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Kutasi Horváth Katalin: Húsvét háború idején
(Pilinszky Jánosnak)
Ott látlak az idegen földön, bakaruhában, egy világomlás
kellős közepén. A háború által tépázott világban, a semmi űrében, az éjszaka mélységében. A sötét éjben, mikor már minden
értelmét veszítette. Ott fekszel a szalmán, s magadra húzod a
takarót. Látom, ahogy formálni próbálod a szavakat. Nem engedelmeskednek az ajkaid. Imádkoznál, de a szavak a szádban
rekednek. Csupán a szíved lüktetését hallom. Minden mozdulatlan, s mégis, mintha minden remegne. Megmagyarázhatatlanul furcsa ez a virradat.
Aztán németek futnak át gyalog és söpörnek át autókon a várakozástól üres főutcán. Mintha kikapcsolták volna a hangokat. Mintha csak egy filmet néznénk… És egyszerre megérted:
véget ért a háború. És most már végképp nem tudod, mit is keresel ott. S ekkor szavak hasítanak a tudatodba: Húsvét van.
Nagyszombat. És érzem: még jobban elbizonytalanodsz. Lehorgasztod a fejed. Meredten nézel a földre, üres tekintettel.
Aztán önkéntelenül is feltekintesz. Egyszerre mosoly bújik
szájad szegletébe. Megszűnik körülötted a zűrzavaros világ.
Visznek a lábaid. És ekkor meglátom én is… Ott gyalogolsz a
szemközti dombon. Azt a kis kápolnát a dombtetőn már időtlen idők óta nem használják. Roskadt tornyában talán megtört
önmagad látod, mohazöld tetején a remény kapaszkodik. Ajtaja be van szögezve, de ez nem jelent akadályt.
Letérdepelsz imádkozni a padok közé. Felszakadnak belőled
a szavak. Igen, most, ebben a pillanatban ért véget a háború.
Ugyan nem kondult meg a harang, de ekkor indult meg ereidben igazán újra az élet!

Takács Mária: Húsvét
Tojások hada...
A locsolók öröme,
és a pálinka…
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Kisznyér Ibolya: Húsvét ünneplése
Húsvét a zűrzavar, elmosódó emlék,
vendéglátás, jövés-menés, majd mondókák,
főtt tojás, sonka, jácint, finom kalácsok,
hit nélküli ünneplés, népszokások.
A fiúk indulása, locsolkodások,
egészséget hozó kölnik, kívánságok,
járvány, maszkok, elmaradt rokonok, csendek,
múlt, régmúlt képei villannak, kedvesek.
Húsvét ajándéka nesztelen érkezett,
egy pillanatban már szívemben létezett,
mint kis mag, mit apró madárcsőr elejtett,
föld, eső, nap táplálta, növénnyé érett.
Tudat és sors teremtette a kis magot,
a rejtegetett gyász fájdalma nem kopott,
könnyeken át látni kisbaba mosolyát,
kegyes, kegyetlen valóság elvett, s adott.
A könnycseppek, ha belül folynak a szívre,
kicsiny kristályként összeállnak kéregre,
a szív megkeményedik rideg külsővel,
ám belül szenvedélyes szeretetben él.
A lélek szenvedett, imákat keresett,
fohászkodott, mint a kis mag, növekedett,
csodát kért, a fájó hiány enyhítését,
révülésben átélte az Ég kegyelmét.
Ma a Húsvét hitben telik, lélek várja,
eljő Pünkösd, Szentlélek kiáradása.
Ma gyerekek a kertben tojást keresnek,
nyúlfészek után futnak, szívek repesnek.
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Gáspár Klára: Egy húsvéti tojás története
– Engem, engem vegyél meg! – gondolta a tojás, mert már
nagyon unta, hogy több társával együtt napok óta nyomorog a
papírdobozban. Néhányan már ugyan felnyitották az ő dobozát, megnézték őket, de aztán mégis visszakerültek a polcra.
– Mi lehet a baj? Hiszen mind a tízen szép gömbölyűek vagyunk. Bár kissé nyomorgunk, de igyekszünk mosolyogni a
vásárlókra. Lehet, hogy véletlen valamelyikünk megrepedt? –
ezek a gondolatok jártak a fejében, amikor úgy érezte, repül. –
Hurrá! Végre valaki nem tett vissza a polcra, a kosarában landoltam! Végre egy kis változatosság az életemben!
Ahogy hazaérkeztek, egy puha kéz langyos vízzel megmosta
őket.
– De jólesett ez ilyen sok napos izzadás után ott a dobozban!
Körülnézett, és látta, ahogy egy edényben a hagymahéjak úszkálnak a lobogó vízben.
– De jó nekik! Az a gyógyfürdő igen kellemes lehet!
Kívánsága hamar teljesült, mert a puha kéz óvatosan egy kanálra tette, majd lassan a színes gyógyfürdős vízbe engedte be
őt. Leírhatatlan élvezet. A forró víz áthatolt a sejtfalán, majd a
sejthártyáján, megbizsergette riboszómáit. Érezte, ahogy citoplazmája és sejtmagja egyre keményebbé válik.
– Hűha! Ez szenzációs! Csak arra kell ügyelnem, hogy nehogy véletlen megrepedjek!
És amikor azt gondolta, hogy jobb már nem is történhet vele, a
kéz kivette megbarnult testét a vízből, és egy illatos szalonnával minden porcikáját bedörzsölte. Miután ettől csodálatos fénye lett, egy fűvel kibélelt kosárkába került. Néhány napot itt
pihent hasonlóan gondozott társaival és néhány csokitojással
együtt. A csokitojások kissé fennhordták az orrukat, különbnek képzelték magukat. Nem is értette, hogy miért, hiszen ők
nem természetes pompájukban fénylettek, hanem egy fémes
papírtól. El sem tudta képzelni, ha leveszik fényes papírruhájukat, akkor milyenek lehetnek.
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Egy reggel gyerekek érkeztek, és mindenféle versikéket
mondtak. Locsolásról szavaltak, de semmilyen víz nem zuhant
a nyakába. Azt viszont érezte, hogy kellemes illatok következtek a versikék után, majd a fészekben a színes tojások közül
mindig valaki elkerült.
Egyik verset követően, miután már megérezte az édeskés illatot is, a puha kéz kivette őt a fészekből, és egy másik – sokkal kisebb – kéz gondjaira bízta. Bekerült egy dobozba, ahol
ott hevert már egy csomó színes társa vidáman együtt a
csokitojásokkal, csokinyuszikkal és egyéb édességekkel. Volt
velük egy csomó pénz is. Némelyik összegyűrve, némelyik
szépen kisimítva, kék is, piros is. Jól megfértek így egymás
mellett valamennyien, miközben hallgatták, ahogy a gyermek
boldogan meséli szüleinek, mennyire érdemes volt megtanulnia azt a sok locsolóverset, mert mindegyikért megjutalmazták
valamivel.
A tojás elfoglalta helyét az új fészkében, és látva a kisgyermek örömét, elégedetten hajtotta álomra a fejét.

Kutasi Horváth Katalin: Figyelmeztetés
Egy, kettő, három, négy,
A locsolókkal óvatos légy!
Csók helyett csak tojást adjál,
Vigyázz, hogy ártatlan maradjál!

Kutasi Horváth Katalin: Numizmatikus locsolóvers
Rafináltabb lett a nyuszi,
Nincs locsolás, ha nincs puszi.
Háromszor is megsprickollak,
Ha kell, le is suvickollak...
Szép tiszta vagy, illatos is,
Jó nekem a vashatos is.
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Kristófné Vidók Margit: Húsvéti mese
Erdőn-mezőn sürgés-forgás,
nyuszi szalad, füle kockás,
nagy gondban van most őkelme,
eltűnt egy tojás reggelre.
A legnagyobb és legszebb volt,
rá margarétákat rajzolt,
csodálta is a telihold.
– Csak nem ellopta egy kobold?
Ez volt az ő szíve csücske,
nem mehet a terve füstbe,
egy kislánynak festegette,
aki őt úgy szeretgette.
Nem is olyan régen történt,
eltalálta lábát töltény,
akkor talált rá a lányka,
bevitte gyorsan a házba.
Orvost hívtak, gyógyítgatták,
kedves hangon szólítgatták,
simogatták, kényeztették,
gyógybalzsammal kenegették.
Hamar beforrt nyuszi lába,
visszamehet otthonába,
de a kislányt nem felejti,
merre laknak, meg is jegyzi.
Azért festett még egy tojást,
hogy húsvét vasárnap korán
elvigye a jó barátnak,
letegye az ablakába.
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Szomorú most tapsifüles,
sok ismerőst is felkeres,
segítsenek megtalálni,
kerek erdőt körbejárni.
Harkály kopog, hírül adja,
mindenki figyeljen, hallja,
akik látják a kék tojást,
hogy merre van, gyorsan mondják!
A nyuszi, csak ámul-bámul,
vigasztalják: – Megtaláljuk!
És mire a nap lemenne,
a jó hírrel megjelennek.
Meglett a szép hímes tojás,
nem látszik rajta karcolás,
elgurult a szedtevette,
kökénybokor elrejtette.
Tapsifüles nagyon örül,
ki-kiles a tojás mögül,
viszi már a kicsi lánynak,
derű legyen ott a házban.

Kutasi Horváth Katalin: Óhaj
Hogyha nekem nyulam volna,
Talicskáján kölnit tolna.
Mivel nekem nyulam nincsen,
Máshol tárolom a kincsem.
Előveszem, jaj, meglátod,
Az lesz minden óhajtásod,
Harmatos és üde leszel,
A kölniért majd megveszel!
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Takács Mária: Nyuszi-mondókák
Ül a nyuszi tojásokon,
Gondolkodik, vajon rokon
Az a fránya kis tyúkocska,
Ki a tojásokat tojta?
...
Nyuszi pajtás, mondd meg nékem,
Mit festettél egész héten?
Piros tojást? Sárgát? Zöldet?
Beterítetted a földet?
...
Nyuszi mama s Nyuszi papa
Ott ülnek a kirakatba’,
Vajon hogy kerültek oda?
Plüssből vannak, így nem csoda.
...
Piros tojás zöld füzéren,
Nyuszi mama festi éppen.
Erre vár a sok kisgyerek,
Ettől lesz a világ kerek.

Sági Klári: Húsvéti jókívánság
A szomorú téli szürkületben dolga végeztével mit is csinálhatna az ember, olvas, rejtvényt fejt vagy szörfözik az interneten. Ez utóbbi egyik népszerű közösségi oldalán talált egy versikét az idős, de az újdonságok iránt mindig érdeklődő, modern gondolkodású Margit néni. Alaposan rácsodálkozott, hiszen alig múlt el a karácsonyi és újévi eszem-iszom, a sorok a
tavaszi ünnepek egyikéről, a húsvétról üzentek. Tetszett nagyon, többször is elolvasta, s az egyre ismerősebbnek tűnt.
Érezte, hogy valami a múltból köszönt rá, valami, amit már
hallott, ami egykor fontos lehetett neki. Elhessegette a kérdést.
Majd holnap, majd rájövök egyszer – gondolta. Szerencséjére
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látogatói érkeztek, így az új helyzet elterelte a figyelmét, kiverte a fejéből azt a kínt, amit emlékezetének hiányossága okozott.
Sajnos nem sokáig. Egész éjjel nyugtalanul forgolódott. Szidta
magát meg az öregedést, ami ellopja az embertől az emlékeit.
Valahogyan csak elnyomhatta a méreg, mert amikor felébredt,
határozottan tudta a választ. A választ, amit nagymamája álmában való megjelenése hívott elő. Az ő drága, tündéri nagyija, aki
mindig ott volt vele, most is segített.
Április közepén járt az év akkor, a napsütötte langymelegben
már nyíltak a sárga nárciszok és a színes tulipánok. „Tényleg”
– rikkantott egyet hangosan Margitka. „Szedtem is egy nagy
csokorra valót az ünnepi asztalra.” Egyszeriben minden eszébe
jutott, vulkánként tört elő a múltból annak a különös húsvétnak minden pillanata.
Látta magát kisgyermekként, alig hatéves. Kislány, aki örült
az ünnepnek, aki kíváncsian és boldogan rohant a kertbe, hogy
kikutassa a nagypapa által kibélelt gödröcskékből az ajándékait, gyermek, aki agyonpuszilgatta az édesanyja és minden rokona arcát, mert annyira örült a meglepetéseknek. Egy leányka, aki azonnal felpróbálta a várva várt, tavaszi virágokkal díszített ruhácskáját, hogy azután egész nap abban illegjen, billegjen, aki az összes csokinyuszit felbontotta, s mindenkit
megkínált vele, azt sem bánva, hogy röpke idő alatt el is fogy.
Boldog, vidám, ott sertepertélt a felnőttek között, figyelte beszélgetésüket, segített megvendégelni a betérő szomszédokat,
ismerősöket, hallgatta vicceiket, örült a jókedvüknek, a felhőtlen kacagásnak, mert az bizony sokáig elkerülte az embereket.
Érezte, hogy ez egy különleges nap, mert ilyen bőségben régen nem volt már része a családnak. A háború utáni években
sok mindent nélkülöztek az emberek. Ez az első alkalom –
mert az egyik távoli rokontól, akinek jobban mentek a dolgai,
kaptak egy fél disznót feldolgozva –, hogy bőséges étel-ital,
régen elfeledett ízek, finomságok kerülhessenek a máskor oly
szerényen tálalt asztalra. (Margit itt elmorzsolt néhány könnycseppet, szinte a gyomra is mordult egyet, olyan erővel törtek
rá az emlékek).
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Gyermekként nem vett észre semmit a felnőttek gondjaiból,
valami mindig kikerült, a nagyszülei és az édesanyja sok munkával, ha szerényen is, de gondoskodtak a népes családról. Sokan éltek – össze is számolta mindjárt: mama, tata, anya, sajnos apa már fiatalon a felhők közé költözött, a tőle pár évvel
idősebb nagybácsi és két nagynéni, meg tata nővére, ő és fiútestvére – a két szoba, konyha, kamra alkotta házacskában.
A nagy kertben igyekeztek közös erővel a konyhára való zöldséget, krumplit megtermelni, akadt néhány tyúkocska, kakas,
persze a házhoz tartozott Buksi és Cirmi is. A három dolgozó
felnőtt azonban keveset keresett ennyi éhes száj etetéséhez,
ruháztatásához, a nagyobbak iskoláztatásához. Akkoriban nem
volt szégyen a tisztes szegénység, hiszen az utcabeliek azonos
gondokkal küszködtek. De a remény, hogy egyszer minden
könnyebb és jobb lesz, sosem veszett el.
Már alkonyodott, lassan szétszéledt a mulatozó társaság,
megfogyott az étel, megcsappant a bor. A gyerekek lefekvéshez készülődtek, az asszonyok rendrakásba kezdtek. Kicsi
Margit is felhúzta a pizsamáját, s már az esti puszira tartotta
arcocskáját, amikor is gyenge kopogás hallatszott az ajtó felől.
– Vajon ki lehet, várunk még valakit? – kérdezte tata, majd
ajtót nyitott. Egy idős bácsi állt ott. Korát nehéz lett volna
meghatározni. Az egykor jobb napokat látott öltözete, hosszú,
testét takaró viseltes, sötét köpeny, portól-sártól szürke, kopottas csizma, a fejét takaró bőrsüveg, vállán vászontarisznya és a
kezében szorongatott jókora bot arra engedett következtetni,
hogy egy vándor keveredett a házhoz. Kedves arcán tükröződött az egyszerűség, a tisztesség. Mosolya kedves, hangja
megnyugtató, azonnal belopta magát az emberek szívébe.
– Hát kend kicsoda? Mi szél hozta ide, a mi portánkra? –
kezdett mindjárt faggatózásba nagyapa.
– Szegény utazó vagyok, járom a világot. Sok helyen kopogtam, de elzavartak, koldusra, éhezőre nincs szükség, mondták,
kutyát uszítottak rám, kővel dobáltak. Már nem bírom tovább.
Csak pár falat ételre és szállásra lenne szükségem. Régen keltem útra, mostanra megfáradtam. Nincs pénzem, amivel meg-
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fizessem a szívességüket, de ha segítenek, nem leszek hálátlan
– válaszolt szomorúan az idegen.
Margit ennél a gondolatnál ismét hüppögni kezdett, mert
azon a régi estén úgy, de úgy megsajnálta a bácsit, hogy ő volt
az első, aki kevéske csokijával azonnal megkínálta. Magában
Húsvét apónak nevezte el, mert ha van Télapó, miért is ne lehetne Húsvét apó is? A család mindig is megosztotta másokkal
még azt a keveset is, amije volt, így aztán a maradék finomságokkal és egy pohár borocskával kínálták, jó szívvel megvendégelték az idegent. Mama a fészerben szállásolta el, meleg
takarókat adott neki, volt ott egy kifuserált dikó, az egy éjszakára éppen alkalmatos a pihenésre.
– Na, reggelire is szívesen látjuk – szólt mama, majd jó éjszakát kívánva azért csak bezárta két kulcsra a bejárati ajtót.
Másnap reggel azonban hiába várták. Anya nagyival indult a
keresésére, de a kamrában már csak hűlt helyét találták.
A vándor amilyen váratlanul megjelent, olyan váratlanul el is
tűnt. Kifutottak az utcára, kérdezősködtek, de senki nem látta.
Már-már azt hitték, hogy a tegnap esti látogató nem is létezett,
talán valaki húsvéti tréfát űzött velük. Visszatértek a kamrába,
hogy elpakoljanak, ott példás rend fogadta őket. Az idegen a
takarókat szabályosan, szépen összehajtogatva hagyta a kényelmet aligha biztosító ágyfélén. Mama ölébe kapta azokat, s
ekkor valami leesett a földre. Az egyszerű nép számára ismeretlen minőségű és anyagú, különleges papíroson szépen formált, szinte rajzolt-festett betűkkel egy versike állt.
Húsvéti áldás
Hozzon a húsvét napfényt, áldást, meleget, / szívekbe jókedvet
és sok-sok örömet, / teremtsen békét a háborgó világban, / lehessen mindenki boldog hazájában, / tanítsa szeretni a gyűlölködőket, / adjon kenyeret koldusnak, éhezőnek, / adjon egészséget betegnek, idősnek, / hozzon megváltást tengernyi szenvedőnek, / s éltesse a reményt, még nincs világvége, / van kivezető út sötétből a fényre.
Hát, erre a versre talált rá Margit néni az interneten. Ez juttatta eszébe azt a réges-régi ünnepnapot, azt a valóban külön-
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leges húsvétot. Az áldás a szoba falára került, bekeretezve,
méltósággal függött a Krisztust ábrázoló festmény mellett évtizedeken át, szinte házvédő ereklyének tartották. S valóban,
megvédte a házat és lakóit minden nagyobb rossztól, bajtól.
Lassacskán egyre jobb és nyugodtabb élet köszöntött a világra
és a családra.
Sajnos a házikó a nagymama halála után csaknem összedőlt,
le kellett bontani, ekkor tűnt el az áldás, elveszett, vagy ellopta
valaki, sosem derült ki. Mindhiába keresték, többé nem akadtak a nyomára. Margit sokáig emlékezett erre a rendkívüli élményre, szíve egyik apró szegletében őrizgette. Az élet azonban alaposan megváltozott, az öregek örök álomra szenderültek, nem volt, aki erről meséljen, akivel a szép történetről beszélgetni lehessen. A modern gondolkodású fiataloknak nem
emlegették, úgysem hitték volna el. Margitka világát az évek
során a munkájával, családjával, gyermekeivel és unokáival
kapcsolatos új gondok és örömök foglalták le, így azok a
gyermekkori élményt lassan-lassan kiszorították. A különös
ünnep emléke megfakult, elhomályosodott.
Egészen mostanáig…

Petres Katalin: Példázat
Hányszor a diadal
mámorában fürdött
pillanatnyi győztes?
Pilátus kezét mosta
boldogan, szakálla
lobogott az elégedett
farizeusok hadának.
Lapítottak a cinkosok.
Krisztus győzött mégis,
tisztult a tanítványok
lelke, küldetésükre
felkeltek, hitet hirdettek…
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Lovag Anatole Hongrois: Húsvétnak reggelén
Húsvétnak reggelén, sok ajtón kopogván,
Ismétlem Istennek sokat mondott szavát,
Ám imám éles fülekre talált,
Hisz az embert élteti az isteni jóság.
Húsvétnak reggelén becsüljétek az alamizsnát kérőt,
Mert talán Isten az alamizsnakérő,
S ne feledjétek, Isten az örökké élő,
Mit keresitek a holtak között az élőt?
Húsvétnak reggelén Istennek szent gyermekei
Áldoznak a szentnek, s távolba kutatnak szemeik,
Keresik a boldogság poros útjainak mezsgyéjét,
És ebben meg is kapják Istennek segedelmét.
Húsvétnak reggelén, Isten, hozzád imádkozom,
Legyenek a magyar emberek boldogok és szabadok,
Isten, legyen meg a te akaratod,
Boldog és kellemes húsvéti ünnepeket kívánok!

Szakályné Nagy Irén: Locsolkodó
(Aranyeső)
Itt a hétfő,
Húsvéthétfő,
Zöld a mező,
Vár rám hét nő.
Orcád pírja
Rejtőzködő,
Íriszeden
Sötét felhő.
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Locsolkodni
Sosem késő,
Erre van a
Húsvéthétfő.
Itt az idő,
Gyere elő,
Kölnivizem
Aranyeső.

Szabó Eszter Helka: Szentháromság
Húsvéti gyónás
ez
három
szenthárom
mindig hiányzik
belőle még valami más
apa anya fiú hol maradt a lány
ő az a negyedik aki mindörökre fáj
ez kínosan szabályos háromszöghiány
de
most
kibújik
a harmadik
ébredő csoda
tiszta lappal indul
a világ rendje már ez
érzem elrontani nem lehet
aztán mégis megtörtént a baj
szívesen megkorbácsolnám magam
aztán kifogást keresek a körülmények
oda maradék üdvösségem azzal a nyárral
végleg itt hagyott magamra árván a szentlélek
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már
nincs
a világnak
negyedik sarka
ahol otthon lehetnénk
kellett volna az a harmadik
a stég billenő deszkáin ellibbenő
nyár a folyóban sodródik a harmadik
a világrend bánata újra kettővel osztható

Kamarás Klára: Három lépés
(A szánalomtól a kegyetlenségig)
1.
Báránysirató
A bárányokat mindig leölik.
Feltálalják,
kutyák vagy farkasok azok,
kik őket habzó szájjal megeszik?
Mindegy nekik.
Közöttünk jár a félelem.
Ha összebújunk
félénken vacogva
s hiszünk a gőzölgőn
védő akolba’,
hát egyenként tépnek,
nyírnak, vagy vágnak...
Utólag nincs helye a vádnak!
Mindig lesznek Pilátusok,
és minden kéz, fog és köröm
újra csillámló, tiszta lesz.
Jöhet a húsvéti öröm...
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Bárány, ne sírj!
Ne bégess!
Ne nézz a késre,
mely testvéreid
meleg húsától véres!
Gondolj az ékes tálra,
mely felmagasztal majd
vendégre várva!
Mit számít, hogy csak egy az életed!
Melyik gyomorban végzed és mikor...
hát nem mindegy neked?!
2.
Sovány vigasz
Bárány, ne sírj, ne bégess!
A farkasok ideje véges.
Volt arra példa,
hogy nem a bárány lett az első préda.
Jövőd kitárul, látsz még tarka rétet,
mielőtt utolér a végzet.
Bárány! Hát téged nem vigasztal
a díszes tál és az ünnepi asztal,
mely végül felmagasztal?!
3.
Húsvéti mese
Bárány, ne bégess!
Ígérem, minden késem éles,
és nem fog fájni:
történjen bármi!
***
Állandóan frissülő irodalmi pályázatok a
http://poeta.hu/aktualis-palyazati-kiirasok/ oldalon
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Holécziné Tóth Zsuzsa: A húsvéti üdvözlőlap
Jó ideje már, hogy senkinek sem küldök húsvétra vagy karácsonyra üdvözlőlapot. Tudom, illene, de mondd: mit ér egy
ilyen jókívánság, ha közben azt sem tudjuk, közöttünk van-e
még az, akinek küldtük?
Apai ágról mindössze két unokatestvérem volt: Zsike, akivel
mindig számíthattunk egymásra, és a húga, Marcsi, akit a szülei – mint általában a kisebbet – kellőképpen elkényeztettek.
Talán ez a szülői bánásmód vezetett ahhoz, hogy ő érettségi
után el akart szakadni otthonról: az NDK-ban kezdett el dolgozni, ott végezte el a külkereskedelmi főiskolát, és hazatérte
után egy évfolyamtársával összeházasodva Budapesten telepedett le, ott kezdett dolgozni.
Zsike sok éven át küzdött azért, hogy gyermekük szülessen,
de ezt nem adta meg nekik a sors. Negyvenhárom éves volt,
amikor leukémiát diagnosztizáltak nála, ami azért is volt
mindhármunk számára ijesztő, mert a közös nagymamánk is
ebben a betegségben halt meg, így az örökletes tényező bármelyikünknél szóba jöhetett. Több éven át kezelték, voltak
jobb és rosszabb periódusai, de ő a kezeléseket mindig zokszó
nélkül tűrte, és közben nemcsak a munkahelyén dolgozott, hanem állatmenhelyen is: sokat tett a gazdátlan állatokért, gyógyíttatta őket, és igyekezett nekik jó gazdát találni.
Emlékszem, mikor egyszer Kecskemétre jött osztálytalálkozóra, és nálunk aludt, másnap a hétvégi házunknál meglátott
egy öklömnyi elhagyatottnak látszó cirmos cicát, amit addig
édesgetett magához, míg a kis jószág megbízott benne, és meg
tudta fogni. Tóbiásnak nevezte el, és magával vitte Pestre, hol
akkor már legalább négy cicája és két kutyusa volt. Korábban
a belvárosi lakását cserélte el erzsébetvárosira, hogy helyet
tudjon adni a kivert állatoknak. Híre volt annak is a munkatársai között, hogy ő mindig a kutyás koldusnak adott pénzt, de
hozzátette: ne magának vegyen rajta élelmiszert, hanem a kutyának!
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Hát ilyen volt ő, és én nagyon szerettem érte. Amikor a betegség újra erőt vett rajta, a nagybeteg, Szegeden élő édesanyja
hívott fel telefonon, és én megígértem neki, hogy amint lehet,
meglátogatom. Akkor épp nem lehetett, mert intenzív osztályon volt, ahonnan csak két hét múlva, a kezelések után jöhetett ki, így a látogatás elmaradt. Később még beszéltünk telefonon párszor, mindig nyugtatott, hogy jól van ő, majd megerősödik, és akkor együtt megyünk kirándulni a Budai hegyekbe. Aztán ősz lett, többször terveztem, hogy meglátogatom, de mindig közbejött valami… Igen, mindig, úgy, ahogy
Baranyi Ferenc írta: „…létfontosságú semmiségek, miatta halasztjuk mindig azt, mi életté tenné a létet…” Aztán egyszerre
csak április lett, kezdődött a húsvéti készülődés, amikor is sietve vettem pár szép képeslapot, melyeket megcímeztem
Zsikének, az anyukájának, a húgának – mindenkinek vidám,
boldog húsvéti ünnepeket kívánva.
Eltelt az ünnep, és az azt követő első munkanapon megjött a
gyászjelentés: a mi Zsikénk március végén elhunyt. Temetése
egy szeles, hideg áprilisi délelőttön a Rákoskeresztúri temetőben volt, ahol – miközben a ravatalozótól a sírhelyig kísértük –
egy szép cirmos cica végig követett bennünket az úton. Egy
pontosan olyan cirmos, mint Tóbiás, aki már hiába várta haza
gondos gazdasszonyát.
Hát ezért nem írok én soha többé képeslapot! Mert mit ér a
jókívánság, ha közben azt sem tudjuk: él-e, hal-e, akinek küldjük. Bele se merek gondolni, mit érezhetett a nagynéném a képeslap olvasásakor, miközben élete egyik legnagyobb fájdalmát élte át: azt, hogy el kell temetnie a gyermekét.

Kutasi Horváth Katalin: Tévedésben
Mit csinálsz, hé, Marcsa!
Hogy kerül az asztalra harcsa?
Húsvét van most, nem karácsony,
Tán locsoljak meg majd nyáron?
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Petres Katalin: Hitem
(2015. április 3. – Nagypéntek)
„mert bennem élsz, minden baj elkerül.
És gazdag vagyok, mérhetetlenül.”
Gemma Moretti: Őrizlek

Sokáig önmagamban bíztam csak
dacosan Nélküled lenni Jónak,
pedig sejtettem lelkem mélyén,
valami zavar, sehogy sincs rendjén.
Mikor a homály elszállt szememről,
hitem duzzadt téves önhittségtől:
„mert bennem élsz: minden baj elkerül.
És gazdag vagyok mérhetetlenül.”
Tudom már, a baj engem nem kerül,
Veled a megoldás, az ég derült:
„És gazdag vagyok mérhetetlenül.”

Várady Endre: Húsvéti vers
Keresztet ácsolok betűkből, hangokból.
Golgota hegyét gondolatokból
hordozom össze. Nehéz szavakból.
Felkiáltójel lesz majd a dárda,
mely fájdalmasan tested átjárta.
Szúrós tövis lesz majd a vessző.
E sorstörténeted távolba vesző,
hol megtörtént e valós legenda,
s az Úr akarata utad mutatta.
Mondatok s rímek visszaidéznek,
mementói e nagy szenvedésnek,
mily nehéz volt ott a kereszten.
Fájdalmas igékkel fájdalmad festem.
Zárójelbe teszek mindent, és lásd!
Csak téged látlak, s a feltámadást.
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Gáspár Klára: Húsvét vírus idején
Eldobták
farsangi álarcaikat,
elmúlt a negyvennapos böjt,
fénylő palástban virágvasárnap
hívei már várják őt. Felsőruha és
gallyak helyett az utat maszkok lepik
el. A tömeg arca is teljesen rejtett, imát
mormol ő az úr nevével. A körmenet a
a maszkok tetején taposva megérkezik,
dicsőséges és a dicstelen ma egyesül.
Nem fedi el a hívek földi bánatait,
imájukra a bűnös idő elmenekül,
elszáguld a végtelen semmi,
és a maszk alatt a balga
nép elcsendesül.
Orrodat és
szádat fedd be!
Lélegzetet se vegyél!
Legjobb, hogyha szemedben
sem látszik a remény, így, a vírus idején.
Legbiztosabb az, ha a maszk elfedi teljes házadat,
és gondolkodás nélkül feledd el minden vágyadat!
Tudod jól, hogy a halál felett Krisztus az, aki győzelmet arat.

Kapa Veronika: Így lásd őt!
Tavaszi fények, virágillat, barkaág,
Jézust ünnepli a világ.
Elsirattuk, meggyászoltuk az Isten fiát,
aki értünk feláldozta magát.
Örülnünk kellene,
A lelkünkben ott kéne égjen
a FÉNY!
Hiszen feltámadott! Jézus ÉL!
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Mégis, ha szétnézek,
csak keresztfát látok,
melyről Krisztus meggyalázva,
véresen, szomorún néz rátok.
Nem értem… Mi ez az átok?
Milyen torz akarat
tartja ott fenn a kereszten?
Hogy aki látja,
féljen, szégyenkezzen?
Hogy ahányszor ránézünk,
lelkünk szorítsa töviskorona?
Emberek! Figyeljetek oda!
Krisztus betöltötte sorsát,
majd FELTÁMADOTT!
Közöttünk jár ma is,
szeretetet oszt
és várja: szeress te is!
Öreget, beteget, esendőt,
kisgyereket, s minden,
körülötted lévő életet.
Húsvét van, ünnepelj hát!
De arra kérlek, többé
ne a véres kereszten
lásd őt,
hanem áldó kézzel, mosolyogva,
hiszen FELTÁMADOTT!
Itt jár közöttünk
ma is.

Kutasi Horváth Katalin: Emlékeztető
Kerültem a házad táját,
A disznónak húsát, háját,
A böjtnek biz’ vége már,
Locsolásért tojás jár!
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Bernáth Csaba: Homály
„Állandó, monoton rossz belül: ez a szétfolyó homály, amit érzek. Ami azonmód lecsap, ha kicsit nem figyelek, ha nem töltöm ki valami őrülettel az időt.”
(Karafiáth Orsolya)
Rohanó világunk nagy betegsége,
az irigység áll a dobogó magaslatán,
ha valakinek jobban sikerült helyezkedni,
büdöske helyett illó rózsákat szagolgatni,
ez már mindenkit zavar, mindenkinek fáj.
Másik nagy betegség ifjú társadalmunknak a
kivagyiság, honnét jöttél és meddig haladtál;
tudsz-e hóbortban, divatban, stílusban utánozni,
tudsz-e olyan kutyabőrt készíttetni mesterekkel,
ahol te vagy a királynő és király a parasztok között.
A rosszindulat táplálja a legalsó fokot a családokban,
legtöbbször akkor jelez, mikor beérik az anyagi jóllét,
utána nem lesz semmi pardon a szegényebb rokonnak,
alázkodást várva, a nézetkülönbséget törölnék örökre,
és mindig a vagyonos diktálna önelégülten, megalázva.
Azért „Nem oda Buda” történetünkben és egyáltalán,
eljön majd egyszer a jó Petőfi által megígért Kánaán,
egyszer levesszük a galád százéves trianoni szenvedést,
újra ültetjük erdeinket és kertjeinket akaratunk szerint,
Brüsszel nem diktál egy szabad országnak sem, végül is.
Mindenkinek üzenem ezeken felül szeretettel,
nem én vagyok az ellenség, a bántást nem érdemlem,
mindenki nézzen körül saját háza táján, kezdjen el
ott sepregetni, a szemetet segítek majd elhordani,
mennyei béke fog ezután mindenhol beköszönni.
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Kutasi Horváth Katalin: Felfrissülés
Locsolkodni nem akartál,
Kérdés nélkül elzavartál.
Lenézted az én tojásom,
Nem fogadtad udvarlásom.
Szálka voltam a szemedben,
Csak játékszer a kezedben.
Mindezt csakis álmodhattam,
A kölnimet kárhoztattam,
De most velem felfrissülhetsz,
Akár lakodalmat ülhetsz!

Petres Katalin: Haikuk
Szeretni jöttem…
– hirdette Isten fia
a kereszten is.
Égette markát
árulás fizetsége,
Júdás fő vétke.

Takács Mária: Nyuszimikulás
(Egy áprilisi nagy hóesés apropóján…)
Hull a hó!
Hulla jó!
Itt van már a Télapó!
Nyusziruhát öltött,
közben tojást költött...
Áprilisi tréfa? – füstölgött.
S mivel nem tudta cáfolni,
elment havat lapátolni.
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Szabó Eszter Helka: Feltámadás
nekem tökmindegy
harmad- vagy negyednapra történt
ha soha meg nem látom
ha homályos a forrás és fakul a képzelet
ha az ellopott időt senki sem adja vissza
szürke rongyokba vackolta magát a Nap
mégis tavasz van
megszúr egy fénygombostű
a sugár sebhelye gyenge hogy kifakadjon
a rügyben ágaskodik az erő
a nyárfa úgy érzi meztelen
a kandi szemektől ághaja sem védi meg
beburkolózna önmagába és végleg elköltözne
ezt a lakótelepet többé ne lássa
megbüntette Isten a gyökerekkel
nem marad más csak a vágyakozás
a testét nyaldosó levelek csókjaira
a feltámadásnak még semmi jele
évek óta ugyanezt a nyárfát látom
kínlódni a magány manzárdja ablakában
messze azoktól a fényesre sikált tavaszoktól

Holécziné Tóth Zsuzsa: A mi húsvéti nyuszink
A szülők nagy része húsvét táján előbb-utóbb beadja a derekát: megveszi a gyereknek azt az édes, kicsi élő nyuszit, amiért annyira epekedik, és ami aztán az ünnepek múltával általában már csak nyűggé válik. Hát mi nem! Kivédtünk minden
cselt: nagyapai biztatást és keresztapai ígéretet, mert tudtuk:
emeletes házban nem szabad a kis jószágot kínozni. No meg
aztán volt jó ellenpélda: a hörcsög, amelyet apuka megvett az
állatkert bejáratánál, és persze mindjárt kettőt, mert az árus azzal érvelt:
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– Magának is rossz lenne, kedves apuka, ha éjjel felébredne,
és egyedül volna az ágyban!
A hörcsögök tehát jöttek, szaporodtak is, én meg persze takarítottam az almot, ha nem akartam „oroszlánszagot” a közlekedőben. Szóval ez az alom-ügy felvértezett: ide ugyan nyúl a
tappancsát be nem teszi!
Az idő múlott, mire családi házba költöztünk, a fiunk felnőtt
nyúl nélkül, és mi úgy gondoltuk, ez az ügy már le van zárva –
egészen addig, míg a férjem pár éve néhány nappal húsvét
után fel nem fedezett valami szokatlant a teraszra kilépve.
Egészen pontosan egy vörösfoltos irhát, amiről azt gondolta,
valami eltévedt cica, és pár hangos „siccel” megpróbálta távozásra bírni. És itt jött a meglepetés: a „cica” két lábra állt, billentett egyet-kettőt szép hosszú fülein, majd szabályos nyúlvágtában távozott a tujafák alá.
Három napon át próbáltuk befogni – ez idő alatt még a krizantém erős szagú hajtását is megrágta –, de hasztalan! Félni
nem félt – gondolom, valamelyik „kedves” szomszéd unhatta
meg és dobta be az az idő tájt telepített zsenge füvünk láttán,
viszont valószínűleg úgy döntött, ő ugyan még egyszer nem
lesz „szobanyuszi”, így mindig kitért előlünk!
Tanácstalanok voltunk. Április volt, minden évelő növény
sarjadni kezdett, és Misi napról napra újabb „bűnöket” fedezett
fel a kertben, egészen addig, míg egyik délután meg nem látta,
hogy Gáspár – mert ekkorra már neve is volt a „bűnelkövetőnek” – bebaktatott a szerszámoskamrába szétnézni. Ez volt az
a pillanat, mikor felcsillant a remény: egy kék műanyag ládát a
kezében tartva a kamraajtóhoz osont, és mielőtt a tapsifüles a
bent akkurátusan összerakott tűzrevaló alá menekült volna, ráborította a ládát.
Ezután persze kupaktanácsot tartottunk: most hogyan tovább? Az, hogy megegyük, szóba sem jöhetett, mert időközben megkedveltük (és egyébként se szoktunk nyulat enni),
ezért végül a férjem felhívta a lakópark gondnokát. Tőle
ugyanis azt hallotta, amíg az öntözőrendszerünket szerelték,
hogy van Búbánat-völgyben egy telke, ahol többféle baromfit
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és még nyulat is tart. Így azután a mi Gáspárunknak háreme
lett: négy szép nyuszilány keresi a kedvét, és amíg lesz szaporulat, biztosan elkerüli a tepsit.

Barcsa Lajos: Ötven nap múlva
Ötven nap múlva szélzúgás támadt
Lángnyelvek nőttek, a lélek kiáradt
A félszeg, a szótlan beszélni kezdett
Remélj, ne félj, nézd a keresztet
S mit akkor, ott elmondott Péter
Nem zárta el sem nyelv-zár, sem kétely
A búskomor, ki addig a földet nézte
Szemét emelte a végtelen égre
S már tudta, értette, mind a háromezer
Remélhet, élhet a porból lett ember
Kérni kell csupán, s tudni elfogadni
A kinyújtott kezet bizton megragadni
A perzselt réten mindig újra kél az élet
A száraz fákon zsenge vessző éled
Kinn a téren gyermekek zsibongnak
Hála legyen ezért az Örökkévalónak

Szakályné Nagy Irén: Giling-galang...
Még bűntelen
– Új tavaszt
Ünnepel a világ,
Gyümölcsfák –
Keresztjein
Lélekrügyből fakad virág.
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Szív harangján
– Dicső imák,
Húsvét napján
Megkondul,
Giling-galang –
Harangvirág,
Életre kelve megújul.
Ezüst barka
– Selyemfénye
Megcsillantja a
Reményt,
Dicső házadban –
Oltárodnak asztalán
Ragyogja húsvét ünnepét.

Kalocsa Zsuzsa: Mily szép is lenne!
Ma a feltámadást ünnepeljük,
a régi időkre emlékezünk.
Jézus, ki meghalt a bűneinkért,
vállalva kínt az emberiségért.
Fejére tettek töviskoronát,
szótlanul tűrte ostor csapását.
Vércseppek áztatták arcát, testét,
tömeg megalázta s kinevették.
Mária érezte a fájdalmat,
a megbocsájthatatlan borzalmat.
Kendőbe törölte verejtékét,
nézte gyermekének szenvedését.
De mi, gyarlók most is bűnben élünk,
miért áldozta fel magát értünk?
És legyőzte a halál hatalmát,
s nekünk adta az örök irgalmát.
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Hozzon hát a húsvét szeretetet,
szívekbe melegséget, jókedvet!
Szűnjön a gonosz e zord világban,
mily szép is lenne dicső hazánkban!
A földön végre öröm születne,
űzd el a gonoszt, mentsd meg népedet!
Szeretet lakozzon a lelkekben,
lenne végre isteni kegyelem!

Ilisicsné Császár Rita: Húsvéti kesergés
Mi ma a húsvét? Ünnep, szabadság?
Van, kinek megszentelt sonka, tojás,
De nem tudja azt, mi a Feltámadás.
Van, aki még megy a körmenetre,
De az ima már nincs a szívében.
Van, akit az este otthon ér,
És csak a televízióért
Remeg a szíve és a lelke,
S árgus szemekkel megkereste
A megfelelő hírcsatornát,
S otthon jár egy másik Golgotát.
Krisztus a keresztfán szenvedett,
És nekünk mindent megengedett.
Néha megy, kinek nincs mit meggyónni,
Nem kell azért őt nagyon megszólni.
Van, hogy jobban hisz, aki ritkán megy,
Kinek szívére gördült egy hegy,
S van, ki el sem megy soha oda,
A templom neki nem egy csoda.
S ki nem tudja, melyik az Ószövetség,
S melyik az Új… annak egy ünnepség,
Nem pedig szent ünnep a húsvét.
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Kutasi Horváth Katalin: Késő bánat
Elszáradt volt párom, Panka,
Ej, hogy milyen gondatlanka!
Meglocsolom, egy szó mint száz,
Bár a hideg mindjárt kiráz.
Hogyha tavaly megengedi,
S nem a Pistát szeretgeti,
Nem hervadt volna virágja,
S én lehetnék most a párja!

Takács Mária: Válasz T. I. locsolóversére
A locsolóvershez ajándék is jár...
kikukucskált locsoló vajh mire vár?
Talán pálinkára? Piros tojásra?
Nem! A szomszédasszony bögyös lányára!
Julcsa, lelkem, kapd magadat ízibe’
szomszéd legény meglocsolna sebtibe’
vedd elő hát gyorsan azt a pályinkát,
akácfáról így csalogasd le Pittát!

Kutasi Horváth Katalin: Húsvétkor
Hogyha nekem nyulam volna,
Ki tudja, hol kóborolna!
Kotlós alól tojást csenne,
Kölnimből is kölcsön venne,
Barkát hozna asztalodra,
Beülne az ablakodba,
Onnan nézné, hogy locsollak,
Még mielőtt megcsókollak!
***
Képzeld el... irodalmi folyóirat: http://www.kepzeldel.hu
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Szabó Anikó: Ébred a remény
Ébred a remény,
szárnyal az öröm,
dalát zengi a világ,
mert aki szeret végtelenül,
értünk adta Fiát.
Értünk adta, mert szeretett,
nincsen tőlünk távol,
alázattal néz le reánk
a Mennyországból.
Húsvét napján ünnepeljük
azt a boldogságot,
hogy a szent Bárány
bűneinkből megváltott.
Jöjj, lásd meg e csodát,
legyen Ő a kincsed,
tárd ki szíved,
hogy Krisztus megérintsen!
Hajnal pirkad a szívekben,
szűnik már az éjjel,
mert aki szeret végtelenül,
beragyogja fénnyel.

Varga Sándor: Pipe
Ez egy régi történet, de húsvét tájt mindig eszünkbe jut és
mosolygunk rajta, még akkor is, ha szomorúan indult.
Abban az évben korán volt húsvét. Ünnep után egy napsütéses délután sétálni mentünk a feleségemmel. Arra már nem
emlékszem, hogy a belváros kitavaszodott kirakatait nézegettük, vagy valahol a zöldben sétáltunk. A hosszú tél után jólesett a séta a langyos napfényben, ám ahogy lebukott a nap,
azonnal hűvösödni kezdett. Összehúztuk magunkon a kabátkát, és hazafelé indultunk. Már csupán két-három háznyira jártunk a lakásunktól, amikor Veronika megállt és hallgatózott.
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Először a járdaszéli fára nézett fel, majd a fa alatt kutatott a
szemével. Kétségbeesett, egyre halkuló csipogást hallott. Arra
gondolt, hogy talán egy fióka esett ki a fészekből valahol a közelben. A hangot követve a járda szélén álló kukához ment. Pár
pillanatot még figyelt, majd felemelte a kuka fedelét. Egy sárga
műanyagzacskót látott, melyben mozgott valami. Az a valami
csipogott oly kitartóan. Kiemelte. Egy teljesen összeesett,
agyonfázott, riadt kiscsibe volt. Csak néztünk egymásra. Hogy
lehet ilyen felelőtlen szülői „szeretet”? Igen. Aranyos ajándék
lehet egy ilyen pár napos, pelyhes kiscsibe, de hamar megunta a
gyerek, hát kidobták, három nap után. Veronika két tenyere közé fogta, hogy addig is melegítse, és siettünk vele föl a lakásba.
A konyha erkélyén még ott volt egy ajándékdoboz, melyet az
ajtó mellé állítottunk, és beletettük a kis hajléktalant, miután
Veronika gyengéden megtisztogatta. Vizet és némi kukoricadarát tettünk elé. A doboz mellé egy kis asztali lámpát állítottunk, melynek fénye és melege a doboz egyik felét érte. A csibe pici volt, szinte elveszni látszott a dobozban. Ösztönösen a
lámpa alá húzódott. Miután kissé átmelegedett, ivott és csipegetett egy keveset a kukoricadarából. Azután visszaült a lámpa
alá. Egy darabig még figyeltük, később Veronika átöltözött,
vacsorát készített. Megvacsoráztunk, utána ismét odamentünk
a dobozhoz. Nem hittünk a szemünknek. A pici jószág láthatóan megnyugodott. Miután ivott, evett, melegedett, szinte kétszer akkorára nyúlt, mint mikor hazavittük. A riadt, csipogó
hangból halk pityegés lett, ami csibenyelven bizonyára azt jelenti: Itt vagyok, jól vagyok, látom, ti is itt vagytok. Mi pedig
csak szólongattuk: „Igyál, egyél, melegedjél, kicsi pipe!”
Rajta is ragadt ez a név: PIPE.
Még sokáig ültünk az asztalnál. Beszélgettünk és terveztük,
mi legyen vele. Közben a kicsi Pipe kedvesen csipogott, majd
elcsendesedett. Akkor letakartuk a doboz tetejét egy ruhával,
és bevonultunk a szobába.
Reggel, ahogy beléptünk a konyhába, levettük a takarót a
dobozról. Pipe abban a pillanatban élénken csipogni kezdett:
Itt vagyok, figyeljetek rám!
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A pincéből még aznap reggel felvittem egy nagy műanyagládát, oldalra fektettük, az elejére egy rég kidobott hűtőszekrény
rácsát helyeztük. Vizet tettünk be és ennivalót. Készen is volt
a panorámás Pipe-lakosztály, ami láthatóan tetszett a lakójának. Ott még jó nagy volt a konyhánk, nem okozott forgalmi
akadályt, és a sarokból mindent látott. Olyan kicsi volt még…
Mikor aludni mentünk, mindig letakartuk, mert még éjszaka
is szóval tartott volna bennünket. Reggel, ha valamelyikünk
belépett a konyhába, azonnal követelte, hogy vegyük le a takarót a ládáról.
Kialakult egy különös viszony közöttünk. Nem is sejtettük,
honnan tudja, hogy eszünk, de addig hangosan csipogott, míg
nem szóltunk hozzá és nem adtunk neki is valamit. Amikor
megkapta a falatot, abban a pillanatban megnyugodott, a hangja pedig elégedett pityegésre változott.
Veronika általában már otthon volt, amikor én a munkából
hazaértem, és egy idő után tréfásan kifogásolta, hogy Pipe fontosabb lett nekem, mint ő. Ahogy ugyanis a lakásba beléptem,
Pipe elkezdett hangosan csipogni, hát először neki szóltam
oda: „Szervusz, Pipe, megjöttem!”
Időnként, ha hosszabb ideig voltunk a konyhában, elvettük a
rácsot. Veronika ilyenkor megkocogtatta a követ, Pipe abban a
pillanatban kicsi szárnyait is emelgetve futott oda hozzá, pontosan úgy, ahogy a kotlós alja rohan, ha az anyjuk kopogtatva
hívja őket.
Ahogyan az idő telt, Pipe egyre jobban a fejünkre nőtt. Soksok kedves percet szerzett nekünk ragaszkodásával. Mégis,
már azon kellett töprengenünk, mi legyen vele. Nem akartuk
rabságban tartani.
Eszembe jutott Gábor barátom, aki tán egy éve vett Kőbányán egy hatalmas házat, zárt kerttel. Fel is hívtam telefonon.
– Mit szólnál egy ilyen ajándékhoz?
– Hozd! – mondta. – Elfér a kertben.
Bár kicsit nehéz szívvel, mégis örömmel vittük el egy kis kosárban: végre szabad lehet. Nekünk nagyon tetszett a ház és a
kert, az unokáknak pedig Pipe. Javasolták, üljünk ki a teraszra,
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mert mutatni akarnak valamit. A kert máris gyönyörű volt, a
fák szépen és szakszerűen metszettek, látszott, hogy értő és
szerető kezek gondozzák. A szinte teljesen zárt kert közepén –
a teraszról jól látható helyen – egy méretes madáretető volt.
Gábor ránézett az órájára, és azt mondta: „Mindjárt kezdődik”.
El sem tudtuk gondolni, miről lehet szó. Egyszer csak megkezdődött a vidám körtánc. Megszámlálhatatlan sok cinke repült az etetőre egymás után. Szinte röptükben kapták föl a magot, és repültek tovább, majd újra jöttek, és így szálltak körbekörbe. A kisebbik fiúcska odabújt Veronikámhoz és halkan
megkérdezte: „Ugye, milyen gyönyörű?” Veronika megsimogatta a buksi fejet:
– Tudod, nekünk is volt madáretetőnk, sokféle madár jött
oda, de ilyet én még nem láttam. Igazad van, ez valóban gyönyörű!
Gábor megszólalt: „Ezért mondtam, hogy így, két óra tájban
gyertek. Lesz ugyan még egy pár kör estefelé is, de akkor már
nem jönnek egyszerre ennyien. Tudom, hogy ilyenkor, tavaszszal már nem szokták etetni a madarakat, de annyira szeretjük
nézni őket! Higgyétek el, így is elpusztítják a kártevőket, egy
sincs a kertben.”
Mosolyogva néztünk egymásra: jó helyre hoztuk Pipét.
Telt-múlt az idő. Sokáig nem találkoztunk. Gábor telefonált
először: „Ha még látni akarjátok Pipét, akkor gyertek!”
Megbeszéltünk egy szombat délutánt, hogy még meg tudjuk
nézni a kertet is. Mikor megérkeztünk hozzájuk, a család a teraszon üldögélt. Örömmel telepedtünk le közéjük. A belváros
után igazán jólesett egy zöldellő kert látványát élvezni. Figyelmünket azonban elsősorban az a pompás, hatalmas taréjú,
a napfényben aranylón-vörösen csillogó tollú kakas kötötte le,
aki büszkén sétált a fák között fel-alá. Alig tudtuk elhinni,
hogy abból a riadtan csipogó sárga gombócból ilyen gyönyörű
kakas lett.
– Képzeld, Sanyi bácsi, ő uralja a kertet. Még a nagy vizslát
is megkalapálja időnként, és az vonyítva menekül előle olyankor. Egyébként jól megvannak egymás mellett.
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Gábor cinkosan ránk kacsintott:
– Képzeljétek, ami a fiatalurat illeti, családfő lesz. Sándor,
emlékszel Juli nénire Velencén, akitől a tojást szoktam vásárolni? Egy pár kotlós aljával többje lett. Az öreg kakas már
nem tud eleget tenni a szolgálatnak. Hát neki ajándékozom.
Már fazékra érett, de egyikünk sem lenne képes enni belőle, a
gyerekek még a gondolat ellen is kétségbe esve tiltakoztak. Juli néni pedig nagyon boldog, és neked is köszöni, mert elmeséltem neki a történteket. Ja, és egyébként megígérte, hogy bár
furcsa, de kakas létére marad a neve: Pipe.
Nekünk pedig – bár azóta sok év telt el – akárhol járunk, ha
kakaskukorékolást hallunk, Pipe kukorékol.

Jószay Magdolna: Ő is csak egy anya…
Szent Anna, könyörögj Máriáért!
Te, mint az ő anyja, tudod,
mint szenvedhet egy anya
az utolsó úton fia haláláért,
kinek vállán a kereszt, de az anyáén
is ott van sokszorosan,
legyen az bármily láthatatlan.
Fiát szülte szeplőtelen,
s most roskadozva, tehetetlen
kíséri annak predesztinált sorsát,
égő szemekkel, összetört lélekkel
magában vívja a csatát.
Könyörgi istenét, és egyben –
nem tehet róla,
ő is csak egy anya,
Isten akarata ide vagy oda,
ha nem is tud róla,
de mélyen, magában –
üvöltve jajgatja Golgotát.
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Joó Brigitta: Hagyomány
Termékenység jele a tyúktojás,
ez a hagyomány híres népszokás.
A húsvétnak mélysége a vallás,
a tavasz áprilist járatás.
Böjtidőszak virága a barka,
utána terítéken a sonka,
párosul a frissen reszelt torma,
pálinkával csurig töltött flaska.
A legényeknél a szódásszifon,
pezseg a víz hölgyek’ orcáikon,
ezért jár a piros hímes tojás,
azért is döntsön a pénzfeldobás.
Jöhet a rózsaillatos kölni,
abból a hajra már csak pár csöppnyi.
Ajándékba átadja a csokit,
cserébe adja neki a nyuszit.

Nagy Gabriella: Ünnep vár
Arcomba röppenve egy rózsaszirom illatos hírt hozott,
hogy ünnep vár a szívekre, s a húsvéti várakozás vidám
dallamokkal kergetőzve festi színesre az eget is.
A faluvégi kis templom harangja angyali éneket hallatott,
és gyermeket, felnőttet hívott isteni imádságra.
Csodád várva, belépve e szent helyre, megleltem,
mit kerestem ezen ódon falak között.
Lágy hangú kórus emelte lelkem az égig,
megmutatva kicsinységem értékét e világban.
Sóhajtva, átlépve a gyávaságon, szívem megnyugvásra talált,
megvallott bűneim sem kaptak ítéletet,
s újra éreztem a röpke boldogságot.
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Kutasi Horváth Katalin: Kölniillatban
Megnyúlott a nyuszi bajsza,
Mire való a nagy hajsza?
Hogyha elég tojást festesz,
És ha kacsatáncot lejtesz,
Illatozni fogsz sokáig,
Kölnim csorogjon bokádig!

Takács Mária: Húsvéti Nyuszi
Tarka réten, zöld mezőben
Sétáltam én az erdőben,
Megláttam egy vén, odvas fát,
S megpillantottam egy csodát.
Kíváncsi vagy, kicsi kincsem,
Mi az, amit felfedeztem?
Gyere, maradj az ölemben,
Csitt, ne szólj, ülj szépen, csendben,
S megláthatod ezt a csodát,
Odvas fában nyusziszobát,
Talpalatnyi hely sem maradt,
Festéktől zsúfoltak a falak.
Nyuszi mama s a nyuszi gyerekek
Szorgoskodnak, mint hangyaseregek,
Egy tojás, meg tíz, húsz, száz és ezer,
Munka van itt, de az nem nagy teher.
Piros festék, zöld, kék meg a sárga,
Felkerülnek sorba sok tojásra.
Nyuszi mama bűvös ecsetével
Virágokat rajzol egyesével,
Nem csoda, ha így csak lassan halad,
S a nyuszi gyerekhad dalra fakad.
Ha már segíteni ők nem tudnak,
Akkor kicsit hátra mozdítanak.
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Festés után szárítás jön sorba’,
Vigyázz, a tojás ne legyen csorba!
Mit szólnak majd az embergyerekek,
Ha a tojások megrepedeznek?
Hangos kacaj hallatsszon és öröm,
Önfeledt boldogság, ha beköszön
A Húsvéti Nyuszi az ablakon,
Hisz már nem ül hímes tojásokon.
Nagyon hosszú út áll még előtte,
Hogy a gyerekeket így köszöntse.
Eljött hozzád is, nézd csak, csillagom,
Boldog legyél e nyuszis, szép napon!

Horváth-Tóth Éva: itt a húsvét
pattan a barka
buggyan a fény
leng puha illat
bársony a lég
nyúl ül a fűben
repdes a dal
készül a hímes
kong a harang
ünnepi gúnya
botlik a nyelv
pirul az orca
zendül a vers
illan a kölni
loccsan a víz
kacag a föld is
senki se sír
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Bajzikné Panni: Húsvét, napsugárban fürdő
Halk tappancsok lopózását
véli hallani ezernyi, izgalomtól
remegő gyermek.
Úgy tudják, a kertben, a fák-bokrok rejtekében
elkészített nyúlfészekbe a tapsifüles tojást rejt,
ami mellé dukál plüssfigura, szürke nyuszi, pihe-puha.
A nekik hozott húsvéti
ajándékokat türelmetlen boldogsággal keresik,
virgoncan futkosnak, visongásuk örömteli.
A nagyobbacska, csacska lánykák
a kölnivizes locsolást preferálják.
Tudvalevő, gátolja az elhervadást.
Viszonzásul megilleti a legények sokaságát
evés-ivás, szíves kínálás, hímes tojás.
Barkaág, ibolya, illatos a kert, a szoba,
piruló rózsaarcok mosolya.
Szépet ígérő, tavaszi derű,
Húsvét, napsugárban fürdő.

Keczely Gaby: Húsvéti nyulak
Nem igazán a húsvéti ünnepek miatt kaptak a fiúk nyulat.
Egyszerűen az első pandémia bezártsága okozta, hogy valamivel fel kellett dobni a család kedélyét, és kicsit kizökkenni a
lelkileg torzító helyzetből. Ehhez kellett a nyúl. Szép mezei
nyúl formája volt, zsemleszínű. Kint a teraszon volt a ketrece.
Szép nagy.
A fiúk: Levente, Róbert és Nándor nagyon komolyan vették
a nyúl ellátását, szívesen nézegették, etették – segítettek almozni anyának. Hamar megszületett a nyuszi neve: Nyuszedli.
Egészen egyértelmű.
Nyuszedlinek jó dolga volt. Apa felállított neki egy futtatót,
az volt csak igazán boldog érzés, a gyerekeknek is, meg
Nyuszedlinek is!
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Egyszer történt, hogy éjjel apa zajra ébredt. Hajnali ½ 2-kor
kilépett a bejárati ajtón, és jókor, mert egy róka feszegette a
ketrec ajtaját. Szegény nyuszi hogy megijedhetett! Még éjszaka beköltözött a nyuszi a garázsba, de ott nem igazán érezte jól
magát. Néha a fiúk elengedték a kertben, és hárman futottak
utána, hogy újra betereljék a ketrecbe. Egyszer nem sikerült.
Nyuszedli elbújt.
Másnap csodák csodája, jelentkezett a finom reggelijéért.
Már szinte megbízhatónak tűnt, amikor egyszer reggel, sőt
egész nap sem került elő. A kis Nándika érzett rá a lényegre:
– Ejvitte a jóka!
De az is lehet, hogy csak elcsatangolt, és valóban mezei nyúl
lett belőle. (S reméljük, hogy nem nyúlpaprikás!) A nagy
gyászban egyértelművé vált, hogy nincs élet nyúl nélkül!
A második nyúl gyönyörű fekete-fehér mintás állat volt.
Az ő ketrece már a nappaliban landolt, hogy még véletlenül se
legyen kitéve olyan attrocitásnak, ami egy vörös négylábúval
kapcsolatos (lásd: jóka).
Ez a nyuszi nagyon attraktív, kedves és idomítható volt.
A fiúk már második nap elnevezték Kópénak. Erre idővel
hallgatott is. Kópé is szabad családtag volt. Nappal szabadon
járkálhatott a lakásban. Voltak kedvenc búvóhelyei, a fürdőszoba kádja mögött imádott hűsölni. Néha önként játszott a
gyerekekkel: kergetőztek, együtt rombolták szét a várakat, pedig ez néha veszélyes is lehetett, mert véletlenül ő is kaphatott
egy-egy taslit, amit a fiútestvérek esetleg egymásnak szántak.
Kópénak a felnőttekhez különös kapcsolata fűződött. Nemcsak azért, mert többnyire tőlük kapta a káposztát, hanem érezte, hogy ők a gazdik. Kifejezetten a lábuk alá járt „udvarolni”
és kedvesen murrogott közben. Hihetetlen, mert a nyulakról
köztudott, hogy nem nagyon adnak ki hangot.
Kópé megérte a pénzét! Nála kedvesebb nyuszit még nagyítóval sem találni! Már egy éve élt a piliscsabai házban, amikor
a tragédia megtörtént. Kópé valahol a házban purhabot talált
és megkóstolta. Nem kellett volna. Szegénykém nagyon roszszul lett. Szeptember elseje volt. Robit anya először vitte el az
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iskolába. Elhatározta, hogy másnap délelőtt elviszi Kópét az
állatorvoshoz. Sajnos reggelre meghalt a nyuszi. Anya ásott
egy gödröt, és gondolta, szép sírt csinál a gyerekekkel. De
csak apa volt képes a már merev nyuszit a sírjához cipelni. Betemették. Körbeállták a sírt, kézen fogták egymást, és könnyes
szemmel mondtak el egy miatyánkot.
És hogy mennyire lehet szeretni egy nyuszit, az bizonyítja,
hogy néhány nappal később Levi a kőgyűjteményének nagy
részét (aminek darabjait a barátainak 200 Ft-ért adott), a sírhoz
vitte, és egy hatalmas szívet rakott ki a csillogó kövekből kedvenc nyuszijának az emlékére.

Takács László: Föltámadás
Már sarjadnak a rügyek, az éltet adók,
és vizet árasztó szelek simulnak,
hol isszák a fényt puha földtakarók.
Utak mentén imáktól izzanak keresztek,
a távolban valahol örömtüzek égnek,
ősbűneink immáron megváltást remélnek.
A húsvéti asztalon ott a foszlós kalács,
kint tavasz ringat megáldott álmokat.
Mindenhol ott az ünnepelt feltámadás,
szél viszi völgyek ölén túl a hangokat,
hát élni mégiscsak milyen csodás,
csodálom az égen a fenséges csillagokat!
Templomok magányos, hűvös tornyában
most ismét zúgnak a rideg harangok,
és a tavaszt hozó kertek meleg honában
zeng, áramlik mind most a bűnbánó ima.
S hirdetik fennen, hogy itt van közöttünk,
ki új reményt adott, Jézus, az ács fia.
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Ott van a borban, a foszlós, édes kalácsban,
kertek zöldellő, békés, nyugtató hűvösében.
Kőben, fában, vízben, szívekben a házban,
Ott van az anyák áldott, új élet ölében,
utak mentén, vándorok kopott batyujában,
a fényben, a sötétben, benne a világban.

Kutasi Horváth Katalin: Rámenősség
Keresem a tojásaim,
De még nem találom,
Visszafogom a vágyaim,
A húsvétot kivárom,
Lesz énnekem sárga, piros,
Ki mondja, hogy locsolni tilos?

Kapa Veronika: Várakozás
Lágy hullámokkal
zölden remeg a világ,
várja a megváltó
feltámadást.

Takács Mária: Állatkerti útmutató 3. – Nyuszi
A fülem hosszú, farkam bojtos
a répa nékem nagyon fontos
ropogtatnám éjjel és nappal
friss salátával, káposztával
ha nem rágcsálnék, fogam nőne
nem férhetne a számba bele
gyáva vagyok, nem alamuszi
mezőn járok, a nevem: nyuszi!
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Jószay Magdolna: Feltámadott
…és amikor a Glória résznél
újra diadalmaskodik az élet,
amikor napok némasága után
ismét szállni tud az ének,
Rómából visszatérve
felzendülnek a harangok
szétárasztva a titkot,
közben az összes csengő
megállíthatatlanul működésbe lép,
és az orgona örömteli győzedelmes
megszólalása adja hírül: örüljön a nép!
Mégis feltámadott, Krisztus feltámadott!
…hát ez az az elmondhatatlan,
évenként egyszeri, művészien és
mesterien hátborzongató pillanat,
mely évről évre, több száz év után is
mindig tiszta, új erővel hat.

Győri Nagy Attila: Piros tojás
A ’80-as években még nem volt internet, ha válaszokat kerestünk, elmentünk könyvtárba, és próbáltunk utánaolvasni,
vagy csak egyszerűen megkérdezni tanárainktól, szüleinktől,
nagyszüleinktől a dolgokat. A mai gyerekeknek sokkal egyszerűbb dolguk van, a Google keresőből csak ki kell választani
a leggyakoribb találatot, és nagy eséllyel az helyes is. Mónika
iskolásévei alatt erre még nem volt lehetőség. Osztályfőnöki
órája volt, amikor a tanító néni feltett nekik egy kérdést.
– Közeleg a húsvét, gyerekek. Ki tudja megmondani nekem,
hogy vajon miért a pirosra festett tojás az egyik jelképe ennek
az ünnepünknek? Ne válaszoljatok most, ez lesz a házi feladat,
a következő órára írjátok le nekem!
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Amint iskola után hazaért, már kérdezte is anyukáját a feladatról. Ő elgondolkodott kicsit, majd kissé bizonytalanul válaszolt neki.
– Ez jó kérdés, kicsim. Annyi mindent természetesnek veszünk, de nem ismerjük az eredetét, a pontos jelentését.
Azt hiszem, hogy a tojás az újjászületést jelképezi, utalva a
természet megújulására tavasszal, és persze Jézus feltámadására. A piros szín nagy valószínűséggel a vért jelképezi, a keresztre feszítése miatt. A húsvét keresztény ünnep, ez lehet a
piros tojás eredetének oka.
Mónikának tetszett a válasz, de nem találta túl meggyőzőnek
édesanyját, aki éppen a fürdőszobában teregetett, így kiment a
konyhába megkérdezni édesapját is. Ő is meglepődött kissé a
kérdésen, de az ő válasza már határozottabban hangzott.
– A tojás az újjászületést jelképezi, hiszen abból kel ki a
kiscsibe. Jézus feláldozta magát értünk, új életet ígérve a
mennyekben, az ő országában. A piros a vért jelenti, magát
az életet.
Bár hasonlóságokat vélt felfedezni a két válasz között, mégsem volt teljesen meggyőzve, de, hogy bebiztosítsa magát, felkereste szobájában nagypapáját is.
– Szervusz, kicsim! Milyen napod volt? – üdvözölte unokáját
Pista bácsi.
– Köszönöm, jól telt. Kaptam egy házi feladatot, egy kérdést,
hogy miért a piros tojás a húsvét jelképe? Tudod a választ?
Nagypapa is elgondolkodott rövid ideig, majd megszólalt:
– Ülj le kicsim, mondom.
Mónika kényelembe helyezte magát, és figyelt, érezte, most
pontos választ fog kapni.
– Tudod, kicsim, a népszokások eredete mindig kényes téma,
mert nagyon sokszor azt hisszük, hogy ismerjük őket, de az
évszázadok eltelnek, és bizony az emlékezet is kopik, néha
pedig még a múltunk is átíródik, vagy csak egyszerűen megszépülnek az időben, vagy csak önmagunknak jobban tetsző
válaszokat fogadunk el.
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Egy biztos, mivel keresztény ünnep, így ahhoz is kapcsolódik
az eredete. Két választ is kapsz tőlem, jöjjön az első: amikor Jézust keresztre feszítették, egy asszony, kinek kosarában tojások
voltak, szaladt a szomszédaihoz a hírrel, hogy a megváltó feltámadt. Ők kinevették ezért, és azt mondták neki, hogy úgy támadt fel, ahogyan a tojásaid piros színűek. Majd mindenki csodálkozására a kosarában lévő tojások pirosak lettek.
A másik válaszom is a kereszthalálhoz kapcsolódik: egy aszszony a kosarában tojásokat cipelve odament a keresztfához
Jézus lábához, és az ő vére rácsöppent a tojásokra, pirosra színezve azokat. Nekem mindkettő válasz tetszik, de a pontosat
már csak az akkor élt emberek tudnák megmondani. Mondd el
mindkettőt a tanító nénidnek, szerintem elégedett lesz.
Mónika elmosolyodott, érezte, hogy ismét a nagypapája válasza tetszik majd neki a legjobban, és bement szobájába leírni
a válaszokat.

Horváth-Tóth Éva: Feltámadás
A nap sugarai oly áldott fénnyel
– mint gyertyák a hívők kezében –
felragyognak a hajnaltól
harmatos fűben.
A füzek barkái közt ringatózó
szél úgy susog, akár templomok
padjai közt az áldás bársony
csendje duruzsol.
A csipkebokor még csupasz
ágain maradt néhány vérszínű
bogyó, tövében gyöngyvirág
görnyed fejét földig hajtva,
mint imádkozó asszony
– gyöngéd, fehér suttogás.
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A füvek zsenge fonalán
a béke pilleként ringatózik,
az égig száll minden fohász,
és remény fakad az ágakon,
mert volt tél, volt halál,
de minden újra él,
tavasz van, feltámadás.

Bajzikné Panni: Újjászületés
Az ablakon betűző égi fény sugara
szikrákat fest a hófehér falra.
A természet nap-éj egyenlősége
hirdeti a meg-megújuló reményt,
bajok és félelmek mellett
újra eljött a tavasz, a kikelet, az újjászületés,
a húsvét ünnepe!
Az, akit megaláztak, az, akit megkínoztak,
az, aki értünk a keresztfán halt, feltámadt!
Ránk hagyta az örök igét, a megbocsátás üzenetét.
Igazsága elévülhetetlen!

Kutasi Horváth Katalin: Hívogató
Azon nyomban meglocsollak,
Virágokkal átkarollak,
Gyere velem a mezőre,
Ne állj mindjárt fejtetőre,
A pálinka ráér nyomban,
Hozd csak magaddal suttyomban,
Menjünk le a patakpartra,
Minden szokást jól betartva!
***
A KMI-VERSLISTA honlapja: https://www.verslista.hu
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Takács Mária: Ünnepek – Húsvét a gyerekeknek
(Részlet az Ünnepek c. haikucsokorból)
Gyermekdal csendül,
És színes tojásain
A nyuszika ül.

Szolnoki Irma: Valahol Barabást kiáltottak
A hosszúra nyúlt szertartás kifárasztotta Jóságost. Nővére
férjét temették, eljött az egész család. A család, melynek sohasem volt igazán a tagja. Két lánytestvérét önzetlenül szerette,
de ők csak kihasználták a jóságát, bántották és megalázták.
Alig várták, hogy megnősüljön, elűzték a szülői házból, és kijelentették, hogy ott többé semmi keresnivalója nincs. Férjhez
mentek, gyermekeket szültek, akik ugyanolyan lelketlenek lettek, mint a szüleik. A sógorai sem voltak különbek a testvéreinél. Az egyiket magában csak Kapzsinak hívta harácsoló,
zsugori természete miatt. Őt temették most. A másik, a húga
férje, Dölyfös – így nevezte el a tanult, de öntelt és erőszakos
alakot, aki makacs felsőbbrendűséggel uralkodott az egész
család felett.
A halotti tort a szülői házban tartották. Nem akart odamenni,
ahonnan elűzték, de győzött a kötelességtudata. Meg kellett adnia a végtisztességet az elhunytnak a közös megemlékezésen.
Viszolyogva lépte át a küszöböt. Veszélyt érzett az ismerős falak között. A szíve hevesen zakatolt: itthon van, újra itthon.
A szoba felől hangos, jókedvű zsivaj hallatszott. Bekopogott.
A hirtelen támadt csendben az ajtó nyikorgása félelmetesen
hatott. Belépett. A hatalmas asztal megterítve, rajta bőségesen
étel és ital. Körötte ültek a testvérei, a sógora, Dölyfös és az
unokatestvérek. Hidegen fogadták. Nem néztek rá, kerülték a
tekintetét, mindenki a tányérja fölé hajolt, csak a sógora méregette dühösen:
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– Mit akarsz itt? – kérdezte Dölyfös.
– Megemlékezni, ahogy illik, a szeretet törvénye szerint –
válaszolta halkan Jóságos.
– Nem igaz – kiáltotta Dölyfös. – Mit akarsz itt, ahol már
nincs helyed?
– A szeretet vezérelt, szeretnék méltón megemlékezni az elhunytról – felelte ismét Jóságos.
Dölyfös egyre ingerültebben lett:
– Vissza akarsz költözni? – mondta ki véletlenül a legbelsőbb félelmét.
– Nem. Engem a szeretet hozott ide – ismételte harmadszor
is Jóságos.
Dölyföst bosszantotta Jóságos csendes szava, becsületes, ártatlan tekintete. Féltette a nehezen megszerzett egyeduralmát,
sürgősen el akarta távolítani Jóságost a család közeléből.
– Nem hiszek neked! Jobban tennéd, ha elmennél! – fenyegette Dölyfös. Jóságos nem szólt, kérdően nézett az asztal körül ülőkre, marasztalja–e valaki.
A nővére megszeppenve bámult maga elé. Ő orozta el annak
idején a szülői házat Jóságos elől. Titokban a saját nevére íratta, de a családnak azt hazudta, hogy Jóságos önként mondott le
róla. Most félt, hogy a testvére számon kéri tőle tettét, de Jóságos hallgatott.
A húga sem merte felemelni a fejét, sápadtan matatott villájával a húsok között. Hosszú éveken át megcsalta Dölyföst és
hazudott neki. Titkáról csak Jóságos tudott, aki előtt egyszer
elszólta magát. Jóságos akkor sem árulta el a húgát, most is
hallgatott.
Az unokatestvérek idegesen mocorogtak a székeken. Mennyi
csínytevésüket vállalta magára Jóságos, és védte meg őket szüleik haragjától! Mi lesz, ha most beszélni kezd? De Jóságos
szerette őket, és hallgatott.
Kínos lett a csend. Senki nem állt ki Jóságos mellett, a család
némasága önmagáért beszélt. Dölyfös biztos volt a dolgában.
Ismerte Jóságost, tudta, hogy sohasem árulná el a szeretteit.
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Elérkezettnek látta a pillanatot, most végleg megszabadulhat tőle.
– Miért hallgatsz? Nincs semmi mondanivalód? – dörgött
Dölyfös hangja, és diadalittasan fordult a családtagok felé.
– Döntsetek ti! Menjen vagy maradjon?
Az eddig ijedten lapító családnak azonnal megeredt a nyelve.
Megkönnyebbülten, egymás szavába vágva szidták Jóságost.
– Látni sem akarunk! Menj el! Tűnj a szemünk elöl! – záporoztak a kegyetlen szavak.
Jóságos némán megfordult és lassan az ajtóhoz lépett. Sejtette, amikor ide indult, hogy ez történik majd. Mégis eljött, mert
szerette őket, és lelkében még ott élt egy halvány remény. De
hiába minden! A pénz, a hatalomféltés, a zsarnokság nagy úr,
nem tűri meg az igazi szeretetet maga körül.
Nem nézett vissza. A szíve sajgott a fájdalomtól. Szédült,
úgy érezte, ezer tüske szúrja a homlokát. Háta meggörnyedt,
súlyos keresztként nyomta vállát a lelketlen család összes bűne, a sok titok, melyet mindvégig némán magában hordozott.
A felesége semmit sem kérdezett, amikor letörten, fáradtan
hazaért. Jól ismerte már a család minden szennyesét. Sietve
fürdővizet készített és megágyazott az urának, majd halk szavakkal nyugtatva, lágyan simogatta férje arcát, míg súlyos terhét feledve Jóságos végre álomba szenderült.
Eljött a Húsvét ünnepe. Dölyfös és a képmutató család templomba készülődött. Nem hitték az Istent, de a jó erkölcsi megítéléshez, az előmenetelhez ez is hozzátartozott.
A tüneményes napsütésben langyos szél dúdolt kettőst a
templomi orgona hívogató hangjával. Hirtelen a semmiből teremve, fergeteges zápor zúdult az istentiszteletre igyekvők
nyakába. Dölyfös, magából kikelve, dühösen káromkodott:
– Mi ez? Felhő sincs az égen, mégis szakad az eső? Tönkremegy a drága ruhám, az istenit neki!
Egy pöttöm öregasszony lépdelt mögöttük, szívéhez szorítva
védte zsoltáros könyvét az eső elől. Mikor melléjük ért, végignézett rajtuk, majd csendben azt suttogta:
– Valahol Barabást kiáltottak, Jézus könnyezik.
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Áfra Piroska: Húsvéti vers
A fehér szirmok csak hulltak a fáról
akkor, azon az áprilisi hajnalon.
Bár minden holt szív újra dobbant volna!
Akkor, harmadnapon!
A fehér szirmok csak hulltak a fáról,
mikor tavasz ébredt az alvó tájakon,
pálmaágak övezték útját,
akkor, virágvasárnapon!
Fagyos lehelettel szállt le a mélybe,
maga után búcsúszót sem hagyott.
Bűnhődött értünk a kereszten,
véres szögekkel kezében,
akkor, azon a könnyes hajnalon.
Aztán a harangok halkan szóltak,
mint kis fehér templomban síró orgonák.
Krisztus szíve dobbant meg az éjben,
s millió lélek érte mondott imát.
Kék selyemben pompázott az égbolt,
bimbózott, zöldült a fűzfaág,
s a fehér szirmok csak hulltak a fáról,
megszentelve titkon a húsvéti csodát!

Szabó Eszter Helka: Református apevák
Hit,
betűk,
bárányok
óvnak engem
a reggeleken.
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Sor
sorra
torlódik,
araszolok
betűid között.
Ma
végre
nagypéntek,
búcsúzhatok
a Mesteremtől.
Adj
hitet,
bárányom,
betűk rétjén
vigyem keresztem!

Kapa Veronika: Barka
Tavasz, virágok,
barkaág, Jézust várja
a hazug világ.

Várady Endre: Húsvéti álom
Álmodjuk együtt a keresztnek szentségét!
Álmodjuk együtt: a megváltás megtörtént!
S mikor reggel majd árad a nap fénye,
áradjon ránk is a megváltás szent ténye!
Teljenek hitben a mindennapok!
Hitünkből épüljenek templomok!
És töltsön be mindent, mindent a dicsfény!
Álljunk meg kicsit a Jézus-keresztnél!
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Győri Nagy Attila: Feltámadás
Soha nem leszünk rá méltóak,
emberi gyarlóságunk rabiga,
tökéletlenségünk örök átokként
korlátozza tisztaságunk.
Vállalva értünk a keresztfát,
önzetlen szeretetet mutatva,
a gyötrő, kínzó halált,
mégis bizalmat adtál.
Szeretetünk öröm,
hálánk örök.
Minden imánk csekély
fiad áldozatáért,
minden tettünk csak
próbálkozás egy jobb életért.
Mégis örömmel tesszük,
hisz szeretve lettünk,
nyitott kapus országod miatt
a haláltól sem félünk.
Szeretetünk öröm,
hálánk örök.
A megváltó feltámadt
reményt szórva a világra,
békét a nyughatatlanra,
örömöt a boldogtalanra.
Húsvét van, ünnepeljünk,
áldással dicsőítsünk,
köszönettel emlékezzünk,
hozzád méltón éljünk!
Szeretetünk öröm,
hálánk örök.
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Horváth-Tóth Éva: Ünnepe jön már
Hóvirág nyílik, szűz-fehér hírnök,
billeg a szárán katicabogár,
pattan a bimbó, illatot ringat,
vérszínű trillát szór csipkemadár,
tarka mezőn száll, játszik a szellő,
csendül a játék harangvirágban,
bolyhos a barka, bársonya dajkál
áldást az ágon virágvasárnap,
zsenge levélen harmatos csend ül,
rezzen a béke szív mosolyában,
loccsan a vízbe, fürdik a napfény,
ünnepe jön már Feltámadásnak.

Buday Anikó: Húsvéti pillanatok – Mi volt a zsebben?
Még kicsik voltak a gyerekeim, igyekeztem a nagyobb ünnepeket úgy megtartani, hogy később magukkal vigyék az emlékeket, meleg szívvel gondoljanak vissza az otthon töltött ünnepekre.
Próbáltam egyedivé tenni úgy, hogy egyes süteményeket
csak karácsonykor és húsvétkor sütöttem. Ilyen a krancedli
(koszorúcska), amit még a mai napig is csak erre a két ünnepre
sütök. Édesanyámtól tanultam a receptet, ő is csak karácsony
és húsvét alkalmára sütötte. Közben napokkal előtte elkezdtem
apró, az alkalomhoz illő tárgyakkal feldíszíteni a lakást, hogy
ezzel is ünnepi hangulatba öltöztessem lelkünket, felkészítve
magunkat a közelgő eseményre.
Ilyen volt a húsvéti előkészület is. Pár nappal húsvét előtt mi,
a család nőtagjai, elkezdtük a hímestojások festését. Gyakran
előfordult, hogy a szomszéd lányai, asszonyai is csatlakoztak
hozzánk. Így egy igen kellemes, jó hangulatú társaság verődött
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össze, gyorsabban ment a munka is. Szokás szerint kibeszéltük
az előző években nálunk járt locsolókat, nem kis örömünkre
röpködtek az anekdoták. Élveztük minden percét a tojásfestésnek, igazi „asszonymuri” volt, egy kis pletykálással fűszerezve. Ezekből az anekdotákból emelnék ki egyet, ami nem egy
átlagos locsolás volt.
Húsvét hétfőn korán keltünk, hogy előkészüljünk a locsolók
fogadására. Szépen megterítettük az asztalt, húsvéti sonkával,
kolbásszal, puha kenyérrel, kaláccsal, piros tojással, süteménynyel, házi pálinkával, jófajta házi borral a saját pincénkből,
sörrel a felnőtt locsolóknak. A gyerekeknek háziszörp, narancslé, gyümölcslé volt felterítve a kínálóasztalra. Rákerült a
zöldággal, virággal feldíszített fonott kosár, tele az előző napokban kifestett gyönyörű hímes tojásokkal. Szépen felöltöztünk, így vártuk a locsolókat. A lányok izgatott mosollyal az
arcukon azt találgatták, vajon az idén ki jön meglocsolni őket.
Jöttek is szépen sorban a szomszédok fiaikkal, ismerősök a
faluból, rokon fiúk és férfiak, és természetesen jöttek azok a
fiúk is, akiért a lányok titokban izgultak, hogy jönnek-e. Minden szépen ment, itt-ott kis csoportokban beszélgettek a vendégek, mi jószívvel kínálgattuk őket, majd lassan elcsendesedett minden, dél közeledett, mindenki igyekezett haza a családjához az ünnepi ebédre.
Mi is kezdtük az asztalt megteríteni, mikor az utca másik oldaláról hallottuk: „Hol vagy, nyári nyúl?” Rögtön tudtuk, hogy
ki közelít a házunkhoz. A lányok szanaszét spricceltek, ki ide,
ki oda bújt. Öcsi bácsi jött, a szembe’ szomszéd. Onnan tudtuk, mert az ő szavajárása volt a „nyári nyúl”. Mindenkit így
titulált.
Mi a sógornőmmel bátran elé álltunk, felvállalva a lányok
helyett is a locsolkodást. Mivel dél felé járt, már úgy illatoztunk, hogy egy parfümgyár is megirigyelhetett volna, de sebaj,
Öcsi bácsi még belefért, hisz már úgyis mindegy volt a szagunknak. Locsolkodás után Öcsi bácsi, bár már egy csöppet
sem volt szomjas, legurított egy üveg sört a tiszteletünkre, követelte a hímes tojást és a lányainkat, hogy őket is meglocsol-
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ja. Nem volt mit tenni, elősomfordáltak a másik szobából, és
szép sorban odaálltak Öcsi bácsi elé, hogy az meglocsolja
őket, ahogy azt egy tisztességes szomszédtól illik. Újra kotorászni kezdett a zsebében, hogy előkotorja a kölnisüveget. Mikor sikerült, és már a kezében fogta, mikor odanéztem, egy hirtelen mozdulattal kiütöttem a kezében lévő tárgyat. Mindenki
döbbenten nézett rám, Öcsi bácsi lehajolva kereste a kezéből kiütött tárgyat. Mikor megtalálta, és sikerült egyenesen állnia,
azon örömködött, hogy „Ej nyári nyúl, de szerencsétek volt,
hogy az előbb a jó üveget vettem ki a zsebemből, és nem ezt,
mert, ha ezzel locsoltalak volna benneteket, akkor nektek most
nyekk lenne!” – heherészett, és felmutatta a kezében tartott gázspray-t. Bennem megállt az ütő, mikor arra gondoltam, hogy
majdnem sikerült neki a lányokat lefújni a gázspray-vel. Amíg a
döbbenetünk tartott, Öcsi bácsi elsomfordált, kiment a házból.
Akkor hirtelen eszembe jutott, valószínűleg a többi szomszédasszonyt és lányokat is meg akarja locsolni. Futottam a telefonhoz, hogy mindenkit felhívjak és figyelmeztessek a veszélyre, valamint megkérjem őket, kobozzák el Öcsi bácsi veszélyes „locsolóját”. Szerencsére ma már nem kell ilyen dologtól tartani, évekkel ezelőtt betiltották a zsebben, táskában
hordható gázspray-t. Mint később megtudtuk, Öcsi bácsi mindig magánál hordta arra az esetre, ha a kocsmából hazafelé
megtámadná egy veszélyes „nyári nyúl”.

Takács Mária: Locsolóvers 1.
Jöttem hozzád locsolkodni,
biztos nem fogsz elzavarni.
Locsolómat előveszem,
kicsiny tenyeredbe teszem.
Ha megfogod, lehet, hideg,
kicsit merev, kicsit rideg,
de hogyha én reád nézek,
az sem látszik már törpének.
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Kutasi Horváth Katalin: Csókcsenő
Hova raktam az ecsetem?
Kis lakod lesz a mecsetem.
Áhítattal nézek rád,
Nem érhet majd semmi vád,
Nálam lesz a kölnivizem,
Nem hervadsz el, tudom, hiszem,
Elcsenem a csókjaidat,
Míg hallgatod bókjaimat!

Kristófné Vidók Margit: Megbocsájtó szeretet
Keserves az út fel a Golgotáig,
töviskoszorú alatt vérző sebek,
olajfák susogása napnyugtáig,
feltámadást hirdet az égi zene.
Vajon begyógyul-e a seb valaha?
Vagy már elmúlt a sajgó, mély fájdalom,
és éled a hit rügyekből fakadva,
míg angyalok szárnya védőn ránk hajol?
Valaki itt jár szelíd, megbocsájtó,
lelkével gazdagít porszemnyi létet,
és magához emel a mindenható,
szívében a tiszta szeretet fészkel.
Örökkön megújuló szép természet,
vigaszt, reményt hirdet zengő harangszó,
kristálytisztán hull az öröm csendjébe,
míg aranyló fény csorog a magasból.
Naponta mi is keresztre feszülünk,
hogy megérthessük az embertársaink,
betegség, szenvedés, mivel megküzdünk,
a megváltó Krisztus bennünk áramlik.
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Gáspár Klára: Érkezik a tavasz
Mától a tavasz újra velem dalol,
ritmusra kipattognak a fákon a rügyek.
A szél a nap mögött duruzsol,
a patak énekét visszhangozzák a hegyek.
Az égig érő szikla aurája eléri az univerzumot,
és csúcsán az ember is feledi a földi bánatot.
Onnan fentről lenézve eltörpülnek a gondok,
és ti – tavasz csodás virágai – boldogságot hoztok.
A friss levegő örvényében felszabadul minden szép gondolat.
És ez örvény gyűrűjében a lelkem egyre boldogabb.
Ilyenkor érzem: vég nélkül virágzik az élet.
Csak olyan szavak jutnak eszembe, melyek felvidítják a szívet.
A levegőben harmonikus zene lebeg,
és a természet színei visszatérnek.

Sárváry Mariann: A kakas kukorékolása
Jézus kijött a Gecsemáné-kertből maga mögött hagyva az
öreg olajfákat. A tegnapi vihar elült, a föld beitta az éltető
esőt. Jézus elmélkedni vágyott, ezért leült a köves talajra. Nekidöntötte a hátát egy nagy kőnek. Várta a főpapokat. Már kisírta magát, és felkészült a rá váró szenvedésre.
Péter kinn ült az udvaron, amikor a kakas figyelmeztetően
kukorékolni kezdett. Elég hosszan tette, mintha üzenni akart
volna neki. Péter kihallotta a kakas hangjából:
– Nem árulhatod el! Nem árulhatod el!
Eszébe jutottak Jézus nemrég elhangzott szavai:
– Mielőtt a kakas szól, háromszor megtagadsz engem.
Péter csóválta a fejét:
– Miért árulnám el azt, aki a tanítómesterem lett? – kérdezte
halkan magában.
Péter tett-vett az udvaron, megetette a tyúkokat, egyszerre előkerült a nagytaréjú kakas, és kérdőn Péterre nézett, miközben
újra kukorékolni kezdett.
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– Hogy tudod megtenni? Hogy tudod megtenni?
Péter magabiztosan kihúzta magát.
– Én ilyet biztosan nem tennék – mondta magában.
– Dehogynem, dehogynem, Jézus megjósolta – kukorékolt
tovább a kakas.
Péter mérgesen a kakas felé rúgott.
– Menj már innen, mit károgsz itt nekem!
A kakas megijedt a hirtelen mozdulattól és elfutott. Péter gondterhelt lett, valami erősen nyomasztotta, sehol nem találta a helyét.
Jézus csak ült magába roskadva a földön. Odakiáltott Péternek:
– Igaza lesz annak a kakasnak. Meg kell tenned, különben
nem hajthatom végre a küldetésem.
– Miért pont nekem kell? Van még rajtam kívül sok más tanítványod.
– Mindig ezt kérdezitek, hogy miért pont velem történik
mindez. Akarsz segíteni, vagy nem?
– Ilyen áron nem tudok segíteni. Téged válasszalak vagy az
igazmondás parancsának engedelmeskedjek?
– Péter, vannak az életben kegyes hazugságok.
– Hogy éljek tovább azzal a teherrel, hogy megtagadtalak téged, aki a szeretetre neveltél?
– Neked ez lesz a kereszted.
– Ne várd ezt tőlem, nem tudlak elárulni – ezzel odalépett
Jézushoz, leguggolt és megölelte őt.
– Itt hagysz engem?- kérdezte Jézus.
– Nincs más választásom.
Péter beszaladt a házba, vette a botját, kenyeret csomagolt
egy kendőbe, a hóna alá kapta és sietve távozott. A másik
irányból már látta közeledni a főpapokat.

Jószay Magdolna: Nagypéntek
„Íme, a te fiad.” Beteljesedett
az írás, s a Golgotán esti fény lett…
vihar sorjázza a lelkeket.
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Bernáth Csaba: Isteni
Megbocsájtás,
milyen szép és magasztos,
mily gyönyörűen és istenien cseng,
mikor növünk fel hozzá érdemileg,
mi, gyarló halandók, hites-hiteltelen emberek?
Édesanyám mondatjárása volt gyakorta:
Ha megdobnak kővel, dobd vissza kenyérrel!
Soha nem tudtam megízlelni szavai mézzamatát,
magamban inkább kívántam a még nagyobb
kő koppanását a rosszat kívánó emberke fején.
Megbocsájtás,
próbáljunk együtt élni vele nap mint nap,
kínáljuk meg vele elsősorban rokonainkat,
vigyük át a szomszédba, adják tovább másoknak,
kürtöljék szét a nagyvilágba, örvendezzenek
egymásnak, családnak, sőt embertársainknak.
Megbocsájtok ezentúl nagy családomnak,
az ellenem sokszor csak rosszat akaróknak,
csavargóknak, az anyai hazát eldobóknak,
a még élő és már régen meghalt átkozóimnak,
megbocsájtok a születendő csecsemőknek,
megalkuvásom hagyják meg a keresztelendőnek.
Megkövetek mindenkit, kit egykor megbántottam,
ez idáig és lehet, leheletnyi éltemben még fogok,
de jó lenne mindezt végig összeraknom akkor,
hogyha rászánom magam, és valóban akarom!

Petres Katalin: Húsvéti pundurkák
Mária könnyeit
a gyöngyvirágok
harangjai
idézik.
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*
Harangszó hirdeti:
Krisztus föltámadt,
messze hangzik,
örömhír.

Szakályné Nagy Irén: Húsvét esszenciája
Húsvét hangja
Úr harangja
– Sugallja az életet,
Virágzásnak
Éledése –,
Teremt új kezdetet.
Üdvösségnek
Napkirálya
– Napkeleti bölcselet,
Emlék-ének
Pompája –
Eredendő eredet.

Kristófné Vidók Margit: Álomszuszi nyuszi
Hallod-e, te kicsi nyuszi,
ne légy ilyen álomszuszi,
mindjárt itt van húsvét napja,
kinyílt már a fűzfabarka.
Nincs még kész a színes-tojás,
nyakunkon a locsolkodás,
ugorj gyorsan, van még ecset,
szárnyalhat a képzeleted!
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Egyedül én kevés vagyok,
segítséged elfogadom,
festeni kell nagyon gyorsan,
fogd a tojást óvatosan!
Gyerekek már nagyon várják,
örömünnep ez a háznál,
ajándék a fűben rejtve,
kiscsibe tipeg a kertben.
Örvendeznek kicsik, nagyok,
mindenki csak nevet, csacsog,
csokinyuszi nem szalad el,
kosárban ül tömegével.

Kutasi Horváth Katalin: Sorban
Ákombákom versike,
Nem szereti Ilike.
Azt akarja, locsoljam,
Ne bájait soroljam,
Ne beszéljünk annyit már,
Más legény is őrá vár.

Kutasi Horváth Katalin: Nincs haladék
Kilátszik a füled, nyuszi,
Hé, te kislány, lesz-e puszi?
Van még egy kis kölnivizem,
Akarod, hogy elővegyem?
Meglocsollak nyakra-főre,
Ne fogd most menekülőre!
Nem adhatok haladékot,
Kapok végre ajándékot?
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Takács Mária: Locsolóvers 2.
Kicsi párom, karom tárom
piros tojást ide várom
kezemben a kölnivízzel
szerelemtől dúló szívvel
meglocsolnám hajkoronád
akkor is, ha nem is hagynád.

Sárváry Mariann: Krisztus végigjárja a világot
(A kakas kukorékolása folytatása)
Jézust elvitték Pontius Pilátus elé, aki nem látta őt veszélyesnek. Mivel közeledett a húsvét ünnepe, megkérdezte a tömeget, hogy kit engedjenek el a bűnösök közül. A tömeg Krisztus
nevét kiabálta, nem Barabásét.
Így történt, hogy Pontius Pilátus helytartó uralkodása alatt
nem feszítették keresztre Krisztust, csak a két lator szenvedett
ki a Golgoták hegyén. Jézus Krisztus visszament Názáretbe. Itt
tanított, gyógyított és térített. Egyre nőtt a híveinek a száma.
Mindenki várta, hogy egyszer majd az ő városába is ellátogat.
Csodatételei révén sok beteget és fogyatékost teljes értékűvé
tett. Kétszeresen megélte a krisztusi kort, 66 éves koráig tett
jót az emberekkel. Mikor érezte: földi ideje lejárt, bevonult
egy sziklasírba. Imádkozott, megköszönte hosszúra nyúlt életét, majd lehunyta szemeit. Ekkor a viharos szél elült, az izgatott madarak elcsendesültek, és különös fénnyel derengeni
kezdett az ég alja.
Apostolai megérezték a változást, ezért mindnyájan elindultak a sziklasír felé. Három nap múlva odaértek, a bejáratnál
összevárták egymást, és húsvét hétfőjén – hiszen erre a napra
gyűltek Krisztus köré – beléptek a szent helyre. A sír – ahogy
várták – üres volt már. Feltámadt. Tanításait hagyta itt nekünk,
embereknek: a szeretetet, a megbocsátást és a hit erejét.
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Amire most, a XXI. században is nagy szükségünk van. Elcsigázódtunk már a hosszú félelemben, amiben bezárva élünk.
Krisztus elnézte az orvosok küzdelmét, az ápolók önfeláldozását. Megszánta őket, újra eljött közénk. Mire végigjárta a világot, beletelt három évbe. De ahová betette a lábát, ott elcsitult
a halálos járvány.

Kapa Veronika: Mondd, hogy jön…
Mondd, hogy jön a tavasz!
Kérlek, mondd,
hogy vége már a télnek!
A fojtogató, néma éjszakák,
a sötét, rideg nappalok
most már véget érnek!
Helyükbe fényruhájában
betáncol szívünkbe
a buja, ragyogó tavasz!
Kacagva szórja ránk
tél után a vigaszt.
A levegő friss föld és
virágok édes illatával teli,
a langymeleg este is
kint maraszt.
A madárnép szerelmes
dallal köszönti a tavaszt.
A fák, kedves fáim
nem dajkálják tovább rügyeiket,
az ágakon millió apró levélgyerek,
és zöld, zöld, zöld a világ…
A hajamban néhány fehér virág.
Szél-sihederek
visongva rohannak,
Ha útjukba kerül,
jaj minden kalapnak!
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Az égen pufók bárányfelhők legelnek.
Az emberek végre sokat nevetnek…
A suhogó, csillogó zápor
mindent lemos
a tél maradékától.
Arcomat éri,
de lelkem is végigsimítja
balzsamos cseppjeivel.
Mennyire várom már!
Annyira kell…
Mondd hát kérlek, mondd,
hogy végre jön a tavasz!

Jószay Magdolna: Nagypénteki harangszó helyett
Felleg ereszkedik egyre lejjebb,
szorong a lelkiismeret.
Szél támad fel, viszi a szemetet,
messze hordja a gyarló érzéseket.
Harangszó idején némaság honol,
hisz’ a harangok most Rómába mentek.
Előbb egy csepp, kettő,
majd egyre szaporább…
suhogva hull a fénylő égi áldás.
Isten siratja az ő egyszülött fiát.

Milló Ildikó: Haiku tavasz-2022
a fény szövete
tűzben síró olajfa –
vergődő élet
*
aranyszőke Nap
mélyhegedű húrjain –
végső menedék
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*
aszott gyökérkar
hajsátorban rejtőző –
suttogó anya
*
az élet fája
imádság katedrális –
fényben fürdőző
*
bárányáldozat
kővé dermedt pillanat –
sírokon virág
*
csillagvirágfény
a véletlen parancsa –
testmeleg emlék
*
égbolt kupola
mandulavirág-illat –
árnyéka ölel
*
éles holdsarló
végtelent győz képzelet –
világteremtő
*
fehér üresség
tükörvilág alkonya –
véres jégszilánk
*
fényvirág ragyog
kiszáradt vén olajfák –
mennyek őrzői
*
gyertyaláng lobog
remény arctalan fordul –
csendkapu tárul
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*
hegyeket őrző
nap égette kőszikla –
veretes kapu
*
hegygerincre hág
a Nap szívébe látó –
sivatagi szél
*
isteni arány
rozsdás lélekharang zeng –
festett szivárvány
*
kidőlt keresztfák
könnyező bús Megváltó –
csillagmécses fény
*
korhadt feszület
magányos pőre fiú –
oltalmat remél
*
kvantum világkép
tükörben angyal arca –
rejtőző titok
*
lélekóceán
világ sebét kötözi –
szíve tűzvirág
*
liliomágyban
teremtésben gyötrődő –
kapaszkodó kéz
*
mécses láng inog
vadcsapáson zúzmara –
iszonyat csókja
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*
mennyek őrzői
ifjú szél mesét mesél –
fényvirág ragyog
*
teremtés szobra
sejti világok sorsát –
Krisztus keresztfán
*
világ virága
szemtükrében ragyog fel –
virág világa

Kutasi Horváth Katalin: Yda húsvétjai
Ó, Yda! Igen, igazad van, a feltámadás ünnepének szokták
nevezni, pedig az élet és az igazság ünnepe voltaképpen! Abban a cikkben, ott, 1901-ben már feltártad, hogy a Messiásoknak meg kell halniuk a feltámadásért. (Arról most ne is beszéljünk, hogy miért érzed úgy, hogy „Ezerszer Messiások / A magyar Messiások.” Ne firtassuk, hogy milyen fájdalmak mondatják veled, hogy „üdve nincs a keresztnek”. Hisz magad is,
értő fülekre, szívekre nem találó költő- és művésztársaid is közéjük sorolod.) Valóban, mikor eljön a húsvét „rügyező, sugaras tavaszkor”, hozsannával fogadjuk. Vigasztalást hoz, de… a
Rajna-parti vérnapokon „fanatikus csordák nagypéntek napján
mészárlással akarták megbosszulni Messiást… gőzölgő zsidóvér festette a vizet, melynek partjain két nap múlva tömjénfüstös templomokban zúgott a hozsánna, hogy feltámadt az Igazság s az Élet!...” Érezted, hogy ezzel nincs vége. Tudtad, hogy
az emberiségre még újabb nagy csapások várnak. Biztos voltál
benne, hogy „Sok könnyet, sok vért szomjaz még a föld…” Pedig hol voltak még ekkor a világháborúk, s hol volt ez a telhetetlen vírus!
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Egyre inkább úgy érezted, A halottak élén jársz. A halál rokonának tartottad magad. Ember voltál az embertelenségben.
Hogy is csodálkozhatnánk akkor A fekete Husvét sorain, melyeket 1914-ben, a világháború kitörésének évében vetettél
papírra? „Milyen jó volna máskor élni, / Máskor s tán máshol…” Érthető, hisz úgy érezted, meglapul az igaz ember, csúfolódik a Hold, s a rettenetes éjszaka egy világot képes elsülylyeszteni. Persze, hogy sötétnek láttad a húsvétot: „Láz, virágzás, gyönyörű Husvét, / Jaj, itt nálunk, be fekete vagy.” Ha körülnéztél, milyen látvány fogadott? „Rongy, züllöttség, bomlás
és boru…” A szemed láttára tépte le a húsvét zöld díszeit a Fátum. Ez már igazán sok volt beteg szívednek. Szorongtál, nélkülöztél. S mi? Hányadik tavaszunkat, hányadik húsvétunkat
festi feketére a világjárvány, s mi is háborút vívunk, az egészségünkért.
Sokat viaskodtál. Te, kinek édesanyja református lelkipásztorok leszármazottja, s magad is ministráltál, lassacskán elfeledted a gyermeki imákat, sokszor hadakoztál istened ellen,
majd mikor belefáradtál a harcba, hozzá hajlott árnyékod, betegségedben megtaláltad őt A Sion-hegy alatt.
És mégis meg tudtad látni a szépet. A szép Husvétban már
arról írsz, hogy „Krisztus támad és eszmél, / Odukat és kriptákat pattant.” S felteszed a kérdést: „Van-e gyönyörűbb ennél?” A tavaszt az emberek biztatójának tartod, s átérzed:
„Minden csoda csodát csinál…”
Mikor állapotod napról napra rosszabbodott, lelked egyre
inkább nyiladozott. 41 húsvétot éltél meg.

Takács Mária: Nyuszi karanténban (limerick)
nyuszi kisleány karanténban
tojást pingál nagy szorgalomban
mancsán kesztyű, piros
száján maszkja, csinos
de elhervad a szomszédomban
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Horváth-Tóth Éva: Virág nyílik
Odafent hamvas kéken kacag az ég,
lenn a meleg réteket szárogat,
s jácintok illatát kergeti a szél,
színes szirmok húsába fény harap,
a rügyek, mint kabátgombok, pattannak,
vetkezi minden a fagyos telet,
dér helyett fűszálon gyöngyöl a harmat,
és bimbók ülnek az ághegyeken,
zümmögve kereng az édes gyantaszag,
katica ébred a mohapárnán,
kökénybokor kérgén levél, s dal fakad,
a pacsirta füttye messzire száll,
fészket rak a lombtalan szívek ágán
a tavasz, s virág nyílik az aortán.

Kapa Veronika: Húsvéti zápor
Krisztus könnyei
csillogó záporként
suhogva mossák
virágosra-zöldre
a szürke földet.

Kutasi Horváth Katalin: Memoriter – locsolóknak
Ha jót akarsz, hát résen legyél,
A tojásból kétszer vegyél!
A pusziból egy jár csupán,
Vigyázz, ne vágjalak kupán!
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Varga Sándor: Ne várj…
Jézus feltámadt.
Így hát
Tőle várjuk a megváltást,
mindenben.
Magunkat,
s egymást kellene
megváltanunk pedig.
Egyszerre,
az egész földet.

Záruba Károly Valér: Nyuszi ül a fűben...
Az ötvenes évek eleje. Szokatlanul kellemes, meleg tavaszi
húsvét volt. Már a fű is megeredt, a pitypang is sárgállott, ami
különösen tetszett a nyusziknak, hisz a téli „száraz takarmányt” kezdték felváltani eme frissen szedett finomságok. Mi,
gyerekek – szemben az őszi nyűgölődéssel – lelkes örömmel
mentünk füvet szedni a közeli Népkertbe, Avasra. Boldogok
voltunk, mikor Anka a nyuszik tartása mellett döntött. Nem
tudtuk, hogy az ok valójában az olcsó, de túl száraz lóhús
időnkénti kiváltása volt az étrendből, amibe mindig valami
cseles eltűnés-magyarázat után kerültek, és – mivel ajándék
vadnyúl is került néha az asztalra – mi el is hittük ezeket.
Két anyanyulunk volt az udvari, egymáson álló ketrecekben.
A felsőben ekkortájt egy fekete vemhes nyuszi lakott, de az
igazi sztár az alsó ketrec fehér belga óriása volt a tizennégy (ez
a szám ma is rekordnak számít) kéthetes kicsinyével. Én külön
büszke voltam rá, mert én vittem el előtte búgatni az apához,
akit nagyon nehezen vett fel. Igen, akkoriban valahogy ez egy
nyolc-tíz éves városi gyereknek is természetes volt még.
Édesapám a Postán dolgozott mint építészmérnök, és az akkor igen elterjedt „racionalizálások” miatt hol ebbe, hol abba a
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városba helyezték. Jó, ha hétvégeken láthattuk. Húsvét ünnep
volt akkor is, így ő is hazajött Debrecenből, és teljes volt a
család három napig, mert ügyeskedve már péntek este megjelent. Anyuval a nagy kétágú létrát lefektetve szétnyitották,
majd körbe dróthálóval borítva s azt a lábak közt is kifeszítve
elkészült egy udvari játszótér a kisnyulaknak, akik már a ketrecben bizony zsúfoltan voltak. A főpróba vasárnapra maradt.
*
Apu horkolása hirtelen abbamaradt. Én is felébredtem.
– Karcsi! Ébredj, gyere! Kint dugjuk el az ajándékokat, már
süt a nap – hallom Anka suttogását, mire apu kászálódni kezd
az ágyból. – A kinti új részbe is teszünk szénát és füvet, hadd
melegedjen a napsütésben, mielőtt a kis dögök elfoglalják.
Csendben magukra kaptak valamit, majd kiosontak. A konyhából még izgi papírbontogatás, csomagolási zajok szűrődtek
be az udvari konyhaajtó nyitása előtt.
– Öcsike, fent vagy? – suttog most a nővérkém. – Kinézünk?
– Minek? Úgy nem ér... és úgyis megtaláljuk.
Azért, a nagy öntudattól függetlenül a résre nyílt ablaktáblánál találkozunk, de csak a nyitott ketrec bélelését látjuk.
Szüleink nemsokára visszajönnek. Fáradtan ágyba dőlve élvezik a vasárnap reggelt. Mi már persze akkor ’mélyen alszunk’.
Kis idő múltán ismét összeakadok Valikával, de akkor szüleink kettős ágyában. Én apám mellére könyökölve figyeltem.
Szerettük, ha néha mesélt kassai, fiús csibészségeiről.
Végül, mielőtt mind elszunnyadtunk, apu még kiment, kirakta a nyúlfiakat és anyjukat az új üdülőhelyre. Anka nagyon
nem helyeselte, szerinte még túl hűvös volt ehhez.
Nemsokára nagy udvari ribillióra riadtunk. Vijjogó, síró,
csapkodó hangok, kutyaugatás, a szomszéd káromkodása.
Anyu és apu egymást előzve rohant ki, majd Anka szinte rögtön vissza. El akart minket terelni az ablaktól.
– Nem kell, hogy lássátok! Mondtam ugye apátoknak, hogy
nem kéne még őket kitenni... csak, ha majd mi is kinn leszünk.
Megint nem hallgatott rám!
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Az ajtók nyitva maradtak, s mi az ablakot hagyva ki is rontottunk, úgy, pizsamában. Megrendítő látvány volt. Az összetiport dróthálón kívül, a földön tizenegy megfojtott fehér kisnyúl szépen egymás mellé rendezetten feküdt. Az anyjuk a
ketrecek és a mögöttes fal közé szorulva, félve vinnyogott,
csak én tudtam nagy nehezen kiszedni, miután a szintén oda
menekült három kicsinyét is kiszabadítottam. Sajnos közülük
egyet a saját anyja taposott össze.
A szomszéd elbeszélése szerint egy, a kapun besétált vadászkutya készített terítéket a nyuszikból. Lakóházban nem
ismerték a kapukulcsot és a zárt kaput akkortájt.
Nem kerestük az ajándékokat, sírtunk; a szomszédból áthallatszott a vidám gyerekzsivaj és -ének: „Nyuszi ül a fűben...”

Takács Mária: Nyuszi tojta konyhabuli
(Húsvéti virtuális koncert karantén idején)
Eljött végre szombat este
csatlakozzunk fel a netre
Filtol zenél újra nekünk
konyhabuli vár, hát gyerünk
Jampi üti már a széket
Zoli, ne húzd be a féket
sül a hurka, fő a krumpli
gyere gyorsan táncot ropni
itt van végre szombat este
tapadhatunk már a netre
ki nem hagynánk ezt a bulit
küldünk virtuális puszit
nyuszi tojta zenés este
sok éhes fül csak ezt leste
fogd a seprűt, perdülj, táncolj
rock and roll szól, pezsegj, lángolj
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Horváth-Tóth Éva: Tavaszi ébredező
Bársony a pázsit,
langyos a szellet,
rügyfakadásban
szirmokat rezget,
zümmögést aggat
fákra a reggel,
bodza virágán
ébred az élet,
fű fonalán csend
álmosan csikland,
fürtöket rendez,
csillan a harmat,
lágy neszezéssel
lebben az illat,
zöld mohapárnán
kél a tavasz ma.

Kutasi Horváth Katalin: Cserebere
Ej, te szép leányka! Netán felfrissülnél?
Engedj a portádra, biztos megszépülnél!
Kölnim örömére mindig friss maradnál,
mindezért cserébe tojást is adhatnál...

Drubina Karolina: Húsvéti anonim
Húsvét hétfő volt. Büszkén kihúzva magam ültem nyílegyenes háttal a konyhaasztalnál a nagymamámtól kapott csodaszép, új ruhámban. Két ünnep volt, ami a nagymamámnak
annyira fontos volt, hogy szép, új ruhát kellett viselnem. Hús-

80

KORTÁRS ÍRÓK, KÖLTŐK ANTOLÓGIÁJA
vétkor és búcsúkor. Minden ünnep különös jelentőséggel bírt
számára, de e két alkalomkor szerette hirdetni a fiatalságot, a
megújulást és a tisztaságot. Nem erőltette rám, szívesen hajlottam a jó szóra, főleg, ha kelméről volt szó.
Az asztalt kémleltem. Gyönyörű húsvéti textilterítő borította,
alatta természetesen ott lapult a hétköznapi viaszosvászon.
Sonka, kolbász, főtt tojás franciasalátával körítve és hidegtálak
sorakoztak rajta.
A dekorációt tökéletesen kiegészítette az ezüstszínű tálcán
elhelyezkedő üdítők és pálinkák hada. Volt más, toroknak
kedvező alkoholos fluidum is, de a legnépszerűbb hungarikum
nem hiányozhatott az ünnepi abroszról. Az ablakon beszűrődő
napsugár csillogó fényárban úsztatta a helyiséget, és finom
meleget ontott magából.
A kis fonott kosaramban gondosan kikészített csokoládényuszik és tojások türelmetlenül várták velem együtt a locsolkodókat. Kézzel festett hímes tojások is ékeskedtek az asztalon
lévő kosárkában, de azok oly eszmei értékkel bírtak, hogy nem
kaphatta meg senki sem, csak gyönyörködni lehetett bennük.
Még szép, hiszen az én felbecsülhetetlen műalkotásaim voltak,
így rajtam kívül nem érinthette más.
– Mikor jönnek már? – kérdeztem tűkön ülve az édesanyámat.
– Még nyolc óra sincs. Ne félj, hamarosan érkeznek! – felelte
rendíthetetlen nyugalommal.
– És mami mikor jön?
– Ő is hamarosan jön. Tudod, hogy fél kilenc felé már itt
szokott lenni. Útközben megáll kicsit beszélgetni, ha valakivel
találkozik, de jön.
Nem lettem nyugodtabb édesanyám szavaitól, ezért szüntelen
az ablakon át kukucskáltam vendégek után sóvárogva. Bámultam a kinti világot, mintha nem lenne ugyanaz, mint tegnap,
pedig ugyanaz volt. Egy férfi és egy kisfiú ment a szomszédhoz. De jó neki! A szomszéd néni már nem fog elhervadni.
Közben megállt egy sötét autó a szomszédunk szembe’
szomszédja előtt. Mi van, ha eltévesztették a házat, és hozzánk
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jönnek? Csillogott a szemem a boldogságtól, de sajnos tévedtem. Bementek Ági néniékhez. Nagy csalódottságomban arra
jöttem rá, hogy felesleges az időt vaskorbáccsal hajtani és a türelmetlenség rózsatövises fejdíszével megkoronázni. Majd
jönnek, ha akarnak. Igen ám, de a nagymamám még mindig
sehol. Remélem, minden a legnagyobb rendben van vele!
Gondoltam, szétnézek a házban, hogy meglessem, ki mit csinál. Édesanyám továbbra is a konyhában sertepertélt, mivel járulhatna hozzá az asztali bőséghez. A kiskutyánk a szőnyegen
játszott az előszobában valami tojás alakú tárggyal. Mindig
csodáltam, hogy az önfeledt boldogságához milyen apró dolgok is elegendőek. Pont ezért volt az egyik legcsodálatosabb
lény a Föld kerekén. Édesapám a nappaliban tévézett. Igaza
volt. Hová kapkodjon? Elvégre minket jönnek meglocsolni.
A nővérem a fürdőszobában csinosította magát. Óvatosan vitte
fel az alapozót az arcára, mintha valami kényes vakolattal játszana.
Lépteket hallottam. Valaki jön fel a lépcsőn! Vajon ki lehet
az? Édesanyám kinyitotta a bejárati ajtót és köszöntötte az első
vendégeket. Átestünk a szokásos rituálén, így végre a kellemetlen illatú kölnitől émelyeghettem, amit intenzíven fokoztak
az utánuk érkezők.
Szerettem a húsvétot, szerettem minden nyűgével együtt, de
hiányérzet lett úrrá rajtam. Valahogy semmi sem volt az igazi,
mintha nem lenne még a helyén minden szeme a láncnak.
Megéheztem. A tálcákon elterülő finomságok mindegyikéből
jutott a tányéromra, és elkezdtem lakmározni. Fenséges falatok
csúsztak le a torkomon eltelítve a bendőmet, de mégsem laktam jól. Hogyan lehetne orvosolni ezt a reménytelennek tűnő
helyzetet? Olyan voltam, mint egy plátói szerelmes, aki csak a
vágya tárgyára tud gondolni. Semmi sem jó neki!
Megyek, babázok egy kicsit a szobámban, attól sokkal jobb
kedvem lesz! Nem lett. Ismét ott tartottam, ahol a part szakadt.
Édesanyám volt a kínlódásom szerencsétlen szemtanúja. Egyszer csak így szólt:
– Nézz ki az ablakon!
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A szívem a torkomban dobogott, azonnal az ablakhoz rohantam és megpillantottam őt. Szaladtam az ajtón át végig a járdán, amíg el nem értem és a nyakába nem ugrottam.
– Mi történt, kisunokám? Világvége van?
– Nincs, mami. Már nagyon vártalak!
Nem tudhatta senki sem, csak én éreztem, hogy bizony már
majdnem bekövetkezett a lelkemben.

Takács Mária: Locsolóvers 3.
Kicsi nyuszi az erdőben
tojást festett az esőben
leázott a festék róla
kinevette őt a róka
ezért én most arra kérlek
engedj hát a kísértésnek
vizesvödröm csurig tele
hadd öntözzelek meg vele!

Kutasi Horváth Katalin: Orv locsoló
Nyuszikámnak lóg a füle,
Jól megleslek én mögüle.
Egy kis vizet öntök majd rád,
Vajon elszakad a cérnád?
Elszelelek azon nyomba’,
Tojás csattan homlokomba…

Kristófné Vidók Margit: Ébredő világ
Húsvét napján tűnik a sötétség,
reményt ringat a végtelen kékség,
csend van, olyan tiszta, ártatlan csend,
feltörő fohász szívünkben örvend.
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Érte, ki felvállalta bűneink,
ki átérezte szenvedéseink,
meghalt értünk, bukott angyalokért,
múltért, és eljövendő napokért.
Mi még most is a bűn korát éljük,
hiába volt az áldozat értünk,
teremtett világunk pénzt hajszolva
nem lát tovább, urait majmolva.
Töviskoronán rubinos vércsepp,
azóta mindig a szégyen ébreszt,
a bűn, mit ember ember ellen vét,
pokolra küldve testét és lelkét.
Fakadó rügyek, nyíló virágok,
tavasz köszönt ébredő világot,
bíborvörös derengés a hajnal,
köszönt a csermely kristályos hanggal.
Barka nyílik, ünnepet ül a föld,
feltámadt Jézus, megtörik a csönd,
milyen szép az ölelő szeretet,
gyógyítja a fájdalmas sebeket!

Varga Sándor: Sógor bácsi és a húsvéti prédikáció
Rozi néném férje József volt. Mégis Sógor bácsinak szólítottam, ahogy a faluból legtöbben. Jó felépítésű, erős férfi volt,
amellett kedves és vidám. Sokat és sokfélét olvasott. Jól ismerte Móra Ferencet is, kinek nagy tisztelője volt. Maga is amolyan Móra-féle parasztember volt.
Kovácsműhelyében – főleg hétvégeken – munka közben is
nagyban ment a beszélgetés. Gyakran kértek tőle tanácsot,
vagy csak egyszerűen elmondták a gondjaikat. Mindenre tu-
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dott ilyenkor egy-egy találó gondolatot, oda illő adomát
mondani.
Fia, Dezső nemcsak unokaöcsém volt, hanem barátom is.
Ő Patakon, a református gimnáziumban, én Újhelyben, a piaristáknál tanultam. Vasárnapokon a nagymise után – az ebéd
előtt – volt kb. másfél óránk. Sakkoztunk, vitatkoztunk, énekeltünk. Sógor bácsi néha benézett hozzánk, s leült beszélgetni. Mi az iskolai dolgainkról számoltunk be neki, őt pedig fiatalkoráról kérdeztük. Szívesen hallgattuk, bármit mesélt, de
legjobban az adomáit kedveltük.
„Húsvét vasárnap volt. A nagymisét az öreg plébános celebrálta. A templom zsúfolásig megtelt. A padok körül és a kóruson is álltak az emberek. A prédikációt akkor még a szószékről
mondták, nem úgy, mint manapság. Az emberek látták a prédikáló papot, ő pedig a híveket. Fel tudta mérni a prédikáció
hatását, s ha látta, hogy lankad a figyelem, még módosíthatott
is a beszédén. Közelebb voltak egymáshoz, az egész valahogy
emberibb volt. Az öreg pap felcsoszogott a szószékre. Állt és
nézte a híveket. Tekintete szinte hipnotizálta a tömeget.
– Drága testvéreim! Jó látni, hogy így megtöltöttétek a templomot! Utoljára karácsonykor voltatok itt ennyien, és talán egy
éve is. Mondjátok meg, kedves híveim, hol voltatok a közbülső vasárnapokon?! A fáradt öregasszonyok el tudtak jönni, de
ti nem értetek rá, mert dolgozni kell. Nagy a család, most fel
kell szedni a lucernát, most talán jön az eső, majd aratni kell,
búzát csépelni, kukoricát törni és szüretelni. Nagy igyekezetetekben nem értek rá odafigyelni a dolgokra, és így közben a
szekérkerékről leesik a ráf. Ekkor káromkodtok. Szidjátok a
Jóistent, mert elborult aggyal már ilyenkor azt sem tudjátok,
mit beszéltek. Fáradtak vagytok. A lelketek is fáradt. Talán
még el is indultok a templomba, de útban van a kocsma. Jó
lenne talán egy pohárkával. Szóltok a családnak: Menjetek
csak, majd megyek utánatok! És ezt tanulja tőletek a gyerek…
Bűnösök vagytok! Gyűlölködtök. Meglopnátok egymást, ahol
csak lehet! Most itt kéritek az Istent, hogy segítsen, közben elalusztok a prédikáció alatt. De Isten sújtó karja megráz benne-
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teket! Ébredjetek és halljátok szavát! Bánjátok meg bűneiteket, mert nem nyertek bocsánatot! Veritek bűnös melleteket:
Csak még egyszer, Uram! De nem nyertek bocsánatot! Vezekeljetek hát, és akkor talán…
És csak mondta és mondta… Minden mondata után úgy
éreztük, szégyellve magunkat, mintha csúsznánk lefelé a pad
alá, holott lélekben már régen a padlón voltunk. Uram Isten, és
már el is hisszük! Hát valóban ilyen gyalázatosok, ilyen bűnösök vagyunk?!
Az ünnep második napján a fiatal, kedves arcú káplán tartott
misét, és mondott prédikációt. Állt a szószéken, végignézett az
ünneplőbe öltözött embereken, és mosolyogva szólt:
– Örvend a lelkem, hogy ennyien eljöttetek. Sok olyan arcot
látok, akikkel itt a templomban nem sűrűn találkozom. Pedig
Isten háza mindannyiótokra nyitott kapukkal vár!
Szeretett testvéreim! A bűn elválasztott bennünket Istentől,
de ő annyira szeret minket, elküldte saját fiát, hogy meghaljon
értünk. Igen. Isten fia eljött közénk. Elhozta nekünk az isteni
szeretetet. Eljött, hogy megtanítson minket is egymást szeretni, és megtanítson szeretni az Atyát. Meghalt, hogy bűneink
bocsánatot nyerjenek a teremtő Istennél. Majd feltámadt, felszállt a mennyekbe, és onnan sugározza szeretetét, hogy terheinket könnyebben tudjuk elviselni.
Eleinte csak hallgattuk – talán kétkedve is –, ez nekünk, bűnösöknek szól? Szinte éreztük, hogy emelkedünk fölfelé a pad
alól. Megkönnyebbült szívvel, már úgy ültünk a padon, mint
akik érdemesek a bocsánatra, és bocsánatot nyertek. Mire véget ért a prédikáció, sugárzó szemmel, meghatottan néztünk a
mosolygó fiatal papra. Tudtuk, hogy bűneink megbocsáttatnak, csak hinni és szeretni kell…”

Takács Mária: Ünnepek – Húsvét vasárnap
Bűnt megváltotta
Krisztus feltámadása
Halált legyőzte
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Kutasi Horváth Katalin: Tojásröpte
Elpárolgott minden kölni?
Mit kéne most kiötölni?
De hisz van még víz a kútban!
Itt a fény az alagútban!
Gyerünk, vödör, kézre állhatsz,
Piros tojás, messze szállhatsz!

Kristófné Vidók Margit: Húsvéti vízió
Húsvét hétfőn kora reggel,
mielőtt a nap még felkel,
felöltözök ünneplőbe,
megkötöm a nyakkendőmet.
Szép asszonyok és leányok,
mindenkihez eltalálok,
előveszem locsolómat,
nekem senki be nem szólhat.
Kölni helyett jó a szóda,
egyre nő a vizes tócsa,
népszerűség nagyon apad,
nők ruhája csupa cafat.
Dicséretet nem is kapok,
akkor hát csak hervadjatok!
Nem kell többet útra kelnem,
úgysem tudok semmi verset.
Egy-két pohár nedű mellett
lassan valami derengett,
álom volt, és nem valóság,
most kezdődik a mulatság.
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Verset mondok kedvetekre,
tojást kérek tenyerembe,
legyen hímes, legyen piros,
aki adja, legyen csinos!

Jámbor Ildikó: Húsvéti hangulat
Az volt régen a szokás,
Minden napra egy tojás!
Tyúkocska a fészekbe’
Betöltötte készletbe!
Mikor aztán elég lett,
Kiköltötte csibének.
A réten a nyulacska
Csak szabadon szaladna!
Nem törődik Ravasszal,
Ugrándozik tavasszal!
Bárányok a zöld réten
Legelgetnek békésen.
A fiúk és a lányok –
Figyeljünk csak reájuk –
Húsvét táján nem fáznak,
A hegyekbe’ túráznak!
Bokor megett szabadban
egy pár csók is elcsattan!
Gabonánk a szuszékba’
sonka fő a fazékba’!
Mivel eddig nem ettünk,
a bűnbánat megettünk!
Jöhetnek a locsolók,
szagos vízzel pancsolók!
Ha nem jönnek, se bánjuk,
Friss kaláccsal kínáljuk
egymást és a családot: Szép húsvétot kívánunk!
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Baranyai Attila (Anisse): Tavaszi lét-buborék
kék jácint, sárga
nárcisz, piros tulipán:
megjött a tavasz

Szabó Eszter Helka: Egy uniformis lelke
Rémlett neki, hogy látta már ezt az alakot. Kopottas, zöld
felöltő és az ugyanolyan, fakózöld nadrág. Valamilyen egyenruha lehet. Nem a terepszínű katonai, az biztos. Amúgy sosem
értett az egyenruhákhoz. Nem is érdekelték. Azért ült csak le
azzal az alakkal szemben, mert ott volt csak szabad ülőhely a
zsúfolt villamoson. Már esik odakint. Ráadásul a végállomásig
utazik. Miért ne ülhetne le? Így nem szorul hering módra a
többiek arcához. Ez az alak most is vigyorog, ahogy szokott.
Közönséges, világoskék orvosi maszk takarja orrát, száját, de
látja a szemében a gúnyt.
– Kegyed is a Nagyállomásra tart? – szólította meg a másik.
Már csak az hiányzott, hogy szóba elegyedjen ezzel a hajléktalannal! Lehet valami jövedelme, mert kéregetni sohasem szokott. Megvan! Kulturális rendezvényeken szokta őt látni hol
itt, hol ott a városban. Hozzánőtt Debrecenhez, mint a zászlóvivő bárány. Van egyáltalán olyan ingyenes program a városban, ahol ez nincs ott?
– Látom, nagyon elfoglalt az úr. Mármint a gondolataival,
kérem szépen – jegyezte meg az egyenruhás. Elfoglalt? Inkább
magába merült, befelé, az jobban illene ide. Az IC-n már netezhet, kifolyhat a szeme az Excel-táblától, csak fejezze be azt
a számviteli jelentést Pestig, ha már egyszer közszolga. Az
egyetemista fiával végre találkozhat, aztán legközelebb már
csak Húsvétkor.
– Nem, köszönöm, nem vagyok elfoglalt – vágta rá kurtán.
Aztán csak rákérdezett, miféle egyenruha az, amit az az alak
éjjel-nappal hord.
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– Látszik, hogy az úr nem volt katona – jegyezte meg a másik. Éppen csak hahotázni nem kezdett a maszk alatt.
– Nem voltam sorkatona, kérem – felelte engedelmesen. Az
apja valami szívbetegségre hivatkozva intézte el neki a felmentését. Már annak is tíz éve, hogy végzett vele az infarktus.
Ő is szed szívgyógyszert. Muszáj.
– Ezek szerint Ön valami régi katonai egyenruhát hord? kockáztatta meg a kérdést.
– Ez nem közönséges egyenruha, kérem szépen! Ennek az
egyenruhának lelke van – magyarázta, s közben egy kicsit közelebb hajolt a férfihoz. Még hogy lelke? Na, már csak ez hiányzott! Az egyenruhás nem maradt rest a folytatással.
– Tudja, ez a ruha egyúttal bátorságot ad. Kitartást. Kell az a
nehéz időkben. Ezt viselte valaki, kérem szépen. Alázattal viselte. Úgy viselte, ahogy csak az Isten báránya viselheti az életet.
Mindenhatónak képzeli magát az ember, az a baj, kérem szépen.
– Van benne valami – mondta elgondolkodva a férfi, aztán
szedelőzködni kezdett, mert a Nagyállomás következik. Szokása szerint még beugrott az újságoshoz, aztán irány az aluljáró, majd fel a tömeggel a negyedik vágányhoz. Lift? Már Cegléden is van. Talán Püspökladányban is lesz, ki tudja? Itt bezzeg még mindig kutyagolhat!
A nagyhét első napján, húsvét előtt látta újra az egyenruhást.
Ugyanaz az egyenruha. Ebben a cudar hidegben! Most nem
esik, de ezen a földes téren meglátszik minden cipőnyom. Tíz
méterre állhattak egymástól a Covid-mintavételre várakozók.
Egyetlen rendőr terelte az autókat. Bele a sárba. Egy kisteherautó került a Polski Fiatja mellé. Legalább olyan helyen állították
volna fel azt az átkozott bódét, ahol betonon parkolhatna! A kocsiban ott izgul a neje, ő meg húsz méterről is hallja a köhécselést, harákolást. A tetőtől talpig beöltözött mintavételes, mint
valami űrhajós, végre az ő nevét kiáltja. Csodálkozott, hogy a
mintavétel nem volt kellemetlen. Mintha érzéketlenné vált volna
a csöpögő orra. Szédült. Mintha megpörgetné valaki a parkolót,
talán az Isten, vagy már a világ is csak egy képzet? A filozofálás
mindig távol állt tőle, ezért csodálkozott, mi mindent húz fel a
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lélek mélyéből a rettenet, a tudat, hogy a lelete pozitív. Egy hét
karantén, de benne van egy szabadnap és egy ünnepnap. Sokat
nem fog hiányozni. A fia... Annyit még látott, hogy az egyenruhást betuszkolják egy mentőbe. Az egyenruha mégsem véd.
A Covid ellen, úgy látszik, az sem. Hiába van lelke.
Akkor még nem tudta a férfi, de honnan is tudhatta volna,
hogy az egyenruhás nagypénteken már gépi lélegeztetésre szorul. Azért imádkozik, hogy nagyszombaton haljon meg. Akkor, amikor Jézust megfeszítették. Ha most rajta lehetne az
egyenruha, megvédené őt. Hitte, hogy megóvja.

Takács Mária: Nyuszi-lopta tojások
Nyuszi pajtás ajtót döngeti
piros tojással keze teli
nyomában a gazda
nagyot üt most rajta
a tojástolvajt így bünteti.

Herczeg-Vecsei Katalin: Húsvéti haikuk
Nagyböjt
Zöld salátámon
nagyböjt utolsó napján
léggyel osztozom.
Nagypéntek
Csendes csattogás:
rózsafüzér gyöngyei
összeütődnek.
Húsvét vasárnap
Erős tömjénfüst
burkolja be a tömeg
ájtatos csendjét.
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Húsvét hétfő
A legszebb virág
az én kertemben nyílik,
friss kútvizet kap.
Húsvéti tojás
Húsvéti asztal
tojás nélkül: kertemben
kiscsibe csipog.
Piros tojás
Pozsgás asszonyok
hímes tojást festenek
Krisztus vérével.
Pilátus
Hallgasd, Pilátus,
az irgalmatlan tömeg
vérre szomjazik!
Sóhajok
Kiszakadt sóhaj:
Barabbásé súlytalan,
Jézusé nehéz.
Keresztre feszítve
Lehanyatlott fej,
elernyedt test, lehulló
töviskorona.
Gyász
Anya a sírnál:
szemében remény könnye,
dicsfény övezi.
***
PUNDURKA csoport a Facebookon:
http://www.facebook.com/groups/pundurka
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Bornemisza Attila: „Egy ismeretlen spanyol atya
gondolatainak fordítása”
(Alonzó Sfroza)
Keresztre feszítik a zsidók királyát,
„Micsoda balsors nekünk” –
Mondta Péter, mielőtt háromszor tagadta meg.
Júdás elárulta és felakasztotta magát,
Arimatiai József bérelte nekik a szobát,
Hogy elfogyaszthassák
Az „Utolsó vacsorát”.
Majd poklokra szállt, hogy ott is tanítson.
Harmadnapon aztán közénk jött,
Hogy többé soha ne menjen el.
Itt él köztünk fűben, fában,
Emberben, állatban, égen, földön,
Mert az atya „megbékült” a világgal.
Azóta nincs ősi bűn, de sokkal többet elkövetett az ember,
Mint Ádám a Paradicsomban.
Majd ellopta Isten titkát, az atomot, és
A világot szennyezte be.
Legyen béke ez a húsvét és megbékülés,
Mert Isten békéjét kellene egymás felé fordítanunk.
Ne csak papoljunk, tegyük meg mi is!
Minden ember testvér a föld kerekén.
Minden párt higgyen a Feltámadásban,
És az ország legyen újból egységes!
Lehetséges, hogy álmodozó vagyok,
De nemcsak papolok, hanem térítek
A békére és a szeretetre, Testvéreim…
Ja, és még ahogy az Úr mondta:
„Mindenki a saját hite szerint üdvözül”…
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Kutasi Horváth Katalin: Terelve
Illatos parfümöd árad,
Lelkeden csábítás szárad.
Feledem, mit is akartam,
Nem túl sok vizet zavartam,
Van okom újra kopogni,
Tán meg is foglak locsolni...

Takács Mária: Pikáns locsolóvers (limerick)
két kezemben fogom locsolóm
tojások lesnek a fűcsomón
és ha megengeded
hát elbújok veled
ha öntözőmre vágysz oly mohón

Kozári Piroska: Ikernyulak húsvétja
Milyen húsvét az, ahol nincs igazi nyúl, de van két kicsi gyerek? Eldöntötte tehát a mindenki által szeretett, ifjú doktornő,
hogy hacsak lehet, húsvéti meglepetésként nyulat szerez
gyermekeinek.
– Nem probléma ez, Doktornő kérem! Van nálunk nyúlcsalád nem is egy, és hozzá megfelelő nyúlgyerekek – válaszolt
az elrebegett gond lényegére egy hízási betegségben szenvedő
öregúr.
– Igaz, a nyulaikat már pénzzé tettük, de maradt egy ikerpár,
az éppen jó lesz Önöknek.
Így került az élő meglepetés a húsvéti ajándékok mellé.
Az utazás alatt a két kis nyuszi eltéblábolt körbe, körbe a nagy
dobozban, de amikor a ház előtti kerti gyepre kiszabadultak a
dobozból, és meglátta a két kisgyerek a vidám ugrándozásukat,
otthagyták azonmód a cifra hímes tojásokat, nyílpuskát, mesekönyvet, játékállatokat az igazi mozgó csoda szemléléséért.
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Nagy dolog ez, érezte a nyúl ikerpár, mert nem dicsekedhettek vajmi szép bundájukkal. Az egyik szürkécske volt, a másik
meg példázta a mezei nyúl ősét. Akkor is csoda volt, mert a
gyerekek eredetiben láthatták az igazi nyulak hosszú füleit, rövid farkukat, és az örökmozgó orrukat bajuszukkal. Bámulva
szemlélték, hogyan esznek, riadalmukban hogyan lapulnak,
zajra hogyan hegyezik füleiket.
A fiatal édesanya rögtön okította őket: mit esznek, mit nem,
és a megvigyázásuk mennyire fontos.
A nagymama sóhajtott, mert előre tudta, hogy a nyulak gondozása majd az övé lesz.
A húsvéti sok új játék, a terített asztal és a rokoni viszontlátás örömei között már-már felejtődött a két vendégjószág léte.
Azonban a nagydoboz felől érkező kaparó hangok jelezték a
nyúltestvérek táplálkozási ingereit.
– Ugye, édesanyám, adsz nekik enni, és gondoskodsz róluk,
amíg mi két napig rokoni látogatáson leszünk a családunkkal?
– hangzott a doktornőtől a kérés anyjához.
Lehet ennek a kérdés-kérésnek ellenállni? Ugye, nem!
– Két nap nem a világ! – sóhajtott biztatva önmagát az anya.
Így kerültek a nyúltestvérek a nagymama felügyelete alá.
Az első nap félidejében, amint a száraz takarmányt eléjük
szórta, elgondolkodott felettük.
– Szegény jószágok, mindig dobozban! Találok én nektek
jobb helyet a házban, ahol ugrándozhattok. Ott fönt az erkélyemen fájintos helyet kerítek el nektek. Még füvet is szedek a
kertből friss csemegének. Legyen nektek is szép húsvétotok!
A két nyulacska hosszú füleikkel boldogan hallgatta a csodás
tervet.
Az ígéret megvalósult. Elégedetten szemlélte művét a nagymama, miközben az elkerített helyen boldogan, hálából bemutatták futótudományukat a nyúlfiúk, pihenőjükben meg vígan
ették a friss füvet.
Ez a megvalósított terve az állatok felé jószívűségéről tett tanúbizonyságot. Délután a kötelességtudata eszébe juttatta
nagymamának, hogy van-e ivóvizük a nyulaknak. Természete-
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sen a nyúludvar felé vette útját. Meghökkent. Hol vannak a nyulak? A karám üres. A két nagy, doboz közti szerény rés arról
árulkodott, hogy lakói erkélyt látni mentek. Ijedten keresgélte
őket. A szürkécske az üres virágcserepek mögött hűsölt, a rőt
barna nyulacska pedig a nagy kerek virágtartó mögött lapult.
– Ej, a teremburáját! – kanyarította el a nyúlőr kitörő mérgét
érzékeltetve. Mars a helyetekre! Rendezte rögtön nyakuknál
fogva a hunyókat. Jöhet a karámmagasítás. Úgy is lett. A karám falát megmagasította, a bogyókkal teleszórt füvet összeseperte, és ekkor vette észre a frissen ültetett árvácskája lehorgasztott fejét.
– Szent Isten! – csapta össze kezeit. – Ezek elrágták a szárát.
De a muskátli is mellette szomorkodott. – Micsoda pákosztos
társaság! Nem szégyellitek magatokat? Én mindent előteremtek nektek, hogy jó húsvétotok legyen, ti pedig megrágjátok a
virágaimat? – dohogott hangosan.
A nyúlfiúk megszeppenve hallgatták a hátsó sarokban. Jóba
is foglalták magukat a következő nap alkonyatáig. Akkor
azonban újból erkélyt látni mentek. Megkóstolták a még számukra ismeretlen virágok leveleit és szárait. Csemegének vígan lerágták a fiatal hajtásokat, sőt, fogadásból két tüskesor
között szép, mély rágásárkokat produkáltak a nagy kaktuszon.
Mikor mindezeket a nagymama meglátta, a szívéhez kapott és
leült.
– Na, ti aztán elrendeztétek a virágaimat! Húsvéti meglepetés! Nekem! Most már tudom, milyen katasztrófát jelentett
Ausztráliának a betelepített nyulak elszaporodása! Megálljatok! Vissza a nagy, sötét dobozba! A nyulak ijedten dobogó
szívvel lapultak egymás mellé. Ekkor a nagymamának merész
ötlete támadt.
– A gyermekeimet is nevelni kell, hiába már komoly felnőttek – töprengett magában. – Miért csak én szenvedjem a vendégnyulak garázdálkodását? Nekik is van erkélyük egy szinttel
lejjebb. Gyerünk, le velük!
Így kerültek napnyugtakor a nyúlfiak egy szinttel lejjebb az
erkélyre. Biztos, ami biztos! A doboztető téglával való leterhe-
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lése elejét veszi sétafikálási kedvüknek – vélekedett a nyúlőr,
mikor befejezte az áttelepítést.
A két vendégnyúl kora reggel nagyon megéhezett. A foguk is
mintha nőtt volna, ezért közösen foguk köszörüléséhez kezdtek. Mellettük volt a doboz sarka, elég kemény volt az anyaga,
ezért éppen megfelelt erre a célra. Nagyot szippantottak a friss
levegőn, mikor kibújva a dobozból széttekintettek az új erkélyen. Vígan kergetőztek a nagy virágcserepek között. Hallgatták szusszanás nélkül, amint a korai autóbusz elzümmög a ház
előtt, és vágyakozva néztek le a kerti fűre. A nagy kergetőzés
végén még egy világlátó terv megvalósításába kezdtek.
A nagymamát másnap asszonylánya kétségbeejtő kiáltása ébresztette.
– Édesanyám! Hol vannak a kölcsön nyulak?
– Hogy? Mi? Eltűntek a nyulak? Az lehetetlen! Biztos elbújtak.
– Nem találjuk sehol őket. Segíts megkeresni!
Keresték is csőstül, de a két nyúl nem került elő. Tűvé tették
az erkély minden zegét-zugát. Hiába. Értetlenül álltak. A nagymamának egy icikepicike sejtése támadt. Odaballagott a szomszéd erkélyét elválasztó vastag léchez, és a rejtély megoldódott.
Az oldalra billent léc szótlanul, de mutatta a világgá ment nyulak útját.
A szomszéddal való kellemetlen telefonbeszélgetés, magyarázkodás, csodálkozás előzte meg a reggeli nyúlvadászatot.
Már hetet kongatott a falióra, mire a tapsifülesek ott rugdalóztak a szomszéd kezében. Mindezen cseppet sem lehetett csodálkozni, hiszen a szomszéd erkélye maga volt a virágcsodák
kiállítóhelye.
– Ide többé nem jön nyúl! – jelentette ki az apró gyerekek
apja zord hangon. Az anyjuk megszeppenve mentegetőzött a
szomszéd előtt.
– Pedig a ti virágaitokat nem is rágták meg úgy, mint az
enyémeket! – toldta hozzá csendes megállapítását a nagymama.
– Nem volt idejük hozzá! – nevetett a szomszéd.
A nyulak csillogó szemekkel hallva a szomszédnak címzett
köszönő szavakat, lapultak a doboz alján. Mikor csend lett és
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elkezdett finoman hintázni velük a doboz, elégedetten szuszszantva egymásra kacsintottak.
– De jó húsvétunk volt! Nem díszelegtünk pecsenyeként tálon, világot láttunk, erkélyeket, szomszédot, sőt, adódott nekünk gyomrunk számára friss fű, meg virágcsemege. Ilyen
vendégségbe máskor is elmegyünk!
Ebben a pillanatban – bizonyára büntetésből pákosztosságukért – keményen összekoccant a fejük. A kisgyerekek apja
mérgesen hajította a dobozt nyulastól autójuk csomagtartójába,
és elindult velük vissza, előző otthonuk felé.

Bornemisza Attila: Éppen húsvétkor történt
Kihasítva magunkból a kínt:
Azt, ami fáj,
Elmerülni a Balaton
Áradó zokogásaiban,
A jegenyefák égre vetített örömében,
Hogy mindenütt ott találjon tudatom:
A rejtett-örömű bánat
Felhők égre karcolt jelei közt.
Mindenütt te magasodsz!
A tájkép arculatán,
Szerénységed a tihanyi hegy büszkesége,
Öntudatlan tudatossága a szónak:
Szíved áhítatos, piros ünnep, húsvét,
A nélküled-vigíliák beteljesülése.
Ilyenkor szép szavú madarak ülnek
A közeli fákra.
Emlékszem, húsvét volt, amikor
keresztre feszült a Megváltó, s
A Balaton árva hullámai teérted zokogtak,
s böjt utáni szerelem feszült a tájra, az árva keresztek sírtak, szelídültek,
És egyetlen Dalt csiviteltek a fecskék szüntelenül:
Hogy nagyon S z e r e t l e k…
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Klotz Mária: Nagyhéti körkép
Virágvasárnap
barkával a kezünkben
megyünk a templomba
barkaszentelésre,
Jézusnak
a zsidó húsvét ünnepére
Jeruzsálembe szamárháton
vonulásának emlékére,
hogy ne hozzon semmi rontást
otthoni fészkünkre.
A tanítás szerint
ünneplő tömeg fogadta őt pálmaággal,
a béke jelképével,
kellő magasztossággal.
A főpapok féltették hatalmukat,
ezért cselt eszeltek ki:
Júdás árulását szánták neki.
Úgy is lett.
De hogyan győzött az élet a halál felett?
Nagyhétfőn
Jézus megátkozta a kiszáradt fügefát,
Mária olajjal kente meg az Úr lábát.
Nagykedden
látnoki módon kinyilatkozta:
Júdás elárulja, Péter megtagadja őt,
így ekképp jövendölt:
„Bizony mondom néktek, tiközületek egy elárul engem.”
Kegyetlen!
Nagyszerdán
Júdás harminc ezüstért eladta,
jaj, micsoda legalja!
Nagycsütörtökön,
az utolsó vacsorán
Jézus kenyérrel kínálta tanítványait, így mondta:
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„Vegyétek, ez az én testem”,
és bort is töltött, így nyilatkozta:
„Igyatok ebből, mert ez az én vérem.”
Ezen az esten a feltámadásról is szavalt,
majd tanítványaival a Getsemáné-kertbe haladt,
végül szorongásaival egyedül maradt.
Júdás fegyveresek kíséretében itt találta,
csókkal Jézust elárulta,
tanítványa, Péter háromszor megtagadta.
Az Úr jövendölve tudatta:
Isten jobbján ül majd a mennyekben,
fiaként a végtelenben.
Elfogták, főpap elé vezették,
szavait istenkáromlásnak tekintették,
halálos ítélettel büntették.
Zöldcsütörtökön a harangok Rómába mennek,
a fiúk kereplőkkel rázzák fel a csendet,
ilyenkor zöldfélét eszünk, zöldhagymát, salátát,
sóskát, parajt, medvehagyma-pogácsát.
A vendégszeretet jelképe, a lábmosás is megtörténik,
a Szentatya rabok lábát mosta idén is.
Nagypénteknek
reggelén
Júdea római helytartója, Poncius Pilátus elé vitték,
hogy keresztre feszítsék.
Jézust bíborköpenybe öltöztették,
fejét töviskoszorúval övezték,
kezébe nádszálat nyomtak, és így gúnyolták:
„Íme, a zsidók királya!”
Tényleg halál várt rája.
Kereszttel a vállán a Golgota-hegyre indult,
vesztébe fordult,
kezeit megszögelték,
fakeresztre feszítették.
„Miért nem szabadítja meg magát?” – kérdezték,
de ő feláldozta életét, kereszthalált halt értünk,
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emberekért.
Jézus ruháit katonák, őrök kisorsolták,
leköpködték, kigúnyolták,
halálakor az oltárkárpit megrepedt,
a föld megnyílt,
a világ megremegett,
a megváltás felderengett.
Este egyik tanítványa
a testét elvitte,
sírja elé követ görgetett,
a főpapok őrökre bízták a halott testet.
Nagypéntek ma is szigorú böjti nap,
húsnélküli étrend, csendes kálváriajárás,
stációk előtt keresztútjátszás,
emlékezés, együttérzés, gyászolás.
A harangok hallgatnak,
rezdül a lélek a letakart oltár alatt.
Nagyszombaton
Krisztus teste a földben feküdt,
fájdalmak után mély álomba szenderült.
Este „visszajönnek” a harangok Rómából,
újra konganak, torkaszakadtából
hírül adják, megváltás, remény a javából.
Este körmenetet tartanak, új tüzet gyújtanak,
az oltárok ismét virágdíszt kapnak.
Húsvétvasárnap
három asszony és Mária
a sírhoz mentek,
de ott holttestre már nem leltek,
a sír földindulás útján föltárult,
angyal hozta a hírt:
Jézus nincs már ott, mennybe ment,
feltámadt.
Érzed te is?
Élet győzött a halál felett!
Manapság sok helyen magas hegy tetején
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várják a napfelkeltét,
még harmatot is ott szednek,
nedvességétől megtisztulást remélnek.
A feltámadási körmenettel lezárul a negyvennapos böjt,
kitisztul, újjáéled a test a mérgek fölött,
sonka mellé tojást, tormát, retket, krumplisalátát fogyasztanak,
de húsvéti báránysült is része az ünnepi díszes asztalnak.
Húsvéthétfőn
locsolkodásé a főszerep,
finom kölnivízzel spriccelik le
fiúk a lányokat,
nehogy elhervadjanak,
ajándékba piros tojást kapnak.
Emmausz-járás is szokássá vált,
a hegyoldalban Echo kiált.
Tavasz, jó idő kicsit-nagyot a természetbe csalogat,
lelkünk vidáman dalolgat.
Elmúlt a fájdalom,
megmenekültünk.
Krisztus szenvedéstörténete véget ért,
életünk tovább kísér.

Kristófné Vidók Margit: Húsvéti apevák
Vér
csorog
kereszten,
hitet hirdet
töviskoszorú.
A
zengő
harangszó
oly’ tisztán hull
öröm csendjébe!
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Szeles György: Versike a locsolóról
Van nekem egy locsolóm,
Soha ki nem szárad,
Legfeljebb a locsolásban
Időnként elfárad.
Locsol reggel, locsol este,
Locsol néha éjjel,
Attól függ, hogy hol a beste,
És ki mit rak széjjel!
A kölnivíz különbözik,
Mi belőle árad!

Balogh Bottyán: A templom előtt
A cipőmet nézegettem, vizsgálgattam. Sáros volt és kopott.
Eljárt felette az idő. Végignéztem az ingemen és a lyukas nadrágomon, majd elkezdtem csóválni a fejemet.
– Nem mehetek be így! – parancsoltam magamra, amiközben
álltam a falu egyetlen temploma előtt. Az utca ritkán volt
olyan üres, mint ezen a kora tavaszi reggelen, csendesen rejtegette a madarak dalait és emlékeit. Leültem egy padra, rágyújtottam. Ahogy távolodott a szivarfüst a tüdőmből, úgy távolodtam a gondolattól, hogy beosonjak a szent épületbe. Eldöntöttem, a szabadban fogok imádkozni. Behunytam a szememet, majd hálát adtam, kértem, gyóntam, és könyörögtem a
Teremtőhöz. Ezután fokozatosan engedtem vissza a fényt a
szemem világába. Újjáéledt nyugalommal vettem észre, hogy
egy idős úr ült le mellém a padra, amíg én imádkoztam. Az
idős úr a Nagyapám volt, akinek lelke húsz évvel ezelőtt költözött a túlvilágra. Szeretettel találkozott tekintetünk, majd újra lehunytam a szememet. Talán el is aludtam. Arra ébredtem,
hogy a Nap melege simogatja homlokomat. Nagyapám nem
volt már velem, mintha nem is ő, csak egy szellem ült volna le
mellém az imént. Pedig ő volt az. Ajándékként küldte őt Isten.
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Ajándékként, ami azt hirdette, hogy a halandóság nem büntetés, és a feltámadás nem mítosz. Ez az élmény bizonyossá tette
a bizonytalanságomat, és hitté a hitetlenkedésemet.
Azóta minden évben húsvét előtt újra és újra megpróbálok
bemenni Isten házába. Van, hogy sikerrel járok, de van, hogy
méltatlannak találom magam rá. A böjt időszaka minden évben átformál, alakítja emberségemet, igaz tükör elé állít.

Szakály Szilvia: Boldog varázs
Mily tavaszi zsongás,
Rügyeznek a fák,
Vígan dalol a kismadár,
Mély téli álmából
Ébredez a nagyvilág!
Átélhetjük az ISTENI csodát,
Feltámadt KRISZTUS!
Jelezve, hogy hív.
Téged is vár!
Meghalt értünk
Keresztre feszítve,
Harmadnapra feltámadt,
Fent van a mennyekben!
Valóban feltámadt!
Bebizonyosodott!
A torinói halotti lepel
Is erre ad okot!
Virágillat árassza el
Otthonunk minden zugát,
Boldogan ünnepeljük
Húsvét vasárnapját!
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Az ünnepi asztalnál
Ott van velünk,
Láthatatlanul is
Fogja a kezünk.
Velünk van nappal,
S ha lecsukjuk szemünk,
S nem vár tőlünk semmit,
Csak hogy higgyünk,
S csak a jót tegyük!
Zöld mezők,
Sárga nárcisz, tulipán,
Ragyogó, tiszta kék égbolt,
Szívünk megnyílt,
Újabb csodákra vár,
Hisz bennünk él
A hittel átitatott boldog varázs!

Klotz Mária: Húsvétra várva
Ilyenkor, amikor a napocska is a természetbe csalogat bennünket, jobb a kedvünk, imádjuk a tavaszt. Reggelente madárcsicsergésre ébredünk, már rügyeznek a fák, kikandikálnak a
virágok is. A barka mellé a vázába aranyeső, tulipán kerül.
Örömmel várjuk a húsvétot, gyermekek a nyuszit. Mindenben
fellelhető az élet, a természet újjászületése. Az áprilisi bolondozások mellett néha záporok zavarnak meg bennünket, de
nem bánjuk, mert tudjuk: „a tavaszi zápor fűszere a földnek”.
A nagyböjti időszak utolsó hetében talán sikerül a lehetetlen:
„Most nem sietek, most nem rohanok, most nem tervezek, most
nem akarok, most nem teszek semmit sem, csak engedem, hogy
szeressen az Isten.” Túrmezei Erzsébet szép soraiban, benne van
a feltámadás misztikuma. Jézus Krisztus nagycsütörtökön még
együtt vacsorázott az apostolokkal, majd nagypénteken életét adta
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érettünk: „Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül...” – ahogy ismerjük az apostoli hitvallásból.
A negyvennapos böjt időszaka hamvazószerdától vette kezdetét és húsvétig tart. „Ember, emlékezz rá, hogy porból vagy
és porrá leszel” – gondolattal a homlokunkra hamuból keresztet rajzolt a pap. Az utolsó hét, nagyhét virágvasárnappal kezdődik, e napon barkaágakkal megyünk a templomba, amelyeket megszentelnek, majd kiültetjük a csokrot a kiskertbe.
Nagycsütörtökön, zöldcsütörtökön a Rómába ment harangokat
a fiúk kereplőkkel helyettesítik. Az étrendbe e napon valamilyen zöldet iktatunk, spenótot, sóskát, vagy salátát. Este a
templomban megemlékezünk az utolsó vacsoráról. Nagypéntek Jézus kereszthalálának napja. Ezen nap délutánján a kálváriadombokra vonulunk, felelevenítjük keresztvitelének útját.
A templomokban az oltárokat letakarják. Nagyszombat a feltámadás jegyében zajlik. Az esti, vagy helyenként a másnap
délelőtti körmenet azt adja hírül, hogy Jézus feltámadott. Este
„visszajönnek” a harangok Rómából. A feltámadás napja húsvétvasárnap. Ételekkel is készülünk az ünnepre, tojásokat hímezünk, sonkát főzünk, krumplisalátát szervírozunk, kalácsot
sütünk. A húsvéti hímes tojás a hétfői locsoláshoz tartozik.
Az ételekből a körmenet után lehet fogyasztani – sok-sok
zölddel, retekkel, újhagymával, tormával –, ugyanis akkorra
zárul le a negyvennapos böjt.
A feltámadás is az újjászületést kínálja nekünk. Éljünk vele!
Szeressük egymást, legyünk jobbak, vidámabbak, boldogabbak!

Nagy János: Nagyhét
(1)
mert a szívek őrzik,
nem szavak
s nem akar lenni más,
csak egy
benned és csak általad –
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(2)
te értelmet és fényt adsz
minden napnak, megtalálsz,
én megtalállak –
csak létezel –
adsz, s megtanítasz adni,
bátorítást, mosolyt, hitet,
benne a semmit és a mindent –
s bár nem hirdetlek fennen, hangos szóval,
mégis árnyék akarok lenni –
ha nem vagy velem,
világtalanná válik ez az éjszaka
(3)
magam úgy tudom,
hogy tudlak téged,
bár nem lát szemem,
ez a puszta lélek,
mint kongó harang
ebben a csendben –
őrzöl hűségesen,
mert én vagyok az út,
s alattad a kereszt
(4)
a test és a lélek ruhája
semmivé szakad hirtelen,
így lesz önmagából kizárt,
már semmit nem ér, az értelem –
lét s a jelenlét hiánya,
a mindenség maga,
kapaszkodom mélyülő gyökerekkel,
ő bennem a híd, s ki vagyok én –
a hídnak melyik oldala
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(5)
Ő
most
egymaga van,
teste lehúzza a keresztet,
távolról
jött,
s itt
maradt –
egy kitaszított
jaj
verte
élet –
(6)
van, akit felszentel
ez az éjfekete csillag,
csak kósza szél libben –
de ki voltam egykor,
és most nem vagyok már –
a kereszten
boldogan ott

Klotz Mária: Piros tojásra vágyom
Piros tojásra vágyom,
ezért azt kívánom,
még ma kapjak egyet,
amelyet a nagyleányka díszített.
Nem kívánom ingyen,
meglocsollak, kincsem,
még puszit is adok orcádra,
viruljon ki a tavasz csodálatára!
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Szeles György: Húsvéti locsolói gondolatok
Egy tojásra hullott Krisztus urunk vére,
Piros tojás ezért a locsoló bére.
De szimbólumhalmaz lett ez a hagyomány,
Szerelem árad a tradíció nyomán.
Legénytől megkérdik: egy kis italt kér-e?

Csép Rózsika: Húsvét régen
Mikor korsó járt a kútra,
S a gémeskút kiszolgálta,
Élt a vidék hagyománya,
Vödör víz járt locsolásra.
Minden húsvét másodnapján,
Lányos házak kapujánál
Megálltak a szép legények,
Lányok szíve majd szétrepedt.
Tornác mögül leskelődtek,
Jönnek-e már a legények?
Ünneplőben várták őket,
Díszes pántlikákat tűztek.
Szép szobában az asztalon,
Megterítve, kalács tálon,
Sütemények, bor, pálinka,
Versért járt a csók is néha.
Az udvaron folytatódott,
Telt a vödör, körbeforgott,
Lett is hangos sivalkodás,
Vidám móka és kacagás.
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E hagyomány jó célt szolgált,
Kinézhette fiú a lányt,
Lány is kicsit kacérkodott,
Tojás mellé csókot adott.

Klotz Mária: Merengés a kálvárián
Egy közeli, halk hang hívott,
selymes dallamot suttogott,
s először reszketve féltem,
majd egyből megértettem,
a fenséges Jóisten üzent:
ne félj, örülj gyermekem,
ó, hallgass meg, újra élj,
bennem örökké remélj!
Megmentett a fájdalomtól, az örökké síró bánattól,
kedvesen rám mosolygott, áldott kegyelmet osztott,
glóriával segített rajtam, előtte jaj, majd meghaltam,
dagadt a lelkem, újra hittem, jobb életet reméltem.
Rögös volt a poros, hosszú út,
mély, mint egy kiszáradt kút,
hófehér stációkon a kálvárián,
a kínzó, keresztutas golgotán,
s távolról megcsillant a fény,
huncutul lebegett a remény,
hála, hirtelen megérkeztem,
az isteni jósággal ölelkeztem.
Egy áldott sors hurcol tovább,
kék ég megmutatja mosolyát,
ha eljön az idő, majd odavezet,
ahol fény a lélekkel összeremeg,
kegyelem visz a mennyei hazába,
hova mindenki kerül egymagában,
amikor küzdő földi létem véget ér,
öröm, béke tölt el végső végzetként.
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Nagy János: A vigaszra várva
(tisztelgés a Mesterek előtt)
holnapra simára koptatom az imáim sorozatát,
maradok pedig itt ebben az éjben,
ahol tisztázatlan minden szó,
mozdulat és érintés –
egyre vastagabb ez a csend,
bennem beszélő jelen van,
ajtót nyitok rád ebben a világban –
egyszer már harminc ezüstért eladtalak,
csupa csodálkozás volt szemedben,
s nincsen határ, hogy megtaláljalak,
mikor keresnélek –
hosszú napok és tárgyak osonnak közénk,
a meztelen égre,
magammal cipellek, Mester,
ha nem is tudom,
s a nyugtalan szavak helyén
csak a szél süvít,
míg én elnémulok –
évek jöttek,
éjszakák és nappalok,
ahogy kerestem benned a vigaszt,
azt idézhetetlent,
én ablak leszek feléd,
hogy újra lássalak
a megtalált úton –
már semmi sem bánt,
a te szökevényed vagyok,
átölel a fény,
majd holnap rád borulok,
s székem egyszer majd üresen tátong –
egy cédrus öleli át ezt a csillagot
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Szeles György: Húsvéti gondolat
Feloldozást hoz az ünnepi húsvét,
Mindarra, amit a felhevült hús vét
A mindennapi élet medersodrában,
Orvul halászgatva a zavarosodásban.
Mert mi marad az ember? Gyarló hús-vér!

Kutasi Horváth Katalin: Húsvét táján
A lelkembe maró szavak
Éppúgy, mint az ártatlan
Jézus-testbe vert szögek,
Gyilkosommá lesznek. Írok.
Olvastok? Feltámadhatok.

Czégény Nagy Erzsébet: Monológ a reményhez
Nem halhatnak meg reményeim,
mert nélkülük komor, kiszáradt fa vagyok,
mely hiába bizakodik a tavaszban,
s még emlékszik az érett gyümölcs
zamatos illatára, de ágait a korhadás
marka fojtogatja, s szemérmetlen
csupaszsága elijeszti a fészkelni
akaró szelíd galambokat.
Ne a szomorúság könnyét igya a föld!
Jöjj hát, szivárványos reménység,
adj táplálékot gyökereimnek,
hogy újra virágba borulhassak!
***
Kortárs Magyar Irodalom oldal a Facebookon:
http://www.facebook.com/kortars.magyar
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