó partra legalább addig higgyem

 örülsz nekem és nem engeded hogy az árnyak bántsanak
odaát...

  

Ketykó István
 

A szél 
 több hangszeren játszik,

 dallamából mégis 
 hiányzik

 az összhang. 

Péter Erika
 Kakofónia

 
Szerdahelyi Istvántól

  
lassan körbekerít a halál

  
őszi nap melegít

 hamvad a rózsabokor
 rongyos szirmok hullnak a lábam elé

 

Vadász János
 NEMBÚCSÚ 

 

 
 
 



     Juhászné Szunyogh Máriának
  

Az ősz házában voltam, kék falak közt.
 Avarpárnán mosolygott barna makk.

 Mezőre láttam, önmagamba láttam,
 s itt-ott láttam elbújt virágokat.

  
Az ősz tornácán kis szél körbetáncolt,

 s nyílt az ajtó, térség elém szaladt.
 Közel megértett, s vigasztalt a távol:

 nem érti még e nép a szót: "szabad"!
  

Távolba néztem, a távolt szerettem,
 s a népet? Szántam: együgyű, nagyon!

 Szép tavaszait gonosz isteneknek
 feláldozta e földi csillagon.

  
Bólogattak rá, buzgón, fű kalászok.

 Magokban Időt várt az értelem.
 Csillagot dajkált, fénylett piros termés

 csipkebokron, s csókot dobott nekem.
  

Jövőt kerestem, az Istent kerestem
 (képzelt Jövőt, s elképzelt Istenem).
 

 
Mi védtelenül tűrjük

 a széllökéseket
 és várjuk a rég 
 áhított csendet.
 

 
de a tüske-dárdákba 

 belekapaszkodok mégis
 és szorítom mindétig

  
amíg létem fekete-vörös teje 

 cseppig kicsorog komor 
 tenyeremből

  
lassan körbekerít a halál

   
  

Csüggedt köcsög a verandán,
 hasa alján a máz randán

 lepattogzott, sarka csorba,
 néz egy éltes vajcsuporba.
  

Rézsút délceg miskakancsó,
 ő is maga alatt van csó-

 rikám, régen érte epedt
 a ház népe, ma már repedt,

  
poros mentés, megtűrt árva,

 kegyét senki nem sóvárgja,
 szájról-szájra húzták egykor...

 sujtássorán rég csurgott bor.
  

Légypiszok ül lopótökén,
 lócán fakult, megunt kötény,

 félrerúgott, saras csizma,
 nyikorgó szék, kataklizma.

  
Gerenda, ott paprika lóg,

 szemez vele egy analóg
 falra szegelt, antik vekker

 dacolva az elemekkel.
  

Roggyant sezlon, éjjeli tál,
 daróc lebben, s szag levitál.
 Lebegek hát én is talán

 

Nyakó Attila
 Sic transit gloria mundi

 

Lelkes Miklós
 Az ősz házában

 



Kirajzolódott másik világ, ország,
 s térképe terült szét a szívemen.

  
Madár szállt. Elszállt. Kék falak közt ősz volt.

 Az ősz házában a csend őrködött,
 s szívemben vers, világot értő Isten,

 el-eltűnődött két könnycsepp között.
  

 

letűnt idők fuvallatán...
  

 

Kaskötő István
 Kerekes Zsuzsika

 
Részlet a 

 „Rejtve, láthatatlanul” című regényből.
  

Kerekes Zsuzsika, mindenki kedvence az évfolyam egyik
legtehetségesebb hallgatója volt. Fehér bőre és ében fekete haja,
különösen, hogy apród frizurát viselt egy japán porcelán babára
emlékeztetett. Ha énekes lett volna, egy perfekt Csocsoszan, a
Pillangó kisasszony. Alacsony termete ellenére, tisztán csengő erős
orgánuma volt, Dóri bácsi szerint a legszebben beszélő növendéke
volt generációk óta.

 Egy alapvető hibája volt, naivan hitt az emberek jóságában és
tisztességében. És ez lett a veszte.

  
 

Tovább a teljes szöveghez>>>
 

mezítláb lépek a kifosztott időbe,
 mogyoróbokrok lombjában ajtót
 nyit a szél. a Vénusz őrizetlen parázs

 az éjszaka egén. senki sem talál
 rám, ha neved lángra lobban ajkamon.

 hívlak. némán körülrepülöd sóhajom.
  

kölcsönadom a szemem, kövess
 engem a szobába zúduló sötétség

 folyosóján. dermedt agyag-ég mered
 ránk a plafon. gyorsabban őszül hajam

 fehéren izzó hamvadnál. a kertben
 elgázolt gyík nyúlik el a hajnal.

  
piros körték bombázzák a földet.

 szád leszek, csak ne vigasztalj
 a majd szóval. kezem lesz kezed,

 zúgjon simogatásod, mint viharos
  

Tó, hullámod ragadjon el.  
 szívemben álmok-álma, vágyak-vágya.

 mellkasomban kimondhatatlan súlyra
 ébredek. félhomálylok. fallá magasodnak

 a fiókba zárt ereklyék. emléklabirintusban
 tapogatózom. ki sosem találok.   

  
add vissza szemem, nem láthatsz ilyen

Pethes Mária
 félhomálylok
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     Egy éve már, hogy a csávaműhelyben dolgozott. Mindig úgy
érezte, egy helyen nem bírja ki sokáig, tovább kell mennie. A
második munkakönyve is majdnem meg telt már. Egyszer
elhatározta, összeszámolja, hány helyen dolgozott, de képtelen volt
rá. Többször végig gondolta, de úgysem lenne annak, semmi
jelentősége.

      Ezen az egy éven csodálkozott. Nem tudta megmagyarázni, mi
tartotta itt. Igaz, a pénze mindig megvolt. A meló nehéz, csak erős
férfiaknak való. Hajtani kellett reggeltől. – A bőrgyári csávaműhely
nem üdülő! – mondták egymás között a régiek. A vizes bőrök
nehezek voltak, mint az ólom. 

  

Kő-Szabó Imre
 Mellékvágány

 

Tovább a teljes szöveghez>>>
 

nyomorultnak. add vissza szám, karom.
 nem szólsz, ujjaid nem hárfáznak hátamon.

 halott vagy. halott! édes angyalom. kioltom
 arcod délibábját. szememből kiszabadul és
 téged keres a megkötözött zápor.

  
I.

 Úgy vágyom öröklét után
 mint a fáraók hajdanán,

 és mint mindazon boldogok,
 akiknek bizonyság adatott.

  
Pedig holnapra már csak emlék vagyok,

 rég holtak, meg sem születettek álma,
 ha keresne, aki nem keres, hiába.

 Holnaputánra már emlék sem vagyok.
                     

 II.
 Mindannyian egy máglyán égünk.

 Föláldozhatod te is magad.
 A törvény: öröm, hogy te is
 az áldozatnak része vagy.

  
Mi csupa bomlás, bonthatatlan.

 Benne csöppnyi önmagad:
 a nagy egésznek része vagy.
  

III.
 Aki egyszerűen

 van
 mindeneknek közös útján

 a létezésben,
  

nem kategorizálható,
 ő a kategória,

 nem minősíthető,
 ő a minőség,

  
nem sikeres vagy sikertelen,

 nem jelentős, nem jelentéktelen,
 nem tévedt el és nem talált célt:
 semmi se volt és mégis minden: élt.

                   
  

Bokros Márta
 Tűnődő

 

Asperján György
 Mi utánunk...

 
Mi utánunk marad, 

 csak kellemes falat 
 nehéz férgeknek,

 mik a mélyben élhetnek, 
 bontó, gyors baktériumoknak, 

 mik minket visszaszoktatnak 
 a semmibe, 

 miből ide 
 nem önként, mégis örömmel jöttünk 

 s várták jöttünk, 
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 miként a múlásunk, 
 amint a lét ránk unt.
  

Állapotok
  

Férfi:
 Te és én mindig arról beszéltünk,

 hogy a pillanat szépsége megragad,
 hogy mit szól hozzá a népség, nem mindegy?

 Közben ellopod pénzemet, az tükrömön egy maszat!
  

Nő:
 Pedig sem szabad, sem tevékeny Uram éltem,

 jó harcos udvarlóként, álmaimban, hiába hoz
 piros rózsát nékem, akkor is kevés, ha

 hű harcosként adtad oda élted!
  

Közbeszólás-kívülről:
 Apró világ, nem „lájkokból” áll, másolt gondolattalanság,

 izolált világ, trendinek gondolt érzelmesség cyber világ!
  

Nő: 
 Kötelékünk…Hiszed, oldhatatlan.

 A két világ, mely álomban képzelet:
 valóban eggyé lesz? Pedig nem!

 Életet gondoltál ide, az van! De nélküled!
  

Férfi:
 Tükrözz vissza valamit, de kopik a foncsor…

 Miért kell mindig leszóljalak? Szégyelld el magad!
 Apróságokra harapsz, Te nem vagy

 sem szabad, sem tevékeny,
 és tényleg tudom: ettől az eszmélet még szabad!

  
Átalakulás

  
Csak ringnak-ringatnak a szavak,

 mert folyóba érve a felnőtté nőtt patak
 elhallgat, nagysága már nem szépség,

Végh Sándor
 Ikerversek 2.
 

Lépjünk ki kedves
 az eresz alól bátran
 s ne nézd, hogy esik.

 Vagy ernyőt kerítsek
 feléd tartani remegve,
 míg bőrömön át lassan

 a víz hidegít?
 Vállalom azt is, ha kell,

 de ázottan szádról 
 a csók édesebb

 keverve könnyel
 most és itt -

 esőben veled.
  

Thamássy Nagy Géza
 Esőben veled

 

Haragját hozva tágra nyílt szemében
 a hídon át az izmos Ősz rohan.

 Szelet kavar, s a fákra csap merészen,
 hajában felhők csüngnek rongyosan.
  

Kihűlt padokra csendet szór a parkban,
 a hintaláncra bánatot sodor,

 majd szirmokat tép s eldobálja halkan,
 tócsák tükrében látni, mily komor.

  

Kolev András
 Az Ősz

 



ott már egy kődarab hiába kiállt!
 Partján egy elhagyott kavics lett az

 ezerszer lecsiszolt, elgurult gondolat,
 pedig előtte repült, volt álom és képzelet,

 erős volt, tört, zúzott, jajongott a volt világ!
 Erő, hit, remény, és akarat, gyermekei élete
 meg az egyén, együtt hitték, mindez az övék.

 Szabadság? Hiú remény, homokká válsz apukám!
 Új otthon készül belőled betonba keverve, majd 
 egy bomba robbanása után megint széthullnál!

  

Amerre lép, elalszik minden árnyék,
 szavára lámpák gyúlnak délután.

 Néhány bokornak hagyja, hogy még játsszék,
 s a rőt bogyókra foltot ken sután.

  
A lenge ingre rádob egy kabátot,

 amint a hold kél, morcosabb megint,
 s ahol temetni tegnap gödröt ásott,

 a sápadt nyárra gúnyosan legyint.
  

Elfogy a jó bor, a pénz, a kóbor 
 mozdulatok megöregednek.

 Takarosan süt be a nap a
 kitárulkozó ablakon,

 fényében látni lehet ahogyan,
 a kőszemcsék élnek a porban.
 Borkortyok pörögnek alá a garaton,

 elfogy a jó bor.
 El kell mesélni ezt a képet.

 Szavaink zamata ápol.
  

 

Albert Lőricz Márton
 Elfogy a jó

 

kollázs Beckett színműveiből
  

kedvem volna kiönteni a szívem
 egy koszos nyári éjszakán

 kalapban és felöltőben előlépni
 a keleti oldal sötétjéből

 tenni öt lépést előre
 aztán meg öt lépést hátra

 és a nyugati oldal
 sötétjével szemben meg-megállni

  
kedvem volna kiönteni a szívem

 egy csésze zöld fehér vagy piros
 tea mellett elüldögélni

 feledhetetlen szavakkal ecsetelni
 a korlátra támaszkodva

 hogy korlátlan itt a sötétben a remény
 éjszakából álló évek során

 nemigen lehet mit mondani
  

kedvem volna kiönteni a szívem
 a legjobb szándékkal

 szívesen hajbókolnék kegyelmes úr
 az embernek szüksége van

Debreczeny György
 kedvem volna kiönteni a szívem

 

Egy kis halál, mint lenyelt szilvamag,
 mint aranyér, mely mit sem ér, csak szúrást

 érzel s pergamen arcod elborul, mást
 képzelsz magad elé, fiatalabb

 tükörképed, hisz lelked még te vagy, 
 s ha éjnek mélyén asszony karja nyúl át,

1939-2015
 

Lászlóffy Csaba
 RONDÓ (2)

 



érzelmekre hajra és bókolásra
 arra való a szabadság

 hogy ne tegyünk semmit
 korlátlan itt a korlátnál a remény

  
kedvem volna kiönteni a szívem

 de most az ágytál van tele
  

 
 

rikolthat fájdalmad, mint a vadak,
  

légy bár végtelent hajtó hullámdúlást
 hallgató száműzött, ha kél a nap

 – vesszenek téli nyavalyák és hurrák! –,
 elég egy kegyes perc, s meddő marad

 tengerár, halál s lenyelt szilvamag.
  

............
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Látogató a betegágynál
 (Akár meg is történhetett volna)

  
     A látogató jól szabott öltönyben volt, mellényéből zsebóra lánca kandikált ki. Szép fehér
szakálla s bajsza ápolt és pedáns egyén benyomását keltette, tekintette kicsit szigorúnak tűnt.
De megkönnyebbítően barátságos  mosolya ellensúlyozta ezt.

    - Kedves Sándor – mondta, és a hangjában meglepő melegség volt. -   Örülök, hogy
beleegyezett Voramiti doktor ajánlatába, és hajlandó volt fogadni itt.

    A beteg kicsit följebb húzta magát az ágyon, s valamit mormogott, de alig lehetett érteni.
talán azt mondta: Bitte…

    - Megengedi, hogy ide üljek az ágya mellé? – A látogató válaszra nem várva odahúzta a
széket a kórházi ágy közelébe, és leült.   – Doktor Voramiti nagyszerű fiatalember. 
Lelkiismeretes, s amint hallom, rendkívül biztos keze van. Aligha tudja, hogy az ön válságos
pillanataiban éjjel-nappal itt ült az ágya mellett, s aggódva figyelte minden rezzenését…

   - Nem tudom – felelte a beteg -, de éreztem. Hogyhogy ön jött? Helyettesít?
 - Vegyük úgy. Ferenczy nagyon elfoglalt, most nem tudott ide utazni. De jövő héten majd

ismét…    -  Elég erőt érez most magában ahhoz, hogy feleljen a kérdéseimre?
   - Megpróbálhatjuk - nézett a szakállas úrra a beteg. – Azt hiszem, kezd visszajönni az erőm,

csak néha fáj a seb – nyúlt a szíve fölé. – Bele-belenyilal. Ha mozdulok. 



   - Kicsit már kell mozognia – mosolygott a vendég. – Az erősödéshez mozgás kell… És
étvágy. Az étvágyhoz pedig levegő. 

 - Na, az volt elég ott a Semmering völgyében, ahol… Ahol majdnem végzett velem egy
pisztolygolyó.

 - És  ön volt  a fegyver tulajdonosa.
   - Igen. Én… Sőt, én sütöttem el…

   - Tudom. 
   - Vallja be, nem mindennapos eset. Július első vasárnapján egy szegény ördög - lehetett úgy

negyven éves - fegyvert fogott egy negyvenéves úrra és golyót röpített a szívébe. A szegény
ördög és a gőgös úr is - én voltam. A bíró, aki ítélt, a hóhér, aki végrehajtotta az ítélet, és az
áldozat - én voltam. Meg kell ezt érteni, bár nem valami egyszerű dolog, ha valaki - különben
józan ésszel - úgynevezett öngyilkos lesz.

   - Nem is olyan bonyolult – mosolygott a hófehér szakállas úr. – Sok ilyet láttam, sok hasonló
paciensem volt már. Foglalkozásom…

   - Higgye el, nem vagyok sikertelen. Az irodalomban sem, a szerelemben sem. 
 Sok asszonnyal volt már kalandom, kapcsolatom. Akadt egyetlen éjszakás, és volt olyan, ami

úgy szakadt meg, hogy az élet mindkettőnket erre kényszerített. Van egy fiam.
 -  Tudom…  Sándorkának hívják. Felkészültem önből.

 - Nem voltak durva tények, amelyek a gyönyörű reggelen a semmeringi völgybe üldöztek
el, hogy cselekedjek. Az első ok az volt, hogy megaláztak, elkergettek a hírlaptól, ahol húsz
esztendeig egyfolytában dolgoztattak. … Nem egyszer kívánták tőlem, hogy odaírjam a
nevemet, mint bűntárs. És csak nemrégen tudtam meg, hogy az éles és vad politikai cikkeim
java főképpen arra való volt, hogy kormányzatok főként azoknak a titkos pénztárait fúrják
meg velük. Ha tud¬tam volna, hogy a nyomorult bért ilyen pénzügyi manipulációból kapom,
kényes természetem miatt bizonyos, hogy visszamenekülök Gyulára polgármesteri írnoknak.

 -  Hát, én nem vagyok olyan biztos benne, hogy ez volt az ok.  Pár napja, zavaros álmában
egy női nevet suttogott. Úgy értettem: Regina.

 -  Ön itt volt?
   - Háromszor is, a műtétje óta. Mondtam már, jó kapcsolatban vagyok Voratini doktorral.  Az

bizonyos volt, hogy a fizikai sérülést túléli. De a lelki sérülést nehezebb, ott nem segíthet a
legjobb sebész sem.

   - Csak ön?
    -   Gúnyolódik? Nem hisz nekem? Mindent megteszek, ha hajlandó velem együttműködni. 

Szóval Regina… Ő szakított magával?
   -  Azt hiszem, mindketten szakítani akartunk. Ez nem szerelem volt egyikünk részéről sem,

hanem szenvedély. Igen, az. Őrült szenvedély, uram…
   - Szenvedély… Azzal a színésznővel… hogy is hívják? Igen, Margit. A fia édesanyja. Ott is a

szenvedély volt a meghatározó?
   - Nem. A szerelem meg a hódítás. Szép volt és tehetséges. Tizenöt éve egy bál vitt Erdélybe.

Beültem a   színházba, akkor láttam először.   Majdnem tíz évvel idősebb volt nálam. Miatta



maradtam Kolozsvárott másfél évig. Addig tartott a kapcsolatunk.   Nagyszerű asszony,
csodálatos anya. Én, az apa, nem sokat tudtam segíteni. Nem az én műfajom…

   - Aztán jött Regina.
   - Voltak mások is. Azt mondták, és én hittem nekik, szép férfi vagyok… Voltam. 

   - Csak Regina?
    - Nem… Összejött minden, és én megrogytam. Csak a vadtormának van olyan íze, mint

amilyent én most a szájamban érzek.   A napi robot a szerkesztőségben. Már-már az írói
tehetségemet is kikezdte. És testileg is lerontott ez a munka. Hány és mennyi éjszakán át
feküdtem a szerkesztőség piros - poloskás - díványán, éber-álomban várva, amíg az én kedves
fejű emberem, a főszerkesztő magát kikártyázva (majdnem mindig vesztett) megjött a nemzeti
kaszinóból és megadta a témát. Aztán elkergettek. Az igazgató. Egy szőrös képű csenevész
fiú, még magyarul sem tudott akkor, nem volt tehát oka arra, hogy írásaimat megvesse, vagy
utálja.  Azt mondják: ez a váltógazdaság.  Letiltottak, elárvereztek.  

   - És ehhez jött még Regina…
    - Mondjuk. De nem egészen… Most egy kicsit pihennék, doktor, ha megengedi.

belefáradtam, mint az életbe. Csak átmeneti, kis időt kérek.
   - Addig itt maradok, ülve. Rendben?

   - Nem bánom… De ennyi elég is volt. Figyelek.
   - Ott tartottunk, hogy Regina.

   - Igen, ő… Furcsa, de már a neve hallatán is megmagyarázhatatlan vágy fogott el. 
   - Mert emlékezteti a vaginára? 

   - Talán ez is belejátszik.
   - A libidó. A névhez kapcsolja a fantáziajátékait.

    - Nem ilyen egyszerű, doktor. Hiszen költő lett, és más nevet vett fel. Ehrenthal Regina a
lánykori neve volt.  Csallóközi zsidólány, aki azért szakított velem, mert ő keresztény lett, én
meg csak egy zsidó firkász. 

    - Egy antiszemita zsidó? Ezek a legrosszabbak, mert a saját régi énjüket így próbálják
megtagadni. 

   -  Van ebben igazság, doktor. De mondom, a neve. A valódi neve.  Ahányszor rá gondoltam.
A pihék a tarkón! Ebbe már sok férfi bolondult bele.   És a dús szőrzet, ott alant, ami a
nevéről mindig eszembe jutott. Bolond vagyok, doktor?

   - Egyáltalán nem… Szerelem volt? Kérdezem ismét. 
    - Őrület volt. Elhagytuk egymást, aztán újra összecsapódtunk. Lefeküdt Jászival.   Nem

vagyok biztos benne, de talán Szabó Ervinnel is. Az egy szocialista. A Huszadik Századnak ír. 
De mégis… 

   - Szép asszony?
 - Nagy darab... Ahogy Pesten mondanák: debella. Nem a zsánerem. Csak a teste. A

bujasága… Őrjítő. De ezt maga úgysem értheti meg.
   - Nem? Jobban, mint gondolná… Azt hallottam, hogy jó költőnő. 

   - Volt.
   - Meséljen róla!

   - Nem akarok, nem tudok…



  A doktor a fejét csóválta:
    - Dehogy nem tud. Mondja el bátran. Ha én az ön homlokára teszem a kezem, akkor sok

minden eszébe jut. – S ahogy mondta, tenyerét a beteg fejére helyezte. – Nos…?
    - Igen. Az jut eszembe, hogy egyszer az Adrián… Szeretkeztünk a szállodában, aztán

kimentünk a partra, átúsztunk egy kis szigetre, ahol csak ketten voltunk. Levetkőztünk, és
őrületesen szeretkeztünk. Egy csoda volt. Felsikoltott a gyönyörűségtől, én meg boldog és
büszke voltam, hogy ekkora élménytt tudtam kihozni belőle. Ha küldelek százszor: Százszor
visszavárlak.  Amikor gyűlöllek,  Akkor is kívánlak."

 -  Ez mi? 
   A doktor örült, hogy bevált a trükkje. Nem vette le kezét paciense homlokáról.

 -  Hozzám írta. Sokat veszekedtünk. Ha nem öleltük egymást, mindig veszekedtünk. Két
ölelkezés között is. Aztán elment.

   - Elment?
 -  Elváltam, otthagytam Juditot a négy gyerekkel. Azaz Bellát… Ahogy tetszik. És

megkértem a kezét Renée-nek. Elutasított. Tiltakozott. Szeretőnek jó voltam, de akkor is csak
egy zsidó vagyok. "Értse meg, maga azért az én uram marad, mint volt eddig is, házasság
nélkül." 

   - De hát ő is…
 -  Ő akkor már buzgó katolikus volt. És vezekelni akart. Furcsa helyzet, ugye, doktor?  

   A látogató szedelőzködött.
   - Ön túléli… Más lesz, mint eddig volt, de túléli, és ragyogóakat fog írni.

   - Más leszek. Igen, biztosan.  
    - Nem kellek én már ide.  Túljutott a krízisen, sőt, a lábadozáson is. Álljon talpra, barátom!

   - Minden jót, doktor. De bocsásson meg, a nevét meg se jegyeztem.
   - Sigmund vagyok, uram... Sigmund Freud.

  

............
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Emberi közelségből
  

A hangszórókat kezdik leszerelni
 a költők; hangjuk emberi

 közelségből kezd felremegni,
 s ha megszólalnak, már az ember

 leheletüket érezi.
  

Jöjjetek közel, szólítsatok néven,
 csak egyenként beszélgetve elébb.

 Nem hangzik messze, de könnyebben ér el
 a szívünk mélyére a halk beszéd:

 a szerelem is egypár halk igével
 remeg fel, amikor legjobban ég;
 minden igaz szót megfontolva érlel,

 csendesen mond ki az emberiség.
  

Mielőtt meghalok
  

Mielőtt meghalok, még fulladásig
   szagolom ezt a keserű szegfűt;

 mielőtt meghalok, még megiszunk
   egy szimplát állva együtt.

 Mielőtt meghalok, még felhív sok barát,
   sok elfelejtett ismerősöm,

 kinek egy kézfogását, mosolyát
   vagy kéziratát őrzöm.

 Mielőtt meghalok, még utoljára
   majd elutazom egyszer

 nyíló falukba, felpántlikázott
   sörényű szelekkel.

 Mielőtt meghalok, még kinyitom
   az ablakom, az égre nézek,

 s a lelkem elviszi egy tavaszba hívó
 



Sokan kiáltoznak, s ha arra vágytok,
 hogy hallatsszon a hangotok,

 ti ne úgy legyetek hallhatóvá, hogy
 a lármán túlharsogjatok:

 – hajoljatok az emberek arcához,
 s közelről, halkan szóljatok.

 

  nyers-szavú vadliba-ének!
  

Mielőtt meghalok! – de addig elszánt
   fájdalmaimmal ölelkezve – élek!

 mintha az életem a másik órában
   érne szomorú véget.

 Énnekem minden órám a végső,
   egyetlen óra;

 minden csókom olyan, mintha
   az utolsó csókom volna.

 Úgy nézek égre, földre, nőkre,
   szemekbe, csillagokra,

 mint üveges szemmel a búcsúzó,
   ki int már haldokolva.

 Mint elítéltnek a végső kívánság,
   az utolsó pohár bor:

 az énnekem az óra, perc,
   s nem veszem el a számtól.

 

Vak félelem
  

Már permetezve hull az alkonyat,
 sötét dallamokra figyel a levél,

 halk léptekkel megérkezik és tapogat
 a vak félelem, – botja hófehér.

  
Belém karol, szorít és könyörög,

 s én tipegek vele széles utakra.
 Néha megáll és reszkető keze

 borzongatón az arcomat kutatja.
 

170-170
  

Hangosabban? Nem érteni?!
 – Halló! ha felkél még a Nap,
 próbáljanak ébreszteni,

 hogy feltámasszam magamat.
  

Adják vissza eszméletem,
 mit mérgekkel elaltatok,

 keltsék fel lelkiismeretem,
 és a sok kis bűntudatot.

  
Figyelmeztessenek a sok

 határidőre, ügyecskére,
 – rángatóddzam újra e sokk

 paralízises ütemére.
  

Csengessék fel a közösségi
 érzést – nagyon fáradt szegény!

 hiszen a magány hegyvidéki
 szerpentinjein mendegél.

  

Közeleg a tél
  

Születésnapomra
  

Mikor a tél reánk tör, mintha gúnyos 
 játékot űzne – megszégyenítőt,

 és nyomorúságunkra mutogatna:
 – állunk szégyenben színei előtt.
  

Hideg tekintetével megtapintja
 didergő, meztelen végtagjaink,
 fagyott testrészt, levágott csonkokat,

 torz, béna, félbemaradt pózaink.
  

Ó, közeleg a tél, – öltözködünk.
 Szánalmasan pólyálgatjuk magunk.

 Előbb csak kalapot teszünk, még hetykén,
 majd szomorún, ha őszül a hajunk.

  
Sálat kötünk, tömött bundát veszünk,

 kitárt mellünk fölé sok puha rongyot,



Csöngessenek a hősi pózok
 éjre sarokba félretett

 páncélján, melyből kilopódzott
 a lélek, s fázva didereg.

  
Ó, és talán még a szirénák

 feltámasztják szép hajdani
 ihletem, mely a szőke szénák

 ölére bújt haldoklani.
  

És keltsenek életre mindent,
 mit elaltatni nem tudok.

 Ó, ébresztő! – hogy elaludjak,
 hova telefonozhatok?

 

és sebes ujjainkat kesztyű védi,
 ha hozzábotlanak az árva dolgok.

  
Csendünket bölcsességnek magyarázzuk,

 mert félünk már: – ha szólnánk hangosan,
 elfog a köhögés; – és nem merünk

szeretni,
 gyűlölni se: – megöl egy szívroham.

  
Már nehezül a kor - ránkcsontosodva.

 Minden lázunkra fejcsóválva int.
 Amit igért – most csendesen leszólja,

 s megveti róla szőtt szép álmaink.
 

A szempontokon át
  

A görögök élvező bölcsessége és
 a felfedezők részegsége kell,

 az alkimisták őrült álmai,
 a boncolók öngyilkos gyönyöre

 a freskófestő derűje,
 a gazdag

 hercegi gyönyörködők kiképzett
 borzongása és szépet értő ujja,

 a nagyvárosok új ragályai,
 a palotákká kiképzett bujaságok,

 betörhetetlen tájakon a pányvák:
 a pattanó utak, süvítő vonatok,

 a nyihogó hegyláncok és a puszták
 szelekbe oldott édes éneke, a tenger
 parázna mozdulatai. Ó, mindent akarok!

 A túlvilági
 gyönyörről már gyermekkorban lemondtam.

 Akarom most e kínnal ötvözött világ
 minden kis girbe-gurba táját.

 Mindent akarok. Hiszen enyém,
 enyém a Föld és semmilyen határt

 nem ismerek! A szempontokon én
 átutazom. Érvényes vízum biztosítja utam

 a gyűlölködések zónáin át és a közöny
 elvadult senkiföldjén. Mert láttam én

 hogy élet van csak, nincsenek határok,

Karácsonyi utazás
  

1.
 Az út, mint nyálas csiga, csúszik,

 kettős templomtorony a szarva.
 A gyöngyházfényű ködgomolyt
 a szél csigaházzá csavarja.

  
A fák sirató asszonyok,

 repedtes fekete kezük;
 ujjaikon csordul a sírás:
 – Irgalmas tavasz légy velünk!

  
Robogásunkra felfűződnek

 a széthullajtott lenge tájak,
 mint a parkőr szegesbotjára
 szedegeti a papírkákat.

  
Hiszen ezen a kis országon

 gyorsan, mint egy győzelem híre,
 átnyilallunk, vagy amíg egy

 gyászhír elér az anyaszívbe.
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csak rétek, erdők, boronált barázdák,
 csak krumpliföldek, hajladozó hátak,
 s a politika már

 utóvédharcaival meg nem állít,
 hogy körbe ne érje vágyam a Földet.

 Érvényes vízumot, meghívást kaptam
 minden világrészből és sürgető

 kérlelést őrzök a szívem fölött.
 Halaszthatatlan parancs hajszol engem:

 – egy öleléssel birtokomba venni
 amit szeretni lehet itt e Földön.

  

Aki keleti határáról
 indul hajnalban útra,

 átvág földjén, mire a Nap
 derült egét félig befutja.

  
Torony, eresz, dűlő, barázda

 olyan egyforma minden és
 mily egyszerű – mint parolára

 feléd nyújtott baráti kéz.
  

2.
 Esteledik, s kétségbeesve

 rohan velünk, jönne a táj,
 ablakok könnye megeredve

 felfénylik a vonat után.
  

Faluk kis őrző angyalkái,
 a lámpák, követnek, – hiszen

 ahol nekik kell szálldogálni
 hűvös még a menny.

  
A karácsony most sárbocskorban

 jön, nem hóesésben – gyalog.
 Kezében égő végű bot van,

 játékos villanyoszlopok.
  

A lombos éj szép karácsonyfa,
 alatta jászolok,

 körül, sóhajtnak csillagokra
 parasztok, pásztorok.

  

Szerelem
  

Szerelem, szeress jobban:
 mert egyre jobban gyűlölök.

 Szelíden törj be engem:
 – éljek az emberek között.

  
Mert értük élni könnyű:

 de köztük, velük – nehéz.
 Szerelmem szeresd őket,

Virág
  

Hajamban mennyi csók illata fészkel,
 mint rozs tövén a fürj-sírású szél,

 szememben szomjas vágyak nyája térdel
 szerelmed kóborló vizeinél.

  
Állad remegve fogom kezembe,

 és arcodat, mint lámpát fordítom
 a homlokomra: – Láss! És mondd, szeretsz-e,
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védd őket – jó ügyész.
  

Szeress, szeress, terelgesd rajtam
 mediterrán időd,

 éltesd a pár füvet,
 mi karsztjaimon kinőtt.

  
Vedd pártfogásba őket,

 szeress, hitesd velem:
 lehet szeretni őket.

 Adj erőt szerelem.
  

Könnyű a prófétáknak.
 Fenn laknak a hegyen.

 Én rájuk is haragszom.
 Üss számra – szerelem.
  

Kiválasztottak ők
 – a szegények közül.

 Kiváltak közülünk,
 ragyognak egyedül.
  

Álmodnak boldogságot
 minékünk: – nélkülünk;
 megteremtik, elérik,

 élik – de nem velünk.
  

Én lenn a gyűlöletben
 akartam, akarom

 a lehetséges élet
 mosolyát arcomon.

  
Adj nagylelkűséget:

 a szerelem – hatalom.
  

mikor szeretni magam nem tudom.
  

De jó is lenne még dúdolva-sírva
 átcsavarogni néhány éjszakát,

 s nézni, mikor ruháidból kinyílva
 karcsún derengsz, illatozó virág.

 

Az értekezlet
  

(részlet az Utazás Bürokronéziában 
 című elbeszélő költeményből)

  
Mint a halakat az ívásra

 a faj fenntartó ösztöne,
 úgy tereli egy nagy rakásba

 e nyájat titkos végzete:
 egy ősi, ellenállhatatlan
 ösztön ég bennük szüntelen,

 erősebben, mint a vadakban
 az éhség és a szerelem.

  
Elönti mind e kis csigákat

 már kora délelőtt a vágy:
 s a véghetetlen számú nyájat

 mély nosztalgia fogja át.
 Megrándul, mélyről felvonaglik,

 s – e hüllőktől szokatlanul –,
 az összeguzsolt nép morajlik,
 pórázát rángatja vadul.

  
E szent rítus, ez ősi ünnep,

 e mítosz, istentisztelet,
 ahol a fontoskodás tüntet,

 e malasztteljes körmenet,
 legszentebb, nem nevezhető

 áldott szertartás megnevezlek:
 (bár e bűnöm nem menthető) –

 neved kiejtem: Értekezlet!
  

Az „Értekezlet” mély, hatalmas,
 misztikus, ősi üzenet,

Nélküled
  

Elmúlnak így azt estjeim, 
 nélküled, csillagom. 

 Olyan sötét van nélküled 
 szemem ki sem nyitom. 



s minden vezető és alantas
 csak értekezni született.

 Elindul a piciny szívekben
 pár langyosuló tintacsöpp,
 és kúsznak reggel nagy menetben

 a telefondrótok között.
  

Boldog ekkor minden csiga.
 Kalamáris sorsát feledve,

 mint nősténye karjaiban,
 csúszik – nyelvén – a Szó-Terepre.

 S míg iszap húzza, így remeg fel:
 – Ó, mégis van hát értelem

 életemben: ha én is – egyszer! –
 szólok az Értekezleten!

  
És gyűlnek tapadt nagy rajokban,

 hűs üregek mélyeire,
 ez a rítus csupán titokban

 folyhat, – ne lássa senki se:
 a közöny és a céltalanság,

 hozzánemértés mint szerez,
 bizonyítni hasznos voltát

 s hatalmát óvni – érveket.
  

Leszállnak a mély barlangokba,
 a nyílásra zöld szikla hull,

 torz betűk sora vicsorogja
 a védett írást zordonul:

 – „Hogy sokáig élhess e földön,
 – a rendeleteket betartsd!

 Meg ne próbáld – akármi jöjjön,
 hogy Értekezletünk zavard.”

  
S bent, hagyományos, malasztteljes

 négyszög köré borul le mind,
 középre megy papjuk, ha csend lesz.

 Lomha szíve kolompja ing.
 Előírt tátogású szája,

 mint partravont halé – mozog,
 áhítattal figyelnek rája,

 míg bugyborékolva motyog.

 
Olyan nehéz így a szívem, 

 hogy szinte földre ver, 
 le-le hullom, de sóhajom 

 utánad   felemel. 
  

Olyan csönd van így nélküled, 
 hogy szinte hallani, 

 amit még utoljára 
 akartál mondani.

 

Akác
  

Sivár vidék hűséges fája 
          A menekülő porszemek 

 elé veti magát, megállva 
          elfolyó barázdák felett.

  
Körötte a silány homok 

          minden egy szellő-rezdülésre 
 omlik, változik, - ő konok 

          haragvással markol a mélybe!
  

Dűlők végén áll, pásztorolva 
          nyugtalan halmok nyájait, 

 s gyökereit összekulcsolva 
          a sziknek, lenn, imádkozik.

  
A gerléket susogva hívja 

          – ne maradjon néma a táj. 
 Lomblelkét virágfürtbe nyitja 

          hogy édesebb legyen a nyár.
  

De tövissel karmol a szélnek, 
          Szürcsölő ég arcába vág; 
 Rostjai közt a görcsök érnek, 

          mint golyóban a robbanás.
  

Árok iszapját, mocsár könnyét 
          millió ajkkal ízleli, 

 s a sót, miben a szik-göröngy ég, 



 
Középen ül, meduzafőként,

 a főnök, elnök, vezető,
 benne nyilatkozik időnkint

 a tömeghez szóló idő.
 Ragyog, újkori aranyborjú,

 akit a tört lélek imád,
 és szinte térden issza szomjú

 hunyászkodással a szavát.
 

         szikkadva mézzé érleli.
  

Ahova hullt, azt a világot 
          összemarkolja odalent, 

 s széthulló rögökből virágot, 
          értelmet és rendet teremt.

 

.......
 

http://kalaka17november.homestead.com/gondolatok.html
http://users.smartgb.com/g/g.php?a=s&i=g18-78715-d5
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HALOTTAK NAPJA
  

A gyermekkor szelídnek tetsző temetőinek mélyéről ártatlan, árva és veszélytelennek
látszó mécsesek üzennek: az élet él és gyengéden lobog. Derengő tudatunkkal még azt
gondoljuk, hogy a felnőttek a halottakat ünneplik vagy köszöntik mindenszentek
napján. Aztán ahogy érik a tudatunk és kezdünk rálátni magunkra, egyesek lassan,
mások váratlan hirtelenséggel észre veszik, hogy a szorongások ködén át valami egészen
más sejlik fel: önmagunk féltése és félelme, a riasztó felismerés, hogy az elmentek
sorsában a magunkét látjuk. Mind sötétebb és áthatolhatatlanabb a bizonyság: rájuk, a
már odaát lévőkre gondolva a saját, felfoghatatlan elmúlásunk a tét. Ahogy öregszünk,
mind fáradtabban és mind több sírhoz zarándokolunk el, hogy mécsest gyújtva az élet
melegét vigyük kicsit közelebb azok elporladt szívéhez, akik bennünk élnek. Ilyenkor a
kivilágított, sötétben a bátortalan fényekkel égő temetők nem riasztanak hívogatásukkal.
Egy pillanatig úgy érezzük, hogy, mert ünnepeljük őket, csak róluk szól ez a történet,
miközben csak önmagunkról. Ahogy ők meggyőzték magukat egykoron, ugyanazt
próbáljuk tenni mi is: az a véletlen, illetve szükségszerű véletlen, amely megesett velük,
minket nem fenyeget. Nem azért, mert jobbak, nem azért, mert ártatlanabbak vagyunk,
mint ők voltak, egyszerűen azért, mert a tudat a túlvilág semmijét nem tudja elfogadni,
és így elképzelni sem.



 
Ezen a napon nem a halottak várnak ránk, hiszen bennünk őrződnek, hanem mi
visszük őket magunkkal egy sírhalomhoz. Ők ráérnek, nem siettetnek bennünket.
Minket hajt a kegyelet nyugtalansága: hogyan is történhetett meg, hogy akit úgy
szerettünk és aki úgy szeretett bennünket, már egy olyan nagyon távoli világban
tartózkodik, amely mind közelebb férkőzik hozzánk. Először csak belep bennünket,
majd magába issza a tudatunkat, a múltunkat, és jövőtlenné tesz bennünket,
elszíntelenítve mindazt, ami velük majd nélkülük voltunk, lehettünk.

  
Halottak napján nem a temető szomorú, hanem mi, akik kevés jövőnkkel szembesülni
megyünk egy földhalomhoz, amelyben a hamvak enyésznek, és légyegüknek vissza a
mindenség új állapotú részévé. Az ifjúság kedélye és a félelmet nem ismerő ereje még
nem retten meg, ha váratlan helyzettel találkozik. Tavaly, amikor halottak napján kint
voltam a temetőben, a sírok között bóklászott egy elegánsan öltözött család: a szülők, a
nagy fiú, és a tizenhat év körüli nagyon szép és a gyászban is divatosan öltözött lány. –
De hát itt kell lenni a nagyi sírjának! – méltatlankodott a még mindig finom vonású
anyuka. Mire e lány csengőn és vidámságot széthintőn felnevetett: – Úristen, ellopták a
nagyit! – Soha nem láttam őket korábban, de a lányt hallva felnevettem. Olyan gyönyörű
volt a gyanútlansága, hogy hirtelen minden menthetőnek látszott. Arra gondoltam:
lehet, hogy így kellene kezelni az életet, a gyászban is feloldódni, menthetetlenül
menteni magunkat. Így kellene, de így nem lehet, mert az árnyékok lassan gyűlnek fel
bennünk, aztán feketedve nő a súlyuk is. És végül már nem is attól félünk, hogy majd
mennünk kell nekünk is, hanem a módjától, illetve az odáig vezető úttól.

  
Mert a nagyit soha nem lehet ellopni, legfeljebb ideiglenesen megfeledkezni róla. Aztán
nemcsak a sírja kerül elő, hanem azok az emlékek is, amelyek ellophatatlanná teszik a
nagyit: az előttünk születetteket, akik csupán azzal, hogy voltak, várnak bennünket.

  
Fellobognak a mécsesek. Felfakadnak a könnyek. Égig emelkedik a temető. A csillagok
fénye versenyre kell az elmúlást tagadó törpe gyertyák fényével. Az űrből üzennek, hogy
ott is mindig gyász és újjászületés van. Hogy a beláthatatlan idő egy pillanatra megnyílik,
és betekintést enged oda, ahova csak a szellem képes felröppenni. Ilyenkor együtt és
egyszerre gyászol az élet és a halál. Mert a kettő egy. A halál teszi lehetővé, hogy legyen
újra meg újra, a könnyeken és a fájdalmakon át és túl élet, amely aztán beleomlik abba a
hatalmas birodalomba, amely senkié és mindenkié. Amit egy pillanatra
megtekinthettünk, mulandóságában megsajnálhattunk, s amely végül visszafogad
bennünket, akár jók, akár rosszak voltunk.

  
Lobbanjatok fel mécsesek! Lobogjatok mécsesek! Hitessétek el velünk, hogy fényetek
átvilágít odaátra, hogy a szeretetünk mindenható, mint ahogyan azoké is az volt, akik a
létezésbe dajkáltak egykoron bennünket.

  



 

.....
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