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Bemutatkozás 
 

Az írás – azon túl, hogy családi  „ereklye” – egy egészen sajátos 

belső világot nyújt  számomra. A szavak és a gondolatok formációi 

filmszerűen láttatva  hozzák elő azokat a mély emlékeket, amelyek 

megosztva az olvasóval egyesülhetnek érzelmekkel, örömökkel,  

indulatokkal, de mindig meghatározó az a tudattalan 

impresszivitás, ami egyszerűségében tiszta. Ezért nem befolyá-

solnak irányzatok és sémák költői világomban.  

Munkáimra a szépség iránti elfogulatlan törekvés a jellemző, olyan  

szépség iránt, ami  emberközeli. 

Az alkotó járja finom birodalmát, melynek döngő aranykapui 

elzárattak a durva szavaktól, a sivár érzésektől, mindentől, ami 

megalázza a lelket. Tisztán és logikusan, anyanyelv kincses szavai-

val leírni a drámát, hogy összebékítsen égit és földit, hogy távol 

legyen minden vendettától az Istenség ellen, melyet szeretne sze-

retni, néha dicsér, de nem bírál, inkább könyörög, mint az alázatos. 

Verseim hűs kutak, hol a lenti homályban aranyhalak néma csapa-

ta cikkan, hol megvillan a szent napkorong, Ámon Ré fejedelmi 

arca.  Olyan mezőkre, melyek álmaimban lényem legmélyén alsza-

nak, hogy az ébredés legyen, ha lehet harmatgyöngy és egy isme-

retlen pillangó röpte... 

Egész életem hivatásként is a könyvekhez kötődik, ezért még 

kritikusabb és igényesebb, egyben nehezebb is megszólalni, mert 

olyan sokirányú és nagy volumenű ma a szépirodalom és költészet, 

ami jelenleg itthon szemlélődésre késztet. 
 

A Barátok Verslista számomra azt a humánumot mutatta meg – e 

rövid idő alatt – ahol harmóniában van az ember és a művészet.  
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Csillag a Földön 
 

A hosszú repülőút a végéhez közeledik. Dóra és Balázs éveken át álmo-

dozott erről a pillanatról.  

Lenn, hatalmas síkságok, szántóföldek barázdái, apró háztetők. Erdők 

sűrűjéből előbukkan a Duna halvány körvonala. Balázsnak kicsit erőseb-

bek ujjai szorítása, szaporább szívük dobbanása. A bárányfelhők mö-

gött már bontja aranyló sugarait a Nap. Előttük a haza, ahol születtek. 

Itthon vannak, újra itthon. Pontban hét órakor kigyúlnak a fények az 

Operában. Különleges hangverseny ez a mai. Balázs első magyarországi 

bemutatkozása. Dóra megilletődve lép a márvány lépcsőkre. Mozdulatá-

ban harmónia, szívében boldogság. Pompa és ragyogás. Édes parfümök 

keverednek izgalmas fanyar illatokkal. Az óriási kristálycsillár színei 

szivárványként táncolnak a párnás székek mélyvörös bársonyán. Balázs 

óvatosan kézbe veszi az öltöző asztalán lévő képet, majd finoman a szí-

véhez szorítja. Az arc, él! Mélytüzű tekintetének sugárzó érzelmi gaz-

dagsága, jóság és kedvesség. Ő Dóra, imádott felesége! Csillag a Földön. 

Szenvedélyes szerelme csupa üzenet: Neked születtem.  

A várakozás meghitt perceiben Dóra visszagondol a napra, mikor elő-

ször megpillantotta Balázst. A háború sebe még ott lapult a tudata mé-

lyén. Azért már látni derűs, néha mosolygós arcokat az utcán. Lassan 

éled a város. Az évszázados épület, ahol éltek, félig romos, félig épség-

ben maradt. Azon a téli reggelen is, mint az év minden napján, a szenes-

ember az ajtó elé rak egy fahasábot, kimér hozzá egy-egy kanna sze-

net. A saroklakásból egyenletes varrógép kattogás, szinte éjjel nappal. 

Szemközt nyitja ablakát a kedves néni, máris lendül a keze üdvözlésre. 

Arrébb, csinos szőke lány, szája elé tett kézzel meséli titkos kalandja-

it. Az egyik lakásból pingpongozó fiúk önfeledt nevetése. Szereti ezt a 

házat,jóleső érzéssel, hirtelen mozdulattal kinyitja lakásuk ajtaját, de 

azonnal meg is torpan. Papa áll előtte egy sápadt, vézna fiúval, szemé-

ben leírhatatlan félelem. Dóra kislányom, bemutatom Balázst, mától ve-

lünk fog élni. - mondta Papa és bíztató, szeretetteljes mozdulattal 

megsimogatta a riadt fiút. E naptól lett életük egy, és elválaszthatat-

lan. A mindennapi élet küzdelmei, félelmek, a házkutatások borzalmai, a 
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kivándorlás izgalmai, a hosszú telek, balzsamos virágillatú tavaszok, s az 

a felejthetetlen nyár; ébredő szerelmük bódult kábulata. Rozsdabarna 

őszi hajnalon csókok, ölelések. A vágy és a beteljesülés csodája. Egy-

másba fonódó fájdalmuk gyermekük sírjánál. A suttogó hangfoszlányok 

csenddé szelídülnek, amikor kialszanak a fények. A zongora hosszú ár-

nyéka egybeolvad Balázs magas, karcsú alakjával. A szolidan elegáns 

fény megvilágítja nemesen szép arcát. Szelíd mosollyal meghajol. Dóra 

szíve beleremeg, ahogy tekintetét a pódiumra emeli. Egybeolvadt pillan-

tásukból visszatükröződik lényük szépsége, szerelem és szeretet tüze 

ég szemükben. Boldog kiválasztottak ők. A felhangzó taps lezárja e bű-

vös pillanatot. Balázs átszellemülten hajol a zongora fölé, s mindent be-

tölt a zene katartikus szépsége. Az utolsó akkord után, tekintetük is-

mét találkozik. Átjárja lényüket az Isteni adomány, egymás iránt ér-

zett olthatatlan szeretetük és szerelmük. 

 

 

Chaumont 
 

A Teremtés misztériumában, alpesi csúcsok kristályfehérjében holtak 

arcait kutatja a tekintet - találkozást, - a kékségben eggyé vált eget és 

vizet, az életet adó tisztaságot; messzeség titkait, a csend hangjait a 

Napban.  

Távolban apró házak és templomok, hol talán most harang szól. Elnémul 

a lélek, erősödnek az érzékek e szentségben. Igézet: Isten e földi 

fényben. Képzelet és valóság, szívedben gyöngéd szeretet, titkaiban 

édes illatok, szabadság. Itt az emberi méltóság része a világnak.  

Szemünkben meghatottság és féltés, a jelenért, az életért, mindenért, 

e percért, egymásért, a holnapért. Csend, s valami közeli és távoli ra-

gyogásban, a végtelenség örökében lélegzetvisszafojtva állunk.  

Valahol Keleten erdők égnek, fájdalom és könyörtelenség szigorában 

dúlt életek, falakba süppedt némaság. Tehetetlen közöny bénítja az 

embert.  

Most nem érhet el a félelem, még tart a pillanat szentsége, a kegyelem, 

a remény. 
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Búcsúpillanat I. 
 

A csönd szelíden körülvesz, mint a távoli tenger halk moraja, éppen 

csak érinti a sziklákat. 

A hangod még úgy cseng fülemben, ahogy a gyermekek ujjai érintik a 

súlyos barna tölgyajtón a mezuzát. A füvön árnyat vet a behatoló 

menórafény halk ígérete. A mangó édes levében fürdenek a méhek, ze-

néjük beterít, akár a fájdalom. A darabokra tört pohár szétgurul, mint 

a hamis ígéret. Téged még ölel az álom varázsa. Otthon mindent beborít 

a hó áldott tisztasága. 

Menekülök az elérhetetlen holnaptól. 

 

 

Búcsúpillanat II. 
 

Az éjszakai sötétben pasaréti villákat lassan beborítja a hó. 

Kapaszkodom a fényeikbe, de nem fogadnak be. 

A szitáló hóesésben lépteim nyomai - múltam és jelenem. 

Szempillámon a sűrű hópelyhek árnyként védik zokogó lelkemet. 

A néma csöndben átölelem a fát, mely hívogatóan közeledik felém, 

ágain a sűrű hó elém varázsolja a felbukkanó csillagokat. 

Nedves törzsének kérgei belesimulnak szívembe. 

Szorítom, mint az elveszett boldogságot.  

Anyám! Mit érezhettél, mikor születtem? 

Látom, de inkább érzékelem az ágak között felcsillanó, szikrázó fényeket. 

Előttem van teljes pompájában a Királyi Vár. 

Mint a fájdalom méltósága. 

 

 

Barátnők 
 

A gyermekkor oly gyorsan tovaszáll. Észrevétlenül hordozzuk az emlé-

keket egy-egy mozdulatban, tekintetben, érintésben.Adrienn és Klára 

barátsága a nagy eperfa alatt kezdődött azon a forró nyári napon, ami-
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kor „eperevő” versenyt rendezett a gyereksereg. Holtversenyben győz-

tek. Vidám kacagásuktól volt hangos az utca. E naptól elválaszthatatlan 

barátnők lettek. Hűségesen kísérték egymást a délutáni különórákra, 

várták egymást az iskola kapujában. 

Minden napnak meg volt a maga szertartása. Kláriéknál mindig várta 

őket a finom ebéd, körülvette őket a szerény otthon melege, órákig áb-

rándoztak a lugas hűvösében, vagy a fűben fekve várták, hogy történjen 

velük valami csoda. Téli estéken a cserépkályha kellemes duruzsolása 

mellett írták naplóikat. Kimeríthetetlen témájuk a felnőttek titokzatos 

világa volt. Klára számára Adrienn otthona volt maga a csoda. Mindig 

végigsiklott a keze az ebédlő faragott alakjain. Óvatosan nyitotta ki a 

szalon ablakait, a fényben még nemesebb volt a bronzszobor bájos alak-

ja. Félve nyomta az orrát a nagy könyvszekrény üvegfalához. Arcukat 

megvilágította a nagy lámpa sárgás aranyfénye, ahogy remegő kézzel la-

pozták a tiltott könyveket. Itt volt fürdőszoba és televízió is. Órákig 

próbálták Anyácska ruháit, utánozva mozdulatait, egymást átölelve a 

nagy halom ruha felett. Eszeveszett gyorsasággal tüntettek el a nyo-

mokat, mire fordult a kulcs a zárban, példás rend volt a szobában, de 

cinkos pillantásukban ott ragyogott a varázslat. Elszaladtak az évek 

sok-sok együtt megélt élménnyel.Sorsuk úgy alakult, hogy egy világ vá-

lasztotta őket el egymástól, de gondolatban gyakran együtt voltak, lel-

kükben találkoztak. Adriennt szép család vette körül. Színes, nyüzsgő 

életet élt, nagy karriert futott be, számtalan érdekes ember vette kö-

rül. Klára egyedül élt, de nem magányosan, gyakran meglátogatták bará-

tai, szelídsége és nyugalma mindenkit levett a lábáról. Munkája volt a 

szenvedélye és még valami: megteremteni a gyermekkorában hőn vá-

gyott otthont. Az álma valóra vált. Háza végében kedves kis patak 

csordogált, kertjében az év minden szakában nyílt valamilyen virág. Té-

len a melegházban a szebbnél szebb orchideák. Szolid elegáns harmónia 

vette körül. Boldogan pihentette tekintetét szőnyegei mesevilágán. Lá-

gyan megsimogatta kedvenc képét, Madonna a gyermekével. Szinte 

életre kelt a szívében a látvány. Kedves porcelánjainak finom vonala 

visszaverődött a széles üvegasztalon. Mindig felfedezett valami számá-

ra kedves szép darabot lakásában. Gyakran megszólalt keze alatt az 
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ódon pianínó sercegő, édes hangja. Kedves könyvei megidézték a múltat. 

A kecses francia szekreter fiókjában lapultak a kincset érő levelek Ad-

rienntől. Szinte minden nap megnézte a több tucat képet életükről. Ez 

jelentette számára a földöntúli boldogságot.Ma különösen lázas izga-

lommal nézett körül kedves birodalmában, készült a nagy találkozásra. 

Adriennt évek óta nem látta. Utolsó simítások a vendégszobán. A hófe-

hér selyem ágyneműn frissen vágott rózsa a kertből. Kellemesen bódító 

virágillat áradt a szobában. Az első közös képük szép mahagóni keret-

ben. A szeretet harmóniája - akárhova nézett. Megnyugtatta a látvány, 

már látta maga előtt Adrienn elismerő tekintetét. Nagyot dobbant a 

szíve a csengőszóra. Ott állt előtte az imádott lány, teljes szépségé-

ben, összetéveszthetetlen királynői méltósággal. Máris ölelték egymást, 

ekkor a földön koppant valami. Azt hitte, nem hisz a szemének. Egy fe-

hér bot volt az. 
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Emlékezz 
 

Fogtad a kezem, 

s nem tudtam milyen ez a nap. 

Talán templomcsendű vasárnap, 

vagy éppen sötétfényű szombat est? 

Arcunkra pergette az eső gyöngyeit, 

csak álltunk sorsunk gördülő kövein 

e mozdulatlan némaságban 

az ősz sárga aranyán, 

elomló vágyainkkal 

a percek hosszú csendjében, 

mint kinek kábult elméjén fény világlik, 

a fasorok gyűrött lombjain 

megpilledt a gondolat. 
  

[...] 
 

Elviszlek - szóltál halkan – 

ahol magunk teremtünk árnyakat, 
  

hazát, házat, álmot, világot, 

kábult éjszakákat, 

gyűrött hajnalokat, 

fényben fürdő Napot. 

 

 

Égi jel Édesanyámnak 
 

Ma már nem lázadok, 

olvadt lávaként zuhan a mélybe 

sorsom megkövült titka. 

Lelkem kérges szikláit gyémánttá csiszolja 

a tenger süvöltő szele. 

Végtelenjében eltűnnek szörnyei az éjnek, 

bűnök, ha gyermekemet nem jól szerettem. 
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Itt vagy Anyám - a feltámadásban -, 

emlékeink relikviái csillannak 

éjfekete csillagokban. 

Érezted kezem melegét, 

karodban tartottál, 

dúdoltál édes altatódalt, 

adtál szerelmet, áldást, boldogságot, 

ez itt a Földön volt... 
  

Álom maradt a vágy, 

- tudod, az üveggömb, - 

nem kaphattam meg soha, 

hulló pelyhein át nem láthattam 

angyalarcodat. 

Marad az alázat, az isteni akarat, 

mi elválaszt-összezár 

könnyben és örömben. 

Apám hamis, akár a hiú vágy, 

jeltelen. 

Apokalipszissé nő a fájdalom, 

hiányotok. 

Tiétek vagyok, halljátok? 
  

Távol a hegyek tavaszi zöldjében 

lelkem fele hallja az Agnus Deit - s vár... - 

hangtalan ezüstfénnyel... 

Köszönöm, hogy küldted őket, Anyám! 

 
 

Hanna 
 

A szűrt, hajnali fény finoman beszökik a félig nyitott spalettán, a máju-

si záporeső egyenletesen kopog az elavult rézpárkányon, tisztaságot 

ontva a földre. Hanna gyors mozdulatokkal, nesztelen léptekkel belép 

lánya szobájába. Bernadett barna, göndör haja szétomlik a hófehér 
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párnán, fiatalságának minden szépségével, édes-dús illatával. Csak sze-

mével simogatja... Előtte van legszebb kincse életének... A sóhaj mélyen 

megreked valahol ott a torka környékén. Csendben elhagyja a szobát. 

Sietve néz az órára, kapkodva megissza a kávét, elkészíti Bernadettnek 

a reggelit, s még odatesz egy esőáztatta, illatos nárciszt is a tálcára. 

Szinte rohanva éri el a buszt, amivel minden reggel indul a külvárosból 

az egyetem felé, immár közel 20 éve, ahol a konyhán dolgozik. 

 Kollégáival kölcsönösen tisztelik egymást, sőt, a tanárok és a diákok is 

mindig kedvesen köszönnek az örökké siető Hannának. Szeretik szor-

galmáért, udvarias, csendes zárkózott, finom egyéniségéért. Barátko-

zást visszautasít, így mindenki békén hagyja. Hanna számára a kora 

reggeli órákban a legnehezebb a munka. Halmokban a zöldségek, a 

krumpli és hagymahegyek várnak tisztításra. Ügyes mozdulatokkal dol-

gozik, megpróbál nem gondolkozni sem múlton, sem jövőn. Délben kez-

dőnek az ebédosztás kellemesnek tűnő, de szívének fájdalmas órái.  

Az ebédre várók hosszú sorából többen megajándékozzák egy-egy mo-

sollyal, ő viszonzásul jól megpakolja tányérjukat. A diákok között ott 

van lánya is, a negyedéves orvostanhallgató. 

Behunyt szemmel is érzi Bernadett közeledését, aki diáktársai között 

elvegyülve, hangosan társalog. Amikor odaér, anyjáról tudomást sem vé-

ve, félrefordult arccal, automatikusan teszi tányérját a tálcára, és 

megy tovább. Hanna már hosszú hónapok óta éli át ezt minden délben. 

Ilyenkor némán imádkozva kéri az Istent, hogy remegő lábai ne hagyják 

cserben. 

Munkája végeztével mindig siet haza, a kis kerti házba. Ilyenkor ta-

vasszal a virágba boruló kert szinte bevonja a takaros, de már öreg, ko-

pottas házat. Első útja mindig a papa régi dolgozószobájába vezet. Ki-

szellőztet, megsimogatja, finoman leporolja a könyveket, amelyeket 

szinte kívülről ismer. Ujjai elidőznek az öreg írógép sárgára fakult be-

tűin. Leül a nagy fehér-bársony fotelbe, és gondolatai a múltba réved-

nek. Akkor is innen indult élete első báljára. Azon a régi szüreti mulat-

ságon ő lett a bál szépe Olyan gyorsan történt minden. Csókok, suttogó 

szavak, forró lehelet a nyakán, gyors ölelés. A szenvedély, amely élete 



A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA – LIMITÁLT PÉLDÁNY 

13 

balsorsának okozója. Mint minden nap, most is némán elsuttogja a bo-

csánatkérő szavakat. 

Nagy fájdalommal született meg Bernadett, szülei imádták, de lányuk-

nak soha nem bocsátottak meg. Azért meghitt, szép évek voltak, amíg a 

kislány felcseperedett. A sok-sok emlék mégis semmivé vált, amióta lá-

nya magába zárta szívét. Nem magyarázza, miért, ő pedig nem kérdezi. 

Boldogan gondoskodik róla, hiszen a lánya élete, nyugalma mindennél 

fontosabb számára, boldog, mert ez élete értelme. Ma is, amikor Ko-

vács professzor úr megállította a folyosón, elújságolva, hogy Bernadett 

lett idén is az évfolyamelső, nagyot dobbant a szíve az örömtől, mégis 

csendes mosollyal, szerényen fogadta, és köszönte, szégyellve, hogy a 

meghatottságba belepirult.  

Talán ma minden más lesz, és végre bekopog ajtajukon a szeretet. Fe-

szülten várja a lányt, kicsit horgol, olvasgat, tekintete még egyszer 

körbeszalad mindenen, hogy lányát ízlése szerint minden rendben várja. 

Végre meghallja a kertkapu öreg, nyikorgó hangját. Bernadett a barát-

nőjével érkezik. Hangos kacagással, köszönés nélkül eltűnnek a lány 

szobájában. A zár éles kattanása után néma, feszült csend borít el min-

dent. Hanna hirtelen éles szúrást érez a bordáinál, a mellkasa mintha 

kétszeresére nőne, majd a szeme elhomályosul… Mindene érzi a gyönyö-

rű májust, s a fényben boldogan öleli szerelmese, akire egész életén át 

hiába várt. 
 

 

Látomás 
 

Azon a tavaszi reggelen 

szivárványt bont a nap a tengerkék égen. 

Közel Galilea... 

hol ma is apostolok árnyai élnek. 

Kőbe vésve Jézus és Péter, 

megérintheti remegő kezem... 

Ha egy percre is, de eltűnik a szenny 

s a világ bűne. 
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Ott fenn a Boldogság hegyén 

vonzott és taszított a mély... 

Már nem vágytam a halált 

szeretteimet keresve... 

...mert ekkor lelked szívemhez ért. 

Nem voltam többé árvája a földnek 

Testvér testvért ölelt itt lélekben örökre. 

S áradt, áradt a fény... 

 

Éreztem, megáldott az Isten, 

bennem él, amit soha nem reméltem... 

hiába van minden oly távol ma tőlem, 

hitet sugároz 

e lélektelen létben. 
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Halld, szól a lélek 
 

Nagyszombat van. 

Virrasztok... 

pislákoló gyertyám ónsugarában 

bénultan keresem a szentek hangját, 

hisz Te nem látod, 

riadt szívem koldusrongyba öltözötten, 

nincs hangom, fülem nem hall, szemem nem lát, 

kiűzetett lettem a Kegyelemből, 

vonszolom néma sikolyom. 
 

[...] 
 

Holnap hitet teszek, 

s az elém gurult tükörcserepekben 

még egyszer álmodom 

a ragyogásban született testvért. 

Lelkemben békét szül a csend. 

Jézus feltámadt égi fényével 

a világosság mámoros öröme 

felold és befogad, 

eljön végre a szeretet 

mindenekfelett. 

 
 

Fényzuhogás 
 

A Karmel-hegy napszállta bíbora 

Aranyozza az erdő lombjait 

Ibolyaszín alkonyán 

Zöldjében éled a tavasz 

Ébred a természet 

Mélykékje az égen 

Feketebársony árnyaim 

Cserélik csöndjüket. 
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Burokban őrizve emlékeink 

Nem rég létező örökét 

Ha jő' egy halvány csillagsugár 

Thalassa és Bereniké 

Lelkem tiszta szeretetén 

Már tompán dobban a fájdalom. 
 

[...] 
 

Te jössz felém... 

Csillanó ifjú éveink harmatán 

Mit nem kezd ki sem múlt sem jelen 

Felizzó emlékeink... 

A Nereidák kútja fehéredő kövein 

Sorsunk egymásba hajló titkain 

Kagylóba gyűlt hajnalok 

Vigyázzák hová lépünk. 

 

 

Ima a testvérért 
 

Mennék utánad 

riadt szívvel  

de vinném vigaszul  

a falakba kúszott 

jövendők zöldjeit. 

Csak még egyszer 

láthatnám 

meghajló alakod 

bágyadt mosolyt 

arcod évtizedek gyűrűjét. 

Nyújtanám feléd 

hajnalok aranyát 

a felbukkanó esti Hold 

könyörtelen kékjét. 
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Hiába minden... 

némán állok csupasz 

hideg göröngyök fodrain 

az elmúlásban keresem 

békédet, Téged s vágyom 

látni az égi boldogot. 

 

 

Epizód 

 

In memoriam... 

Most nem lát színeket, 

csak fehéret... 

az ágy árnyéka vetíti a falra. 

A test mozdulatlan, 

kékké válik a cseppekben a méreg 

beleolvad az Élet. 

Lángsugarú nyarak, egy vonatfütty, 

pipacsokkal szegélyezett búzatáblák, 

rég volt érzések zúdulnak lüktető halántékába. 

Féltve őrzött apró titkok, 

egy sál lágy suhogása Anya illatával, 

a frissen sült pogácsa, 

amint szétomlik a szájban, 

egy tekintet a kezek kidudorodó erein, 

ami simogatott és dajkált édes Gyermeket. 

Suttogó butaságok, 

amit elmondott a Kedvesnek, 

s az elhallgatott fájdalom. 

Kacagások 

az udvar zöldjében megbújó hangfoszlányok. Papa. 
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Minden és semmi szélén egyedül 

még mindig mozdulatlan. 

Érzékei vágynak a színek után, 

hol a zöld, sárga, a bíbor arany... 

elszakad az ezüst szál, 

hálóját szövi a Halál. 

 

 

Mindig 
 

Mindig itt vagy 

álmaimban: 

szédült boldogsággal 

fátyol-kék hajnalban, 

emlékeink bűvében, 

mikor elér az áhítat: 

szobádban - átszellemült 

ragyogásban. 

Éjfekete égbolt 

csillagporos szikráiban, 

ha harangjáték 

emlékét hozza felém 

a lágy esti szél, 

s a harmatos rózsaszirmok 

bársony bíborában. 

Mindig itt vagy 

morajló tenger 

hótiszta habjaiban, 

szemed tükrében, 

ha szeretteidet öleled. 

Könnyeim megváltó cseppjében 

is ott vagy, 

s a szívemben, ahol megszülettél. 
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Jöttél felém 

A.A.G-nek 

 

összekulcsolt kezünkön a pecsét 

forró áramlatok pengéi villannak 

fehér inged szentként villámlott az égen 

rózsáid ontották illatukat felénk 

szemed kékjében fürdött a lelkünk 

szívünkben lüktetően eggyé vált a perc 

s a remény 

mit nem választhat el a messzeség 

 

még egyszer nyisd ki felém az ajtót 

szívem újra virágként bomlik eléd 

pihekönnyű ébredéssel 

itt a hajnali álom 

az örök vágy kiapadhatatlan hitében 

hisz bizonyosság van 

a szerelem egy utolsó életért 

 

 

Szólnak a harangok 

 

Június 11, 

Ma is eljött e nap, mint mindig 53 éve, sápadt koszorúba vonva a nyarat. 

Kezem imára kulcsolom, szemem lehunyom, s álmodni vágyom világodat 

Anyám. Hol járhatsz, s lehetsz-e a titkok tudója a holtak világában, 

ahol nagy udvara van a Holdnak, ezüstjén csillog az örök éj, vagy nappal? 

Az elnyúló árnyak, kik valaha szerettek, szenvedtek, vétkeztek s egy-

koron Isten szolgáiként a templom chorus smaragdjában megfakult 

szentek káprázatot hozó fénypalástján üdvösségért könyörögtek: Iste-

nem-uram bocsánat!  
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Pillantásom messze esik ma a derűs világtól, de a természet gyönyörű 

varázsa kényszerít, hogy széttekintsek, ahogy bennem létezel, s általad 

látom szépségét e Földnek. Igézlek szavaimmal, nesztelen lépteimmel a 

Szentföldön, védem lelked relikviáit, s kristályos gyertyám lángjánál 

vallom a megáldott bizonyosságot, ki voltál és vagy Édesanyám. 

 

 

Tűnődés 
  

Távolodnak az évek, 

súlytalan szelei, 

hangtalanul  

a kietlen puszta omló magányába, 

hol oly ritka a gondtalan álom, 

s a sűrű pecsétje az éjnek 

redőket von a hajnalon. 

A földben még a születés csendje, 

már nem tudod, mit rejthet az égen 

meglapuló telihold, 

de félénken suttogod: rejtelmek 

félted e  kincset, 

mint a gyermek mikor 

a megtalált színes golyót 

szorítja kis kezében 

ahogy a harmat simogatja 

a láthatatlan csillagot. 

Te csak remélhetsz... 

de hinni alig mered,  

hogy tiéd még e tavasz? 

Mint egykor tudtad, hogy az élet 

a szemekben ott ragyog,  

s elhozza aranyló Napot. 
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Igézet 
 

Aaron ujjai végigszántják hosszú, fekete haját. Magas homlokán verej-

tékcseppek, még egész testében remeg. Szemében ott izzik a kép, per-

cek történése. 

Felgyorsítja lépteit az enyhén meredek zegzugos úton. Egyre távolabb-

ról hallja a piac élénk, semmivel össze nem hasonlítható zsivaját. Megáll 

egy percre a Szaléziánus kolostornál. Óvatosan kikerüli a lehulló 

begonvilia virágait, ami jó darabon beborítja az utat. Innen a legszebb 

Názáret. Nézi a Galileai hegyek zöld lankáit. 

A sok piros háztető összevisszaságából kimagaslik az Angyali üdvözlet 

templomának kecses sokszögű tornya, finoman körülcizellált, hófehér 

kerete messzire világít. Sokszor vésődött már szívébe e látvány. Sze-

reti városát. 

Újra hevesebben dobog a szíve, felelevenedik a pillanat. Beleborzong e 

szépségbe. A templomból kilépő pár, kicsit visszahúzódik az erős nap 

fényétől. Mögöttük áll a lány. Hosszú vörös haja lágyan omlik a vállára. 

Halványzöld ruháján apró gyöngyszemek csillognak. Vékony ujjai kecse-

sen fogják a hosszú mennyasszonyi fátylat. Karcsú alakja szikrázik az 

éles fényben. Lélegzetvisszafojtva nézi a lányt. Aki előbb lesüti a sze-

mét, de a földöntúli erő mégis parancsolt; egymásba fonódott a tekin-

tetük. E perc törtrésze alatt már mozdult is a lány felé. 

- Ani ehake lah mahar kan be saa arba. - Holnap négy órakor itt várlak - 

szakadt fel ajkáról a szó. A lány arca lángol, pici mosoly szája szögletében, 

egy pillanat csupán, s már eltűnt a szeme elől az esküvői forgatagban. 

Aaron érzi a forró könnycseppet a kezén, megállíthatatlanul zokog. 

Könnyei összemosódtak az emlékképpel. Visszaindul Felső-Názáret irá-

nyába a zsidó negyed felé. 

Leila még soha nem érzett ilyen izgalmat. Újra felidézi azt a meleg 

édes pillantást, ez a szerelem? Nyugalmat parancsol magára. Elhalad a 

Mária szobor előtt. Kellemes hűvös van az Angyali üdvözlet barlangjá-

ban. Térdre borulva imádkozik. Csak még egyszer! Uram! Végigsimítja 

reszkető kézzel az oltárt, „Verbum caro hic factum est - és az Ige 

testté lett.” 

Mindjárt 4 óra... 
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Vallomás 

 

Lassú lépteim alatt meg-megcsikordul a kavics, ahogy közeledem a ten-

ger mosta ókori Caesarea óvároshoz. A heródesi város. Mindenhol ki-

sebb-nagyobb álló és leboruló oszlopok, épületsorok, házmaradványok 

szabályos rendben álló kövei, közöttük egy-egy zöldellő bokor, kis és 

nagy pálmafa hódol a múlt előtt. Üzennek a kövek - akár méltó, akár 

méltatlan rá az ember. Egy szobortorzó hófehér márványa éles árnyé-

kot vet a kövekre, s mintha életre kelnének. Ennyi az ember, ki volt va-

laha király vagy pásztorfiú, íme, itt találkoznak szépségükben az áldott 

ég alatt. Tétován állok meg a római amfiteátrum bejáratánál. Valaha 

megszólalt itt egy dal gyönyörű szentsége és a halál sikolya is. 

Ahogy leülök e térben, egy apró pont csupán, mi én vagyok. Minden ol-

dalról rálátni a tengerre. Békés hullámok csapódnak a falaknak, zenéjük 

hol lágy hegedűszó, hol üstdobok kiáltása. A napfény ezerszínű szivár-

ványt bont a mélykék tengeren. Feltörnek belőlem a szavak, visszhang-

juk messze hangzik, s tovagördül a köveken: adom neked a szerelmet, 

mint könyv lapjai, az ódon pergamen, a ritka kincs, mit csodál a szem és 

lágyan érint a kéz, örök marad. A fénye átsuhan, s hirtelen tovaszáll, s 

lehull a harmatcsepp a lehajló ág alatt. Kibomlik a virág, mint ajkamon 

az édes szó feléd. Zsongása oly halk, mint a kimondhatatlan gondolat. 

Megérint, szelíden átölel e csend, az álom varázsa meg fogva tart, a le-

menő esti fény idevarázsolja arcodat. A szív szava így igaz, a szó mily 

kevés, hogy tolmácsolja azt. 

Egy érintés, s egy hang - Kedvesem te itt vagy?  

 

 
Shosanna Mironak ajánlom szeretettel 
 

Még csak bontja sugarát a Nap, s lustán nyújtózik a tenger,  

őszi fénye követi örömünket, a parti sziklacsúcsok fehér habja 

alákúszott a mélybe, opálfénye - mint Isten földi árnya - 

nyugodt, méltósággal véd és óvón ölel. 



A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA – LIMITÁLT PÉLDÁNY 

25 

Követnek virágzó cédrusok, leanderek. 

Szemünk írisze rebbenő gyémántcseppjein látjuk, kísér a szentek zenéje. 

Ma ember lehetsz - nem számkivetettje a létnek - 

ma érezzük: halhatatlan a lélek, a csend titkaival összezár örökre. 
 

Hány éjszakán lopódzik még a félem ördöge a sötétben: 

álmatlanul, fülemben zakatol a kín, siratva hazát, gyermeket, 

hol júdások járnak falhoz lapulva, s felismerhetetlen rettegésben 

tartják a népet, a büszke magyart, halálra ítélten. 
 

Eltompult emlékeim ... 

… egy régmúlt adventi este, hol szerelem virágzott: 

már csonka volt a gyertyaláng, imánk messze szállt, kezünk egymásba olvadt... 

Uram, mondd! Lesz-e holnap? Mi győzhet: a halál, vagy a születendő élet...? 
 

Már régen mindketten értjük, mit rejt az élet. Te nem fáradsz már… 

Lelked pihen boldogan a Hannukai Fényben. Veled a hit, a remény, a szeretet. 

Én bolyongó csillagvándorként még tovább keresem az égen azt az egy-

kori keserves, de boldog adventi éjjelt, mely akkor – egyszer - elhozta 

a csodát, az álmot. 

 

 

Írások a falon 
 

Szigorú törvénye a rendnek az élet. Keresztem útjait keresve vittem 

roncsolt szívem darabjait, sorsomban összedőlt életek halmazán, halott 

léptekkel, félve, hogy leránt a mély. Felettem, az égen hullámsugarú 

Nap árnya a lombkoronán, melyhez kéz fel nem érhet, de a kövek mele-

ge életet lehel a hitnek.  

Lelkemben áldás, hogy élő és holt szeretteimhez szól a lélek, s az apró 

résben már ott pihen.  

Templommá vált testem az átszellemült fényben, csak álltam görnyedten, 

imámat rebegtem, és velük együtt árnytalanul be-fogadott az Isten.  

Hiába jön a pusztulás réme, újjászülettem e súlyos fényben, felemelt 

a lélek. 
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Fény és árnyék 
   

Esteledik. A Karmel-hegy tetejéről nézek le a városra. Haifa fényárban 

úszik. Millió fénye csillan az éjfekete tengeren, mintha percenként csil-

lageső hullna az égből. Közelebbről talán látni az ablakokban égő színes 

Hanuka-gyertyákat. Lángjainál vidám gyerekek bontogatják az aznapi 

ajándékot. 

Karcsún nyúlik a tengerbe Akko városa. Kiemelkedik a Burdzs el-

Kummander torony, ahol 1797-ben Napóleon szenvedett vereséget. Hal-

vány körvonalakban kivehető a nemes egyszerűséggel épített Klarissza-

kolostor, emlékeztetve hogy ezen a helyen állt, és prédikált Assisi 

Szent Ferenc. 

A természet szépsége összhangban van az ember alkotta csodával. Ma-

gamba szívom e látványt, mit befogadni szinte képtelenség. De a gondo-

lat megállíthatatlan, a szívemnek kedves utca, ahol éltem, mára már el-

tűnt. Ahol hajnalonként Pista bácsi mértani pontossággal helyezte az 

asztalokat a kijelölt helyre, mielőtt megérkeznek a lovas kocsikon a ko-

faasszonyok. Óvatosan rakják ki áruikat, simogatva egyenként, mintha 

fájna az elválás. Tavasszal friss hagyma zöldell. Nyáron a mézédes 

gyümölcsök illata száll a levegőben. Az akácfák lombjai alatt az első té-

tova csók elillanó gyönyöre. A bódésorok árnya, hol békésen alszanak a 

kóbor állatok. A tejeskocsi összetéveszthetetlen hangja, ahogy koppan 

a köveken. A késő őszi krizantémok halvány színei. Az omladozó, öreg 

ház, ahol apám álmodott, s anyám hitte, hogy az élet teljes lehet. Hosz-

szú, hideg éjszakákon a gázkonvektor melegénél virrasztó asszonyok, 

őrizve káposztás hordóikat, kérve az égiek segítségét: jöjjön össze 

annyi fillér, amenyiből a karácsonyfa alá kerül a vágyott ajándék a 

gyermekeknek. A hatalmas hóbuckák mögött egymásra rakott fenyőfák 

– a gyanta és a föld szagával keveredve – méltósággal fekszenek a földön.  

A koraesti lámpafénynél kamaszfiú ijesztgeti az összebújó szerelmesek 

lopott pillanatait. 

A kislány a szobában egyedül, csendben vár. Fel-felnéz a könyvéből, na-

gyot sóhajt. Holnap, az év legsötétebb napján, karácsony Szentestéjén 

meglátogatja-e a láthatatlan angyal, a szeretet? 
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Advent 
 

Áldott az est, mely hozza a hitet, 

lelkünkben megváltott emberek vagyunk. 

A tenger magába rejti fájdalmunk, 

kínunk rettentő súlyait, 

a holnapra borítva színeit. 

A Szentföld vár – 

szelíden fogadja Fényt,  

az ünnepet. 
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Messze távolban harang szól, 

hol egykor volt otthonom. 

Kegyelemért remegnek 

didergő emberek e romlott világ 

bomlásba mélyülő ráncain. 

Reszkető szívük életért könyörög – 

megszólal-e a szív imája? 

Jóság ébred-e  lelkünkben – 

beteljesedik-e a szeretet? 

 
 
Tűnő fény 

 

Megrekedt mocsokban, 

sodró viharú télben, 

havas fekete lucsokban, 

sárban meglapult köveken, 

Esthajnalcsillag árnyain, 

kiáltásod elhaló csendjében, 

sötét tekintetek sűrűjében, 

- nappal és éjjel - 

foglya vagy a létnek. 

 

Lázadó önmagaddal 

hiába viaskodsz, 

hited tüzében égve, 

lelked rejtekében felzeng  

a szent karácsonyi ének, 

tudod, tovább így nem élhetsz, 

de álmod kísér, 

ne félj, és reménykedj! 
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Tört fények 
 

Beleborzong a gondolat… 
ujjaim között szétfolyó, 
soha vissza nem térő gyilkos idő  

átlátszó, víztiszta cseppjei, 
bomló énjei a mának  
szertefoszlanak. 

Megbicsaklik a hang, 
semmibe vész.  
Emlékszel még a percre? 

Szívünkben felragyogott a Nap, 
lágyan ölelt,  
lelkünk beleremegett,  

üzent az ég: az élet szép.  
Az őszi éjben velünk volt  
a szerelem csillaga  

egy halvány reménnyel,  
hogy a múlt elszakad… 
Őrizd Kedves!  

A hit és szeretet hatalma nagy! 
Távolban látod majd  
csillanó fényeit  

a zuhanó csillagoknak. 

 

 

Májusi anzix 
 

Orgonaillat, madárdal, 

édes tavaszi zsongás, 

- illatok, ízei egy más világnak. - 

Fájdalmad téli jege messze már; 

Golgotán lépteid súlya rajzot vont köréd, 

Karmel hegyen láttad 

a tengerben: élnek vágyaid tovább. 
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Egykoron, mikor felnéztél az égre, 

a Ferenciek tere felé haladva, 

a  templomban csend és némaság, 

óarany fényben láttad a hazát. 

Bíztál és hittél még: 

eljön egy új, jobb világ. 

 

Szerelmet álmodott szíved, 

lelkedben tavaszfényű 

zene békét és nyugalmat hozott. 

 

Puha, finom por színezüstbe vonva 

őriz Téged, s mindent, mi kedves Neked. 

Ujjaid, s szemed „angyalainkon˝ pihen, 

igéző szépsége csak pillanat. 

 

Már nincs remény. 

Napok roncsain halad holnapunk. 

De egyszer még lehullnak földre a csillagok. 

 

 
Északi zarándok 
 

látlak a Petite Ramée fagyba úszó ágain  

naponta hallom mint vonszolod fogaid között a pergő időt  

Erebosz leplei alatt álmodsz a Néreidák kegyelméről  

 

aztán vászon zacskóba rakod a kenyeret és a bort  

amit odaadsz egy a koldusnak az utcasarkon  

Mómosz arcán cinikus mosoly villan  

 

 

de a szavak ajkadról egyre csak hullnak  

a meg nem érthető világ közönyébe  
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GŐSI VALI: ALKOTÓI KÖZELKÉP 

KÖNYVES TÓTH ENIKŐ KÖLTŐ 
 

 

Hálás feladatnak teszek eleget, amikor alkotói közelképet készíthetek 

Könyves Tóth Enikőről, akihez régóta szoros, személyes barátság fűz.  

- A legfontosabb kérdés, ami 
bizonyára az olvasókat is ér-
dekli: hogyan és mikor éledt 
fel benned a művészetek sze-
retete, amely később önálló 
alkotásra, írásra késztetett? 
A művészetek szeretete vé-

gigkíséri életemet.  

A kortárs magyar irodalomban 

szerzőként és szerkesztőként 

is részt veszek. Antológiákban 

jelennek meg verseim és pró-

záim. Az alkotás és az ihlet 

találkozása páratlan öröm, az 

írás számomra lelki megtisztu-

lás, szeretet és hit. 

- Említenék néhányat a szá-
momra legkedvesebb és szel-

lemiségedre – szerintem − legjellemzőbb műveid közül, amelyeken át − 
érezhetően − a lelkedből is adsz az olvasónak. Hogyan születtek ezek az 
írások?  
A Chaumont – egyik legkülönlegesebb írásod – lélegzetvételnyi áhítat és 
szépség, az olvasó számára is.  Prózai műfaj, ám igazi líra. 
A „Chamount” írása az egyik legszebb élmény. A transzcendens világ el-

ragadtatott érzése, ami összekapcsolta az érzelmek és a világ harmóni-

áját, de a múltba tekintve vágyakozás a szeretett lelkek találkozására. 

A kegyelem ritka privilégiuma az élettől. Ahogy egy kritikusom kifejez-

te: „Érzékeny vers abból a fajtából, ami érzékennyé tud tenni a szépre, 

az emelkedett tisztánlátásra. Első olvasatnál még soknak találtam a pá-
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toszt, most, harmadszorra, semmi pátoszt nem érzek benne. Mint egy 

szárnyas oltár aranyozása a beemelt „örök” témába, hogy mi valójában 

az ember. Íme, ez, amit láttat.”  

Itt választ adhatok a kérdésedre, munkáim születésére, amelynek ki-

váltó oka legtöbbször katarzis-élmény, lebegés álom és valóság között, 

ezért tűnhet elvontnak és vizuális látásmódúnak. 

- Itt van az Északi zarándok. Szeretném, ha mesélnél arról, hol, milyen 
hangulatban, körülmények között született ez a gyönyörű versed, amely – 
jellemzően – szintén lélegzetvételnyi csoda, megható érintés az olvasónak.  
Az „Északi zarándok” látomás a testvéremhez, egy civilizált világban, 

ahol az elidegenedés mindennapos küzdelmében – lelkében zaklatottan, 

a múltba vágyva, – mégis emberségének tisztasága és jósága elevenedik 

meg, az élete továbbra is megváltoztathatatlan, szelleme világít. 

- Szívem szerint egyenként, valamennyi írásodról lesimogatnám a köny-
nyű, finom leplet – a titkokat, de a beszélgetésünk hossza sajnos kö-
tött. Úgy tudom, igazán a prózai műfajokban éled át az alkotás gyönyö-
rűségét. Mesélnél röviden az Igézetről? Hol történt az a rendkívüli lé-
lekérintés, ami megérlelte benned ezt a különlegesen szép novellát? 
Az „Igézet” 2005-ben született, kedvenc városom, Nazareth világa.   

A templom, ahol Gabriel arkangyal üzent, a belső falakon gyönyörű mo-

zaikok áldoznak e szentségnek, s végre a magyar jelkép büszkeséggel 

tölthetett el.  Jézus itt nőtt fel, itt nyilatkoztatta Messiás voltát, és 

itt tagadtatott meg. A 90-es évek elején még csendes, ma már mozgal-

mas, zajos város, az egyik legnagyobb arabok lakta terület. Ez a zaj 

nem zavaró, mert a légkör és a természet üdesége simogatja a lelket.  

A történet szereplői Aaron és Leila találkozása fiatalságuk szépségével 

a szerelem vágyával, a megélt érzelem és lelki szenvedély – mélyen alá-

rendelt hittel – a beteljesülhetetlen, de meghatározó. Leilában a re-

mény, Aaronban a hit az általa szabott szabályokkal. De az Ige örök. 

- Már egészen fiatalon megérintettek a művészetek. Van-e családi kö-
tődés, szellemi örökség, ahonnét – a lelki adottságokon túl – meríthettél 
még értéket különös-különleges életutadhoz, művészetedhez? 
Az életem nagyon szerencsés és tragikus. Dimenziókban élek. Édesanyám 

halála, korai árvaságom miatt – máig emlékszem – kisiskolás koromban a 
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vele való mágikus beszélgetések is versek voltak az egyetlen és örök vi-

gasz: az olvasás és írás. Ezt a magányt követte egy halhatatlan boldog-

ság, s közel harmincéves egyetemi elszigeteltség, ami szintén a művésze-

tek örökké csobogó kútja volt. Nagy találkozások a legnagyobb művé-

szekkel, írókkal, közvetlenségük és tanításuk, emberségük hatásai, szel-

lemi erejük: pecsétlenyomat. Művészcsaládomban élénk szellemi élet volt: 

irodalom, festészet, zene, balett is inspirált. Majd a több mint tízévi 

szentföldi életnek akkor még kevesek számára megadatott élményei és 

érzésvilága, az erkölcsi és emberi hatások: ez is a legnagyobb kegyelem. 

Őseim karizmatikus személyiségek, a nevem kötelezett, az ezzel járó ki-

taszítottság és belső harc is nehezebbé tették az alkotást – mert hiába 

naprakész tudás –, elbizonytalanított a sokféle hatás, de maradandó él-

ményekkel gazdagított, ha megoszthattam munkáimat. 

- Szerinted mi a legfontosabb az alkotó lélek emelkedettségének meg-
őrzéséhez? Mesélnél a terveidről? Tudom, hogy számtalan antológiában 
megjelentél, és szívvel-lélekkel segíted képzőművészek megjelenéseit, 
kiállításait is. Biztat-e, segít-e Téged is viszont, valaki?  
Az alkotás számomra közösségi érzés, ezért valóban szívesen közremű-

ködtem külföldről - de soha nem személyemet előtérbe helyezve, hanem 

értékelve költőtársaimat. A nyomtatott, virtuális, akár hangos megjele-

nés számomra az elismerésen túl az értéket képviselő adás öröme.  

Az Íróakadémia kezdetekor igyekeztem nagy elmaradásomat pótolni a 

jelenlegi kortárs irodalomban, ami megerősített, segített újra hinni a 

művészetben. Az elmúlt időszakban, hazámban, ebben a morális válság-

ban néha csak ámulok, összeszorult torokkal, hangtalan csenddé válva. 

Amiről írok, az a fiókban marad, mert nem aktuális. Determinál az em-

berek és a saját élethelyzetem – akaratomon kívül – lázadó lelkemmel.  

De őseimtől tanulva megpróbálom méltósággal viselni, és íme, e találko-

zás Veletek – és a szeretetbe vetett hitem – soha nem csal meg. Igyek-

szem tapasztalatomat továbbadni, és ha sikerül, nagyon hálás vagyok. 

Köszönöm ezt a megtiszteltetést. 
 

*** 

Könyves Tóth Enikő írásai elérhetők a következő címen: 

http://users.atw.hu/marenostrum/index.htm 
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