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A VERSLISTA KIADVÁNYA

Kutasi Horváth Katalin: Az almától az ómegáig
– Mondd, te dőre asszony,
Mi van a kezedben?
Alig fordulok el,
S bűn villan szemedben!
– Kóstold, édes ura m,
Ízletes ez al ma,
Megint nem figyel tél,
Meg is van jutal ma!
– Rám hárí tod bűnöd?
Kíváncsi te vol tál,
Hogy mire is készül sz,
Előre nem szól tál …
– Lassan döntesz mindig,
Ki tudja ki várni!
De… nem lehet nálam
Jobb asszonyt kívánni!
– Ej, te ördögfajza t!
Megrontottad nőmet,
Édenem el hagyom,
Mutasd há t jövőmet!
– No de, édes ura m,
Kell azt nekünk tudni,
Hogy miért kell folyton
Az Úr elől futni?
– Hallgass most má r, Éva,
Látnom kell azonnal,
Hogyan kevered majd
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A szezont a fazonnal …
–Ejnye, Ádá m, legyen!
Rögvest szembesüljünk,
Én melletted állok,
Bárhová
kerüljünk!
– Hadd tudja m, hogy mi vár,
Nem kell zsákba macska,
Nem küzdök hiába,
Ne légy ilyen csacska!
– Nem mindegy, hogy mi lesz?
Hisz gyermeket vá rok,
Gőgöd véget érjen,
Mást nem is kí vánok!
Az utolsó szó há t
Éváé lett újra,
Nem szá mí tott Ádá m
Ilyen nehéz súlyra.
Gyomrá t megfeküd te,
Ólom lett az al ma,
Mégsem fogott rajta
Lucifer ha tal ma!

Kühne Katalin: Megszűnt az Éden
Ádá m Éva bűnbe esett
kárhoza tra í tél tetett
gonosz kígyó ígérgetett
Paradicsom megszüntetett
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hazugságának bedől tünk
a Pokol tüzében égünk
pusztí tjuk magunka t ölünk
az Úr megteremtett minket
élhető életet kínált
de eltékozol tunk mindent
nyomorúságos világ
ma is sötétségben élünk
értel metlen háborúk
Éden helyett si va tag
veszekedünk háborgunk
üres fejek uralnak
ne aludjunk ébredjünk
világosság szeretet
új utakra vezessen
jobb világot teremtsünk
tapossuk el kígyóink'
sebeinkre lesz gyógyír
az Ördög hiába súg
megvál tha t megint az Úr

Kovács Árpád: Változás
A férfi lassú, ki mért mozdula ttal visszacsukta fekete bőr akta tá skájá t,
és letette maga mellé a földre. Fehér inge makulá tlanul ragyogott a késő
délelőtti napsütésben. Halkan megköszörül te torká t, s ha tározott mo zdulattal rántott egyet középszürke, apró mintás nyakkendőjén. Sűrűn
pislogva há tradőlt a sarokba helyezett, karfa nélküli irodai széken, s nem
mozdult tovább. Várt. Addigi aktív jelenléte közömbössé vált. Ő mindent
elmondott, a mi t mondania kellett. A döntés nem az övé.
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A szoba közepén, az üres dohányzóa sztalon egy papírlap feküd t, rajta
sok-sok apró betű, s egy toll. Minden mozdulatlan vol t. A falon egy régi
óra egykedvűn ka ttogva mérte a szálló idő röptének ri tmusá t. Senki nem
figyelt rá. Pedig jelen vol t a kezdetektől, s talán soha nem állt meg. K á roly mindig különös figyel met szentel t annak, hogy ponto san üssön.
A ketyegés nélkül talán má r létezni sem tudott volna.
Furcsa! – gondol ta néha el mélázva . - Ez az öreg óra mindig hűségesen ketyegte az idő ritmusá t, s mégis néha túl gyorsnak tűnt járá sa, néha túl
lassúnak. – Hm. Ha ez az óra mesélni tudna …
Ötven eltűnt esztendő feszí ti rugói t. A szép mívű óraszekrény talán ma gába zárva megőrizte a szerel mes sóhajtá soka t, a vad vi táka t, az új élet
felharsanó üvöl tését, mely helyet követel t magának ebben a világban.
Őrizte a gyász mérhetetlen s ki merí thetetl en fájdalmának tenger könynyeit, az úttalanság ködét, s a remény éledező hajnali fényei t eg yaránt.
Az az óra jól őrzött minden ti tkot, s mégsem taní tott egyebet, mint az
örököt, a múlha ta tlant, a vál tozás vál toz ta tha ta tlanságának törvényét.
Károly és Emília boldogan léteztek ebben a ri tmusban. Úgy megszokták
az esküvőre kapott falióra ketyegését, hogy már nem is fordí tottak rá
sok gondot. Pedig Ká roly még ifjúságuk elején többször fel hívta Emília
figyelmét: - Hallod, mi t ketyeg? – Emília félretette a gőzölgő vasalót,
vagy felsandí tott a zokni stoppolásból: - Ugyan, Károly! Mi t ketyegne?
Hát; tikk-takk, tikk-takk. – Azzal kedvesen mosolyogva újra belemerül t a
munká jába. Károly azonban felemel t muta tóujjával helyreigazí totta f eleségét: – Nem, szívem. Azt ketyegi: MÚ-LIK, MÚ-LIK.
Aztán egyre kevesebbet hallotta meg az óra figyel meztetését. Talán
megszokta, talán megértette; a múlás örök, s ha örök, akkor talán „vég telen”. Különben is, kinek van ideje ilyesmin gondolkodni? Boldog önf eledtségben él ték mindennapjaika t, küzdöttek harcaikban, s győztek,
avagy veszí tettek, de végül mégis ott vol t szá mukra az otthon a folyton
kattogó faliórával, s egymá s megszokott testmelegével. A szeretet bi ztonsága, a mi t a ki s lakás, akár egy meleg odú nyújtott menedékként, rejtekhelyként, kikötőként az élet zajos tengerén, a boldogság forrása volt
szá mukra . Miféle törvény, miféle rend szabta ismeret vezette őket évti zedeken á t, s kötötte egybe gondolataika t, érzéseiket? Sorsközö sséggé
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kovácsolódott hűség. Többször á tléphettek volna ra jta, de végül sosem
tették meg. Talán bá torságuk nem vol t, talán a fantázia hiányzott egy
má sik élethez, egy má sik odúhoz, benne egy másik társsal. Vagy ki tudja,
mi.
Az óra mindenesetre mindig járt, mindig ütötte hűségesen a negyed eket.
Most is. Károly ösztönösen ránézett a kopott szá mlapra, de tuda táig nem
jutott el, a mi t látott. Felesége kedvesen nézett rá, szinte kérdőn. – Mi t
csináljunk, öreg? – Károly szégyenlősen pillantott reszkető kezére. MÉG alá tudná m írni – gondol ta. Tekintete automa ti kusan az ágy melletti
éjjeliszekrény fiókjára téved t. Oda rejtette a papírt, a mi t a kórhá zban
kapott, és még visszhangzott a fülében az orvos sza va, amint Emíli ával
közölte a diagnózist:
- Asszonyom! A férje Alzhei mer-kórban szenved.
Aznap este Emília hosszasan ücsörgött a fésülködőasztal előtt. Csak egy
vékony, leheletfinom kombiné takarta testét. Tüzetesen vizsgál ta magá t.
Közelebb vol t már a nyolcvanhoz, mint a hetvenhez. Férje nyolcvan adik
születésnapjá t ünnepel ték a napokban.
– Szép életünk vol t – tűnődött. – Bár el temettük gyermekünket…. de
mégis szép vol t. S mégi s, mégiscsak igaza vol t Karc sinak. Az óra azt ketyegte ötven hosszú éven á t, hogy MÚ -LIK, MÚ-LIK. – Arcán halvány mosoly futott végig. - Hol van má r az egykori szépség? – kezével felhúzta
szemöldökét, megemel te ereszkedett mellei t. - Egy ma rék ránc. Ennyi
ma rad t belőlem. MI lesz most már velünk? Az óra nem azt ketyegi innentől, hogy MÚ-LIK, MÚ-LIK, hanem hogy ELMÚLT! ELMÚLT! Örökre. Itt
nem maradha tunk. - Szemével görbe botjára sandí tott. – Nincs, aki segítsen!
S íme, az asztalon a papír. Ha aláírják, a ház az öregotthoné, s mehe tnek befele.
- Kényelem és biztonság – tol ta előre a papírt Emília.
- Csak senki t nem i smerünk. Ott nem szeretnek minket – tol ta vissza
suttogva a papírt Ká roly. –MI lesz ezzel a szobá val? –Mi lesz az öreg
órával? Mi lesz a múl tunkkal?

5

GONDOLATOK KÉPZŐMŰVÉSZETI ALKOTÁSOKRA 11.
- Ködbe vész, Drágá m! – mosolyodott el halványan, gyengéden, szeretőn
Emília.
Károly tekintete pedig megakad t a falon egy képen: Éva almával kínálja
Ádá mot.

Dél Tamás: Hallgass a Tiltott fára!
Terhem könnyű,
ha jó vagyok Neked,
ha nem érzem maga mon
tekinteted.
S te azt kérded:
Miért mosolygok,
ha sorvadok?
Mert, ha gyümölcsöm
elfonnyadna már;
meglá tha tnád,
hogy a fák
ezredévig is elélnek.
De én nem szeretném Veled
felcserélni ez él tet.
Nem aka rok rossz lenni!
Értsd meg!
A Kígyó sza va helyett
halld meg az enyémet!
A rossz nem én vagyok,
hanem a mi vé
Neked
válha tok.
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Magasra nőttem,
há t túllátok e kerten,
hol a föld sivár
és kegyetlen.
Hol véres verí tékkel
keresed
kenyered .
Hol a fájdalom,
mikor társad keze
sebet ma r
kínjában válladon,
átjá rja szívemet.
S Te a gyökeremnél
keresed majd sírhelyed.
S azt gondolod, hogy én ezt
szívesen vállalom?
Nem vagyok bölcsebb Nálad.
Ne keresd bennem
az elrejtett csodáka t!
Ha túl sokáig nézel,
elhalványul előtted az Éden.
- Há t ne rá m tekints!
Az én gyümölcsöm
Neked méreg!
- Hallgasd!
A szélben Isten hív.
- Szaladj!
Nála van az örök élet.

***
Kortárs Magyar Irodalom oldal a Facebookon:
https://www.facebook.com/kortars.magyar/
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Varga Katalin: Bűnbeesés
– Te nő vagy? – kérdezte Ádá m lesütve két szemét.
– Te férfi? – kérdezte Éva Isten teremtményét…
– Maradjunk együtt, ki bordá mból lettél! – szól t Ádá m.
– Egy őserdő veszélyeket rejt, ezt tudd, drágám!
Nem félek, Éva, megvédelek a kígyótól is.
– Nézzed ezt az al má t, Ádá m, lá tod, bűnre csábí t.
– Tudás fájának gyümölcse lásd, csábí tó.
– De, Ádá m, kiűznek a Paradicsomból, nem jó.
– Ne félj, Éva, hisz mi az el ső emberpár vagyunk.
– Történetünk örök, Ádá m, mi együtt maradunk.

Szabó Eszter Helka: Bűnbeesésem
engem nem lehet kiűzni a Paradicsomból sosem voltam benne ha Éva lennék
rögtön letépném azt a gyümölcsöt hiába félelmetes túl sokat tudni akkor még
elhittem hogy a világ megismerhető a Paradicsomban minden olyan egyszerű
önmagam kódját sem tudom megfejteni hogyan ismerhetném hát én Ádámot
a hasamban növekedő lényről csak fantáziálok don’t worry be happy különös
előttem még nem szült senki ez nagyon ijesztő Ádám hevesen gesztikulál jaj
a kígyótól félek bonyolult képlet inkább elhiszem Ádám majd mindent megold
akkor még nem tudtam Ádám hiába van itt mégis végleg magamra maradok

Lénárt Anna: Alma
Éva almá t nyújt Ádá mnak;
a férfi mohón kap érte,
azt sem nézi, kukacos-e.
Nagyot ha rap a gyümölcsbe.
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Hangot hall,
az égre tekint,
villámlik.
Még le sem nyel te, már tud ta,
az Isten ellen vétkezik.
Élettuda ta fejlődik,
testi vággyal fertőződik.
Zár ka ttan
nehéz vaskapun,
til tott hely.
Az ember egyedül marad t;
ismeretlen előtt áll tak,
mezí telen testtel fáztak,
Teremtőhöz i mádkoztak.
Csak sziszeg,
a fán tekereg,
kísértés.
Mi t nekem egy álnok kígyó,
csupasz lábbal taposom el!
Éva arcán kacér vigyor:
– Na ugye, Ádá m, megmond ta m!

Holécziné Tóth Zsuzsa: Bűnbeesés
Ilona hirtelen ötlettel nyi tott be a Dob utcai kiállítóterembe, ahol
Rembrand t tizenöt rézkarca vol t látha tó. Nem tervezte, hogy aznap kiállítást fog nézni, de a mikor meglá tta volt munka társá t közeledni az utca
túloldalán, szinte bemenekül t a kapun, mert senki ismerőssel nem akart
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találkozni. Nem tud ta volna elviselni, hogy „arról” kérdezzenek tőle, nem
akart panaszkodni, sem magyarázkodni a tör téntek mia tt.
A kiállítóteremben kevesen voltak, így nyugodtan megállhatott egy -egy rézkarc előtt, és hosszasan nézhette a közel négyszáz éves remekműveket.
Miközben a műveket csodálta, gondolatai minduntalan vissza tértek a má hoz, akara tlanul is saját sorsán tűnődve járt körbe a kiállításon, egészen
a Bűnbeesésig. Nagyon meglepte, hogy a művész nem a megszokott módon egy daliás fia tal férfi t és egy vonzó nőt ábrázol t a metszeten, ha nem egy olyan emberpárt, akiket már megtört az élet. Vajon mi t aka rt
üzenni? - gondolkodott el Ilona a látottakon. Hiszen valóban drámai és
tragikus a bűnbeesés, de még nem következett be, az nem törhette meg
őket. Valószínű, hogy a művész magának az életnek a tragikumá t aka rta
ábrázolni.
Ettől a gondolattól újra sajá t sorsa jutott az eszébe, és kétségbeesésében lerogyott egy székre a Bűnbeeséssel szemben.
„Te vagy úgy felháborod va?” – szólí totta meg gondolatban Évá t, aki t a
művész kezében az almá val haragosnak és mél ta tlankodónak ábrázol t. –
Hiszen a Paradicsomban mindened megvan, és senki sem akarja tőled elvenni a tá rsada t! Lennél csak az én helyemben! Há rom férjem vol t eddig,
mind háromnak gyereket szül tem, és most mégis egyedül vagyok, bujkálok
az ismerősök elől, hogy ne kelljen magyarázkodnom, és n e lássa m a szá nalma t a szemükben! – Ennél a gondola tnál könnybe lábadt a szeme, és
megpróbál ta végiggondolni: mi t rontott el?
Épp nyolcéves vol t, a mikor éd esapjá t fuvarozás közben baleset érte: a
megbokrosodott lovak árokba borí tották a szekeret, és ő nem él te túl.
Egyedül marad t anyjá val a Baranya megyei kis faluban, egy nyomorul t vá lyogházban, ahol még villany sem vol t. Má r gyerekként is dolgozott: áll atoka t őrzött, kertet gyomlált, vályogot hordott – de közben igyekezett
jól tanulni, mert tud ta: szá mára csak ez jelenthet ki törést a nyomorból.
Az ál talános iskola el végzése után a tanára javasla tára gyors - és gépíró
iskolába kerül t, és kollégiumban lakott a megyeszékhelyen. Amikor elvégezte az iskolá t, a községházán helyezkedett el, ahol az özvegy, idős elnök ti tkárnője lett. A főnöke az apja lehetett volna, Ilona felnézett rá,
ti sztel te, becsül te – és nem gondolt arra, hogy az öregedő főnök kedves-
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kedése mögött má s is van, mint az ő ragaszkodásának a viszonzá sa. Szi nte sorsszerű vol t az egymá sra találásuk, é s ő ha marosan rádöbbent, hogy
szinte az első együttlétük alatt teherbe esett a tőle majd harminc évvel
idősebb embertől. Bár a főnök feleségül vette, a kis falu a szájára vette,
szá mí tónak, pénzéhesnek nevezték és kiközösí tették. Ilona azonban ezzel nem tö rődött: boldogan köl tözött be a férje szép házába, büszkén
visel te terhét, és boldog vol t, a mi kor megszületett a kisfiuk. Bá r még
nem vol t tizenkilenc éves, a mi kor anya lett, boldogan és büszkén vezette
a háztartást, törődött a kicsivel, és ha tártalanul sz erenc sének érezte
magá t – mindaddig, míg férje teherbe nem ejtett egy má sik alkalmazo tta t is, és be nem jelentette, hogy válni akar. Napokig sírt, aztán össz epakolta a kisfiú hol mijá t, és visszaköl tözött édesanyjá hoz a vi skóba.
A falu újul t erővel tá mad ta, vol t, aki az anyjá t hibázta tta: minek aka rt
úri kisasszonyt nevelni a lányából, ha a maguk fajta vejjel is beérte vo lna, most nem lenne i tt a nyakán a poronttyal a lánya. Végül az édesanyja
megelégel te a bántást, áron alul eladta az örökségként kapott föl det, és
elköltöztek Nógrád megyébe. A gyermek apja anyagilag tá moga tta őket,
de soha többé nem akarta a kisfiút lá tni. Ilona másfél évesen otthagyta
Andriská t az édesanyjánál és munká t vállalt: a helyi téesz pénzügyi osztályán lett gépíró. Onnan emel te ki a tanácselnök ti tká rnőnek, és egy
éven belül minden ugyanúgy történt, mint először: megint a főnökétől
lett terhes, de ő legalább csak tíz évvel volt idősebb. Újabb kisfia szül etett, és ő újra boldog vol t: a férje egyformán szeretette és kényeztette
a két fiút. Ilona a mennyben já rt - egészen odáig, míg egy szép nap be
nem állított hozzájuk egy tőle idősebb, elegáns, szép nő, aki közöl te,
hogy gyereket vá r a férjétől. Lajos azt mond ta, hogy ő kötelességének
érzi, hogy erről az asszonyról és az ő gyermekéről is gondoskod jon, és
hozzáköl tözött. Ilona depressziós lett, önmagá t hibáza tta a kialakult
helyzetért. Soka t sírt, nyugta tóka t szedett fél éven á t, ma jd el ha táro zta, hogy elköl tözik innen, mert ezután ebben a faluban sem volt ma rad ása. Elindult szétnézni a városba, hogy milyen munkalehetőséget talál, de
útközben baleset érte: rosszul lépett le a vona tról és el törött a bokája.
Az orvos, aki műtötte, nagyon szi mpa tikus vol t, műtét után is meglá togatta, sőt felajánlotta, hogy hazaviszi majd, hogy ne kelljen mentővel
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utaznia. Ilona először nemet mondott, mert szégyell te az egyszerű körülményeket, a melyek között él t a két fiával és édesanyjával, de Zol tán
addig kedvesked ett neki, a míg beleegyezett. A férfi nagyon gyorsan
otthon érezte ma gá t náluk: já tszott a fiúkkal, beszélgetett Ica ma má val,
és megígérte, hogy a kontrollra is beviszi majd a kórházba. A lá toga tá st
újabbak követték, és fél év múlva Ilona a jó nevű sebész f elesége lett. A
férfi gyakran vitte őt és a gyereket magával kórházi rendezvényekre is,
és lá tha tóan büszkén visel te a karikagyűrűt. Kis idő múlva rábeszél te
Ilonát, hogy kezdjen el tanulni: előbb leérettségizett levelezőn, majd b eiratkozott a főiskolára: dietetikusnak tanul t, és el helyezked ett ugya nabban a kórházban, ahol a férje dolgozott.
Élete legboldogabb szakasza vol t ez. Amíg tanul t, a férje nem akarta,
hogy újabb gyermeket vállaljon, de azután végtelenül boldog volt, amikor
ha t év el tel tével megtud ta, hogy terhes: ezúttal kislánya született. Ild ike épp ha t hónapos vol t, a mikor Ilona elha tá rozta, hogy meglepi a férjét,
és eléje megy a babával a magánrendelőbe. A rendelő ajta já t zárva talá lta – ami kissé meglepte, mert elvileg még egy órán át rendelnie kellett
volna a férjének. Gondolta, hogy vala mi biztos közbejött, és talán el kellett egy beteghez mennie Zolinak, ezért nem c söngetett, hanem kizárta
az ajtót, hogy majd bent várja meg. Legnagyobb megdöbbenésére a fé rje bent vol t a rendelőben: egy férfivel feküd t a kanapén félreérthete tlen pózban, teljesen meztelenül! Mint kiderül t, a házasságuk csak alibinek kellett, azért is vi tte magával mindenhová őt és a két fiút, hogy lá ssák: ő egy boldog családapa, ne higgyenek a kórházban felröppenő szób eszédnek. Zol tán zokogva vallotta be, hogy mindig is a férfiakhoz vonz ódott, de ebben az időben még nem vol t elfogadott a másság vállalása, és
könyörgött, hogy ne teregesse ki a magánéletüket, hanem közös me gegyezéssel váljanak el. Ilona másnap elindította a válási procedúrá t,
azonnali hatállyal felmondott a kórházban, és i smét visszaköl tözött idős
édesanyjá hoz – i mmár három gyerekkel.
Itt ta rtott a gondola taival, amikor felállt a székből, mely a Bűnbeeséssel
szemben állt, odalépett a képhez, és ezt mond ta a képen lá tha tó a szszonynak halkan, hogy senki má s ne hallhassa:
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„Mi t tudha tod te, hogy mi az igazi ké tségbeesés? Hi szen ti csak ketten
vagytok egymásnak, tőled nem veheti el se nő, se férfi a szerel medet!”
Azután eszébe jutott, mi lett az első emberpá r sorsa, eszébe jutott,
hogy elsőszülött fiuk megöl te az öccsét, Ábel t, és rádöbbent, hogy van
annál nagyobb fájdalom, mint egy férfi hűtlensége. Elszégyell te magá t a
gondolatai mia tt, és kisietett a kiállítóteremből, hogy folytassa tovább a
küzdelmét a gyermekei boldogulásáért.

Dél Tamás: Kísérő Kísértő
Ragyogó Hajnal Fia,
miért nem
látnak Téged?
Hátha dicsőséged től
megrogynak e térd ek?
Ha érinted a fáka t,
büszkén nagyra nőnek.
Mosolyod tól
a gyümölcsök úgy érzik,
szebbnek lá tjuk őket.
S ezért úgy gondolsz magadra,
hogy tőled a Föld
ma jd egy olyan tündérkert lesz,
mellyel árnyékot vethetsz
e Paradicsomra?
S te nem törőd sz már má ssal,
csak a Tiltott fá val;
hogy mikor csillapítják éhük
a tőled nyert tudással.
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Hajnal Fia,
má r tudom,
miért nem látna k téged:
Mert ha csak hangoda t hallják,
vetekedhetsz Istenével!

Mukli Ágnes: Szabadíts meg a gonosztól!
Uram!
Ki teremtette az engedetlenséget,
ha az embert te magad?
Miért él bennünk balsors, átok,
miért vannak gyarló gyilkosságok,
gyászos temetőkben éledő hajnal?
Neved megszentelik minden vasá rnappal,
kérő könyörgés száll feléd,
mikor mondod, hogy elég a gyötrelem,
földeden szárnyaljon a hi t,
önmagunkban keressük az emberi t!
Férfi és nő szerel mében az élet,
a tudás gyümölcse a miénk,
csábít messzi ég, a messzeség.
Mint éden, éled fákban az áhí ta t,
örökzöld levelek sarjadnak ágra,
véget ér egyszer a gond, a lárma?
Ádá m és Éva bűnbe estek,
istenkáromlá ssá nőtt az aka ra t,
azóta vígak a pokol angyalai,
tagadnak szánalma t, mennyet,
ma radj malaszttal teljes...
Adj bűneinkért megvál tó kegyel met,
lelkünkbe szálljon szavad,
legyen örök él tű a világ!
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Dél Tamás: A kígyó
Hányszor
megbánta m má ra,
hogy rá tekered tem
éppen arra a fára.
S most, ha nyelvet öl tök,
sem gúny az,
így közlöm, a mi t érzek.
Azt a ragyogó alakot aki szól hozzá tok csak én látom
talpig feketének?
S mégis én lettem
az Ördög bábja;
gonosz is,
aljas is,
közutálat tá rgya.
S a jogtalan ítéletér’ mi vel utódai mra
így is úgy is
átkot hagyta m szá ma t addig
tágí totta m,
hogy a következő
gyümölcs majd
pontban belefér.

***
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http://www.poeta.hu/
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