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Holécziné Tóth Zsuzsa: A tea csodája
Krisztina és Márk egy biztosí tá sértékesí tési tréningen ta lálkozott először. Márk éppen álláskeresőben vol t – a munkaügyi hiva talban ajánlo tták ezt a kurzust, a mely után elvileg „tuti” értékesí tő lesz. Az előadás –
melyet Kri sztina tartott - nem vol t rá túlzott ha tá ssal, de a lány annál
inkább! Az előadások szüne tében – ha csak tehette – körülötte lebzsel t,
elmondása szerint máskor há rom hónap alatt nem ivott meg annyi teá t,
mint ezekben a napokban, mert ez ürügy vol t, hogy a lánnyal együtt l ehessen. Krisztina ugyanis mindig teá t ivott, ellentétben a hallgatósá ggal, akik minden szünetben „rávetették maguka t” a kávégépre.
Minél közelebb kerül tek a tanfolyam végéhez, a fiú annál jobban ére zte, hogy ez így nem érhet véget, hogy még találkozniuk kellene, de nem
tud ta, hogyan kezdeményezzen. Kérjen „korrepetálást”? Olyan banálisnak tűnt! Így aztán az utolsó előtti délutánon el ment egy nepáli te aszaküzletbe, és vett egy különleges teá sdobozt, melybe Emerald Green
teá t csomagol tak (csekélyke munkanélküli segélyének közel a negyed éért), és abban rejtett el egy névjegyet a telefonszá má val. A kártyára
csak ennyi t í rt: „Teázni sem jó egyedül”. Má snap az előadás végén sok
má s részvevőhöz ha sonlóan ő is megköszönte az okta tá st, és á tad ta a
lánynak a dobozt - minden kommentár nélkül.
Teltek a napok, és Márk egyre reménytelenebbül nézegette a telefonját, nincs-e rajta ismeretlen szá mról hívás. A biztosí tásértékesí tésre
még mindig nem érezte magá t alkal masnak, azt szokta mondoga tni : „Én
sajnos még egy részeg embernek sem tudnék eladni egy üveg rumot –
nemhogy a nagyma máknak egy teme tési biztosí tást!” Talán egy hónap is
eltelt, közben talál t egy telemarketinges állást – nem ez vol t ál mai munkája, de hát kellett a pénz, hogy továbbtanulhasson, így elvállalta. Éppen a délutáni műszakból ballagott haza – hogy spóroljon, nem vett BKV
-bérletet –, azt mond ta erre: „Így legalább sportolok is. ” Tehá t éppen a
Lágymányosi hídon bandukolt és Krisztinára gondolt, illetve arra: lehet,
hogy rég továbbajándékozta azt az elegáns teá t, és sose fogja megtudni, hogy egy névjegykártya is van benne, amikor megcsörrent a telefonja. Mintha csak bevonzotta volna: Krisztina hívta, és el mesél te, hogy
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épp most ért haza halálos fáradtan egy háromnapos konferenciáról, és
elha tározta, hogy most azonnal felbontja a Márktól kapott zöld teá t –
mert rajta már csak az segí thet. Azután meglá tta a névjegyet, és arra
gondolt, mennyire igaz: „teázni sem jó egyedül”, ezért meghívta, hogy
kóstolják meg együtt az új teá t. Kérdezte, el tud -e jönni most a Hunyadi úti kis lakásba, vagy érte menjen?
Márknak repesett a szíve az örömtől: „Ezek szerint tudja, hogy nincs
kocsi m, bizonyára még emlékezik rá, hogy csóró vagyok – mégi s felhívott!” Gyorsan elkezd ett fejben szá molni, mennyi időbe telik, míg innen
odaér. Végül elha tározta, hív egy taxit - mégse a lány jöjjön érte –,
há tha útközben még egy vi rágboltot i s talál… de va jon mennyi pénze
van? Mindegy, ha hó végéig koplal is, most nem aka rt csórónak lá tszani!
Így aztán biztosí totta a lányt, hogy nem kell érte jönni, húsz percen
belül ott lesz taxival, főzze csak meg addig a teá t, úgy ha llotta a nepáli
boltban, hogy ennek a zöld teának jót tesz húsz perc ázta tás.
A taxis szerencsére gyorsan odaért a híd lábához, és természetesen
tudott egy éjjel–nappal nyitva ta rtó virágbol tot az első kerületben.
Márk kis hezi tálás után hófehér szellőrózsá t vásárol t: elegánsnak és
ti sztának lá tta, mint Krisztiná t, aki ezekben a percekben éppen azon
tűnődött, biztos jó ötl et vol t-e ezt a majdnem i smeretlen f érfi t a lakásába hívni. De azután elhessegette a gondola tot: lá tta a tanfolya mon,
hogy a fiú nem rá menős, és tulajdonképpen végig nagyon szi mpa tikusan
viselkedett a tanfolyam ala tt.
A tea épp elkészül t, mi re csöngettek, és a fiú ott állt az a jtóban a c sokorral: kedvesen és szerényen, szinte bocsána tkérően. A lány behívta,
ma jd előrement: a virágokat egy vázába rakta, és körbevezette Má rkot
a kicsi, de vidám színekkel berendezett lakásban. Azután l eül tek teázni
– úgy, mintha mindig is összetartoztak volna, és csak egy hosszú, f árasztó nap után ül tek volna le beszélgetni.
Négy év tel t el a megismerkedésük óta, és mindketten úgy érezték, révbe értek. A fiú talált egy elfogadható állást egy orvosi műszereket gyá rtó vállalkozásban, ahol felfigyeltek krea tivitására, és ha marosan már ő
tervezte meg az új eszközök dizájnját. A lány továbbra is sokat utazott
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az okta tások mia tt, de mivel az utóbbi időben egyre többet gondoltak a
gyermekvállalásra, végül jelentkezett egy másik biztosítócéghez egy o kta tást szervező munkára, mellyel sokkal kevesebbet kellett uta znia.
Nem akartak nagy esküvőt, így egy szép őszi napon csak néhány bará t
jelenlétében házasod tak össze - a lillafüredi Palotaszálló függőkertj ében –, majd másnap a fiú szülőfalujában, a boldogkőváraljai templomban
is megerősí tve fogadalmuka t.
Nagy szerencséjükre Krisztina lakása mellett megüresedett a másik
garzon, melyet gyorsan meg tud tak venni és egybenyi tották a két l akást, mely némi á talakítá s után egy két és fél szobás otthon lett, a hol
még a babaszobának is jutott hely. Igen, a babaszobának, a melynek lakója azonban nem nagyon igyekezett megszületni. Krisztina majd egy
éven á t türel mesen várt, azután felkerestek egy specialistá t, aki min dkettőjüket megvizsgálta. Több kisebb problémá t i s talált, melyeket k ezelni kezdett, sőt egy műtétet is kilá tásba helyezett. A háza spár n agyon elkesered ett a hallottaktól, mert az orvos azt is kilátásba helye zte, hogy esetleg nem fog természetes úton megfoganni a baba.
Márk azt sem tud ta, hogyan vigasztalja ked vesét, igyekezett rábeszélni, hogy vegyen ki szabadságot, menjenek el pi henni, sőt, ha úgy érzi,
hogy a munka flusztrálja, mond jon fel és lazí tson, járjon el gyógyfürd őbe, ha ahhoz van kedve. Krisztina pe rsze erről hallani sem akart, számá ra fontos volt a hiva tá sa, de a gyerekre egyre jobban vágyott: már
könnybe lábadt a szeme, ha a parkban egy babájá t sétál ta tó boldog
párt látott. Végül egy nap Márk azzal a hírrel jött haza, hallotta az
egyik munka tá rsá tól, hogy az ő felesége azután lett terhes, hogy elkezd te a füves Gyuri bácsi gyógyteái t inni. Gyorsan elő is vette a la ptopjá t és megnézte, mi ez a „babaváró tea”, a miről Árpád mesélt, és
lelkesen olvasta f el a konyhában épp vacsorá t főző Krisztinának:
„A Babaváró progra m Szabó György találmánya. Egyre több olyan háza spár van, akik szeretnének gyermeket, de valamilyen oknál fogva elkerüli
őket a gyermekáldás. Ennek oka lehet betegség, de sokszor azoknál is
előfordul, akiknél semmilyen rendellenességet nem ta lál az orvos. Az ilyen
„meddőség” hátterében állhat a stressz, az egészségtelen életmód, a helytelen étkezési szokások, a kevés mozgás vagy a szervezet elsavasodása.
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Az ő szá mukra dolgozta ki Szabó Gyuri bácsi a hármas alapelven műk ödő Babaváró progra mot.
A három alapelv:
1. A szervezet belső megtisztí tása a káros anyagoktól.
2. A méhfal megerősí tése, a spermaszá m növelése.
3. A nemi hormonok termelését serkentő gyógynövények alkal mazása
(tea keverékek és irrigálás).”
Krisztina abbahagyta a brokkolis gra tin összeállítá sá t, átvette párjá tól
a laptopot, és végigolvasta a cikket. Azután csak ennyi t mondott:
- A boldogságunka t i s egy teának köszönhetjük, miért ne hinnénk há t
ebben is? Ma már késő van – pillantott a konyhai faliórára –, de holnap reggel felhívom a megadott szá mot, és időpontot kérek Szabó
úrhoz.
Az est folya mán még egyszer elolvasták a teakúrá t részletező cikket,
és izga tottan la tolga tták az esélyüket. Hi szen az áll t a cikkben, hogy
sokszor a kúra ala tt má r a 2. vagy 3. hónapban is megfoganha t a baba!
Elolvastak pár pozi tív kommentet is a cikk alatt, és Krisztina azzal a
boldog tuda ttal fészkel te be magá t Márk karjaiba elalvás előtt, hogy
nekik is sikerülni fog!
Egy héten belül kaptak időpontot, sor kerül t a beszélgetésre Gyuri b ácsival, aki ellátta őket teakeverékekkel és jó tanácsokkal. A tisztí tókúrához naponta egy -egy csésze teá t kellett meginniuk: egyik
nap csalánlevélből, másik nap diólevélből reggel éhgyomorra, a míg a teafüvek el nem fogynak.
Márk elha tá rozta, hogy ő lesz az, aki minden reggel korábban kel, elk észí ti a teá t mindkettőjük szá mára, és azzal kel ti kedvesét. Miközben
készí tette a teá t, néha a rra gondol t, valaha hetek tel tek el, hogy esz ébe jusson teá t inni, de azután jött Kriszta, és nélküle meg a tea nélkül
má r el sem tudná képzelni az életét.
Még nem vol tak túl a teakúra első fázisán, a mikor Krisztina egyik reggel
megjelen t a fürdőszobaajtóban a pozití v terhességi teszttel. Márk fö lkapta, összecsókol ta, aztán fél tőn letette az ágyra, és rohant tá rcsázni
a nőgyógyászt, hogy mikor mehetnek hozzá a teszt megerősí tése v é-

4

A VERSLISTA ÁLTAL KIÍRT NYÍLT PÁLY ÁZATOS ÍRÁSOKBÓL…
gett. Ezután eszébe jutott Gyuri bácsi tanácsa, hogy a menn yiben a foganta tá s sikeres, a feleségnek azonnal el kell kezdenie a vetélés elkerülése érdekében inni az erdei málnalevél teájá t, így aztán rohant az t
forrázni, ráparancsolva kedvesére, hogy addig fel ne keljen az ágyból,
míg az újabb teá t meg nem i tta!
Kriszta csak mosolygott a nagy buzgóságon, sejtette, hogy nem egy
csésze teán fog múlni a terhesség ki menetele, de rá hagyta a boldogsá gtól ragyogó Má rkra, csinálja csak azt a teá t, és vidá man utána kiál tott a
konyhába:
- No most aztán sa jnálha tod, hogy neked már nem kell a kúrát tovább
csinálnod! Így nem lesz szükség a barna sör ivására a haverokkal,
ami t olyan jó szívvel vállaltál (a sperma szá m növelése érd ekében ui. a
má sodik fázisban a férfiaknak naponta egy nyers fürjtojás sárg ájá t
és egy pohá r barna sört, vala mint 300 gra mm nyers vagy főtt zellert
kell fogyasztania).
A terhesség komplikációmentesen zajlott, Kri sztina részmunkaidőben
még a munka helyére is be tudott járni – bár ettől Má rk nagyon óvta –,
nem akarta az új munka tá rsai t cserbenhagyni. Kri szta pocakja szépen
fejlődött, ha marosan má r a névadáson tanakod tak, és a mikor kid erül t,
hogy kislányuk lesz, Márk előállt egy őrül t ötlettel:
- Tudod mi t? Ha már egy teának köszönhetjük a boldogságunkat is,
meg a babánkat is, legyen a kislányunk neve Menta! Teának ugy anis
nem anyakönyveznék – ezt már megkérdeztem.
Krisztina előbb tilta kozott, majd a terhesség előrehaladtá val megkedvel te ezt a nevet, és négy hónappal később megszületett gyönyörű és
egészséges kislányuk, aki az édesapja, Fodor Márk kívánságára a Fodor
Menta nevet viselte.

Buday Anikó: A Tea
Gyermekkorom téli estéi jutna k eszembe a teá t kortyolga tva. Most f inom Earl Grey teá t iszom, elegáns, vékony porcelánbögréből, aranyozott
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szélű fehér alátéttel, apró teasüteményt eszege tve hozzá. Akkor piros
pöttyös pléhbögréből itta m az Orosz teá t, bundás kenyeret ma jszolva
hozzá, boldog megelégedettséggel szorí totta m a szánkózá stól á tf agyott kezemet a forró fémbögréhez. A konyhaasztal t körülülve, testvérei mmel egymá s szavába vágva mesél tük a ma mának az aznapi eseményeket.
Elmerengve gondolok vi ssza ezekre a meghi tt estékre. De szívesen i nnám a teá t most is a piros pöttyös pléhbögréből! Érzem az Orosz tea
erős illatá t, a mibe néha citrompótló helyett igazi citrom levét csurga tta bele a ma ma. Nézek ki az ablakon, és elgondolom, hogy tulajdonképpen a tea végigkísérte egész életemet. Minden fontosabb eseménynél
ott vol t az asztalon. Gyermekkorom téli estéin belülről melegí tette á tfagyott testemet, mikor elfáradva a szánkózástól, hógolyózástól, kö rbeültük a konyhaasztalt. Később, fiatal felnőtt koromban jöttek di va tba a teaházak, a kávéházak mintájára . Jó volt belépni egy ilyen hely iségbe, a hol a többfajta, -féle teák ontották magukból az illatot. Megnyugta tó, otthonos légkört teremtve maguk körül. Szerettem ide járni.
Ebben az időben a gyümölcstea vol t diva tban a fi atalok között. Bizony,
a teafogyasztá snak is megvol t a maga diva tja. A mi időnkben a gy ümölcsteák vi tték el a pál má t. Különböző gyümölcsökből, virágokból sz árították a teának valót. Al ma, csipkebogyó, erdei gyü mölcs, rózsa szirom, fahéj, és sorol ha tná m a végtelenségig, mi mindenféle gyümölcsből
készül tek a jóízű aromá s teák.
Ezerféle illatot árasztva ma gukból, kevered ve az igazi, n emes tealevél
teák illatával, töl tötték be a pici üzletek levegőjét. Az erdei gyümölcstea vol t a kedvencem. Az első szerelem is a teához kötődik. Suliból hazafelé, barátnőmmel beül tünk a Krisztina körúton nyílt új teázóba. L eadtuk a megőrzőbe minden fölösleges cuccunkat, és vártuk a kiszolg álást. Mikor kihozták a teá t, felnéztem, egy gyönyörű szempárral néztem szembe. Persze fiatal, kicsi t éretl en lányokra jellemzően, rögtön
szerelembe estem. Így alakult, hogy szinte minden nap suli után a te ázóban kötöttem ki. Végül a sulit kijá rva má sfelé sodort az élet, így a
szerelem is lecsillapodott, majd teljesen el múl t. Első munkahelyemen
tanul ta m meg, a tea olyan nemes i tal, a minek fogyasztásakor illik meg-
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adni annak módjá t. Idősebb kolléganőm hívott meg otthonába egy hé tvégére. Mikor megérkeztem, a kérdésre: „Kávé vagy tea?” Tea, válaszol ta m és leültem a nappaliban egy kényel mes fotelba. Míg készült a
tea, körbenéztem a szobában. Szép volt, régi bútorokkal berend ezve,
harmonikusan összeváloga tva a függönyök színe a bútorok színével.
Közben a szoba északi falát teljesen ki töl tötték a könyvek. Megérk ezett a tea . Finom illata betöl tötte a nappalit. Gyönyörű, kézzel festett
angol porceláncsészében kínálta kolléganőm az aromá s i tal t, hozzá illő
teás kancsóból, hozzá illő cukor- és tejtartóból a cukrot és a tejet. Nagyot néztem: tej a teához? „Igen – nevetett Zsuzsa –, a férjemmel
évekig él tünk Angliában, oda volt kinevezve, ott ismertük meg a teaivást
tejjel.” Há t kipróbál ta m, nem akarta m csalódást okozni neki. Megmondom őszintén, nekem nemigen ízlett, ezt lá tva Zsuzsa nevetve cserél te
ki a csészémet. „Hozzá kell szokni” – mond ta. „Talán én ezt ki hagyná m,
nem gondolom, hogy hozzá tudnék szokni” – válaszolta m. Itt tanul ta m
meg, milyen eleganciával lehet egy csésze teá t felszolgálni, elfogyasztani. Megjegyeztem, hi sz rettentően tetszett, és megfogadta m, ha n ekem is lesz külön háztartá som, veszek egy gyönyörű teá skészletet, talán a tejes kancsót kihagyom, abban fogom a vendégei mnek a teá t felszolgálni. Férjemet, bár nem teázóban ismertem meg, rászokta tta m a
teaivás szertartására. Nagyon élveztük békés, nyári es téken kiülve a
teraszra, vagy télen, a meleg szobából kinézve kortyolga tni a finom
ital t. Most, hogy i tt ülök és nézem a csend es hóesést, mi közben ko rtyolga tom a jóízű mézes teá ma t, végtelen nyugalom töl t el. Megvettem
a teáskészletet, a hogy annakidején megígértem maga mna k. Van egy
egész teagyűjteményem, ebben találha tó Srí Lanka-i, indiai fekete tea,
kínai zöldtea, Dél-Kínából, Yunnan tartományból fehér tea, melynek rügyeit és nagyon f riss levelei t gyűjtik be. A ma te tea Dél-Brazíliából igazi élénkí tő tea, a mi akár a kávét is helye ttesí theti frissí tő ha tá sával, és
természetesen az igazi kézzel szedett gyógyteák is. Minden vendég emet nagy örömmel kínálom ezekkel az aromá s, jóízű teákkal. Másnap
munkába menet eszembe jutott az esti romantikus, múl ta t, életem útját felidéző hangulatom. Nem i s gondol ta m meg, mi t teszek, betértem
egy üzletbe, a hol vettem egy pléhbögrét. Fehéret, piros pöttyökkel.
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Alig vártam, hogy hazaérjek. Hazafelé menet megállta m egy nagy áruháznál, ahol tudta m, a különféle árukat árusító üzletek között van egy
csöpp kis bolt, ahol orosz termékeket árusí tanak, itt vettem egy csomag
Orosz fekete teá t! Hazaérve nekiálltam bundás kenyeret sütni, orosz teát főzni, mikor elkészültem, az ablak elé ültem, néztem a hóesést, ujja ima t szorosan a pöttyös pléhbögre köré fonta m, boldog mosollyal ettem a
bundáskenyeret, és kortyolgatta m a citromos orosz f ekete teá t.

Farkas Erzsébet: A tea felmelegítő ereje
Ismét eljött a zord tél
Mindenhol lehullott a falevél
Erőtlen a testem sápad t az arcom
Magányosan ébredek minden hajnalon
Sötét fellegek borí tják be az eget
Melyek jegessé teszik a szívemet
Hogy meleged jek fel e mostoha világban?
Mi t tehet az ember egyma gában?
Jólesne egy kis meleg a lelke mnek
Ezért forró teá t készí tek
Finom illata á tjárja a testemet
Ez fel melegí ti a fagyos szí vemet

Dobrosi Andrea: Filterstag
Poszeidón csendre intette az egybegyűl teket.
- Elég a lármából, az U tasok Napja megnevezést ezennel fel tűztem a
háromágú szigonyomra. Igaz, van Va sutasok Napja júliusban, és ez észszerű lenne, de nem illik a decemberi teá s szerta rtáshoz. Mert ugy ebár
először minden uta st megkínálnak az állomáson egy c sésze teával …
- Igen, Tha tcher Asszony – és szigorú tekintetét a pulpituson álló öreg
hölgyre vetette –, mi től lett olyan lelkes?
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- Ó, édes isten, há t megvan! Mi 5 órakor fel tétlenül teázunk. Legyen 5
Órai Buli!
- Köszönöm, hogy megszólí tott, de ne tegezzen! – uta sí totta rendre a
görög Tengerha rag.
A teremben együtt hördül t f el a tömeg, mintha Poszeidón á tka mérge zte volna meg azt villámaival, tomboló vi harával.
- Az 5 Órai Buli nem jó. Nevetséges, amikor az utasok akár reggel 8kor is utazha tnak, és egyébként is csak azt a nagyobb méretű teafilteres
papírt viszik magukkal a vonatra, és az a jegy – vágott közbe Monroe kisasszony –, mondjuk, ha azt a fülükre akasztanák! Nézzék… rajta m milyen
jól áll! – közben mosolyba öltözött arccal pörgött egyet tengelye körül.
De nem muta tkozott egyeté rtés.
- Gézán kicsi t gáz – jegyezte meg Montágh tanár úr nevetve.
- Jávor Pali se lesz olyan csábos többé, mint aká r a Halálos ta vaszban.
Ne vicceljen, Marilyn, vagy nem tud szabadulni a gondolattól? – vágott
közbe a művész Houdini.
- És ha csöpög, ked ves, s az utas válla nedves? – folyta tta a magyar
nyelv és szép kiejtés doktora, s a tanácsteremben úgy járt a röhögőgörcs, mintha bérlete lenne.
- Hagyja már, Imre, legyünk komolyak, mégi scsa k kalauzok lennénk –
Sissi nagyon ha tározott vol t, a hogy ez egy királ ynőtől, c sászá rnétől és
köl tőnőtől illik, s hogy utóbbi pozíciójá t megerősí tse, egyik versét
kezd te sza valni, de olyan á tél éssel, hogy a teremben lévő l evegőben az
oxigén a ni trogénnel viaskodott, hogy lá ssá k és hallják őt:
– Tűzbe gyúl t szívem para zsa/ Lelkem kertjének sóhaja száll./Tied e
bezárul t világ.
- Sissi drága, hagyja abba, én se énekelek, pedig… I Will Always Love
You… - és Whi tney torkából úgy szabadultak fel a hangok, mintha épp
kicsengettek volna az iskolában, és a nebulók birtokba vehették volna
az épület eleddig magányos folyosói t.
- Jaj, Whi tney, ne tegyen úgy, mintha odaláncolták volna ehhez a
szá mhoz, ez csak egy feldolgozás – mond ta flegmán Houdini.
- …Lelkem kertjének sóhaja száll … - megvan!
- Mi van meg? A Kiegyezés? – kacsintott vállat vonva Hofi.
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- A ha rmadik sor: nem bezárul t a világ, hanem ki tárul t. L egyen Ki tárul t
Világ, hiszen aznap mindenki ingyen utazha t. Csak visszük a kis pecsé tjeinket, a golyóstollat, meg a lyukasztónka t, a vona tot irányí tják a rendes jegyvizsgálók. Egyértel mű: Ki tárul a világ, legalábbis az utasok
pénztárcái előtt!
A tömeg azonban hangosan felszi sszent, főleg Tha tcher Asszony, aki
még mindig oly erősen ringa tta a ha tal ma t, hogy ha az ki sded lett volna,
szegény annyira elszédül t volna, hogy a hányinger kerülgetné. A miniszterelnök a sszony egyfolytában azon vol t fennakadva, hogy az előbbi –
bulis – ötletét elvetették.
- Legyen Filter’s Day a Mother’s Day mintájá ra – javasolta, és hangjában érződött, hogy ezzel ul ti má tumot adott.
- Day, day… és aki nem tud angolul? Ha egy napra meg tudnak tanulni
magyarul, nem lehetne magyar nevet adni? – érvel t hevesen Montá gh
tanár úr.
- Igaza van – szólalt meg a gondolataiba zárkózott Einstein, aki csak
elméletileg lehetett ott, mert épp vala mi el méleten dolgozott a saro kban belemélyed ve gondolataiba, mint 1915 -ben az Atlanti -óceánba a Titanic.
- Vagyis – érdeklődött a ceremónia mester Poszeidón – mi az ötlet?
- Természetesen Fil terstag.
- De, de… de há t az németül van – akad t ki a Tha tc herök feje.
- Ez igaz… Ti sztel t Egy Napra Fel tá madó Kalauzjelöltek! – kezd te Poszeidón. – Vészesen fogy az időnk, még re klá mozni kell a vasút akciójá t,
el kell készülnie a formaruháknak, lyukasztóknak, golyóstollaknak, nem
beszélve a csészékről meg a teafilterekről. Ha a most elnevezett na pnak vége van, valakiknek el is kell mosoga tniuk, tehá t a munka nagy.
Én azt mondom, fogadjuk el Einstein professzor ötletét. Mégpedig
azért, mert a Filterstagban a TAG szót a magyar úgy írja, ahogy mon dja, ráadásul rövid, könnyen megj egyezhető, arról nem is beszél ve, hogy
mi pedig ha marabb haza mehetünk. Még a többi jelölttel is tuda tni kell
döntésünket. Kérem a jegyzőkönyvvezetőt, Montagh tanár ura t, hogy
jegyezze fel az egybegyűltek jogerős döntését: az Uta sok Napja ezentúl a Filterstag nevet viseli.
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A teremben ha tal mas ováció tört ki, csak az angol Tha tcer Asszony vol t
még mindig maga alatt, hogy semelyik ötlete nem nyerte el a többiek:
Sissi, Jávor Pál, Whi tney Houston, Hofi Géza, Houdini, Montágh Imre
tanár úr, Marilyn Monroe, Poszeidón és Einstein professzor te tszését.

Kutasi Horváth Katalin: Idomu a teaházban
Idomu fejében most i s mestere szavai jártak, már egy ideje próbálta tudatá t megszelídíteni, megi smerésre és mélyebb megértésre tör ekedett. Azt gondol ta, hogy ha mindenben követi taní tója előírásai t, eljutha t majd egyszer a megvilágosodáshoz, de legalább rá térhet a hozzá
vezető helyes ösvényre. Minél több tapasztala tot szeretett volna e hhez sajá t belső világából szerezni. Szeretett volna idővel spontán felismerésekre jutni.
– A medi táció a bölcs szá mára lehetővé teszi, hogy az élet komédiá iban vállaljon szerepet, a tragédiáktól pedig képes l egyen tá vol tartani
magá t… – intette a Mester eleinte, mikor nehezebben mélyült el. Most
azonban a fiú nagy meglepetésére csak ennyi t jegyzett meg szelíden:
– Látom, ma nem sikerül igazán magadba mélyedned, pedig te vagy a
legelhiva tottabb mind en taní tványom közül!
– Szégyellem, Mester, pedig erősen koncentrálok, minden apró neszt
és terhes gondola tot kizá rok, próbálok minél jobban megtisztulni, hogy
csak a valójában fontos dolgok kaphassanak helyet szívemben, lelke mben, tuda tomban…
Egy ideje figyel te már taní tványá t a Mester, így tud ta, hogy az most
is mindenben betartotta utasí tá sai t, s hogy i tt vala mi egészen furcsa
dolog játszha t közre, bár még nem tud ta, mi az. Intett a fiúnak, hogy
kövesse. A kert végébe vezette, egy magányos pavilonhoz, a mi t Idomu
idáig megközelíteni sem mert. Tabu vol t. Ő pedig tiszteletben ta rtotta
ezt a tilalma t is.
Az eszményi természet eleve jó ha tá ssal vol t rá, de mikor belépett
mestere jelzésére a tea házba, egy egészen új békességet, végtelen
nyugalma t érzett á t azonnal, ami hez ha sonlót is csak nagy önmegta r-
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tózta tással, önfegyelemmel tudott csak megvalósí tani. Mi történhet
itt? Magá tól á tjárta a könnyed nyugalom, elernyed tek f eszül t izmai és
idegei.
– Látom, az ablakot furcsállod.
– Igen, nagyon maga san vannak.
– Van ötleted, hogy miért?
Rövid gondolkodás után Idomu megfejtette a nagyon is egyszerű
okot: így a kilátá s senki figyel mét nem veheti el semminemű tevéken ység közben.
– Igen, jól gondolkodsz – jegyezte meg mestere, mielőtt a fiú kimond ta volna a megfejtést. – Valljuk be, nem egyszerű a hegyekre, vizekre, kövekre, formás ki s hidakra rá sem hed erí teni! Ülj csak le a gy ékényre!
Idomu megszeppenve, de nagy elragadta tá ssal ült le a padlóra, s o nnan óvatos pillantást vetett a falfülkére, mel yben virágot helyeztek el.
– Kíváncsi vagy, mi van benne, ugye?
Miután a taní tvány bólintott, mestere felfed te a fülke rejtélyét. K iderült, hogy buddhi sta kalligráfiát ta rtanak benne. Ettől az egy dolo gtól könnyedén el tudja szakí tani a figyelmét, ha kell. Idomu, aki észre
sem vette, hogy mestere nekikezd ett a tea készí tésnek, egyszerre csak
fura hangra lett figyel mes.
A padlóba süllyesztett parázstartó feletti üstben má r forrt is a víz.
A Mester va sdarabkáka t tett bele, hogy azok mozgá sukkal egy tá voli
vízesés hangjára emlékeztessenek, s ez nem megza varta, hanem felerősí tette a csendet, elősegí tette a medi tációt.
A kézre álló, formá s kis csészékbe porrá őröl t zöld teá t rakott a
Mester, s mindezt hálás, de kissé összezavarodott szívvel fogadta
Idomu. Érezte, hogy olyasmibe ava tja taní tója, a mi től még különleg esebb lesz szá má ra a világ, és érezte azt is, hogy közben ő maga is jobbá
válik, ezt a jóságot pedig környezetére is ki tudja majd sugározni. Hisz
amúgy i s csak sugal mazni lehet azt a leírha ta tlant, a mi t különleges á té lni, s ami t csak megérezni lehet, de megérteni nem.
A „vízesés” hangja még jobban hozzásegí tette, hogy á télje a mérh etetlen békességet, s ki választottságának tuda ta nem öntel tté, hanem
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még hálásabbá, önzetlenebbé tette, s inkább a csodálkozás, a hálatelt
öröm kerí tette ha tal mába.
A Mester megnyugodott a fiú arcát vizsgálva, biztosan tud ta, hogy
nem vol t elha markodott, nem vol t hiba beava tni őt és elhozni ebbe a különleges pavilonba. Idomu tisztában vol t vele, hogy egyfajta szentélybe
enged te be mestere, akkor is annak érezte volna, ha nincs az a misztikus falfülke…
Mestere fa merí tőkanállal öntötte épp a csészébe a forró vizet,
ma jd ba mbuszseprővel felkeverte. Bár az ismeretl en illat és szerta rtás
felcsigázta a fiú érdeklődését, ösztönösen tud ta, hogy nyugod tnak kell
ma radnia, s utánozni kezd te mesterét, aki három lassú, megfontol t ko rtyot fogyasztott a teából, s megeléged éssel nyugtázta , hogy Idomu
sem hajtja fel gyorsan, éppen úgy vi selkedik, mintha sokad szorra inná, s
má r rég elsajá tí totta volna a teafogyasztás szabályait. Alá tá masztva
taní tványa gondolatai t még annyi t mondott:
– Tudod, a teázás egyfajta ki vonulás a megszokottból, az életből, a
világból…
– Csodálatos ez a hely! Egyből megszállja az embert a béke, mikor
belép ide. Mennyivel könnyebb, ha tá sosabb így med i tálni!
– A szuki ja olyan, mint egy templom. A csa-no-ju pedig ki teljesí ti a
végtelenség nyugal má t, jobbá teszi azt, aki részt vesz benne, aki megtapa sztalha tja a tökéletesség, a szabadság, a harmónia, a könnyedség
érzését, így minden jóval egyszerűbbé válik. Idomu, rájöttél már, mi ért
nem tud tál igazán elmélyedni, mielőtt ide beléptünk?
Idomu sajnál ta, hogy kilépnek a szukiján, de eléged ett vol t, hiszen
egy pillanatig sem kellett gondolkodnia a válaszon:
– Azt hiszem, túl görcsösen akarta m megfelelni elvárá saidnak. Bizonyítani akarta m, hogy továbbra is érdemes vagyok arra, hogy taní ts.
Féltem, hogy elküldesz, mert még sem érzel elég el hiva tottna k. Azzal,
hogy nem megszidtál, hanem bizalmad jeléül beava ttál egy újabb csod ába, felszabadítottad bennem rejtett szorongásai ma t. Gá tlá saimtól a
szukijához vezető úton és főleg a gyékényre leülve egyre inkább megszabadulta m…
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– Örülök, fiam, hogy így történt. Mindig jusson eszedbe, hogy csano-ju nélkül is bármi kor képes vagy a rra, hogy megteremtsd belső b ékéd …
Idomu szívét melegség töl tötte el, de nemc sak a tea há zban á tél tek
és a vágyott, majd megtapa sztal t bizalom mia tt, hane m azért, mert
mestere eddig mindig kizárólag a nevén szólította meg, most viszont f iának nevezte…

Torma Zsuzsanna: Citromízű tea
Valamikor régen, gyermekkorom éveiben fogyasztottunk teá t, de nálunk
akkor még nem használ tunk ci trompótlót, ci tromot meg főleg nem! Vagy
csak igen ritkán, azt is csak akkor, ha némelyik süteménybe kellett egy
kevés ci tromhéjreszelék.
Nem felejtem el, milyen finomnak éreztem azt a teá t, a melyet húgom
férjhez menetele után, sógoromék házában itta m el őször, mert ők már
citrompótlóval ízesí tették. Néhány alkalommal ott is aludta m náluk, és
így sikerül t ízesí tett teá t innom.
Aztán később a munkahelyei men má r megszokha tta m, hogy a tea mellé
mindig citromlevet is kellett vennem, és egy külön kis csuporban raktuk
a gőzölgő teá val teli csésze és a cukros tálka mellé, mindig tálcán felszolgálva a vendégeknek.
De vol t egy olyan főnököm, aki hosszú időn keresztül csak f ekete teá t
fogyasztott, s az i tal t mindig fehér, porcelán teás kancsóban kérte,
üresen hagyott teá scsészével, de soha nem kért melléje ci tromot vagy
citroml evet. Munkája végzése közben mindig annyit töl tött a csészébe,
amennyi t éppen megkí vánt. Vol tak olyan napjai, amikor kétszer is kért
friss teá t a teá s kancsóba. Később má r azt i s megenged te, hogy a fek ete tea helyett vehessek má sfajta teaféleségeket is. Így előfordul t,
hogy vettem zöld teá t, eper vagy erdei gyümölcs ízűt i s.
Jól emlékszem egy esetre, a mikor éppen zöld teá t vi ttem be neki, azt
mond ta, hogy ennek a teának még színe sincs. Ez azért vol t, mert ugyan
ennek a teának nem vol t sötét színe, a ha tóanyagai azért benne vo l tak.
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Ekkor egy má sik fajta teá t kellett vinnem helyette. Előfordul t, talán
kétszer i s, hogy véletlenül leesett és el tört a teás kancsó fedele, ekkor
én sajá t pénzemből mindig vettem egy másika t. Természetesen főnökömnek rögtön fel tűnt, hogy nem az ered eti teá s kancsóban vi ttem be
neki a teájá t, és nem úszta m meg, be kellett vallanom, hogy bizony a r éginek a fedelét véletl enül eltörtem.
Bevallom, a zöld teá t én sem használom, mert szeretem, ha a teának sötétebb színe van, hiszen a ci troml é vagy a ci trompótló a múgy is „megszőkí ti”. Bár azt olva sta m, hogy a zöld tea egészségesebb!
De i ha tunk fűszernövényekből, gyógynövényekből készül t teá ka t is,
főleg megfázá sos idősza kainkban, vagy ha éppen a zsí rosabb étel ektől
rosszul működnek az emésztőszerveink. Ilyenkor előszeretettel has ználom én ma ga m is a szárí tott bod zá t, ka millá t, ec hinaceae (rózsaszín,
vagy bíbor kúpvirá g) főzetét, de nagyon jót tesz az epének és a má jnak, ha néha kúra szerűen ha sználunk kis ezerjófű teá t. Hozzá kell
tennem, hogy olva sa tom szerint a nagyezerjófűvet nem ajánl ják teafőzésre!
De ha bőven terem az uta k mellett a vad orbáncfű, azt is l eszedem és
megszá rí tom tea készí téséhez, és még a mályvacserje vi rágait is néha
használom teafőzésre. Van, a mikor többfélét is használok egyszerre.
Felforralom, ma jd ázta tom egy ideig, és utána leszűröm. Ezt a módszert leginkább akkor ha sználom, ha úgy érzem, hogy a gyomromban n ehézséget érzek.
Így, ősz eljöttével, de főleg télen igen jólesik egy -egy finom ci tromos
tea, vagy gyógynövénytea, a melyért még fizetnem sem kell, hiszen megterem sok ha sznos gyógynövény a közvetlen környezetemben. Ci tro mmal a gyógynövényteáka t is lehet ízesí teni.

Petres Katalin: Tea haikucsokor
Zölden vagy szőkén,
feketén vagy piroslón
segí t a bajban.
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Tisztán vagy mézzel,
cukorral vagy citrommal
ízével á mí t.
Forrón vagy hűtve,
jegesen vagy melegen
illata csábít.
Gyógyfüvek része,
tája k teacserjéi:
mennyei áldás.

Kutasi Horváth Katalin: Ezüst maki
Hoppá! Nézzük csak, mi kerül elő a konyhásszekrény rejtett zugából!
Egy szép fényes zacskó, s benne egy kis ezüst maki … Micsoda? Már mi t
keresne – ha egyáltalán elférne – egy ma jom a zacskóban? Á, ne aggódjatok, csak egy ki s csúcsminőségű kínai zöld tea lapul ott, a mi ered etileg olyan magasságokban termett, hogy csak az erre betaní tott ma jmok
tud ták leszüretelni. Nos, há t innen a neve!
S ha már rá talál ta m, le i s forrázom. Nem, nem figyel tek, nem a ma jmot forrázom le, hanem a tealeveleket! Na ne! Csak nem képzeli tek,
hogy közönséges csapvizet fogok forralni hozzá? Hogy akkor mégis
mi t? Csakis alacsony ásványta rtal mú, ti szta, klórmentes vizec skét! Jaj,
jaj! Hogy mi a baj? Ha ra jta tok múlna, máris öntenétek a d rága levele kre, pedig még zubog. Nem tud tá tok, hogy a forró vizet vissza k ell hűteni 70 fokra?
Na, hagyja tok most már maga mra! Ha ilyesmi re képesek vagytok, ki
tudja, milyen gaztetteket követnétek még el? Talán még cukrot vagy
mézet i s kevernétek a finom teába! El innen, el!
Hogy végre egyedül maradok és á tad ha tom maga m egy ma jdnem igazi teaszerta rtásnak, kezdek lecsillapodni. Előbányászom az agyag-
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kannácskát és a bögrét. Felöntöm a füvet. L eszűröm a teá t. És… Végre
senki és semmi nem terel el. Megérzem a maki összetéveszthetetl en,
egyedi illatát!
Megcsal ez az íz, megtéveszt az aroma . Elhi teti velem, hogy ott vagyok. Illetve vagyunk… Hol? Há t az idő egy pontján, vagy má sfél évtizeddel korábban, mint a hogy valójában… A szepa réban! S hogy mi az a
szeparé? Ahol megáll a végtelení tett idő, ahol a tea gőzével szétárad a
nyugalom, ahol békés, jóleső gondola tok töl tenek c sak el, ahol minden
egyszerű és szép, ahol léteznek még vágyak és ál mok, és ahol még kö rvonalazódha t a jövő, ahova még Buddha is úgy lép be, mintha ő lenne a
vendég. Pedig itt dolgozik. Ő van otthon.
Hogy léphetne be hozzánk Buddha? Há t úgy, hogy csengetünk neki.
Egy kis réz csengettyűvel, melynek fogantyúja gondosan meg van fo rmálva. Ja! Nem az a Buddha jön be hozzánk ilyenkor! Nem Gauta ma
Sziddhártha … De ő is kopasz, érdekes mosoly ül mindig az a rcán, nehéz
lenne megállapítani, hogy hány éves. Megjárta a Távol-Keletet, vonásai,
mozdulatai és keveset szóló bölcsessége által bőven kiérdemel te a n evét, és vi ta tha ta tlan, hogy mindent tud a teakészí tés legapróbb csínjáról-bínjáról, a hagyományos szertartá sokról, és elégszer gyakorol ta már
a medi tációt, miközben teá t kortyolga tott.
Hol lehet most Buddha? Budd ha ugyanis nem időszerű, nem gazdaságos. Biztos nem dolgozik már ebben a teázóban. Talán vissza menekül t a
hegyek közé, a teljes csend az ő világa... De mi vel megc sikland ozza a
maki az orrom, újra valóságossá és jelenlévővé válik Buddha, s vi sszak erül a csengő a különleges, alacsony lábú antik asztalkára, melynél k ényelmesen elhelyezked tünk a keleties szőnyegre letett szép kis párn ákon. Miközben Budd ha előkészí ti a makinka t, kellemes érzések kerí tenek ha tal mába minket, mert az asztalka üveglapja alatti rekeszekben
különböző teafüvek díszelegnek…
A sokféle tealevél a rég nem látott a sztalkában és a nemrég lefo rrázott maki a konyhában előcsalja tuda tomból a többi teakülönleg ességet is, a mi t annakidején megkóstol tunk Buddha ál tal. A legtöbben pe rsze nem is tudjá tok, hogy jónéhány tea többször is felönthető, s mindig
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egy kicsit más az íze az újabb öntetnek… Varázs járja át a teáscsész éket, s talán nem is lehet kétszer ugyanúgy elkészí teni ugyanazt a teá t.
Mindig más, mindig változó…
Felbukkan emlékei mben a puskapor íze, melynek golyóvá csavart l evelei a forró víz ha tására „szétdurrannak”, aztán ott van a lá tványosan
szétnyíló krizantém vagy a jázmin ízű sárkánygyöngy, de f eledhe tetlen
a pirított rizses zöld tea, vagy a pu’er lepény is, és akkor még nem b eszél tünk a madárnyelvecskékről vagy a jáde csigá król …
Hát már megint i tt vagytok? Nem hagytok békét nekünk a szepar éban? Hisz el akartunk bújni! Kívül akartunk kerülni nyugtalan világoto kból … Nem hagytok békét nekem i tt, a konyhában sem? Nem ma radha tok
négyszemközt megtalál t makiká mmal? Múl tbéli reményei mmel?
Állandóan pörögtök. Mindig kell, hogy történjen vala mi körülöttetek!
Nem bírjá tok elviselni a csöndet. Mindent megkérdőjel eztek, mindent
siettettek. Nincs időtök még egy rendes teá t sem elkészí teni, há t még
élvezettel elfogyasztani, pláne az ízére koncentrálni! Micsoda? Mi t ha llok? Ki mer i tt gyümölcs- meg ízesí tett teákról, s főleg filterekről beszélni? El innen, el!

Buday Éva: A tea
A teaivást az őskorban, a császárok idejében fedezték fel. A teá t a lélek italának is nevezik. A kínai tea terjedése hosszú időt vett igénybe.
Mára már a teaivás tuda tossá válik, szinte szerta rtássá al akul.
A fekete tea mellett évek óta a gyümölcs- és gyógynövénytea fogyasztá sa vál t népszerűvé. Népi gyógytippek, a gyógyásza ti teák f elhasználása a természetgyógyá sza tban, a fitoterápia egészséget megőrző, azt
elősegí tő lehet, teljesí tményfokozó a szellemi, fizikai képességünk n övelésére. A hozzá m betérő ismerősök megszokták a menta és ci tromfű
teá t citrommal, mézzel ízesí tve, különleges porcelán teásc sészékben
kortyolga tva meghi tté teszi a beszélgetéseket, oldottabbá válik a terefere, csacsogá s bármi ről. A kertemben terem, hozok be az asztalra is
egy csokorral, az illata és a látványa is kellemesebbé teszi a teaivást,
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ami így egész lényünkre ha t. Egy időben rendszeresek vol tak ezek az
ötórai teázások, melyek a pletyizéssel vidá m hangulatban tel tek.
A kibeszélőshow alatt vagy annak ürügyén előjöttek a problémák i s,
amelyekre ki tűnő gyógyteakeverék -recepteket c serél tünk. Kertjeink
igazi házipatikák. Tele vannak természetes, aroma tikus növényekkel.
Nem lenne teljes a kép, ha a teákról nem jutnának eszünkbe a belőlük
készül t illóolajok. A csodálatos illatok fontos szerepet érdemelnek mindennapi életünkben, szinte ha tá rtalan vál toza tosságának az élvezete, a
nap minden percében örömet szerző bará tai lehetnek az embereknek.
Az illatok birodalma lehetőséget ad új teakeverékek összeállí tására.
Lendületet ad a fantáziánk alkalmazására, ami korlá tlanul bővíthető.
Szívesen ha sználjuk a házta rtásban, testápolásban, egészségünk megőrzésében. Gyógyha tá suk az utóbbi időkben ismét reneszánszá t éli,
örömünkre. A szagok, illatok gyakran befolyásolják az emberi ösztönélet tuda talatti szférá já t, a testi -lelki közérzetet, és az emberek, különösen a két nem vi szonyá t egymá shoz. Naponta különböző helyzettel,
feladattal szembesülünk, vannak, a melyekben örömünket leljük, de megoldásuk általában fizikai és /vagy szellemi, lelki kimerül tséghez vezet.
Ilyenkor az aroma terápia segí thet, egy szá munkra kellemes illatú tea,
egy élénkí tő fürdő. A belélegzett illa tok, aromák jó szolgála tot tesznek.
A tea és kivona tai harmonizálnak kívülről -belülről, befolyásolják testünket-lelkünket, ami től vidá m, mosolygós hangula tunk lesz, és
környezetetünk i s örömtelivé válik.

Sárváry Mariann: Egy csésze gőzölgő tea
Gabriel még kamaszkoromban meghívott egyszer a New York Kávéházba
egy teára. Még sohasem volta m azelőtt ebben a csodaszép eklektiku s
épületben. A ha talmas térben szinte elvesztek az asztalnál ülő vend égek.
Mindig is tud ta m, hogy mennyi t szá mí t, ha valaminek megadják a mó dját. Itt szembesültem ezzel először a teával kapcsola tban. Milyen eg yszerű i tal a tea, mégis milyen fenségessé válik, ha finom porc eláncsészében szolgálják fel! A beletöl tött tejtől egészen különleges állagú
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lesz. Szeretett nagyma má m jut mindig eszembe, mert egyedül ő itta
tejjel a teá t. Eml ékszem göcsörtös ujjaira, a mint az okkersárga-barna
mintá s csészéjét ka varga tta .
Minket napközis korunkban a citrompótlós, cukros teához szokta ttak. Gy erekként boldogan ittuk a ma már ihata tlan szirupnak látott folyad ékot.
Igaz a keleti mondá s, hogy a teaivás egy szerta rtás. Olyan a ki töl tött,
gőzölgő tea, mint az élete teljében lévő nő. Illatos, csábító, mégis veszélyes, mert ha túl mohó az ember, megégetheti magá t. Várni kell,
amíg iha tóvá szelídül. Néhány korty, és már ki is ürül t a csésze, a minek
falán mementóul mindig ott ma rad a csersav, hogy figyel meztessen: az
élet esszenciája is elfogy egyszer. Vagy a mi kezdetben teljesnek lá tszik, az is szétválik alkotórészei re az idő múlásával?
Szívesen vissza mennék Gabriellel 40 év után a New York Kávéházba.
Az épület még mindig kiérdemli a világ legszebb kávéháza címet, a
szervírozá s biztos kifogástalan, csak az a csersa v a pohárszélen…
Van, aki észre sem veszi, bárcsak tudná m, engem miért nem hagy ny ugodni!

Szabó Eszter Helka: Illataid
Időutazá sra csábí t a csésze, a hogy a finom illa tok,
a fahéj és a berga mott kart karba öl tve táncolnak körbe.
Szá mban a kárhoza t méze.
Ha akarom, illatod vanília, hűvös menta, keserű gyömbér.
Szemed kútja áfonya. Ne lássak a mélyére!
Elég, ha teá ma t kavarom. Beleájulok ízébe.
A tegnapokkal mosolyod csillagánizsai keverednek.
Holnapután indul a géped. Maga mmal vinném
ezt a képet, mint Mallory. Talán feljutott a csúcsra.
A Hi maláján nincsenek illa tok. A tárgyaka t felissza az idő.
A szerzetesek teáznak. Köztük ülök én is.
Szürcsölöm a szálas, fekete teá t. Darjeeling.
Kezemben i ma malom. Százszor kipörgetem, hogy i mádlak.
Szerel münk üres filtertasa kjá t gyűrögetem.

20

A VERSLISTA ÁLTAL KIÍRT NYÍLT PÁLY ÁZATOS ÍRÁSOKBÓL…

Holécziné Tóth Zsuzsa: Hogyan kell a székből ágyat csinálni?
A történet egy bará tunk harmincha rmadik születésnapján já tszódott –
valahol a Pilisben. Ez a barát a maga 205 centi s magasságá val megleh etősen rácáfol a családi nevére, mi velhogy Busmannak hívják, és a menynyire tudom, a busmanok - vagy má s elnevezés szerint a szanok - egyes
csoportjainál a férfiak á tlagos termete 140–145 c m. Más tekintetben
viszont mégis hasonlí t ezekre a kicsi emberekre: a szanok békés emb erek, akik az összeü tközést, a harcot kerülik. Ilyen ember a mi bará tunk
is, aki krisztusi kora ellenére még nem nős – viszont két szép gyermek
édesapja – mert kerüli a konfliktust, a mi anyukája és a gyerekei anyja
között csak felerősödne, ha az a „nőszemély el vetetné ma gá t Veled”.
Szóval mivel a mi Busmanunk - mi így szeretjük!
Amikor felvetődött, hogy ezt a 33.-a t mégi scsak meg kellene ünnepelni,
a fiam el ha tározta, hogy vesz erre az alkalomra egy „Ta tra tea Outlaw ”t – vagyis egy 72% -os i tal t, a mely kizárólagosan természetes alapanyagokból készült -, egy különleges tea alapú gyógynövény likőrt, mely
ti szta gabonaszesz, első osztályú fehér tea, gyümölcspárla tok és kri stálytiszta tá trai forrásvíz felhasználásával készül t Szlovákiában.
A „teára” jellemző, hogy puszta kóstolással nehéz megérezni az erejét –
iszogatha tod bátran, valószínűleg csak holnapra fogsz rájönni, mit i ttál!
Amikor megérkeztünk „kis” a jándékunkkal, a hangulat már jócskán a tetőfokán vol t – tekintettel arra, hogy néhányan r eggel óta segédkeztek a
ma rhalábszár főzésében –, és ugye a vasutasok nem arról híresek, hogy
egy jó kis bará ti borozga tás–pálinkázás után szomja sak lennének. Szóval miután odaértünk, és körbejártuk a felújítás alatt álló kertes háza t
- melynek berendezésén lá tszott, hogy a két fia tal mindent elfogad ,
ami t a szomszédok feleslegesnek találnak –, leültünk a pörköl tet elfogyasztani, majd jóízű beszélgetés és élcelődés közepette igyekeztünk
„szárazra inni” a házigazdá t. Zoli azonban nem hagyta magá t, és estef elé elővarázsol ta a Robi tól kapott üveget, melynek erejét nem is nézte,
és körbekínálta a finom nedűt.
A bará ti kör ezidőtájt kint üldögélt a ha tal mas szelídgesztenyefa alatt
– ki min tudott: vol t, aki tűzifa aprí tására használ t tuskón, vol t, aki csak
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úgy, a földre dobott pléden –, Attila bará tunk pedig egy szomszéd lo mtalaní tásából kikerült nyugágyon. Mivel ez a nyugágy a nap folyamán
egyszer má r állítólag összecsuklott, Lajos épp akkor kérlel te Attilá t,
hogy mutassa má r meg, hogy kell a székből ágya t c sinálni, amikor a mi
hősünk kézhez kapta a fél deci méregerős ital t, ami t – nem ismerve annak erejét – egy hajtókára megivott, majd egyszerűen há tradől t, és a zzal a lendülettel a kiterülő nyugágyban álomra szenderül t, de úgy , hogy
senki sem bírta felébreszteni. Végül a háziasszony hozott egy pokrócot
és egy sá torponyvá t – ez utóbbi t a földre terí tve. Attilánka t a fiúk áthelyezték a ponyvára, Lilike betakarga tta a pokróccal, és hagyták , hogy
a „csillaghotelben” töl tse az éjszaká t.
Több év tel t má r el azóta, hogy ez a születésnap így végződött, de sz egényt azóta is ugra tják a fiúk, hogy neki nem kell altató - őt már egy
pohár teával is el lehet al ta tni.

Torma Zsuzsanna: Meghívó egy teára
„Meghí vtak ötórai teára”,
Ám csak reggel iszom én teá t,
Mindjárt megyek i s ki a konyhába,
A sietség most már nem is árt!
Korán kelek, de előbb a neten
Megnézem a bejegyzéseket,
Szeretem a verseket olvasni,
S nézegetni a szép képeket.
Ilyen novemberi bús reggelen
Finom tea rögtön fel vidít,
De először az asztalra kerül
Mindennapi kenyér s reggeli.
Ha a kenyér má r egy kissé száraz,
Lesz belőle jó bundáskenyér,
Citromos teával igen finom,
Ünnepi reggelivel felér!
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Bár ri tkán kerül az asztalra
Bundáskenyér, s melléje finom
Tea, melyet gyermekkorom óta
Reggelente örömmel iszom!

Farkas Erzsébet: Tarts ki!
Én Mi mi vagyok, egy méhcsalád boldog tagja. A családom soka t dolgozik,
gyűjtik a különböző virágok porait, hogy finom mézet készí tsenek bel őle. A vágya m a z, hogy olyan ki tartó, szorgal mas legyek, mint a családom.
Ezért korán elkísértem őket nektárt gyűjteni. A testvér ei mmel együtt
élveztük a sokszínű, jó illatú vi rágoka t. Azokra a virágokra szálltunk,
amelyek a legszebbek vol tak, de egy idő után a szorgal mas családunk
lebetegedett és nem gyűjtöttek több vi rágport. A testvérei mmel nagyon megijed tünk. Nem tud tuk, hogy mi történt.
Egyszer csak megkérdezte a méhkirálynő, hogy milyen virágport gyű jtöttünk.
Vidáman mesél tük el, hogy a legszebb színű és legjobb illatú virág porai t
gyűjtöttük. Dicséretet vártunk, de nagyon meglepőd tünk a ttól, ami t
hallottunk. Azt mond ta a méhkirálynő, hogy soha ne a külső alapján
döntsünk. Van, a mikor a legszebbnek tűnő a legrosszabb. Nagyon megijed tem. Most mi lesz a családunkkal? A királynő azt mon d ta, hogy van
egy virág, a melynek a porából gyógyí tó teá t lehet készí teni, de nagyon
messze van, és ha lemegy a nap, akkor becsukja a szirmai t, és csak
má snap nyílik ki újra, a mikor a nap feljön, de akkor már késő lesz. Ezért
azonnal elindultunk a testvérei mmel. Ismeretlen helyeken repül tünk az
erdő közepén. Egyszer csak körülnéztem és észrevettem, hogy elves ztettük egymást. Fél tem és nagyon elfárad ta m, ezért rá szállta m egy virágra, hogy megpihenjek. Úgy éreztem, hogy feladom, nem bírom tovább. Eszembe jutott a családom, a finom illatú nektár. Úrrá lett ra jta m az aggodalom. Nem akarom elveszí teni a családom. Ez erőt adott,
hogy tovább repüljek. Kiértem az erdőből és meglá tta m a testvérei m.
Nagyon megörül tünk egymásnak, de sietnünk kellett, mert a nap már
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nagyon alacsonyan járt. Odaértünk a hegyhez, a melynek a tetején megláttuk a vi rágot. Szép sá rga vol t, akár a nap. Elérhetetlennek tűnt,
olyan magasan vol t, de a családunkra gondolva erőt vettünk magunkon és
elindultunk felfelé. Félúton nagyon ki merül tünk, de az idő sürgetett.
Minden erőnket beleadva felértünk a hegycsúc sra, a vi rághoz, de elké stünk, lement a nap, és a virág szirmai összezárul tak. Mindannyian elkezd tünk sí rni.
A könnyeink ráhullottak a szirmokra, amelyek nagy csodálkozásunkra
kinyíltak. Nem tétováztunk, gyorsan össz egyűjtöttünk annyi port, amennyi t elbírtunk. A visszavezető út még nehezebbé vál t a sok por miatt, de sietnünk kellett, hogy a családunk meggyógyuljon. Többször is
pihennünk kellett, de hazaértünk. A porból teá t készí tettünk, a mi t
együtt elfogyasztottunk. Nagy örömünkre a család meggyógy ult a teának köszönhetően.
Nagyon soka t tanul ta m ebből az esetből.
Nem szabad a külsőből ítélni.
A szeretet erőt ad a lehete tl ennek tűnő esetekben i s.
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