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Bajzikné Panni • Keszthely • Ő a mindene 
 

A szerelemről ősi mítosz, 
trubadúrok, muzsikaszó, 
költemény és film regél, 
de forrón tartani hevét 
az az igazi szenvedély! 

Az ifjúkor vágya 
tárgya szeretett párja, 

korosodva csihad kedve, 
de a szép és kedves 

arcot boldogság, ha látja. 
Az idő barázdát szánt 
homlokának dombján 
nem kopik a románc, 

fokozódik a ragaszkodás! 
Biztosan tudja: 

csak Ő a mindene, 
s míg világ-világ, 

összeforr kettőjük szíve! 
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Huszthy Bálint • Piliscsaba • Elképzelhetetlen  
 
Körberajong a bódító 
meleg, a fogatlan hőség. 
Bár lenne itt Bodeni-tó 
vagy egy csepp üdítő hűség. 
 
Izzadtságfüggöny ingerel, 
tennék be pulcsit, de minek? 
A forróságban mindig el- 
képzelhetetlen a hideg. 
 
Ahogy telente sem tudom, 
hogy lesz-e még valaha nyár. 
A harcaim mind elbukom, 
a szerződésem is lejár. 
 
Valaha tudtam, istenem, 
hogy milyen is a szerelem, 
nem képzeltem volna sosem, 
hogy ilyen könnyen feledem. 
 

Nem sejthető meg, hogy milyen 
hidegben a meleg, s viszont, 
ne ábrándozz szerelmesen, 
ha azt akarsz, ne kezdj viszonyt. 
 
Nem sejthető meg, hogy milyen, 
már azt hinni, nem létezik, 
kapcsolatban, a szerelem, 
míg hívatlan nem érkezik. 
 
És akkor mindent felborít, 
szórendet, sorsot, másokat, 
szakadékszélre tántorít, 
és halálvággyal noszogat. 
 
Állandó heves szívverés, 
nincs rá alvás, evés, ivás. 
Csak két dolog van enyhülés: 
szeretkezés vagy versírás.
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Huszthy Bálint • Piliscsaba • Bálint-napon 
 

Szent Bálint! Jó, hogy Bálint lehetek, 
mert egyébként is bálintnak születtem: 
hisz „teljes” lettem és „eredeti”, 
rostos, pasztőrözetlen és szűretlen. 
 
Kétségtelen, a szentek közt te vagy 
a legtöbbet tűrt, legtürelmesebb, 
hallgasd meg hát e csöppnyi pártfogoltad, 
ki téged szólít, tehozzád esed! 
 
Tudom, te legkevésbé sem tehetsz 
arról, hogy ünnepnapodon megannyi 
szívecske pompáz, rózsaszín köd ül, 
hogy akkor lett divat szerelmet vallni, 
 
de mit tegyünk, a nép figyelte meg, 
hogy aznap választ párt a vadgalamb, 
s elvonatkoztatott. Hát ez neked 
nagy feladat, de még nagyobb kaland. 
 
Én biztosra veszem, hogy jól bele- 
tanultál a rád aggatott szerepbe 
– hiszen te szent vagy: alkalmazkodó –, 
s látod, hogy ki kinek lehet szerelme. 
 
hát segíts össze már a legszebb lánnyal, 
s maradjak is örökre ővele! 
Vagy minek mestere vagy, azt tanítsd meg, 
hogy törődjek a sorsomba bele! 
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B. Mester Éva • Arnót • Akit én szeretek 
 
tudja magáról, mindig is tudta, 
hogy parányi, gyarló lény, 
de nekem vallja meg bűneit 
és nem könyörög a holnapért. 
  
Régi sebei nem gyógyulnak, 
nem ismeri a könnyeket. 
Dac szikrázik tekintetében, 
felszántja a tengereket. 
 
Érveket kavicsként rugdos, 
hozzánőtt inge felreped.  
Rongyos reménnyel, kifosztottan, 
hitehagyottan is újrakezd. 
 
Letagadja, ha megírt sorsán túl 
olykor bárkiről álmodik, 
de tiszteli az érintés varázsát, 
rezdülésével rácsodálkozik. 
  
Aki szeret, nem dönt helyettem  
megkérdezésem nélkül semmiben, 
de átrendezi a díszleteket, 
átfesti mind, hogy szebb legyen. 
 
Fecskéket terel ablakom alá 
és néha lelop egy csillagot, 
hajamba szórja a nyár virágait  
és minden csendjében ott vagyok. 
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B. Mester Éva • Arnót • Éjfél körül 
 
amikor huszonnégy féle 
tarka csokorba 
elosztogatta önmagát, 
pihenni készül 
egy megfáradt nap, 
átlendülni a holnap ölébe 
talán egy perc maradt, 
néhány szendergő pillanat,  
hozzád bújik egy régi emlék, 
elidőzik és ott ragad, 
nem kérdezi gazdagabb 
lettél, magányosabb,  
vagy boldogabb, 
két sóhaj közt ásítasz már, 
öleld magadhoz álmomat, 
rád terítem pazar színekkel, 
ami a lelkemből megmaradt. 
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Horváth László • Vaspör • Kolibri 
 

Nincsenek rólad titkaim,  
csak amit mindenki tud, 
és egy meg egy súgja 
lassan az áprilisi hóba, 
az ütemesen doboló  
szavakat. A hó, igen 
mit, ha meglátsz, olvad.  
Ez nem óda, inkább 
a hozzád szóló titkom, 
mit nem hallgatsz, mert 
ki nem mondom, csak 
tudod. A táncon, az 
elrontott forgatásom, 
a rosszul lépett ritmusom, 
a szemem, mi a tiedbe 
vész el lassú rigmuson. 
 
Későn kérted, hogy ne 
essek beléd, és magam  
sem értem még. 
Nem kell kérdezned, 
hogy mi lett más, 
így a feltámadás után. 
Látod a szememben. 
S én látom a tiédben, 
abban a gyönyörű, 
végtelen mélységben a 
lassan fűződő rabláncokat. 
A börtönöm leszel, s  
mégis vágyom. Milyen 
gyermeteg gondolat. 

 
 
 
 
 

Most hiába kavarja 
a szél a dermesztő 
pihéket. Ez nem csoda, csak 
a kegyetlen természet és az 
előtte járó incselkedő, 
perzselő nap. 
S ha túl közel megyek? 
Mert akarom, tudom 
és észlelem hogy 
zöldellik a liget, 
a lágyan búgó 
gerlicék most 
a fagytól remegve 
rebbennek össze. 
Az erdő és a hegy, 
rügyező sugarai közt 
a tejfehér tájban, 
Kolibri lassú lépteit 
idézi az álom, s a 
kellemtől varázsos 
köd lassan apad alá 
a tájon. 
 
A szárnyas idő is 
most itt ül, 
s a roppant kupola 
ablakán figyel, 
hogyan írom 
dermedt ujjaimmal 
nevedet színpadi porba. 
S csak egy szó, 
csak egyetlen egy, 
mit a lassan morajló 
kamion csobogás 
dalába rejt a szél 
lassú násza. 
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Kis Kolibri ne remegj! 
Hadd melengesselek 
keblemen és óvjalak, 
védjelek. Én sem bántlak, 
ígérem és esküjét zengem. 
Mosolyogj, kérlek 
drága Kolibri madárka. 
Nevetésed hoz olvadást 
a fagyos fák kérgére, 
s ahogy leolvad, csak 
hús marad, ott állok 
félszegen, csupaszon, 
védtelen és őszintén. 
S várok, várok mikor  
táncos lépted újra 
mellém tér s pihen. 
 
Várom, hogy elvesszek 
a csillagok közt szemedben 
s várom a közelséged 
várok, türelmesen.  
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Akai Katalin • Tata • Vágy 
 

Izzó szerelemben, fokozatot váltva, 
két ember egyesül  
perzselő vágyban. 
Milyen jó szeretni, s szeretve lenni! 
Minden gondunkat  
órákig feledni. 
 

Éget a szerelem, tüzes a lángja. 
Hiányzol Édesem!  
Jöjj karjaimba! 
Álmodom rólad, éjjel és nappal, 
ébredjünk együtt.  
Pirkad a hajnal. 
 
Szerelmes szavakat suttogtál nekem. 
Kitárult csókodra,  
éhező lelkem. 
Amint gyengéden simogattalak, 
elvesztem szemedben,  
úgy akartalak. 
 
Szomjaztam utánad, akár a termő föld. 
Mint esőre vágyó,  
tikkadt búzamező. 
S Te viszonoztad epedő vágyamat, 
lángoló ölelés  
perzselte ágyamat. 
 
Sok viharos év telt, lángunk csendesedett. 
Sürgető vágyunk,  
szelíd szerelem lett. 
Ma is suttogod, szeretlek édesem. 
Nélküled az élet 
nem is kell énnekem. 
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Az az éhes, vad vágy, mára megszelídült. 
Védelmező, óvó  
szeretetté mélyült. 
Sétálunk a parton, egymást átölelve, 
cinkosan kacsintunk,  
múltunk emlegetve. 
 
Akai Katalin • Tata • Örökké 
 
Borzong a testem, simogat szavad  
Rohan a vérem, szeretlek lassan  
Ébredő lelkem, egyesül veled  
Örökké rajtam, érezzem kezed! 
 

Csókodnak tüze, felszítja vágyam 
Ajkadnak íve, kalandoz rajtam 
Sötétben látlak, csillog a szemed 
Örökké rajtam, érezzem kezed! 
 

Éjszaka oson, váltja a nappalt,  
Csillagos égbolt, lesz ma a paplan 
Válladon alszom, várom a reggelt. 
Örökké rajtam, érezzem kezed! 
 

Számtalan éve, rajongok érted,  
Rebben a szívem, ha látlak téged. 
Szeretlek sírig, maradj itt velem. 
Örökké rajtam, érezzem kezed! 
 

Izzik a parázs, lobban a lángja  
Szerelmet táplál, lelkünk varázsa.  
Suttogod halkan, maradj még velem, 
Örökké rajtam, érezzem kezed! 
 

Ébred az erdő ködcsomó foszlik  
Virrad a hajnal, ránk csodálkozik 
Itt vagyok édes, mormolod csendben, 
Örökké rajtam, érezzem kezed! 
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Bárdosi Attila • Trier – Németország • Találkozás 

 
A sötét hol itt, hol ott van, 
A holdfény duzzogva megy el, 
Az éjjelből komótosan 
Kibontja magát a reggel. 
  
Rám mordul az álmatlanság, 
Forgolódni tovább nem hagy; 
Gondolatot haptákba vág 
Az álmoktól megtisztult agy. 
  
Megváltozott körülöttem, 
Ami tegnap még untatott, 
Hatvanasan, újszülötten 
Remélve várom a napot, 
  
Talán találok ma választ 
A visszatérő kérdésre, 
Mely még mindig ketté választ 
Egy gondolatot két félre, 
  
Valóságot az álomtól, 
S rendezi az egyenletet, 
Az összekuszált számokból 
Összead majd egy meg egyet. 
 
Mi az, mi néha eldönti, 
Mi józan és mi őrület, 
Mi mennybéli és mi földi, 
S hogy visszafordítsd majd fejed, 
  
Ki mellet százszor elmentél, 
És szemébe mosollyal nézz, 
Hisz kezet hiába remél, 
Akinél nem nyitott a kéz. 
 
 

Megtorpant lábak a lépcsőn, 
Tovább menjek vagy forduljak? 
– Szervusz! – egy rövid szó félőn – 
Én jól vagyok, és te hogy vagy? 
  
Röpke érdeklődés szemén? 
Amit sután viszonozol; 
Ez másé, és nem az enyém, 
Ez biztos, hogy nem nekem szól. 
  
Sarkon túl már elfeledve, 
Csak múló volt a kapcsolat; 
Más kéz simul a kezedbe, 
Máshoz fordul a gondolat. 
  
Valahol a tudat alatt, 
Mi felszínre tán sosem tör, 
Befészkelte magát szavad, 
Mely végtelen lesz, mint a kör. 
  
Hétköznapok sokasága 
Túlsózza satnya életed, 
Hajlasz az ostobaságra, 
De néha másnak képzeled: 
  
Holnap talán hazafelé 
Utamba ejt a véletlen; 
Száj a szájé, szem a szemé, 
És elgáncsol az érzelem. 
 
Ma megtörtént, mit reméltél, 
A két félből most egész lett; 
Lassan múlik a kemény tél, 
Zöldbe borul a természet. 
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Hogy későn történt vagy korán? 
Hogy túl öreg vagyok hozzád? 
Elválik ez évek során, 
Csak testem érhessen hozzád, 
 
Mert mi eddig megérintett, 
Sebet ejtett a bőrömön, 
Csak pillanatig szépített, 
Csak félperces volt az öröm. 
 
A végtelenbe véges vész, 
A vágy testetlenné válik, 
Ezt fölfogni nem képes ész, 
Hogy mi lesz holnap? Nem számít. 
 
Ha képzeletem elszalad, 
Szemérmem pirulva oson, 
És azon kapom magamat, 
Hogy elfelejtem a korom, 
 

És újra húszéves vagyok, 
És lobban ölemnek tüze, 
Az idegrostok csupaszok, 
Mintha ingerük sem szűnne. 
 
Tested remegése válasz 
A félve feltett kérdésre, 
Fontold meg jól, aztán válassz, 
Hogy így kellek-e? Vagy mégse? 
 
Egymás nélkül sosem leszünk 
Több mint a két fél összege, 
Vagy kiszárad folyómedrünk, 
Mielőtt egybe ömlene, 
 
És utánunk nem marad más, 
Csak parton vergődő halak, 
A mocsárban száradó sás, 
Versbe foglalt, üres szavak. 

 
Bárdosi Attila • Trier – Németország • Válasz – Érzelmi SMS 

 
Gondolni, csak egyet tudok és akarok, 
mert itt lebeg köröttem illatod, 
tőle tündöklik újra az aurám, 
hisz bódító aromát öntött rám 
tested izzadó gyönyöre, 
mely sosem fullad majd közönybe. 
Ez volt az igen a sok nemben, 
a válasz a kérdésemben, 
hogy miért most, és nem tegnap? 
Miért adsz mindig, ha nem adnak? 
Hát ezért szeretnék adni Neked mindent, 
csak viszonozd egy dobbanással itt bent! 
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Avar Judit • Budapest • Kívánalom 
 
Ennyi év 
Nyomorúság után 
Hogyan tudtad 
Felébreszteni bennem 
A hajlamot 
Újrakezdeni 
 
Észrevétlen lopózott belénk 

A kívánalom 
Testünk lélegzése 

Ősforradalom 
Szívünk ösztökélte 

Kölcsönös vonzalom 
 
Fények éledeznek 

Tüzek ébredeznek 
Alvó vágyak felbolydulnak 

Arcvonások elsímulnak 
Sajgó sóhajok szárnyán 

Sóvár sejtelmek oszladoznak 
 

Kívánalom 
A kívánalom 

Egyre váróbb 
Egyre fájóbb 

Nem vagy velem 
Jöttöd lesem 

 
Hiányod 

Nyugtalanít 
Itt-léted 

Megbolondít 
Válásunk 

Elszomorít 
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Megint-szépen kezdődik 
Elölről-hátulról minden 
Mint macskák 
Farkak körül keringünk 
Helyünket halálunkig 
Nem leljük 

 
 
Avar Judit • Budapest • Megleltelek 

 
Végre megleltelek 
Varázsos kéjjel öleltelek 
Egybeforrt hússal éreztelek 
Iszonyú kínnal szerettelek 

Most hogy élveztelek 
Nemcsak álmomban ízleltelek 

Bizonytalan testem belédveszett 
Töprengő lelkem fellélegzett 
Megleltelek 
Agyamban kutatva sejtelek 
Száguldó véremet leplezem 
Remegő kézzel kereslek 
Félőn suttogva szólítlak 
Üvöltő vágyamat ne halljad 
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Hegyi Péter • Budapest • Távol vagy 
 
Távol vagy, mint Jeruzsálemtől Pesthidegkút, 
Svédasztalos reggelitől egy esti dögkút, 
Mint a vörös bolygó egy szépen rajzolt egérnek, 
A Föld teteje, hová a kis serpák felérnek. 
 
Távol vagy, mint a kereszténység a keleten, 
Puding – távol áll tőlem porból és melegen. 
Egyre távolabb, mint a világűr pereme, 
Poros városinak egy nyílt szemű remete. 
 
Távol vagy, mint Amszterdamban a szabad jelzés, 
Mint válogatott kapusnak a középkezdés. 
Hogy Pinokkió szíve nem készülhet fából – 
Esélyem sincs, maga a távolság van távol. 
 
Távol, mint szar elitnek egy szovjet szatellit, 
Mint kulcskérdés a hitetlennek, hogy van-e hit? 
Hústál bölcső az indiai szent állatnak, 
Távol vagy, belátom, hogy nem láthatlak. 
 
Tudnám folytatni a sort, mert bőven tovább van, 
De stop! Már ébredezel a szomszéd szobában... 
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Kocsis Erika • Miskolc • Érzés-rapszódia 
 
Ó te, bálványként imádott érzés, 
vágyják és átkozzák léted, 
háborgó sorsokat dobnak el hidakon, 
vagyonokat, családot érted. 
Kártyajátékosként tesznek reád 
még egy lapot, szórnak feléd minden 
földön és égen burjánzó praktikát 
– hiába – 
léted édes és keserű ízek játéka; 
Pókerek nagy játékosa vagy 
– sima arcodon gúny se rebben – 
s ha olykor magára lelne lelkedben lelkem: 
akkor is kacagsz, köpönyegeden por lebben; 
Mikor már elhangzik a szó: örökre… 
ne hidd, hogy pecsét ül a hangokon, 
megakadhat, mint mérgezett alma, 
átok és varázslat ül a torkodon; 
Mégis…mégis… 
minden vád, s könyörgés ellenére 
– költők verseit hátamon cipelve – 
mondom: kellesz nekem! 
Ha nem éltem veled… csak nélküled, 
földi és azon túli világom kies, magtalan. 
Holdként éltem halott csillagok közt, fénytelen, 
mint gyönyörű hegedű élte, de hangtalan; 
Ha százszor leszek csókján fekete virág, 
s ha százszor kapkodok levegőért 
– fullánkjától fúlva – 
akkor is szeretőmként, nevén szólítom 
– mindenki hallja – 
s ha megszületek e világra újra és újra, 
ő lennék én: a szerelem. 
Földön, a mennyben és a pokolban. 
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Horváth Ferenc Képzelmész • Veresegyház • A szemed 
 

Vigyázok a szemedre, őrködök, 
velem silbakol két szemöldököd. 
Őrizem két felső szemhéjadat, 
segít nekem, ha ráhull, a hajad. 
Nem kell se pajzs, se páncéling, se vért – 
halni tudnék a szempilláidért. 
S nemcsak halni, de élni is tudok, 
amíg védhetem külső szemzugod, 
vagy szemeid más, rejtett tájait: 
titokzatos belső szemhéjaid. 
S ha rám zuhan az élet nagy miértje, 
elűzi éjemet szemed fehérje; 
s Istenben, mennyben még inkább hiszek, 
mikor felfénylik drága íriszed. 
Elgondolom, ez is te vagy magad: 
féltőn vigyázom a szembogarad. 
Aztán – jó őrző – elidőzök én 
belső szemzugod hűvös rejtekén, 
s onnan még beljebb vágyok, s nem hiába: 
beengedsz szemed külső csarnokába, 
s mely rajtam kívül mást nem hív soha, 
vár szemed titkos hátsó csarnoka. 
S most itt vagyok, itt bévül őrködök, 
kívül silbakol két szemöldököd. 
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Kozák Mari • Biharkeresztes • Úgy hordozlak 
 
Úgy hordozlak magamban 
mint vetetlen ágy, szerelmes éjszaka 
legutolsó sóhaját, 
nem tudva még 
milyen fájó az elmúlás, 
és csak álmosan ringatja 
a párnákon ottmaradt ölelések 
reszkető illatát. 
 
Úgy hordozlak magamban, 
mint tenyérbe ragadt 
szabadulni nem tudó 
tegnapi ebédből itt maradt 
ragacsos kenyérmorzsát, 
mindig azt hívén, holnap 
nem lesz több aratás, 
liszt nélkül marad az áldás. 
 
Kövekről pattant, fakult 
szemű apró kavics ölelkezik 
fagyos reggeleken sárban szépült 
meztelenre vetkőzött 
néma fák levelével, 
olyan nagy, égig érő akarással, 
ahogy én hordalak magamban 
naponta, szakadatlan. 
 
Úgy hordozlak, 
úgy vigyázlak, 
szélnek adlak, 
senki másnak! 
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Baki Eszter • Szekszárd • Enyém voltál 
 
Legyél víztükrömben felhőszörnyet 
arrébb toló szélutasként lágy hullám! 
Tükör mögé, ha alámerülsz 
belém bújsz, nem menekülsz. 
Fagyasztó éjjel utáni hajnalon 
feletted lépkedek tompa hangodon; 
jégtáblám alól üvöltve feszítenél 
kutatva levegőt, kapkodva kiútért 
konstans menekülő. 
Délutánra langyos szellő 
naphővel olvasztja jegemet, 
örülve pár órás boldogságnak, 
megtörve adok utat neked. 
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Buglyó Juliánna • Balmazújváros • Veled én 
 

Forró lávakőként  
izzik már a szemed, 
rám tekintesz és én 
benne melegedek. 
 
A léted erősít, 
átölel a tested. 
Vigyáz rám, ha félnék 
üres rengetegben. 
 
A szívem merészen  
táplálja útjait. 
Te, mikor velem vagy,  
semmi ki nem szakít. 
 
A lelkem könnyű már  
szárnyalok a légben, 
óvatosan tartasz 
biztonság ölében. 
 
A végtelenségben 
egyfelé tekintünk. 
Tudjuk nekünk a lét 
összefonódva él. 
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Bánlaky László • Budapest • Lantom neked dalol 
 

Ah, a lelkem telve búval, 
ablakodnál állok vágyón, 

Hozzád szól sóvárgón dalom. 
 

Pillants le rám, Te istenség, 
ó, hogy szállnék fel a mennybe, 

lábaid nyomában lépnék. 
 

Csókkal illetném a rétet, 
ahová a lábad lépett, 

könnyeimmel öntözném meg. 
 

Szél süvít, jeges lehelet, 
akár a Nap heve perzsel, 
ajtód előtt őrt állanék. 

 
Egy csókodért – mily jutalom – 

lelkem  az ördögnek adom, 
lenne ezer kín az ára. 

 
Szívem, kardom felajánlom, 
testőröd leszek, csatlósod, 
hős tusában Érted vívok. 

 
Ó jaj, szíved mint a szikla, 

nem hajlik csak egy jó szóra? 
Neveddel megyek csatába. 

 
Pajzsomra e név van írva, 
kardomat megacélozza –  

hullass egy könnyet síromra. 
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B. Moravetz Edith • Budapest • XXI. századi trubadúr-ének 
 

Azt hiszitek, divatja múlt, 
ifjú nem vesz kezébe lantot? 

Nem pendül meg lágyan a húr? 
Nincs már aki szerelmet dalol? 

  
Pedig dehogy, hallgassátok 
e szívhez szóló dallamokat!  
Jó, ha ezt is megszokjátok,  

hogy miként is szól ma a nóta:  
  

„nyuskám te csini csajszi! 
Csöcsféked csudamód sirály!” 

„Lecsuhadjál ó te tápos! 
Nálam nem vagy menci! Vágod?” 

  
„Fullos volt ez swag, meg cukker! 

Hanem Yolo! Intett mutter!” 
„Ne rajoskodj! Offos! Nopp LOL! 
Dzsaljál tovább, csóri! Csákány!” 

  
Ó szép szavak! Hajladoznak! 
Simogatnak lelket, s szívet! 

Mire vége lesz a dalnak, 
trubadúrnak bizony cinkes. 

 
Szótár: 

csöcsfék = melltartó; sirály = nagyon jó, nagyon tetszik; 
lecsuhadjál = lenyugodjon; tápos = muja, anyámasszony katonája; 

menci = menő, szuper; vágod = érted; fullos = jó, tökéletes, tetszik; 
swag = menő; cukker = aranyos; 

Yolo = You Only Live Once („Egyszer Élünk”) 
rajoskodik = menőnek akar látszani; offos = nem szereted, mert csalódtál benne; 

nop = nem; LOL = vicces, nevetséges; dzsal = megy; 
csóri = szegény valaki, akit sajnálunk; csákány = Szia; 

cinkes = nehéz lesz megúszni 
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Bodó Sarolta • Szeged • Kimondtam már ma? 
  
Kimondtam már ma? 
Igen, de nem elégszer. 
Neked, aki minden bánatom felemészted. 
Néztem rád ma úgy? 
Igen, de nem eleget. 
Ha válladon pihenek, nem érzem a terhet. 
Érintettelek? 
Abból sosem elég. 
Minden pillanatban csak szorítanálak még. 
Ma is féltelek? 
Minden percben jobban. 
Levegőm miattad van, szívem érted dobban. 
Vártam ma is rád? 
A végtelenségig. 
Nélküled minden percem örökkévaló kín. 
  
Szeretlek, 
Mondom még százszor, 
Akarlak, 
Igen, az vagyok, egy fogoly. 
Még érintelek. 
Úgy magadhoz láncoltál, 
Annyira féltelek. 
Értem senkivel se harcoljál. 
Mert várlak, 
Én a tied vagyok. 
És szeretlek, 
Amíg meg nem… 
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Boga Bálint • Budapest • Tengerparton  
 
Ím, Veled hallgatom 
Tenger mormolását, 
Hullám-verdesésben 
Öröklét mozgását. 
 
Szüntelen morajban, 
Habok játékában 
Végtelenség jelez, 
Világ szíve dobban. 
 
Lánya vagy a tenger 
Égi fenségének.  
Szálljon számról Hozzád 
Magasztaló ének. 
 
Görög istennőként 
Szálltad meg a lelkem 
S mint halandó Benned 
Égi partnert leltem. 
 
Eltelt évek sora,  
Mindegyik fényes volt, 
Azóta csillaggal 
Tele van az égbolt. 
 
Azonban Napodnál 
Nincs fényesebb csillag, 
Én Holdként tükrözlek, 
S csókollak, csókollak.  
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Budai Zsuzsa • Budapest • Jelenkori trubadúr 
 
Rock koncerten álmos félhomály, 
sarok asztalnál ül egy barna hajú lány. 
 
A helyiségben felhangzik a rock zene, 
a sármos gitáros sokak kedvence. 
 
Fekete párduc mély átéléssel zenél, 
keserédes dal szerelemről mesél. 
 
Barna leányzó hallgatja a muzsikát, 
zenész csak neki játsza a nótát. 
 
Megtörténhet bárkivel bárhol, 
váratlanul koppan a szerelem lépte valahol. 
 
Úgy jön el az igazi észre sem veszed, 
ajtódon kopogtat, már ott van veled. 
 
Ne hagyd el soha szíved csücske Ő, 
téged szeret ez a trubadúr rejtőzködő. 
 
Teremben zeng a gretsch gitár hangja, 
önfeledten szól a boldogság dala. 
 
Elhalkul a zene lámpák kigyúlnak, 
barna lány és a zenész összebújnak. 
 
Két szív talált most egymásra, 
szerelem született a meghitt éjszakában. 
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Rosa Maria B. • Budapest • Csak azt az egyet 
 
Csak azt az egyet szeretném, 
azt a gúnyosat, azt a  bántót, 
azt az istenkáromló kegyetlen, 
szókimondást tagadó 
szádat csókolni szeretném,  
csókolni szeretném 
 
Csak azt az egyet szeretném, 
azt a hamisat, azt a szemembe nem nézőt, 
azt a zöldesen barna pettyeset, 
azt a tekintetemet kerülő 
szemedet csókolni szeretném, 
csókolni szeretném. 
 
Csak azt az egyet szeretném, 
azt a kimondhatatlanul színjátszót, 
azt a  pillanatról pillanatra változó kedvedet, 
azt a pillangó módra repdeső, s mélybe hulló 
kedvedet felkapni, s vele szállni szeretnék, 
vele szállni szeretnék. 
 
Csak azt az egyet szeretném, 
azt a meg nem állót, azt a sosem nyugvót, 
azt a fejvesztett ártatlan gyermeki lelket, 
mint a pegazust megzabolázó 
kezedet csókolni szeretném, 
csókolni szeretném. 
 
Csak azt az egyet szeretném, 
azt az egyetlen, mindig változó, 
s mindig  feszülten haragos lényedet, 
azt a más előtt fölényes s érzéseimbe taposó 
lényedet kedvessé tenni szeretném,   
mindig szeretném.  
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Császár József • Debrecen • Lidércfény (ballada) 
 

A lápon a lidércfények: 
ők az elkárhozott lelkek, 
akik a mocsárba vesztek, 
teliholdkor összegyűlnek. 
Távol a láp egy szigetén 
éjjel vibrál a lidércfény, 
nő a lángja, nő magasra, 
színe is átvált pirosra. 
Tűzből kikel egy ifjú pár, 
a tűz körül vad táncot jár, 
ilyenkor a kóbor lelkek 
mind köréjük gyülekeznek. 
Az ifjú párt közös sorsa 
hajtotta bele a lápba. 
Szívüket egymásnak adták, 
de a szülők megtiltották. 
Így egy éjjel kézen fogva 
elindultak a halálba, 
és azóta teliholdkor 
előjönnek a mocsárból, 
és egyik szigetén annak, 
megtartják lakodalmukat. 
A vendégek kárhozottak, 
a bűnük az, hogy halottak. 
A nád susog, hajlik, beszél, 
hajlítgatja a kósza szél, 
vízfelszínén végigszalad, 
útjában, ahol elhalad, 
a víztükör fodrozódik, 
a hold képe összetörik. 
Sziporkázik ezernyi fény 
a víz összetört felszínén. 
A kósza szél gondol egyet, 
felkeresi a szigetet. 
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Táncra kéri a lelkeket, 
lobogtatja a leplüket. 
A tüzet ismét felszítja, 
az ifjú párt megforgatja. 
Táncol a szél, táncol a pár, 
úgy lebegnek, mint a madár. 
Felhő kerül a hold elé 
űzi a szél észak felé, 
eltakarja fent a holdat, 
kioltja a csillagokat. 
Már csak a láp tüze ragyog, 
a sok lélek csak kavarog. 
Lankad a tánc, a tűz hamvad, 
lángja kicsi, fényt alig ad. 
Az a pici is kialszik, 
csak a lidércfény villódzik. 
 
Császár József • Debrecen • Csoda 
 
Csodálatos barna szemek 
kedvesen rám tekintenek. 
Simogató kicsi kezek, 
amikor megérintenek, 
hevesebben dobog szívem 
érted, veled én kedvesem. 
Ajkad finom, mint a selyem, 
ha ajkammal érinthetem 
boldogságom határtalan, 
öröm, élet lelkemben van. 
Ilyenkor talán az enyém 
ez a törékeny kicsi lény. 
Megölelem, összeroppan 
a szívünk már együtt dobban, 
összeforr a testünk-lelkünk, 
s egy csillagként tovább élünk. 
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Deák Mária • Mogyorósbánya • Reménytelenül 
 

Szerettelek… 
akkor ott a karjaidban 
egyszer, talán igaz sem volt... 
hogy fészket rakott újra a  
szerelem a szívemben. 
Hangtalan jött,  
surrant az ereken, 
bőrömön vetett szikrát, 
érintésedtől borzongott 
a szemérem 
mit oly nehezen levetettem. 
Rád bíztam magam s könyörtelen 
hagytam, hogy ragadjon a vágy 
Veled… mert több ez, mint 
kósza ösztön. 
Eltévedt életem 
bús börtönében 
falakat döntve 
sírok a csöndön. 
Felejtenék! 
Rám omlik a múlt, 
hangtalan üvöltöm 
reménytelenül – 
Szeretlek! 
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Mitiner Mária • Jásztelek • Vasárnap délután 
 
Egy egyszerű őszi vasárnap délután 
szavaidon csüngtem, soha meg nem unnám. 
A betűk nektárként csorogtak ajkadon, 
a hangod átitat bódultan hallgatom.  
 
Csókká formált hangok, forrón izzó szavak, 
nyelved játékosan tüzes számban kacag. 
Pedig csak beszéltél távol voltál tőlem, 
Te és Én, Én és Te, köd lepte felhőben. 
 
Bénító kábulat repít ide-oda 
értékes, szikrázó, csiszolatlan csoda. 
Körénk rajzolódott akármilesz’ álom, 
illanó pillanat… már akkor sem bánom! 
 
Ne gondolkodjunk, hogy egyszer, vagy ezerszer, 
túl rövid az élet, éveket kiseper. 
Lapátoljuk fel most, hisz miénk az érzés, 
na hagyjuk veszni azt, mi belénk vágyat vés! 
 
Csókszavak vezetik, szemem, kezem, hangom, 
izzó bókjaidat reszketőn hallgatom. 
Ősnői szenvedélyt ecsettel festesz rám, 
aranyló színekkel szívedet rabolnám. 
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Faragó-Kupi Andrea • Budapest • Te vagy! 
 
Bárhol is járjak, 
elmém naprendszerében  
mégis minden körülötted forog. 
S bár minden kósza neszben téged várlak,          
a város összes hangeffektjében, 
csak egy lázas szív visszhangja dobog. 
 
Mert te vagy nekem a pillanat, 
melyre ezer évet kellet, hogy várjak. 
A remény csillaga,  
melynek fényében csak téged látlak. 
 
Te vagy nekem a gyümölcs tea illata, 
egy zsúfolt bárban. 
Vagy a szürke hétköznapok irgalma, 
egy lyukas dobozba zárva. 
 
Te vagy nekem a szürkeségben a színfolt, 
mint egy art deco képen. 
Mert bármit is gondolnak ez így jó, 
ha glóriával a fejeden látlak téged. 
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Fazekas Imre Pál • Nagylók • Lelkünk illatait 
 

egyszerű 
természetes ajándék 
 
csillog szemeden szememen 
 
arcomra van írva  
ami rólad sugárzik 
 
mint egy szál friss virág  
harmatos cseppként a véremből 
mint a repdeső madárka dala  
napnál is világosabb jelekből 
 
szavaidat  
ragaszkodásomat 
 
a szerelem adományait  
 
forrásban lüktető szívedet  
 
lelkünk illatait 
 
magamhoz ölelem 
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Nagy Horváth Ilona • Komárom • Úgy 
 

Ahogyan elalszik az ember, 
éjbenyúló estjét megszórva 
mindenféle baljós sejtelemmel, 
s az utcalámpa fényén felderengő plafon 
úrrá lesz a csenden, gyengéd hangulaton, 
eget formáz, zúgó folyó lesz, 
csikorogva érkező tehervonat, 
zord teremtő, ki rádöbbent, 
nem veszi többé semmi hasznomat. 
Hervadó akácvirág, méhek cifra rongya, 
rettegés lesz.  
Nemlét. 
Koporsó. 
Szűkölő rab, 
ébrenlétem korgó gyomrú foglya. 
  
Pedig csak álmodni akarlak, 
még itt vagyok ezen a világon, 
míg itt tart ez a sok zúgó gondolat, 
erre a göcsörtös falra fölkenhetem álmom 
könnyű arany ecsettel, 
ahogyan meg nem született 
gyermekét festi ügyetlen a mester, 
tallózva angyalok vonásain, 
keresve legszebb önmagát. 
  
Így teremtlek, kutatlak téged magamban, 
hangodból lüktető koszorút fonok, 
énekellek, 
szívdobogáspiros szókkal magam elé hívlak, 
egemre emellek, nem bánt a sötét, 
pislákoló csillag vagyunk, 
itt fönn, ebben az álomtalan énvilágban 
mi ketten, s mégis külön magunk. 
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Így lettél. 
Ahogyan elalszik az ember. 
Éjbenyúló estém szórtad 
tele szép neveddel, 
s az utcalámpa fényén felderengő plafon 
úrrá lett a csenden, kósza hangulaton. 
Eget formált. Zúgó folyóvá lett. 
Vonat, 
koporsó, 
félelem, 
nemlét. 
Aztán mégis lenni kezdtél, 
napból lopott fény, derengő, kedves emlék, 
egemre szökött csillagörvény, 
tisztuló léleknek törvénytelen vágya, 
álom elé hulló puha szavadnak 
ringó másvilága. 
  
Ahogy elalszik az ember, 
s kavarogva búcsút vesz a mától, 
utolsó illatot facsarva hervadt virágából, 
úgy teremtelek meg titkon, Istenem se lásson,   
festményem vagy, 
vonat, 
kín, 
folyó, 
kibírlak, 
plafonom a vászon, 
tán művész volnék: elveszett és erős, 
eleven meg holt is, 
látod, hős vagyok, ki nem mer, 
úgy szerettelek meg, 
lassan, kavarogva, 
ahogy elalszik az ember. 
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Ökördi Péter • Budapest • Hová mész kedvesem? 
 

Hová mész kedvesem? 
Nézd a nap most megbotlik a fákon. 
Már nem süt oly fényesen, melegen  

– könnycsepp gyűl szemeden 
  mint harmat az ágon 

Hová mész kedvesem? 
 
Mit viszel kedvesem? 
Utadon kerge szél fütyörész fájón. 
A viharból barna eső terem  

– cseppek csorognak szíveden, 
  ahogy vérzik az álom 

Mit viszel kedvesem? 
 
Ki vár ott kedvesem? 
Most hó esik, s mintha tiszta lenne 
a torz világ, mit dédelgetsz titkon  

– míg kényszerrel viaskodsz ágyadon 
  belédrúg e hazug, fagyos béke 

Ki vár ott kedvesem? 
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Ökördi Péter • Budapest • Játékok (4.) 
 

Jaj! lobogás, szikra zuhogás, 
repülés, álom; 
bódult rohanás, ugrás dobogás, 
pörgés, forgás, zuhanás, 
izzás, zokogás, 
vakító ragyogás; 
vihar, tenger, vér, erő, 
bömbölés, lüktetés, 
ostor röhögés; 
zúgás, áradás, zengés, robbanás, 
küzdelem, munka. 
Jaj! szerelem! 
mélység, sötét, szárny, erény, 
akarat, szenvedély, 
távolság, nagyság, idő, fény. 
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Farkas Nikolett • Veszprém • Tiszta szívemből… 
 
Emlékszem a napra, mikor először kergettem meg egy fiút az óvo-
dában. Játszótársaimmal szaladgáltunk a sok kis cipő koptatta füves 
udvaron, nagy kacajok közepette, arcunkon nagy pírral és reméltük, 
hogy egy-egy csel után kiabálhatjuk: „Te vagy a fogó”. Minden nap 
kifulladásig játszottunk, de persze, sosem kaptam el Kevint, az én 
óvodás szerelmem; azonban mindig boldog voltam, mikor adott az 
ivólevéből vagy velem játszott az építőkockájával.  
Aztán, ahogy kijártuk az óvodát, elfelejtettük egymást és jött az isko-
la, ahol már azt mondták rám, hogy egy igazi nagylány vagyok! Ősz-
ből tél lett, Kevinből Laci, fogócskából focizás az iskolaudvaron. 
Ahogy egyre nőttem, mindig éreztem, hogy szükségem van valakire. 
Kicsiként azt hittem, hogy az a legnagyobb dolog, ha nekem adja a 
tábla utolsó kocka csokiját; ma már mást gondolok. 
Éveken keresztül szobám mályvaszínű falai jelentették nekem a tár-
sat. Este és reggel a fal felé fordultam, egy szép gondolat után rámo-
solyogtam, takarómba csavartam magam; azonban a fal sosem mo-
solygott vissza rám, a takaró sosem ölelt eléggé, ők nem helyettesítet-
ték azt, akire annyit, annyira vártam. Sokat álmodoztam róla, hogy 
milyen lesz, ha igazán szerelmes leszek. Mondták, hogy majd elveszi 
az eszem, és ő lesz a mindenem.  
Körülbelül másfél éve, nevetgéltük barátnőimmel, mikor elterveztük, 
hogy a város első, új stílusú bulijára elmegyünk. Nagyjából semmit 
sem tudtunk róla, de gondoltuk: fiatalság – bolondság, nézzük meg 
azt a helyet. Nem sejtettem semmit, míg betoppantam a táncparkett-
re. Órákon keresztül táncoltunk, mire bátorságunkat összeszedve 
egymáshoz léptünk. Hajnalban kikísért a taxihoz, majd elváltunk. 
Másnap mikor megláttam, hogy megkeresett az egyik közösségi olda-
lon, bejelölt és rám is írt, nagyon örültem. Jól elbeszélgettünk, na-
gyon szimpatikus fiúnak tűnt. Már meg is beszéltük a találkozót, 
mikor két napra rá autóbalesetet szenvedett és nem jelentkezett he-
tekig. Én azt hittem, nem voltam neki szimpatikus, és mire újra rám 
írt, már nem akartam vele találkozni.  
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Sosem szoktam, szinte ismeretlen embereket felköszönteni a szüle-
tésnapjukon, de egy évre rá, tehát fél éve mégis megtettem. Most én 
kerestem fel, majd megfogadtam, hogyha nem csak megköszöni, 
hanem pár szóban kifejezi a gondolatait, megpróbálom újra a kap-
csolatot felvenni, immáron szorosabban. Miután a jókívánságaimat 
átadtam neki, órákra rá érkezett a válasz „Aranyos vagy, köszönöm 
szépen!”. 
Sokszor eszembe jutott ebben az egy évben. Egy évig, míg a falat 
bámultam. Sosem hittem a véletlenekben. Ez sem lehetett az! Ő 
megérezte, hogy mit szeretnék, én megéreztem, hogy mivel kezdhet-
ném újra. A másodszorra sikeresen lebeszélt első randevúnk nagyon 
jól sikerült, amit követett még ezer ennyi és ma már elképzelhetet-
lennek tűnnek a napjaink egymás nélkül.  
Érzem, hogy Ő az az ember az életemben, akire büszke lehetek és 
boldoggá akarom tenni az előttünk álló évek minden napján. Szere-
tem a nevetését, a könnyei súlyát, az éjszaka utolsó és a reggel első 
pillantását, ahogy rám ragyog. Hiszem, hogy összeköt minket a sok 
élmény, a mosolygás. Mert ő az a férfi, aki nekem adja az utolsó koc-
ka csokiját és hagyja, hogy én nyerjek a fogócskában! Őszintén, tiszta 
szívemből szeretem! 
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Farkas Ilona • Győr • Könnyeid mögött 
 
Jeget izzad arcom, forrók a könnyeim, 
nem árny a vízen, tükrön lehelet, 
tengerré dagadnak a bánat-csöppjeim, 
pokla elnyeli pörös lelkemet! 
 
Vágytól ég mindenem, suttogó szóra vár, 
de csak a kályhám parazsa pattog, 
a megkövült csöndben hiányod nyoma jár, 
szomjazom, fázom, magányba hajlok! 
 
Lidérces éjszakán titkom lép sötéten 
úttalan úton, rémségek között, 
megtalállak téged földön, ég ködében, 
szerelem gyúl majd könnyeid mögött! 
 
 
Farkas Ilona • Győr • Tűzrózsa heve 
 
Néznék a szemedbe, fognám a kezedet, 
suttognék szerelmet – meséset, édeset; 
a napsugár fényét lelkedbe ragyognám, 
csillagok szikráját a szívedbe szórnám! 
 
Simulnánk egymáshoz szerelem-szomjasan, 
kortyolnánk italát – részegülnénk lassan; 
ringatóznánk benne – minden mást feledve 
a szerelem ízét, gyönyörét ölelve! 
 
Tűzrózsa hevével fonna át két karom, 
mézízű csókokkal testedet takarom; 
szerelmem gyengéden magába zár téged, 
mámor kéjvirága kinyílik tűzében! 
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Walter István • Győr • Esküvés 
 
Fejemet egy kedves gondolat 
Ringatja tétován; 
Oly szép volt, ahova betértünk, 
A nagytemplom zugán. 
 
A bőbeszédű hallgatásban 
Hatalmadba estem, 
S az esküvést nagy áhítattal 
Súgtam veled csendben. 
 
Ujjaidon át a szeretet 
Szívemig is hatott, 
S ugyanazon a lélek-körön 
Szívedig eljutott. 
 
S izzón, mint a forró szellemünk, 
Számmal szádhoz értem; 
Esküdöztünk, hogy mindig így lesz: 
Isten úgy segéljen! 
 
Égő ígéret, közös jövő 
Mit szívembe rejtek, 
A fájdalom éle kicsorbul, 
érzem azt a percet. 
 
Olyan szép volt, hogy az Isten is 
Már könnyezni kezdett, 
Persze mi balgán azt képzeltük, 
Hogy csak esőcseppek. 
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Fekete Magdolna • Újlengyel • Szenvedély 
 

Csak Érted dúlnak bennem viharok és vágyak, 
Nincs a napnak perce, hogy ne vágynék Utánad. 
Izzik, lángol a testem és felforr a vérem, 
Te vagy nekem a Minden: örök szenvedélyem. 
 
Arcod felvillan az éj titkos sötétjében, 
Mert itt lakozol nálam, szívem rejtekében. 
Tested nincs velem, csak szíved hagytad nálam, 
Elbújtatva csendben, lelkem templomában. 
 
Szemed fényében a szerelem ha szikrázva villan, 
Mint óceán tükrén a napfény, vakítva megcsillan. 
Testedben a magas szirtek bénító varázsa, ereje, 
Ha átölelsz érzem, mily közel a világnak teteje. 
 
Odakint rideg fagyban áll a megdermedt világ, 
Elcsitult a madárdal, és alszik minden virág. 
De bennem tavasz van, hol virágzik a szerelem, 
S ettől  lesz szép, csodás ez a világegyetem! 
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Ferencziné Iványi Orsolya • Balatonendréd • Szerelem 
 

Szerelem… ó, szerelem… 
Mi is vagy Te énnekem? 
Volt, hogy esztelenül szerettem, 
S hiú ábrándokat kergettem… 
A lelkem is beléd sajdult olykor, 
Mint amikor egy kéz ott belül a szívedbe markol… 
Érezte ezt már ifjonti s öreg, 
Ez az, mitől titkon mindenki remeg. 
A kínzó, gyötrő fájdalomtól, 
Ami miatt akad, ki inkább magányosan kóborol. 
Pedig hidd el, mindez múló állapot, 
S tényleg szerelmes leszel, ha igazán akarod! 
Amikor lecsengenek a heves érzelmek, 
S valóban szeretjük a másik embert, 
Érzed, hogy ő az igazi társad, 
S örülsz, hogy van, kinek szíved kitárjad! 
Én már régóta boldog vagyok, 
Éjjel-nappal csak dalolok. 
Mosolygok az egész világra, 
Nincs jelenleg, ki a lelkemet bántja. 
Teljes vagyok, sugárzom, 
S Neked is ugyanezt kívánom! 

 



 
46 

Forgács Irén Tünde • Sárrétudvari • Szeretem 
 

Szeretem a napot, mely 
csak Neked ragyog. 
Szeretem a földet, melyen jársz, 
s ezernyi virág nyílik 
lábaid nyomán. 
Szeretem a vizet, mely 
visszatükrözi kedves arcodat. 
Szeretem a szelet, mely 
kócosra borzolja ezüstösen 
csillogó hajad. 
Szeretem az éjszakát, mely 
sötét leplét borítja ránk. 
Szeretem a csillagot, mely 
ezernyi fáklyaként csak 
Nekünk lobog. 
Szeretem a tüzet, mely 
lángra lobbantja szerelmünket. 
Szeretem a holdat, mely 
megőrzi titkainkat. 
Szeretem kicsiny fészkünk, 
mely a felkelő nap háza. 
Szeretem a hajnalt, mely 
egy új nap adománya. 
Szeretem az egész univerzumot, 
mely Téged Nekem adott! 
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Glocker Gábor • Császártöltés • Egy lányhoz 
 
Haját simogatta a napfény egy tavaszi parton, 
Tekintete a távolba révedt és elidőzött egy-egy arcon, 
Vállát lágy szellő érintette kedvesen, 
Ő pedig csak figyelt és várt készséggel csendesen. 
 
Mosolyához nem sok fogható volt még e földön, 
Olyan erő ez, ami nem adható soha kölcsön, 
Látványáért bármi elviselhetővé válik, 
Ki melegségre vágy, tőle többé nem fázik. 
 
Szeme csillagként tündökölt le arcáról, 
Aki látta csak tátogott ettől az éteri csodától, 
Én sem találtam szavakat rá első alkalommal, 
Felért egy hőstettért kijáró elképesztő jutalommal. 
 
Ám ez csak a kezdet, személyének varázsa még hátravan, 
Igazi szépsége hatalmas szívének s lelkének van, 
Csak egy pillanatra néztem lényének mélyére, 
De majdnem ott ragadtam egy egész élet erejére. 
 
Hangjához a legédesebb méz sem elég méltó, 
Derekát istenek formázták, erre nincsen vétó, 
Nevetésére virágok nyílnak egy zöldellő parkban, 
Öröme tükröződik egy közeli ablakban. 
 
Könnyeden lépked a boldogság szárnyán, 
Ámulnak csak angyali bája láttán, 
Szavaival csal mosolyt a megfáradt arcokra, 
Keserűséget tör szépen apró darabokra. 
 
Egy megváltás minden vele töltött pillanat, 
Illata mámorító és egyfolytában csalogat, 
Ölelése akár a legselymesebb brokát, 
Remélem nem csak álmodtam ezt a csodát... 
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Grandpierre Cecília • Szeged • Nem hiszem el… 
 
Nem hiszem el, hogy a buta szél nem fújja át lelked ballonkabátját, s 
nem mondja el neked, hogy hajadonfőtt állok még mindig ott, 
ugyanott mozdulatlanul megrekedve, magamra hagyottan az öreg 
tölgy alatt. 
Tudod, ott, ahol utoljára öleltük egymást a Stefánia parkjában.  
Emlékszel? Akkor is így fújt. A Tisza vízét fodrozta erőszakjával, s 
dobált mindent, ahogy az örűlt asszony a szennyest dolgos haragjá-
ban. 
Május volt. A böjti szelek mintha itt maradtak volna akkor is. Hozta 
szerelmünket a nyárkezdet és suttogta mindenfelé, hogy két ember 
szereti egymást. Én azt gondoltam, csak ezért nyílik az orgona, az 
összes virág! Mert még hittem az örök virágzásban! Az eszembe sem 
villant, hogy a virágok elnyílnak egyszer, s marad az öreg tölgy s nél-
küled én. 
Nem hiszem el, hogy lépteid nem sóvárogják az utadat hozzám, fe-
lém, s nem érzel vágyat, hogy jöjj. 
Pedig tudod, hogy megtalálsz. Mert, akit a szíve vezet, s lelke ballon-
kabátjába buta szél suttog, az tudja merre. Hová lettél? Merre vitted 
sorsod keresztjét? Ki osztja meg veled annak súlyát? 
 
Minden, mi utánad maradt kérdőjel, emlék, vágyakozás, itt a szegedi 
Stefánia parkban az öreg tölgy alatt.  
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Gróf Tamás • Siófok • Az én kis viskóm 
 

Vendégeket ritkán fogad, 
soha, senkit nem hívogat, 
kopogtatnak, s van, ki betér, 
jó emberből, sok is befér. 
Vannak, akik körülnéznek, 
vagy csak simán továbblépnek, 
kincsek után „kutogatnak”, 
rosszmájúan mutogatnak. 
Huzatosan, szélben élve, 
melegségtől nagyon félve, 
mégis volt, ki észrevette, 
szeretetben dédelgette. 
Rég volt ezt már megérezni, 
szinte kezdte elfeledni, 
milyen az, ha benne vannak, 
melegétől vigaszt kapnak. 
Mielőtt még összeomlik, 
tudd, hogy soha nem haragszik, 
szeretet volt minden bűne, 
bánatában összedűlne. 
Ajtaján már nincsen lakat, 
érezd benne otthon magad, 
és ha elmész, vissza vár majd, 
soha többé nem csinál bajt. 
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Harangi Emese • Budapest • Éldegélhetnélek 
 

Csillaglesen a legszikrázóbb fényáldozatát, 
Röppályájának egy arasznyi viaduktját, 

Amely alatt meghunyászkodhat 
Szűkmarkú óhaja e szívnek, 
Így tudott hát csak kívánni 

Ez az ének. 
A legkedvesebb felsír az égen. 

Leszédül róla. 
Nem barikádja többé a láthatárnak. 
Csillagokat tanít repülni az ember, 
így üzen hadat Isten akaratának. 

Ihlet! 
Téged csókokká morzsolnálak, 

Amíg ízekre nem hullasz 
Egyetlen émelyítő ajkon. 

Felőrölt illatodat 
Levegőmmé édesgetném, 

Aztán meg magamba zárnám 
Kedves arcod ereklyéjének 

Elorozott tüneményét. 
Dallamként befogadnálak, 
Ámbár dalba dúdolnálak. 
S nem lenne más hang, 
Csak mi ezen egyetlen 
Szólamon esküszik. 

Történetként regénnyé formálnálak, 
De mítoszod nem lenne más, 

Csupán betűlabirintusok útvesztője, 
Rímeidet így lennék 

Ítélni kénytelen 
életfogytiglani tömlöcre. 
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Definiálhatnálak. 
Megmagyarázhatnálak. 

Engedhetnélek. Marasztalhatnálak. 
Elbújtathatnálak. Magasztalhatnálak. 

Megnehezíthetnélek. 
Szívembe zárhatnálak. 

 

 
Harangi Emese • Budapest • Felfestett tánc 

 
Lüktet a hold az égen, udvara izzik az éjben, 

Lilára festett felhők fürdőznek megduzzadt kebelében. 
Csillagok szédülnek lentebb, mámoros táncukat járva, 

Megrészegülten ájulnak bele a forrongó éjszakába. 
 

Lángnyelvű zápor kóstol szárazba fulladt földet, 
Tüzes nedvet csókol, meleg dagályba bódul meg. 

Ópium zamatú lehelet kavarja fel a párát, 
Gőzölögve mutatja be szenvedélye nászát. 

 
Bársony éj hátán édes verejtékmező hál meg, 

Sóhajt ejtett ajka ablakunkon száll meg. 
Nedves örömkönnyeivel kopogtat az üvegen, 

Lázas kíváncsisággal oson be a réseken. 
 

Izgatott arccal ámul, megbűvölt köreinkbe csábul, 
Vérvörös vágyon lángol, ahogy koplaló ágyunkra bámul. 

Habzó gyönyörbe ringat, csókos tengerben fürdőz, 
Kábító illata mézbe font bilincsbe kendőz. 

 
Elfojtott sikolyokat kortyol, szivárványszíneket ömleszt, 

Felfestett táncainkon ruhátlanul törleszt. 
Tocsogó mosolyt kacsint a bájolgó hold alakja, 

Semmivé mállik szét fényesen nagy karja. 
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Hegedűs Gábor • Algyő • Szeretlek, mint... 
 

Ha elmondhatnám, mennyire szeretlek, 
Kitárnád-e felém a két karod? 

Vagy kinevetnél, és a végtelennek 
Zuhanó lelkem csak odadobod? 

 
Szeretlek, mint a májusi napfényt 

A nyíló orgona, az akácvirág. 
A pacsirta, mely gyönyörűn trillázik, 

S a kert virága, mi szórja illatát! 
 

Szeretlek, mint anyját a kicsi gyermek, 
Folyó a tengert, ha végre rátalál, 

S annyira, mint a vágyódó a hajnalt, 
Ha a nap vörösen szórja sugarát! 

 
Szeretlek, mint bogár a virágot, 

Mely illatával csábítja oda, 
Megélve együtt a szép románcot, 
Hisz a földi élet csak múló csoda! 

 
Szeretlek, mint ellentét a párját, 
Mert nélküle csak félkarú a szó! 

Vágyón, ahogy a Hold keresi társát, 
S boldog, ha néha együtt látható! 

 
Mint álmot, melyet oly jó megálmodni, 

Árnyékot, hűs csendet, erdő illatát, 
Hisz álmok nélkül nagyon nehéz élni, 

S a csillagfényes tavaszi éjszakát! 
 

Földi létünk morzsái közt érzem: 
Ó, szerelem, te csodás érzelem, 

Szívemből nem hagylak kitörölni, 
Mindaddig, még lesz bennem értelem! 
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Ha elmondhatnám, mennyire szeretlek, 
Nem mennék vele, tudom, semmire. 

Hisz más a vágy, más a nagybetűs élet, 
Ki figyel ma már, az érzelmekre? 

 
 

Hegedűs Gábor • Algyő • Testemre jeleket... 

 
Testemre jeleket éget a szerelem, 

E fájdalom nem enyhül talán soha. 
Csillagfénnyel borított enyészet, 

Mint sötéten égő fénycsoda. 
 

Diafilm, mi látszólag mozdulatlan, 
De elsöprő vágyak nyitott ajtaja, 
Betör érosz, (a vágy) hajthatatlan 

Sikoltó hangon esdeklő szava. 
 

Megtörik a szó, érzések nélkül 
Lehetek csupán egy élő halott, 

Pokol és mennyország keveredik végül, 
S már csak agapé, mit adhatok. 
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Juhász Hanna • Kecskemét – Matkó • Meddig játsszuk még? 
  

Végre elérted, hogy összetörtem miattad. 
Minden bánatot, mit nem kértem, megadtad. 
Meddig gyötröd még a szívemet, mondd? 
Az élet miért nem ad neked soha pofont? 
 
Neked miért jó, ha a tűzben két vasat tartasz? 
Nekem esélyt egyetlen egyszer sem adhatsz? 
Téged tényleg boldogítana az, ha sírni látnál?  
Szerencsére műmosolyom többet fed a vártnál. 
 
Azt hiszed, pár poénnal a jókedv mindent eltakar? 
Minden, mit irántad érzek, most gátol, s felkavar. 
Az egyik pillanatban rajongsz, a másikban hozzám sem érsz, 
Meddig teszed ezt még velem, ez az érzés felemészt. 
 
Érezted valaha, hogy számítok neked? 
A boldogságot, mikor együtt lehetek veled? 
Vajon valóság volt, vagy játék ez az egész? 
Bár az enyém lennél, s nem csak felerészt. 
 
Ma még sírok, holnap már nevetek. 
Mondom ezt minden nap, mindig mindenkinek. 
Én is hazudtam, tudom, nem is egyszer, 
De a te összes ferdítésed rám nézve már fegyver. 
 
Érdemes lenne újra hinnem neked? 
Ha egy pillanatra is, de felemeld szívemet? 
Miért szerethetem még a hibáidat is? 
Az áramlatod újra magával visz így is. 
 
Jó érzés neked  játszadozni velem? 
Nehéz lenne simán megfogni a kezem? 
Csak mondd, hogy örökké szeretsz, 
Vagy azt, hogy tűnj el, most már elmehetsz… 
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Miért engem nézel, miközben mást ölelsz? 
Ha mást is akarsz, engem miért követelsz? 
Van, amire jó vagyok, de van, amire más kell? 
Soha nem akartam lenni egy olcsó játékszer. 
 
Nem fogok örökre a nyomodban futni, 
Egyszer nekem is a dobogóra kell jutni. 
A célvonal előtt talán még megelőzhetlek, 
Még elérhetem, hogy mindent újra kezdjek. 
 
De vajon élhetek-e a szerelmünk híján végül? 
Talán most még azt mondom,  hogy gond nélkül. 
Részben miattad döntöttem úgy, hogy maradok, 
Hisz vannak még le nem rakott kirakódarabok. 
 
Talán holnaptól fogva már más utakat járok, 
De elveszteném azt, kire mindig is vágyok. 
Nem lenne elég, ha azt mondom: szeretlek? 
S végre együtt lehetnék igazán teveled? 
 
Tényleg ez lenne most a történetünk vége? 
Tényleg nem változhat egyikünknek sem lénye? 
Tényleg hagyjuk, hogy a másik új útra lépjen? 
Tényleg némán nézzük, hogy minden most elvesszen? 
 
Gyűlölöm azt, hogy így érzek irántad, 
Gyűlölöm azt, mikor remeg a térdem, ha látlak. 
Gyűlölöm azt is, ha hozzámérsz, s bizsergek, 
De legfőképpen, (bár így van, s tudom semmi, nem változtat ezen) 
Azt gyűlölöm legjobban, hogy őszintén szeretlek. 
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Juhos Viktor • Budapest • Te minden 
 

Vad a mi világunk, 
Sokszor oly kegyetlen 
De semmi baj nem lehet 
mert itt vagy mellettem. 
 
Mosolyod látványa 
szemed tiszta tükre 
Egy különös varázs 
nekem mindörökre. 
 
Felhő vagy az égen 
mikor perzsel a nap 
Simító lágy eső, 
frissítő hűs patak. 
 
Néha rossz kedvem van 
de elég rád gondolnom 
Elszáll a bánatom 
enyhül minden gondom. 

 

Tomboló viharban 
mikor nincs menedék 
Völgy vagy a hegyek közt 
biztonság, fedezék. 
 
Te vagy a boldogság 
a fény és a remény 
Egy csodaszép világ 
mit veled megélek én. 
 
Fáradtan, lázasan 
betegség idején 
Te vagy az orvosság 
a virágzó gyógynövény. 
 
Az vagy ki menybe visz 
egy tündéri angyal. 
Veled szép az este 
és gyönyörű a nappal. 

Reggel mikor kelek 
egy álom fogja kezem. 
Valóra vált álom 
ami te vagy nekem. 
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Kalmárné Nagy Ibolya • Domaszék • Szívdobbanás 
 
Szerelem, szerelem vajon miért is szeretem? 
A válasz gyakran nem oly egyszerű, 
pedig az érzés olyan szép és gyönyörű. 
Éjjel-nappal utána vágyódni, 
mellette vagy, akkor az ő rabja lenni. 
Szívének dobbanását hallgatni olyan nagy öröm, 
saját szívünk hangja hozzá képest dübörög! 
Szemének tükrében látni magunkat csodaszép, 
akkor is ha épp nem így látjuk magunkat a nap reggelén. 
Az életnek mozgatórugója a szerelem, 
ha tiltott, ha teljes és akkor is ha beteljesületlen. 
Szerelem nélkül nincs is élet talán, 
bár rátalálni az a nagy kihívás igazán. 
Van akivel szembejön ez az érzés az utcán, 
és van aki egész életében ezt kutatja igazán. 
Szerencsés aki a szerelmét viszonzásul megtalálja, 
és a szerelmüket a szerelmével egy életen át vigyázza! 
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Karácsony Bálint • Budapest • Azok a bizonyos hosszú sóhajok 
 

Mohón bóklásztam fiatalságom bohó mezején, 
Vágyaim szerény nem ismerte a szót: erény. 

Légüres térben, mezítláb bicegtem, 
Gyarló szívem mélyen zsebre tettem. 

Ám le is hántottam magamról a múltat, 
Vöröslámpás örökségem mögöttem fújtat. 
Kijegecesedett lelkem végül férfivá érett, 

Egyedül, de nem magányosan vártalak Téged. 
Karnyújtásnyira voltál, mégis kerestelek, 

Külön rostokoltunk, míg életünk összeérhet. 
S tán így akarta a megátalkodott bölcs, 

Kit sorsnak becéznek, s ki most kiált: tölts! 
Tölts bele mindent, mit magadból adhatsz, 
Mert Ő az a lány, akit piszkosul akarhatsz, 

Akit elfogadhatsz az aranyporos úton társadul, 
Akit szerethetsz, tudod, úgy vadul, s jámborul. 

Ismét magam vagyok, a csend rám borul, 
Az üvegfal mögül kontúrod elhomályosul. 

Kezed után nyúlok, érinteném bársonyos arcod, 
Ám nincs itt, kiért a harcos megvívja a harcot. 

Mindenütt markában tart a hiányérzet. 
Legyen úticélom Skandinávia vagy Dél-Pest. 

Párnámon már tompul illatod erőssége, 
Hiányodtól bódult elmém szívemnek lesz elesége. 

Vajon értem indul-e a bizonyos sóhajod, 
A közös utunk után érzett óhajod? 

Szerelmünk hajnalán mentél el Te lány, Te nő, 
Mikor épp elvetetted magjaid ott, hol fű sem nő. 

Kalandra indultál, látni széles e világot, 
De közben hátrahagytad, ki érted kiáltott. 
Tündérként könnyű, szállsz, hova kívánsz, 

Jobb szárnyaddal adsz, ballal távolba tendálsz, 
Szárnyaid megbillentve elérsz mindent, 
Háromszínű csizmát, s a szerelmemet. 
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Melynek vadóc démonaival küzdök mindennap, 
Ám nincsen hiányodat csillapító app. 

Mélyet sóhajtok, miközben Rád gondolok. 
Miközben arra gondolok, elérnek-e sóhajok. 

Megáll az idő, kifújom, ebben ott van minden, 
Mit emberfiának adhat ördög és Isten. 

Sáros bakancsban érintettem meg az égboltot, 
A tisztát a tengermélyen tündöklőt. 

Már tudom, hogy mindez a távolság sarca, 
S Te vagy a reggel mosolygós arca. 

Az lett megírva, hogy nem veszhet el, 
Hiszen ki igaz, az igazra is lel, 

Újra itt vannak az epekedő sóhajok, 
Simogatva eresztik belém karmuk a karvalyok. 

Ám szívünk már együtt dobban, Tündér, 
Várlak haza, kellesz, mint szívnek a vér. 
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Kosas • Szeged • Szeretlek 
 

Mondtam neked párszor, hogy szeretlek. 
Az sem érdekelt, hogy ez vajon jó neked. 
De azt sohasem osztottam meg veled, 
hogy miként, és mennyire szeretlek. 
 

Szeretlek, mint felhő a kék eget, 
melyen fehér pamacsokkal rajzol szíveket. 
És mikor a szélkeze szétfújja, milliónyi apró 
dárdákkal átszúrja, belőle eső fakad könnyezve, 
mintha a fára karcolt, átszúrt love szívecske lenne. 
 

Szeretlek miként a fa a levelét, s levél a fa nedvét. 
Téli rideg fagy keze, a levelet kegyetlen letépkedve 
gonoszul őket szétszedve, markába röhögi irigy sikerét,  
hogy elválaszthat ennyi szép igét.  
De nem tudja a balga, hogy a levél komposzttá forrva,  
eggyé válik szerelmével, ahogy az gyökerén át felszívja. 
Törzset évgyűrűzve, örök hűséget fogadnak,  
mig a fa meg nem vénül, s végül a földre nem korhad. 
Vele él. 
 

Szeretlek, mint pacsirta a trillát, nyári édes muzsikát.  
Körötte a zümmögő legyek, még menekülni is elfelednek. 
 

Szeretlek, mint torta a krémet, ízes finom fincsiséget,  
mert nélküle nem más, mint üres tészta,  
és semmi varázs, csak száraz piskóta. 
 

Szeretlek, mint padlás a létrát. Hozzáér, behatol.  
Ha rajta felmászol, bejárhatod minden zugát,  
feltörhetsz minden intim szférát. Rejtegethetsz kincseket.  
De létra nélkül, csak a porcicákkal találkozna.  
Magányba fulákolva, a pókok lamurját bámulva unatkozna,  
míg a házat az alap tartja. 
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Szeretlek, mint óra a múlást. Ketyegheti a tikktakkolást.  
Nélküle értelme életének egy percig sem lenne. 
 
Soroljam? Akarod, még a hasonlatot? 
Ha szétnézel körötted, és néha meglátsz, 
tudd, hogy szeretlek, úgy, hogy szavakkal 
leírni nem lehet. És ezt az érzést köszönöm, 
köszönöm… teljes szívemből köszönöm…  
Neked. 
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Kara Zoltán • Kecskemét • Egy délibábos tavaszon 
 
Hamis hangot dúdol fülembe minden szó, 
érzések és vágy emészti tönkre hajtott fejét, 
elmondani mi vagy nekem könnyebb vakon, 
mint elveszni a sűrűben, ha utat talál a remény. 
 
Napjaink szalmaszálaként kapaszkodik szívembe, 
de a gyúlékony teste sűrű hamuba full, 
míg emlékeim bölcsője, kezed melegében, 
égő fáklyaként kezedbe hull. 
 
A képzelet határain túl az álom vár, 
megtalálni veled egy pillanat műve volt, 
hallani az ajtó ódon falai mögül, 
az araszoló lépések szilaj vágtája szólt. 
 
Most fény és árnyék derengő boltozata 
lengi be a tér szürke szobrát, 
ölel s szorít, mint kéz ha kezet lel, 
megtöltve dalom végtelen sorát. 
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Kozma Barnáné • Álmosd • Az első találkozás 
 

Olyan volt az első üdvözlésünk, 
Mintha régi ismerősök lennénk, 
Akik a nagy távolság miatt 
Réges-rég nem találkoztak. 
 
A lélek csodás, szép nyitánya, 
Mert az ikerlángját megtalálta, 
Egy út vezetett az új felé, 
Mely nem lehetett a félelemé. 
 
Akkor, ott a szív megmutatta, 
Milyen erős az ő hatalma, 
Mit jelentett a kimondatlan 
Szó az elfojtott gondolatban. 
 
Abban a csendes pillanatban 
Egyformák voltunk a sorsunkban, 
Eldőlt, akkor lezártuk a múltunk, 
Már ott is boldogok voltunk. 
 
Ha az évek elmúltak is felettünk, 
Köszönet, hogy együtt lehettünk, 
Legyen még hosszú a közös utunk, 
Reményekkel teli a boldogságunk. 
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Kolarics Zoltánné Dobos Andrea • Budapest • Mit jelent 
 

Mit jelentesz Nekem, el nem mondhatom, 
papírra egyszerűen le nem írhatom. 
Édes vízi forrást, ha szomjazom, 
ha bajba jutok, védő oltalmazóm. 
Meleg kályhát, hogy ne fázzak, 
csillogó gyémántot, amit csak szívem láthat. 
 
Mit jelentek Neki, én ezt jól tudom, 
ha nem is mondja, szeméből kiolvasom. 
Illatos virágot a réten, éneklő madarat a fán, 
ragyogó napot, mely melegíti arcát. 
Kicsiny házat, hol menedékre talál, 
kikötőt, míg el nem választ a halál. 
 
Mit jelentünk Egymásnak, szinte mindent, 
tudjuk jól, Isten egymásnak teremtett minket. 
Vállára hajtom fejem, átölel erős karjával, 
odabújok hozzá s Ő jó éjt kíván csókjával. 
Így alszunk el mi édesen ketten, 
míg fel nem kel a Nap reggel. 
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Kolarics Zoltán • Budapest • Tavaszi vallomás 
 
SZívem lángra lobban mikor szemedbe nézek, 
Elemészt a vágy s gyengéden hozzád érek. 
Rám mosolyogsz szelíden, úgy érzem végem, 
Ez az érzés mindennél jobban éget, érzem. 
Tavasz van újra, mikor veled vagyok oly csodás, 
Legyél mellettem örökre, nem kell semmi más. 
Egymásra talált két szerelmes lélek itt a Földön, 
Karjaimban ébredsz reggel s a kávét Én főzöm. 

 
 

Kolarics Zoltán • Budapest • Lankadatlan szerelem 
 
Már 10 éve, hogy egymásba szerettünk, 
először barátok, majd szerelmesek lettünk. 
Egymás kezét fogva a városban sétáltunk, 
hogy ölelhessük egymást, gyakran megálltunk. 
Ekkor karom futórózsaként ölelt át, 
nem engedve szabadulni szíve választottját. 
Mikor ajkunk összeért, lángolt a szívünk, 
szerelmünkre az Úrtól áldást kértünk. 
Szívünk azóta is egymásért hevesen dobog, 
szerelmünknek lángja lankadatlan lobog. 
A mindennapokban ez ad erőt Nekünk, 
hogy boldogok legyünk, mindent megteszünk. 
Világgá kiáltom, hogy szeretlek Téged, 
Veled halálomig házasságban élek. 
Így élünk mi együtt békében és szeretetben, 
hármas szövetségben a jó Istennel. 
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Kovács Daniela • Debrecen • Csöndfüggönyöm mögül 
 

Azt hiszed, a távolból nem érzem, 
hogy minden reggel új fájásra kélsz, 
s hogy gúzsba köt a gyáva szemérem, 
ha szíveden át mégis látni vélsz?  
  
Azt hiszed, a távolból nem látom, 
hogy hited hideg kövén rostokolsz, 
s hogy az újra két kezével átfon, 
ha véletlenül nevembe botolsz? 
  
Azt hiszed, a távolból nem tudom, 
hogy ajkadon bár ott a vasperec, 
belülről szaggat, rág a szószurony, 
s üvöltenél, hogy még mindig szeretsz? 
 
Azt hiszed, a távolból nem hallom, 
hogy csüggedt lelked nem leli helyét, 
hogy remegőn, már-már emberhangon 
siratja fájón elszakadt felét? 
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Sepsi Sándor • Tiszavasvári • Imádatom jeléül 
 

A vágytól ragyogó szemeid úgy csillognak, 
mint harmatos réten a nyári nap sugara. 
Ilyenkor érlelődik bennem egy gondolat, 

hogy mily szép is volna, 
ha ez örökké tartana. 

 
A bársonyos kezeid úgy simogatnak, 

mint  tavaszi szél a rügyező fákat. 
Ilyenkor a vágy bennem  életre kél, 
s a szíved az érzésből nekem is átad, 

ami tűr és nem lázad. 
 

A bájos hangod olyan nékem, 
mint ősszel a csalogány éneke. 

Újra és újra hallani akarom, 
rabja lettem egy életre, 

s ez lesz életem végzete! 
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Lajtos Magdolna Julianna • Aszód • Mindörökre 
 

Reményteljes ifjúságunk idején, 
mély gyökereket vertünk 

szívünk legmélyén. 
Velünk volt a fény, 

a remény 
a szenvedély, 

együtt utaztunk a szerelem 
Göncöl-szekerén, 

Te voltál nekem, s neked én. 
 

Egy titokzatos erő, láthatatlan csoda, 
mely kettőnket 

összefűz. 
Egy őrjítő érzés, mámorító varázs, 

mely éget, mint izzó parázs, 
szívünkben 

egyesül. 
 

Csókjainkban szárnyalunk és elveszünk, 
többet mond minden szónál 

Miénk a föld, 
a mennyország, 
a csillagos ég 
a nagyvilág! 

 
Szerelmünk tomboló vihar, 

szikrázó napsugár, 
Harmatcseppes reggel, 

szerelemittas 
délután. 

Szívünkben tavasz, 
de ránk köszöntött 

az őszök ősze, 
még mindig itt vagyunk 

egymásnak 
mindörökre. 
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Kovács L. István • Tiszakécske • Kezemmel érintem arcod 
 

Nem is tudom mit éreztem, mikor megláttalak, 
hevesebben vert szívem, s feledtem álmaimat, 
kábultan, mint akit fejbe vertek, mentem tovább, 
lépteim lassabbak lettek, lélegzetem szaporább. 
 
Óvatosan, távolságot csalva melléd álltam, 
arcom égett, tenyerem izzadt, remegett lábam, 
szívem fenn az épp kiszáradt torkomban dobogott, 
szólni akartam, de nyelvem akadt, szám dadogott. 
 
Rám néztél, nem szóltál semmit, láttad szenvedésem, 
féltem  elküldesz, vagy elmész, de nem mentél mégsem, 
úgy tettél mintha lekötne valami kezedben, 
(pedig csak ujjaiddal játszottál) 
rám néztél és vártad, hogy magamat összeszedjem. 
 
Hogy még itt vagy, éreztem a lelkünk nem idegen, 
magamhoz tértem s már angyal ült a szívemen, 
nagyokat nyelve gyűjtöttem bátorságot, erőt, 
már nem tudom, hogy ott térdeltem a lábad előtt. 
 
Érzéseket össze-vissza hadarva vallottam, 
idéztem versekből, amit valahol hallottam, 
megfogtam a két kezed, csókoltam szenvedéllyel, 
ahogy éber álmodásokban már oly sok éjjel. 
 
Fölálltam, kezemmel érintettem nedves arcod, 
kicsit más vagy, mint Nő másként vívod a harcod, 
Te is égtél belül, mégis vártál türelmesen, 
tudtad, hogy jövök, hogy egyszer úgyis megérkezem. 
 
Kezemmel érintem arcod, tenyerembe hajolsz, 
lehunyod szemed s halkan egy régi dalt dalolsz, 
hajunkba rég ezüst szálakat fűzött az idő, 
a szerelem kortalan, örök, nem feledhető. 
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Kutasi-Horváth Katalin • Budapest • Életvonalaink 
 

Szemeid megteltek meleg fénnyel,  
Csúcsokról ránk leső reménységgel.  
Tenyeredben ígéret moccant egyre, 
El nem árult álmaink titka lebbent,  
S szívünk minél gyorsabban dobbant újra, 
Sziszüphoszként néztünk a sziklasúlyra. 
Merengve nézem a szelíd völgyet,  
Mégis kidönti a vihar a tölgyet? 
 
Zománcos bögrémben megcsillan arcod, 
Nem kímél jelenünk, fizetjük sarcod. 
Szirommá lényegül vágyunk és jajunk, 
Nem lebben, megtapad, felbosszant bajunk.  
Nem vigasztalhat az egykori pompa, 
Bármelyik szívélyes Párka is fonta, 
Összegubancolta sorsunk fonalait,  
Tenyerünk torzítja jövőnk vonalait. 

 
Kutasi Horváth Katalin • Budapest • Együtt – nélküled 

 
Pokol szélvészében kavargok, félek… 
Örvénylik körülöttem a szörnyű kín. 
Meggyötört, zord bűnösök közt eszmélek, 
Szennyes örvény ostoroz, tetemre hív. 
Újra meg újra elkárhoznék érted, 
Csókodért epedek, újra áhítom. 
Szívedre hallgatsz? Érdekeid sérted. 
El nem érhetlek, így könnyem szárítom. 
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Kovács Róbert • Pannonhalma • Lélekvisszafojtva 
 
Kinyitom, becsukom, és nincs ott semmi 
elmosódott, homályos vonalak, 
üres a szív 
ha nem vagy itt velem, 
ha nem lehetek veled, 
ölelés helyett csak távolról küldött szavak, 
csak összeszorult torok, 
csak remegés a mellkasban, valami sós 
a szemnek sarkából 
ha nem lehetek veled, 
ha nem vagy itt velem, 
nem vigasztal a magány, 
nem szűnik a remegés, 
kevés a levegő,  
kicsi a rés, becsukom, nem hallom,  
nincs nevetés. 
 
Kinyitom, félek, de boldog vagyok, 
boldogabb, mint ha úgy maradna  
visszafojtva, bent dadogva, 
ott ragadva, szabdalva darabokra, 
nem szűnik a remegés, 
ha nem vagy itt velem, 
sem, ha a szó bent marad, és csak  
dagad és dagad és dadog és tagad, 
de csitulni nem soha, 
Kinyitom, hadd jöjjön, 
szűnjön meg a remegés, 
szakadjon a nevetés, 
menjen csak a fájdalom nyugodtan haza, 
holnaputánra úgy is visszajön, 
pitypang-bóbita könnyű felhő 
visszajön újra az öröm is, 
egymásra talál újra mindkettő. 
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Lugosi Csenge Anna • Zalaszántó • Más leszek 
 

Más leszek, ha veled vagyok. 
Megrázkódok, átváltozok. 
Ezért foglak elhagyni. 
Egyedül kell meghalni. 
 
Nádszál vagyok a kezedben, 
Remegő, gyenge, törékeny, 
simulékony, mint az őz, 
ha szívébe köszönt az ősz. 
 
Parázs vagyok a kezedben, 
Elsöprő, vad és kegyetlen. 
Érints meg, és kioltatok: 
az ujjad alatt elhamvadok.  
 
Papír vagyok a kezedben, 
s lapom elszakadhat könnyen. 
Fehér, vékony, tiszta, üres, 
felitatom könnyeidet. 
 
Fegyver vagyok a kezedben, 
pisztoly, amely eldörren, 
kés, ami megcsonkít, 
gránát, mi elpusztít.    
 
Más leszek, ha veled vagyok. 
Megrázkódok, átváltozok. 
Veled fogok maradni, 
szeretni, és meghalni.  
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Lengyel Szilárd • Sajóvámos • Ajtóm tárva 
 
Tapasztalja fiatal, s tapasztalja vén is,  
Hogy minden ember változik. Hát megváltoztam én is.  
Régen mindent máshogy láttam, másképpen is éltem.  
Hogy egyedül a legjobb minden, őszintén úgy véltem.  
 
Játszottam csak csupán, szítottam a sorsot.  
Jó pár ember orra alá törtem egy kis borsot.  
Bárki, hogyha szembe jött, egy játszmát láttam benne.  
Tudom, hogyha nem így teszek, minden máshogy lenne.  
 
De nem bántam meg semmit, hisz tapasztaltam párat,  
S megtanultam, hogy építsek nagyon erős várat.  
Egy várat, minek évek során hercege is lettem.  
Az életemről beszélek, mit birtokomba vettem.  
 
Teljesen még nem végeztem, hiányzik egy elem.  
Egy hercegnőre várok, ki élne benne velem.  
Te is, hogyha úgy érzed, még hézagos a várad,  
Foltozd be a szeretettel, mi szívemből úgy árad.  
 
Két vár, hogyha egybe épül, nincs erősebb nála.  
Kapcsolatunk erős lehet. Múltunknak a hála.  
Itt állok most előtted a boldogságra várva.  
Váramnak az ajtaja most csak neked van tárva.  
 
Lépd át végre küszöböm, s lásd belülről váram,  
Hogy szívem örökmécseséhez ne kelljen több áram.  
Égjen tovább tieddel és táplálja a szerelem,  
S ígerem, hogy életünket boldogságba terelem! 
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Mészáros Ildikó • Fegyvernek • Álomszerelem 
 

A szerelem rám talált 
és gyorsan megforgatott 
Forrósága betakart 
mégis a hideg rázott 
 
Zsibbadt gondolattal szállt 
a mámor fényködébe 
Elkapott egy csillagot 
és ölembe ejtette 
 
Dobpergés őrült zaja 
halk kiáltássá sorvadt 
Messzi útra indulok 
a varázslat megmaradt 
 
A feltörő vulkántűz 
rég esőért kiáltott 
Ki nem mondott szavakkal 
szerelemről álmodott 
 
Eloltott tűzhamu már 
nem lángolhat fel újra 
De örökké emlékszem 
majd e csodás álomra 
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Mándi Ádám • Debrecen • Tél-tale 
 
Végre megindult az égből az áldás,  
szitál az ezerarcú vattacukor,  
ahogy a tündérek rázzák a párnát,  
és úgy áll előttem minden bokor,  
mint porcukros sütemény-angyalkák… 
És jó most az égbe nézni, hullnak a pelyhek,  
Szétolvadnak az arcon, megülnek a hajban,  
És csábítanak, hogy hozzád érjek,  
hogy illatos hajadból a kristálycukrot  
a gyengédség érzetével olvasszam szét.  
Most piros az arc, és csókra terem,  
lágyan kifújja sapkád alól a szél  
a pajkos, fiatal kislányfürtöket,  
és a kesztyűdre hódara tapad, mint a festék,  
hogy remegsz, ha sáladból sima bőrödbe olvad… 
Szaladni kéne, oda, ahol még szűz a hó,  
és szabadon ropogtatni szét a bakkancsunkkal,  
Újra érezni akarom ujjaimmal a hó hidegét,  
ahogy már fájnak az ujjpercek, öklöm formáját 
felveszi végre lassan az égből szállongó vatta,  
érezni akarom, ahogy hógolyó suhan fejem felett,  
és úgy ver a mellkasomban a szív, mint a harci dob,  
az adrenalin cukorral önti el a mellékvesét, bizsereg  
tőled a test, és kacagásodtól hullik le az ágakról a hó.  
Mert jó most, ahogy a lassan szállongó pelyhek  
lassan mindent betakarnak a múltból,  
és elfedik a háború utáni véráztatta tájat,  
a fagyos hidegben végre néma csend van,  
és hozzám bújsz végre a kabát alatt. 
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Mihala László Attila • Kecskemét • A Földön keresd 
Ildikémnek   
 
A mű elkészült. Messzire szállt 
a mester vésője és kalapácsa. 
Szebbet, jobbat úgysem alkot, 
mégha ezer év is vár itt rája. 
  
Mert ritkán születnek remekművek. 
Évszázadok, ha egyszer adnak. 
De azzá vált Galatea nőalakja 
Pygmallion vésője alatt. 
 
Ámult a király. 
Nem hiszi el, amit lát. 
Bárcsak élne, sóhajt, 
S az Olymposzra küld imát. 
 
Óh Afrodité! 
Lehet, hogy él e Földön sok százezernyi lény, 
de hozzá hasonló tünemény 
sehol. 
 
Bárhol nézek szét. 
Nincs kinek két 
szemében így ragyogna a tisztaság, 
s a boldogság sugarát 
ily éltetőn őrizné meg. 
Óh add azt nekem meg, 
hogy legyen enyém! 
 
Mindig él, ha kő marad, 
mégis kérlek, hogy szavad 
hozza el a halandó élet sugarát, 
mert mit sem ér a kőbe zárt szeretet. 
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Így beszélt Pygmallion, és kérését teljesítette Afrodité. 
 

Pygmallion! 
                     Mily törpe is voltál. 
Esdeklőn az égbe kiáltottál, 
s mert kértél. 
Föl alázkodva néztél. 
A porba sújtottad magad, 
mert másra bíztad, hogy mit ad 
Boldogság gyanánt neked. 
 

Te az égben kerested. 
Én a Földön megtaláltam azt. 
A szerelmünk kicsi drága kő 
Nem őrizheti más csak én meg ő. 
                                         

Ő, kit megtaláltam végre, 
S mint Faustnak a létre, 
Nekem hozzá kiállt a szívem: 
Oly szép vagy, maradj mindig velem. 
Hozd el nekem, 
minden percben az élet mosolyát! 
Add nekem, lényed vonzó varázsát! 
 

Maradj velem! 
Hogy Veled küzdjem át 
sorsunk minden pillanatát, 
melyet mi határozzuk meg, 
és kis szíved könnyít meg, 
széppé teszi azt. 
 

Add a kezed! 
Nem hagylak el soha. 
Nem szavam, lényed köt: 
E tiszta, szép, szent csoda. 

 

Budapest, 1967. 10. 27. – A Gólyabál után, amelyen megismerkedtünk 
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Fleiszig Rózsa (Vadvirág) • Eger • Szerelmi mámor 
 

Apró remegések futottak át rajtam, 
mikor finoman simogatott kezed 
Becéző szád édes csókkal vétkezett 
Ennél semmit jobban nem akartam 
 
Fehérré izzott bolondul lüktető vérem 
Öleltelek szorosan, őrületes vággyal 
Nem bírtam már a bennem égő lánggal 
S te a bensőmmé olvadtál egészen 
 
Izgató volt, és szédített minden perce 
Szerelmes szívünk a mámorát kereste 
Ennél csodásabb nem is lehetne semmi 
 
A kelő hajnal gyáván lepett meg minket 
Testünkre sugárzó, arany fátylat hintett 
s én megtanultam a föld felett lebegni. 
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Nyul-Donka Balázs • Budapest • Zöld szivárvány 
 

Megtaláltam szemedben, 
Mit mindig is kerestem. 
Erőt s hitet: Ég s Föld EGY. 
 
Zöld szivárványod lombja 
Mint fának koronája, 
Mely az Égig is fölér. 
 
Benne ékkő-madarak 
Dalolják a világnak: 

„Élni akarsz? Hitből élj.ˮ 
 
Ebbe a szembe néztem 
S csendben megigéződtem. 
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Papp Tünde Judit • Nyíregyháza • Édes gyötrelem 
 

Határtalan erejű, fájdalmas érzelem, 
Lelkeket tettekre serkentő szerelem! 
Nincs téged világi hatalom legyőző, 
Te, Istentől alkotott fenséges őserő! 
 
De jaj, a szerelemnek se szeme, se hallása, 
Kit megsebez, többé éltét nem uralja. 
Behálózza lassan a tétlen napokat, 
Rabul ejti, nem ereszti a gondolatokat. 
 
Ölelése fojtó, végzetes is lehet, 
Egyik tiltott gyümölcs, másik szentté lehet, 
Repülhetünk szárnyain, elveszhetünk általa, 
Legyen mégis otthona a lelkeknek temploma! 
 
Ki találkozott már igaz szerelemmel, 
Naponta átélt édes gyötrelemmel, 
Tudja csak, mit jelent boldognak lenni, 
S ha vágy marad csupán, örökre vágyódni. 
 
Lángokban a mellkas, ki akar szakadni, 
De hiszem, érte megéri elszántan küzdeni, 
A kedvest boldoggá szeretni, magunk feláldozni, 
Újra és újra, s minden nap kicsit belehalni. 
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P. Dányi Gabriella • Kazincbarcika • Ikerláng 
 

Lelkem olyan vagy nekem, 
Mint szomjazónak a harmatcsepp. 
Utolsó menedékhely, 
A végső elszürkülés előtt. 
 
Gyöngéd érintésedért, 
Sikoltanak idegszálaim. 
Bőröm is sóhajtozik, 
Szinte zsugorodik lelkemre. 
 
Ráng kétségbeesetten, 
Ikerlángunk oxigént keres. 
Tétován hunyorogó fény, 
Igényli, hogy örökké kövess! 
 
Érzékszerveim nyílnak, 
Rezonálnak közeledtedre. 
Nem kell szavakkal szólnod, 
Hogy szűnjön tudatom éhsége. 
 
Illatod körül ölel, 
Leszel a párnám és takaróm. 
Lágyan álomba ringatsz, 
Alábbhagy karodban félelmem… 
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Pelesz Alexandra • Nagykanizsa • Egyperces vallomás 
 
Saját magam sem ismertem még, amikor jöttél te.  
Téged megismerve tudtam meg szép lassan, ki vagyok én. 
Szinte gyerek voltam, amikor rájöttem: a szívem más ritmust is is-
mer, nem csak azt, amit lüktetett tizenhat évig. Újfajta dobbanások 
születtek, új rezdülések, kihagyott ütemek. Elég volt csak látnom 
téged, hogy a pulzusom az egekbe szökjön, és elég volt egy érintés, 
hogy meghaljak egy másodpercre. Elég volt egy fülembe suttogott 
szó, hogy a szívem félreüssön, és elég volt egy mosoly, hogy elfeled-
je, hogy kell összehúzódni. 
Annyi módon szerettelek, ahogy csak egy embert szeretni lehet. Sze-
relmes voltam beléd az oltár előtt, a mező közepén, a szülőszobán, a 
családi asztalnál, a karácsonyfa alatt, az intenzív osztályon, a tenger 
felett, a koncertek lüktetésében, a gyerekszobában, és vég nélkül 
sorolhatnám még, hogy mennyi helyen.  
Szerettelek szerelmesen, dühösen, féltékenyen, józanul, álmosan, 
boldogan, csendesen.  
Szerettelek úgy, mint férfit, mint barátot, mint társat, szeretőt, tá-
maszt, apát, esendőt, és mint örökké szárnyaló lelket. 
Hogy miért?  
Mert az vagy, aki. Mert szereted, aki belőlem jött a világra. Mert sze-
reted, aki vagyok. Mert észrevétlen tanítottál. Mert meghallgatsz, ha 
beszélek. Mert hallgatsz, ha csendre vágyom. Mert megölelsz. Mert 
egyek vagyunk. 
Remélem, hallod, ahogy minden nap elmondom: szeretlek. Azzal, 
hogy lefőzöm neked a kávét. Azzal, hogy kivasalom a pólód. Azzal, 
hogy előkészítem a vacsorád, hogy felhívlak nap közben, hogy enge-
dek fürdővizet. Hogy magamhoz ölellek. Hogy hazavárlak. Hogy itt 
vagyok. 
Több, mint húsz év után is. 
Hogy volt-e közben nehéz is? Fájó? Könnyes? Remegő? 
Te is tudod. 
De itt vagyunk mindketten. 
Hosszú még az élet.  
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Petrovics Adrienn • Dabas • 18. hónap 
 

18 hónap eltelt,  
s 

18 hónapnyi emlék elkelt. 
 

18 hónapja veled, 
 melletted 

18 hónapja boldogan,  
szerelmesen. 

 
Te 35 én 24, 
Az idő telik,  

a szerelem nem múlik. 
 

Mint szerelmes asszony, 
 s legény, 

Ma már menyasszony, 
 s vőlegény. 
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Pintér Katalin • Budapest • Mi vagyok? 
 

Mi vagyok? Egy nyugtalan kisegér, 
Ki az élet templomában egy kis vackot remél? 

Sirálymadár, ki rikoltva szeli a lég tengerét? 
Reszkető fecskemadár, ki párjára vár? 
S tenyeredben remegőn pihenni vágy? 

 
Egy esőcsepp, mi a nap csókjától a légbe száll? 

Egy kis levél, mi az őszi széllel porba hull. 
S sodródva várja veszte miként lesz az enyészeté? 

Vagy sas madár, ki szirtek csúcsára hág? 
 

Viharok fénye, villámló egek! 
Csituljatok –, csituljatok bennem! 

Bánat tengerének morajló mélysége 
Simuljatok –, simuljatok a partok szélére! 
Adjatok megnyugvást fáradt lelkemnek. 

 
Legyek csak nő! Ki nyújtja kezét feléd reszketőn! 
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Porcsin Sára Viktória • Debrecen • Én akarok lenni 
 

Én akarok lenni az üzenet, mit részegen küldesz 
Én akarok lenni az első gondolatod, amint ébredsz 
Én akarok lenni a szer, mi nélkül nem tudsz élni 
Én akarok lenni a tűz, mi nem tud benned kiégni 

Én akarok lenni a szél, a szellő és a vihar is 
Én akarok lenni az eső, hogy áldjak és árthassak is 
Én akarok lenni az ég, üresen és csillagokkal telve 

Én akarok lenni a történetünk eleje és vége 
Én akarok lenni az első szerelem, múlik és megmarad 

Én akarok lenni háború és pokol, min átküzdted magadat 
Én akarok lenni az, kit kérsz, de meg nem kapsz 

Én akarok lenni a szám, melyre utolsónak fogadsz 
Én akarok lenni a fény, mely leküzdi a sötétet 
Én akarok lenni a föld, hogy felfogjam esésed 
Én akarok lenni a fa, mely régi időkről mesél 

Én akarok lenni a személy, kivel te bűnbe estél 
Én akarok lenni a jövő, hogy újrakezdjem veled 

Én akarok lenni az emlék, mely oly kedves neked 
Ez mind én akarok lenni: az egyetlen szerelem 

Én akarok lenni a kép, mit sírba viszel, szerelmem  
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Provaznik Géza • Kecskemét • szemünk a szerelem 
 

elmenni kéne kékbe-szépbe 
nem tudom ki ő ölébe 
amíg dühébe fúl a tél 

hallgatnám csak  hogy mit mesél 
míg kinn tavasz lesz újra 

szemünk a szerelem lecsukja 
 
 

Provaznik Géza • Kecskemét • szerelmesvers 
 

ereimben villamos áram 
bőröm fel nem tett kérdések feszítik 
feszül a Föld is állandó-remegésbe 

amíg a portól szabadul 
ahogy kezem mikor arcodról 

a könnyeket törölgetem 
 

ügyetlenül 
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Weil-Jákob Márta • Győr • Aluszik az este 
 

Nézd! Aluszik az este, 
csak a tücsök cirpel benne. 
Altatót húz hegedűje, 
eltűnik a zsenge fűben. 
 
Érzed a szél leheletét? 
Neked küldi üzenetét. 
Borzolgatja az estét, 
azt leheli, ne menj még! 
 
Látod fenn a csillagokat? 
Fénylő ragyogásukat? 
Az éjszaka csak a miénk, 
suttog a szél: ne menj még! 
 
Nézd! Aluszik az este, 
csak a tücsök cirpel benne. 
Altatót húz hegedűje, 
zsenge fű az ágyneműje. 
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Révész Zsuzsa • Budapest • Kék vers 
 

A boldogság nem mennyiség 
Harmat hull a szádra 
A boldogság nem mennyiség 
Rád figyel az árva. 
 

A boldogság nem mennyiség 
Sok vagy kevés sírás 
Naplemente Balaton 
Rám mosolygó képmás. 
 

A boldogság nem mennyiség 
Csak ölelj szorosan 
Üveggolyó hosszú lépcsőn 
Zaj vagy nincs vagy van. 
 

A boldogság levegő. 
Szívj belőle mélyet! 
Nyálazz össze szeretőt 
Rajzolj róla képet! 
 

A boldogság érett sajt 
Harapj bele kéjjel 
Legyen hozzá fehér pezsgő 
Patak eper mézzel. 
 

A boldogság bátraké 
Napsütötte házak 
Halkan záró záraké 
Tested rajtam árad. 
 

A boldogság nem mennyiség 
Suttogd kék szavakkal 
Felhő ég és tenger 
Ússzál nagy halakkal! 
Együtt. 

Hogy lásd a tengert, aki minden reggel és minden este megöleli a napot. 



 
89 

Rózsa Iván • Budakalász • Rád bízom magam 
 

Rád bízom a kert minden virágát. 
Rád bízom mindkét szemem világát. 
Rád bízom minden félelmem. 
Rád bízom egész életem. 
 
Rád bízom magam, kire bíznám másra?! 
A hóvirág mindig kinő olvadásra. 
Nappal és éj ritmikusan váltogatják egymást. 
Azt hiszem, sohasem hagyjuk el egymást. 
 
 
Rózsa Iván • Budakalász • Összenőve 
 
Ha nincs Zita; nincs stabilitás. 
Ha nincs Zita; talán a sírásó friss sírt ás. 
Ha nincs Zita; talán Iván sincs már. 
Ha nincs Iván; talán Zita sincs már. 
 
De Zita van; így Iván is. 
De Iván van; így Zita is. 
Eloszlottak a felhők; melyek a Napot takarták. 
Össze vagyunk már nőve; védőangyalaink így akarták. 
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Stern Ilona • Olaszfalu • Vágyakozó szerelem 
 

Tele vággyal ébredek, 
Szívem heves lüktetését érzem. 
Torkomban levegő szorul, 
Rájövök, vele milyen boldog vagyok. 
 
S a percek mi nélküle múlnak el. 
Könnyeket csalnak lelkem mély rejtekén. 
Csak vágyakozás egy álom után, 
Mi egyszer valóra vál. 
 
Mikor ölel két karja, 
Oly biztos: tudom, akarja. 
Mikor csókot ád ajkamra 
Perzseli testem a vágy a szerelem után. 
 
Az emlék mi itt él a szívben, 
A tánc mit átjár lelkem. 
A hiány mi tépi szívem, 
Örök hűség s szerelem. 
 
Elmondani ezerféleképp lehet 
De szeretni csak egyféleképpen, 
S hogyha érzed, ha tiszta és fáj, 
Akkor szeretsz tiszta szívből igazán. 
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Sági Béla • Vonyarcvashegy • Tova 
 

Poros utat jártam. 
Só és fűszer után kutatva, 
leltem a sűrűben kövezett 
utamra. 
 

Gallyakat hajtva indultam 
Lábam rőzse s egres szabdalta, 
melynek íze vérrel itatva, 
zamattá vált csendben, s titokban. 
 

Rögökön át léptem, arcom a földnek 
szegezve, feszítve testem maradék erejét. 
Fáradt fejemet felemelve kiálltok a 
végtelenbe… 
Tán lesz ki meghallja e mesét. 
 

Csend van… 
Megtöri kicsiny léptek hangja, 
Földre szállva áll ő előttem 
Szemeibe néztem, s szerettem  
Hangja, mint lándzsa hatolt belém; 
így engedve szabadjára láncra vert lelkem. 
 

Kiáltásom meghallván, 
Könnyes szemmel borul reám. 
Fülembe suttogva Jöjj 
Szeress, hogy szerethesselek; 
Jövődben szívednek lehessek; 
Lelkedet ringathassam, s az égnek kiálthassam 
SZERETLEK! 
 

Szemeibe nézvén, mosoly fakad 
orcája szélén. 
Kezét nyújtván talpra segít; 
Csókot adván, tovarepít. 
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Vincze Teodóra • Vonyarcvashegy • Jelenben érezni 
 

Mikor fáj a szó, és nem vezérel az ész, 
akkor már rég kevés ide a józanész. 
Mikor ernyed a test, és reped a szív, 
érzed, hogy a pokol magával szív. 
 
Csukott szemek, összetört lélek, 
egyre csak rettegek és félek. 
Rettegek az örök magánytól, 
és félek a csalódások árnyától. 
 
Botlottam már el elégszer, 
most várom, hogy hasson a szer. 
Sorba rendeztem a lelkem utcáit, 
hogy felszippantsam az ördög álcáit. 
 
Már látom a jövőm, a szerelmet, 
de az illúzió gúnyosan rám nevet. 
Gyorsan ellegyintem a szörnyű képet, 
bárcsak kaphatnék már valami szépet. 
 
Lényem szenvedett már eleget, 
kezdem újra érezni a lényeget. 
Kinyílt a szemem, felnyílt az elmém, 
most már a képességeimet fejteném. 
 
Két kulcsra zárt szívet sodor össze a szél, 
miközben mindkét lényben tombol még a tél. 
Itt utat már csak a szív mutat, 
hisz sebzett lelkünk egymásért kutat. 
 
Szépen lassan olvad Bennünk a jég, 
kívánom hogy áldjon meg Minket az ég 
Benned megtaláltam a nyugalmat, a békét, 
újra érzem a szívem lüktetését. 
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Te vagy a menny s a pokol, 
Te vagy az egyetlen ki birtokol. 
Benned akarok forrni s égni, 
és közben üdvösséget kérni. 
 
Küzdelmeim végre célba értek, 
hisz a Mindenható segít, ha kérek. 
A csókod oly szenvedélyes, tiszta s őszinte, 
hogy tudom Te vagy sorsom egyetlen kegyelme. 
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Szabó Alexandra • Sáta • Szerelem első pillantásra 
 

Oly közel, mégis oly távol, 
Hittem benne hogy valóság lehet. 

Csenevész érzés futkosott a vénámban, 
Szikrázva villództak a gondolatok! 

Remegve vágytam a csókodra, 
Azokra az ajkakra, melyeket a bor, 
Mámorosan édes fényekbe burkolt! 

 

A csillogó szemed, mint a sötét éj, 
S a hang, az a hang, mély doromboló, 

Mint a szerető, a sistergő búcsúcsókja után, 
Amikor az utolsó égető pillantást váltják, 

S ajkaik úgy forrnak össze újra, s újra, 
Mintha az örökké írta volna a történetük! 

 

Reménytelen keringő, mely a pokolba taszít, 
De a bor, az ajkakról még mindig csábít, 
S nem felejt a test, a bőr, a szív, az elme! 
Perzselő érintés, csak béklyó a szívnek, 

Hisz még elérhetetlen a kéz, amely okozta. 
 

Szenvedés vagy szenvedély, 
Oh, kit érdekel! 

Csak még egyszer, karoljon át! 
Csak még egyszer, érezzem az illatát! 

Csókoljon úgy a szája, mint még soha másé! 
S bőr a bőrhöz, úgy simuljon, 

Hogy egy testté, s egy lélekké váljon! 
 

Szerelem, nem, nem, nem és nem! 
Sokkalta több, nyers állatias vágy, 

Elérhetetlen pokoli vágy. 
Ahol már a szív nem dobog, 

S ahol már a levegő sem fontos! 
Még elérhetetlen képek sora, ez a bódító vágy! 
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Szedő Tibor • Budapest • Könnyes szemű szerelem 
 

Beléd ültettem a szívem rózsáját, 
mindegyik szirmában Téged látlak, 

meggyújtom a szerelmünk vörös lángját, 
emlékem vitrinébe bezárlak. 

Pillantásodat magamba rejtem, 
boldogságunk tavából együtt iszunk,  

fáradt fejemet kebledre ejtem, 
vágyunk ölében, a partján alszunk. 

Szemem tükrében kereslek Téged, 
nyugalomra lelsz az íriszemben, 

ajkamon lüktet a leheleted, 
Szívkirálynő vagy az életemben! 

Szomjazunk egymás édes csókjára, 
miért ver minket a sors korbácsa? 

 

Szedő Tibor • Budapest • Téged ölelő fa vagyok 
 

Szerető ágaimat Rád fonom,  
szívem ajtajának a kulcsa Nálad, 
tekintetem a szemeden hagyom, 
édes ajkam az ajkadhoz tapad. 

Lombkoronádon selymes szavam ül, 
leveledbe rejtem el a testem, 

víg kacsintásod az arcomba repül, 
fejemet a válladra helyezem. 

Fénylő mosolyernyődet rám rakod, 
arany hajfürtödet igazgatom,  

magához láncol engem a hangod, 
szemed tükrében magamat látom. 

Örökké Téged ölelő fa vagyok, 
égető napon majd elsorvadok. 
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Szabó Edit • Bőcs • Te mindenem 
 

Keresem a mában tegnap ifjúságát, 
keresem a mában szerelem varázsát, 
keresem a mában csókod, ölelésed, 
keresem a mában bódult szeretésed. 
 
Várom a jelenben lépted koppanását, 
várom a jelenben arcod mosolygását, 
várom a jelenben karod ölelését, 
várom a jelenben ajkad érintését. 
 
Látom szemeidben égő tűz mélységét, 
látod két kezedet, kitárod én felém, 
látom ajkaidon mosoly csillogását, 
látom akaratod, holnapok világát. 
 
Érzem karjaidnak forró ölelését, 
érzem ajkaimon ajkad érintését, 
érzem  a testedet, eggyé forr enyémmel, 
érzem lelkedben, a szerelmed  végtelen. 
 
Tiéd vagyok, érezheted hű szerelmem, 
tiéd vagyok, végtelen lesz az életem, 
tiéd vagyok, s te csak enyém kedvesem, 
mindent adok, szerethetsz, téged szeretlek. 
 
Adom szívemet a tiédért cserébe, 
adom csókom, mindenséget érzem érte, 
testedben elveszek, eggyé lészen lelkünk, 
tested testemben, a mennyekbe érkezünk. 
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Veres Tamás • Cegléd • Még mindig ugyanaz  
Áginak 

 
Mélyen belénk mart már az idő vasfoga. 
Nem vagyok Don Juan. Te se égi csoda. 
Az éveink múltak, ép fogaink fogytak. 

Fényes emlékeink ósdivá fakultak. 
Hajunkra a korunk fehérséget havaz. 

De szomorú szemed még mindig ugyanaz. 
 

Az anyagi javak hajszolása mellett 
milyen sok nap volt, hogy kenyérre se tellett! 

De átvészeltük, mint harcot a katona! 
Mi voltunk egymásnak az összes vagyona. 
A pénz kőművese sokszor közénk falaz. 

De a tekinteted még mindig ugyanaz. 
 

Öleltük már egymást hóban, fagyban, szélben. 
Együtt formálódtunk időben és térben. 

Szerelmünk gyümölcsét kétszer is leszedtük. 
Az élet csatáit megvívnánk helyettük. 

Egyikünk se lesz már forróvérű kamasz. 
De szemed mosolya még mindig ugyanaz. 

 
Egymást támogattuk, ha elvert az élet. 
Biztattuk egymást, ha untuk az egészet. 

Örömtől, bánattól hullajtottunk könnyet. 
Ha épp nem vitáztunk, élveztük a csöndet. 

Ha élet és halál mind ellenünk szavaz, 
nem érdekel minket! Érzésünk ugyanaz! 
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Szekeres Nóra • Szekszárd • Akác 
 

Tücsök-lármás, szélfútta éjjel, 
int az akác lombos ág-kezével: 
Te előttem, hátad mögött a fák, s 
az az egy akác pont a szívembe lát. 
 
Hangod a nyár-éjben könnyedén  
kering, fülembe száll, zenél, s néma 
szívemben barangol – lágy és meleg,  
mint az első, kacajtól édes otthon. 
 
Maréknyi kis rőzseláng lobban 
ájult szívemben, nagy sebbel-lobbal,  
világlik át vaksötét éjemen, s 
beragyogja, ki osztozik énvelem 
 
sorsomban – nem tüzes lángcsóva 
hirdeti e szerelmet, se ócska,  
fülsértő, éjféli tűzijáték; 
csak egy láztól sima, békés halánték. 
 
S egy parányi kis fáklya-csoda 
lobogó, feszülő mellkasomban  
árul el a sötét éjszakában: 
szerelmes párom végre megtaláltam. 
 
Tücsök-lármás, szélfútta éjjel, 
int az akác lombos ág-kezével; 
szívembe nem láthat senki más, csak 
Te és az a részeges, öreg akác. 
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Szűcs Ilona • Miskolc • Szerelmes éjszaka 
 

Egy varázslatos nyár éjszakán 
csókodat szomjasan itta a szám 

szívem a szívedhez simult, 
mikor a nappal estbe alkonyult 

 
Szemedből forró vágy sütött felém 

fülembe suttogtad: légy enyém! 
Ruhám hirtelen a földre hullt 

s az éjszaka kéjjel ittasult 
 

Akkor voltam tán legboldogabb 
éreztem, kettőnknek mindent szabad 

az égen mécset gyújtott a Hold 
ó, de csodás, de csodás éjszaka volt 

 
Mellem remegve két kezedbe bújt, 
az éjszakában csillag fénye gyúlt 

szerelmes légyottunk mámorba fúlt 
a Hold az égbolton belepirult 

 
Volt egy szép varázsos nyár éjszaka 

lopva a kert alján mentem haza 
lebegve sétáltam ég-föld felett 
lelkem a lelkeddel ölelkezett 
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Kühne Katalin • Miskolc • Tél hercege 
 
Borongós köd, esőfelhők leple 
borította egünk’, kedvünk szegte. 
Mindenki szomorú, gonddal tele. 
Éltető Napunk eljövetele 
 
várat magára, télen elmúlás 
az úr, pihen a természet, újjá 
a világ csak tavasszal születhet, 
addig megdermednek az emberek. 
 
Szentesténket hó nélkül töltöttük, 
január közepén esett csak hó. 
Fehérbe öltözött a táj, örült 
ennek minden gyermek, szánkózhatott. 
 
Tél hercege megrázta köpenyét, 
sűrűn hullott manna nagy pelyhekben, 
beterített földeket, kerteket, 
szikrázott a fákon, kerítésen. 
 
Hold ezüstje tündöklött az égen, 
a kedvesem közeledett felém. 
Gyönyörűséges napok köszöntek 
ránk, ifjú évek felidéződtek. 
 
Őszül a hajunk, már megöregedtünk, 
évtizedeket töltöttünk együtt. 
Emlékeztünk rá, hogy mit éreztünk, 
amikor összekötöttük életünk’. 
 
Rég elmúlt szerelmes ifjúságunk. 
Megbecsülés, megtartó szeretet 
ennél többet ér, értékesebb. 
Egymásra figyelünk, azt várjuk, 
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fiunk megtalálja párját végre, 
jöjjenek kis fecskéink fészkükbe, 
nekik gyermekük szülessen, ünnep 
virradjon otthonukba, új élet. 
 
Karunkba vehessük kis unokánk’, 
pici ujja szorítsa meg kezünk’, 
nagyszülőként virágos lesz kedvünk. 
EVOÉ! Halljuk az első O-Á-t. 
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Téglás Bence • Tatabánya • Égi jelenség 
 

Te Nap, ki fényeddel virágzó körforgássá 
teszed földem. 
Sugarad mögött csörgedező részecskék  
mélységében ott lapul. 
Egy azonos univerzum,  
hol kettőnk lelke folyik össze,  
S nem külön lebeg,  
lélekmolekulákra törve. 
Halld meg hangom, ott bolyong a térben. 
Elindult meleg érintésedért, hogy kéz a kézben. 
Szemtől szemben, lásd ahogy remeg.  
Mert a világa nélküled oly rideg. 
Csak tompa szürkeállomány, 
Hol te vagy az üde gyógyír, 
Boldogságban fekve, 
Hogy legyen ideg-élete, 
Együtt, 
Napsugarak közt. 
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Tóth Sylvia • Dombóvár • Szeretlek 
 
Szívemnek Te voltál hőn áhított vágya, 
Ezer éjszakán át visszatérő álma. 
Rád gondoltam, mikor Istent arra kértem,  
Engedjen egy kevés boldogságot nékem. 
Téged küldött hozzám, mint napfényt a tájra, 
Lassan rátaláltunk a kért boldogságra, 
Ezer csillag ragyog az életünk egén, 
Kedves vagy szívemnek, nagyon szeretlek én! 

 

Tóth Sylvia • Dombóvár • Balatoni este  

A Balaton partján ülök elmerengve,  
Arany fénybe vonja víztükrét az este, 
A lenyugvó nap még kacsint e szép tájra, 
S hegyek mögé bújva esti táncát járja. 

Ám mielőtt végleg nyugovóra térne, 
Arany hidat fest a Balaton vízére. 
Hídján sugarai vidám táncot járnak,  
Végül aludni tér, s búcsút int a mának.  

Csend van és nélküled oly magányos vagyok, 
Hiányzik a féltőn átölelő karod,  
Hiányzik a csókod, szemed ragyogása, 
Szerető szívednek minden dobbanása.  

Ébren álmodom, hogy mellém ülsz a parton,  
És én a fejemet a válladra hajtom. 
Ha kérdezné Isten, mitől szép az élet,  
Megköszönném azt, hogy nekem adott Téged.  

 



 
104 

Varga Lajos • Oroszlány • Szerelmes sorok 
 

Rövid vallomás. 
Férfi vagyok, bátor, erős határozott, kemény, férfias jelenség, még ha 
csak 161 centi, és 56 kilós. 
Haza, munka, tettek mezeje, és néha irigykednek is, sikeres ember 
vagyok, hon és családszerető. 
Család? 
Nélküled nem lenne, te vagy a másik énem, együtt egy életen át. Lát-
talak, kiválasztottalak, rád néztem, te visszanéztél. 
Dicsértelek, bókoltam, igyekeztem, hogy te is megszeress, szükségem 
van rád, hogy magabiztos, sikeres legyek, mert a kemény munkás, 
vezető, katona, a rendíthetetlen férfi is csak ember. 
Kell egy biztos pont az életben. 
Elhagyom a szülői házat, mely több évtizedig, évekig felnevelt, ahol 
anyám és apám példát adott. Élet, haza és családszeretetből. 
Hogy meleg karok várjanak, ha megfáradok a munkában, ahol kicsit 
megoszthatom az életem gondjait. 
Ahol meleg étel vár, kisgyermekem szalad felém, akivel TE ajándé-
koztál meg, hogy a sejtjeim, gondolataim, arcom éljen tovább. 
Szép a lányunk mint te, a haja, szeme, mozgása, bája, mint te voltál 
annak idején. 
A fiú? Mintha én lennék fiatalon! 
Átadjuk nekik, amit tanultunk az életből, a tapasztalást, nagy és déd-
szülők nyomait, tehetségét. 
Tanulnak, sportolnak, örülünk a sikereiknek. 
Telnek az évek, hajlott a hát, az izom, a szem, teltek el együtt az 
évek. Hajad már hófehér, ritkábban ölellek meg, de tudod, ha rám 
nézel, hogy szeretlek, ha ritkán is hozok virágot, minden reggel veled 
ébredve, és ebédnél ülve, vacsora csillagokat csodálva. 
Ha rövid is e vallomás, te érted, viszonzod, egy régi megszokott öle-
léssel, csókkal. 
Ami válasz e rövid szerelmi vallomásra. 
Szemeid? 
Rám ragyognak, mint csillagok, melyeknek én rabja vagyok. 
Az idő végezetéig! 



 
105 

Szohner Gabriella • Hatvan • Hosszan tűrő szerelem 
 

Maricának aprócska gyermeki életéből nem hiányzott semmi. Volt 
anyukája, voltak nagyszülei, nagynénjei. Kisebbik nénje mindössze hét 
évvel volt idősebb tőle, a nővére is lehetett volna, sokat is játszottak 
együtt. Tatuka és Mamuka gyönyörű meséi, játékai, óvó szeretetük első 
unokájuk felé megszépítették a kicsi leány életét. Anyjával délutánig az 
oviban volt, a többiek pedig kitöltötték a napok maradék részét. Ami-
kor este mind együtt voltak, ő odabújt Mamuka mellé a jó meleg dunna 
alá. Mamuka a talpacskáját, lába szárát simogatta, akkor Marica volt a 
világ legboldogabb gyereke.  
Egy szép, tavaszi napsütéses napon idegen fiatalember érkezett a csa-
ládhoz, egyenruhában feszengett szégyenlősen. A kislány anyukája mu-
tatta be őt a többieknek. A város laktanyájában szolgált, egy táncos es-
ten ismerkedett meg a két fiatal. Zötyögve indult a bácsi és a kislány 
barátkozása. Egyszer, amikor hármasban mentek moziba, Marica hamar 
megunta a gyaloglást, a férfi nyakába kéredzkedett. Jó mókát eszelt ki, 
meg akarta ijeszteni a bácsit, gonoszkodón billegni kezdett a nyakában, 
a férfinak alaposan egyensúlyoznia kellett.  
- Mit csinálsz Marica? – kérdezte ő nyugtalanul. 
- Hát, csak énekelek magamban, meg táncolok – jött a válasz felülről. 
- Lassabban hékás! Még lepottyansz, hallod! – intette a férfi. 
Hát, Karcsi bácsit ilyenformán nem lehetett megijeszteni, biztos kézzel, 
helyben tartotta őt. 
- Na, most nem is sikerült, de majd legközelebb! Csak anyut is ilyen 
erősen szeresse, ahogy engem tart a nyakában! – gondolta magában 
Marica.  
A nyár abban az évben nagyon gyorsan elszaladt. Komoly dolgokkal 
foglalkozott Marica, új dolgokat tanult a felnőttektől. A család építke-
zésbe fogott, bővítést terveztek. A kislány jókat szórakozott. Tatukával, 
az udvaron, nagy gödörben taposták a sarat, vályog lesz belőle, abból 
építik majd a falakat. Csudára élvezte, ahogyan a térdéig érő sár cuppo-
gott a lába nyomában. Olykor valami megszúrta a talpát kellemetlenül, 
Tatuka elmagyarázta, a törek a bűnös, a búzának a szakálla, az olyan 
szúrós. Aztán sár már nagyon jó lett. Taligába lapátolták majd deszká-
ból készült formába rakták, hogy a sablont jól kitöltse, majd ebből kiko-
cogtatták a sártéglákat, melyek sorai végigértek az árokparton. Miután 
kőkeményre aszalódtak, nagy halmokba rakták őket, így vártak arra, 
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hogy házfalak lehessenek. Nemsokára egyenes gödröt ástak a ház falá-
nak folytatásaként, Tatuka elmondta, ez lesz az alapja annak a falnak, 
amit majd a vályogtéglákból raknak. Az építésbe Karcsi bácsi is segített, 
amikor kimenőt kapott a laktanyából, Marica nagy örömére. A felnőttek 
most elfoglaltak voltak, de a kislány nem unatkozott. Nézte őket, és arra 
gondolt, vajon mi tetszhet anyukájának Karcsi bácsin, mert szerinte 
nem volt sem szép, sem csinos. Hórihorgas volt, és végtelenül sovány. 
A barackfa ágaira szerelt hintáján meg is beszélte ezt Fülessel, a legjobb 
barátjával.   
- Nem is tudom, miért jön mindig ide, csak anyut bámulja örökké. 
Azért tudod, moziba jó elmenni vele, ha fáradt a lábam, a nyakába vesz 
– magyarázta sárga mackójának. 
Egész délutánokat eltöltött a hintán. Ott fenn, a magasban elragadta a 
képzelete, ahogyan a szél a szoknyája alá kapott, és az kigömbölyödött, 
olyan volt, mint a mesekönyvben a királynőké. Azt szerette volna, ha ő 
is egy hercegkisasszony lenne, egy azok közül, akik Mamuka meséjében 
éjszaka mulatni járnak, és mindig széjjeltáncolják a cipellőjüket. Énekel-
ni is nagyon szeretett hintázás közben. Akkoriban titokban hallgatott a 
család esténként a rádióban, valamilyen különös műsort, ahol az embe-
rek küldözgettek egymásnak mindenféle üzeneteket, olyasmiket, hogy 
jól vannak, meg hogy éppen hol tartózkodnak. Hát őt ez egyáltalán nem 
érdekelte. Nem is értette, meg unta is, de a zenék szépek voltak.  
 „Bárhogy lesz, úgy lesz” repült a kislány csilingelő hangja a hintáról. 
Szó, mi szó, tavasztól őszig a hinta volt az élete. 
A ház toldaléka gyorsan felépült, előbb a falak álltak, majd tető került 
rá. A belső padlója hiányzott még.  
Az egyenessé varázsolást a lassan leszerelő Karcsi bácsinak kellett volna 
elvégeznie. Pesti gyerek volt az ártatlan, fogalma sem volt a vidéki élet 
fortélyairól, hiába akarta, nem sikerült túl jól sem az egyenes, sem a 
lapátolás. Amikor a kislány anyukája hazaért a munkából, nagy veszeke-
dés tört ki kettőjük között. Maricának általában nem volt fura a felnőt-
tek veszekedése, szinte minden napra jutott belőle, egyszer kisebb, 
másszor nagyobb, de hogy most anyukája és Karcsi bácsi veszekedtek, 
ez neki nagyon rosszul esett.  
Anyukája rögtön hozzá is fogott nagy erővel a szobapadlóhoz, mond-
ván, majd ő megmutatja, hogyan kell csinálni az egyenest, és piszokul 
nem érdekli, hogy erre az estére éppen mozijegyük van. Karcsi bácsi 
meg tegye csak a mozijegyét ahová ő gondolja, ha arra sem képes, hogy 
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elvégezze, amit rábíztak. Csúfosan összevesztek, anyja válogatás nélkül 
káromkodott, Karcsi bácsi szegény meg védekezett, ahogy csak tőle 
tellett. Marica piciny lelkébe beleégett a veszekedés több jelenete is. 
Nem értette anyukáját. Mi lehetett olyan rettenetesen idegesítő a ferde 
szobapadlóban? Hogy lehet az fontosabb a mozinál? Csak nézte az 
acsarkodó felnőtteket. Később meg már igazából haragudott, mert nem 
érték el a mozit. Sajnálta az egészet, de leginkább magát, mert vele nem 
foglalkozott egyikük sem, mintha ő, az ő vágyai nem is léteznének. Ak-
kor történt meg először, hogy akiket a legjobban szeretett, ilyen durván 
összeakaszkodtak. 
Az ősz elejére aztán elkészült a bővítmény. A szobát nagyon egyszerűen 
rendezték be, egy ágy, egy szekrény, közepén asztal, székekkel. Egyik 
szép, szeptemberi délután, Maricát az ölébe vonta az anyukája, kérte, 
figyeljen rá, valami nagyon fontosat kell mondania. Nem nagyon csűrte-
csavarta a dolgot, egyszerűen közölte, ők összeházasodtak Karcsi bácsi-
val, aki itt fog élni velük, ezért is építettek. Mostantól ők ketten férj és 
feleség, és Maricának apunak kellene szólítania Karcsi bácsit.  
- És akkor már tegezhetem is? – kérdezte lelkesen a kislány.  
- Tegezheted, de szót is kell fogadnod neki. Meg kell próbálnod szeret-
ni, úgy, mint engem, vagy bárki mást a családban – mondta még anyu-
kája. 
A kislány nem tudta, mi az, hogy „apu”. Azt tudta, hogy anyja is, nénjei 
is apunak hívták Tatukát. Hogy az apuság mit is fog jelenteni neki, arra 
nagyon kíváncsi volt.  
- Olyan „apu” lesz, mint neked Tatuka? – kérdezte az anyját.   
- Olyasmi – válaszolta az anyukája. 
- Nem lehet olyan! – tiltakozott nyomban. – Tatuka mindig is itt volt, 
Karcsi bácsi meg még most kerül hozzánk. Ugye, hogy nem lesz olyan? 
Rossz lesz?  Milyen apu lesz Karcsi bácsi? – tett fel jó sok kérdést Mari-
ca, de ezekre akkor nem kapott választ.  
- Meglátjuk – zárta rövidre anyja beszélgetést. 
- Ha Karcsi bácsi olyan „apu” lesz, mint Tatuka, akkor nem lesz olyan 
rossz, nekem nem lesz nehéz a szót fogadás – nyugtatta meg Marica az 
anyukáját, majd egy mozdulattal lecsusszant az öléből. Az udvaron már 
várták a barátai, a sárga füles mackó, és a hintája. 
- Karcsi bácsi az apukám lett. Hallod Füles? Én szeretem, ő is mindig 
kereste a kedvem. Nem fog rosszul esni apunak szólítani. Tudod, azt 
szeretném, ha soha többet nem veszekednének úgy, mint azon a mozis 
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napon – mesélte hamarjában a macinak a piszkebokrok mögött. Füles 
nem szólt vissza. Marica ekkor alig múlt négy éves.  
Apuval az ő szülei is megérkeztek, Marica nagyszülei lettek, pedig másik 
Mamukát és Tatukát egyáltalán nem szeretett volna, erről szó sem volt. 
Ráadásul az új rokonok látogatásai után gyakran hallotta anyját és új-
donsült apját is kiabálni. Annyit kihámozott a szócsatából, hogy talán 
anyukája nem volt elég jó parti a pesti nagymamának, mert gyerekkel 
volt, meg nem volt elég művelt, meg a világ végén lakott, és még sok 
más kivetni valót is talált a menyében. Apukája akkor nagyon sokat 
védekezett, mondván, nem érdekli, mit mondanak a szülei, ő a kislány 
anyukáját szereti, meg Maricát, és ez így is marad. Pont. Marica már-már 
azt hitte, ő van a boldogság útjában, de apja szavai megnyugtatták.   
Olyanok voltak a szülei akkoriban, mint amikor a fűrész fogai elakadnak 
a fában. Azt sokszor látta a kislány, amikor Tatuka fűrészelte a tűzifát.  
Anyukája volt az egyik oldal, apukája a másik, ki nem mozdultak volna 
az álláspontjukból semmi pénzért. Amikor Tatuka megrántotta egyik 
oldalon a fűrészt, hogy kiszabaduljon a fából, az sikító hangot adott. 
Pont ilyenek voltak ők ketten. Ha mozdult az egyik, reccsent és sikított 
a másik. Marica anyukája nagyon sokat sírt, hiába áradt felé apja türel-
mes szeretete, anyja egyre kevesebbet törődött velük. Örömtelen hóna-
pok, sorozatos veszekedések jöttek és mentek, anyja bánatát nem lehe-
tett orvosolni. Sok gyógyszert szedett, mégis egyre csak sírósabb, szo-
morúbb lett. Egy napon orvost kellett hívni hozzá. A kislány csak any-
nyit értett, hogy kórházba kell mennie, és egy ideig ott is marad. Apja 
ezután ugyanúgy eljárt dolgozni, meg anyjához a kórházba, Mamuka 
meg gondoskodott róluk. Egyszer elvitték Maricát is a kórházba. Az 
udvaron érdekes emberek sétáltak, úgy mozogtak, mint a bohócok a 
filmeken, meg a cirkuszban. A kislány ekkor már iskolába járt. A tanító 
néni kérdezte is, mi történt a családban, s ő ennyit mondott, csak:  
- Anyu kórházban van, idegösszeroppanást kapott.  
A felnőttek arról beszélgettek, hogy anyjának sokkolást csinálnak az 
orvosok, áramot vezetnek a fejébe, ettől talán elveszíti az emlékeit, amik 
miatt olyan sokat kellett sírnia. Maricának fogalma sem volt, mit jelent 
ez, csak naponta szomorította a felnőttek egyre növekvő nyugtalansága. 
Főleg az apjáé. Mamukát kérdezgette hát, mit kellene elfelejtenie az 
anyjának, hogy hazajöhessen hozzájuk. 
- Az apádat! – lökte ki a szót Mamuka fülig vörösödve, dühösen, egé-
szen kikelve magából.  
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Marica szeme könnybe lábadt a hirtelen választól. Tanácstalan volt, nem 
értette Mamukát.  
- Miről beszélsz Mamuka? – hüledezett. Miért kell elfelejtenie apuká-
mat?  El fognak válni?  
- Dehogyis válnak el! – lobbant ismét Mamuka – az édesapádat kellene 
elfelejtenie végre.  
Marica nem mert többet kérdezni. Bűnösnek érezte magát, hisz kihozta 
a sodrából Mamukát. Azon meg még jó ideig elmorfondírozott, hogy 
hány apja is lehet egy gyereknek. Este  a Mama elmondta neki, hogy őt 
és anyukáját csúful elhagyta az „igazi” apukája, amikor ő még olyan 
picurka volt, mint egy mákszem. Anyukája ezt nem tudja feledni, emiatt 
sír, emiatt lett beteg. Marica megértette a történetet. Előbb bánatot 
érzett, majd elöntötte a pulykaméreg.  
- Nekem már van apukám! – zárta le a későre nyúló beszélgetést hatá-
rozottan. – Nem kell több!  
Gyorsan teltek a hetek, egy napon a kislány jó híreket kapott, nemsoká-
ra hazajöhet a kórházból az anyukája. 
- A doktor bácsi kéri, kíméljük őt, ne idegesítsük fel, nehogy újra ilyen 
rossz állapotba kerüljön – kérlelte a lányt félénken az apja. 
- Én máskor sem akartam idegesíteni soha – védte magát a gyerek – 
meg te sem apu! Mi nem vagyunk rosszak! Tudom, mennyire szereted, 
mindig is a kedvét kerested! 
- Megtesszük, amit tudunk, jó? – simította ki meghatottan homlokából a 
haját apukája. 
- Megtesszük – egyezett bele a gyerek, de nem tudta mit kell majd ten-
nie anyukájáért, akit a család nagy szeretettel fogadott haza. Marica nem 
vett észre jelentős változást. A viták ott folytatódtak, ahol néhány hete 
véget értek. Esténként Marica a takarója alatt, a könnyeivel küszködve 
békességet, szeretetet, anyjának gyógyulást, apjának viszonzott szerel-
met kért a Jézuskától.  
Pár hónap múlva feltűnt a lánynak, milyen formás lett anyukája, szok-
nyája szorosan fogta körbe a derekát, csípője és feneke megtelt. Arca 
színessé, gömbölyűvé, nyugodttá vált, olykor lesütötte a szemét, mintha 
szégyellnie kellene valamit. Apukája meg pajkosan, rá jellemzően mo-
solygott. Sohasem nevetett hangosan, szívből, visszafogottság volt min-
den jókedvében. Marica kitalálta a sok apró jelből, hogy testvére lesz. 
Napról napra látta, milyen végtelenül gondtalan, szerető, és büszke az 
apukája. Hálás igyekezettel udvarolta körbe a feleségét. A következő 
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tavasz egy szokatlanul meleg, márciusi vasárnapján aztán megszületett a 
várva várt büszkeség és boldogság, Marica öccse.  
Anyja sokkal vidámabb volt, olykor nevetve böködte a férjét, amiért 
becsapta őt a gyerekkel.  Ő pedig csak somolygott a „becsapás” halla-
tán, és rögtön az anyja orvosára fogta, mondván, csakis az ő javaslatára 
történt. 
A fiúcska gyorsan növekedett, szép kis arcocskájában tengerkék szemek 
ültek, haja szőke csigákban omlott széjjel a hófehér pólyahuzaton, egész 
lényével egy békés puttóra hasonlított. Marica úgy hitte, tényleg a Jézus-
ka küldte, hogy hármójuknak békességet, örvendezést, egyetértést, felej-
tést és jobbulást hozzon. Azon a tavaszon, közös gyermekük érkezésé-
vel apja kitartó szerelme kiteljesedett. A kislány szülei már egy másféle 
életet alapoztak. Húsvétra egy szerelmes, reményteli, és bizakodó család 
született. 
 
Ajánlás:  
 
A legédesebb mostohának, aki megküzdött felesége múltjának démona-
ival, a kialakult betegségével és mindenféle családi intrikával. Amíg csak 
lehetett, ezért az egy asszonyért dobogott a szíve. 
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Rostás István • Isaszeg • Futó kalandnak indult 
 
Péter korán kelt fel. Lezuhanyozott és megborotválkozott, hogy 
normális kinézete legyen, ne, mint aki hajléktalan. Több mint egy 
hónapig nem borotválkozott. Nagyon kellemetlen volt a nagyra nőtt 
pofaszőrt leborotválni. Gyorsan összekapta magát, hogy az elsők 
közt legyen, a még ki nem nyitott KHT bank előtt. Szerencséjére 
nem sokan vártak a vastag rácsozott ajtó előtt. Tisztelettudóan kö-
szönt a már ott várakozóknak, és megszámolta magában, hogy há-
nyadik is lehet.  
- Hetedik vagyok – Mondta ki egy kicsit hangosan maga elé. – Ez jó 
jel, gondolta magában: Mint a közmondásokban, vagy a bibliában. A 
hetes szám amúgy is szerencsét hozó száma volt, mivel a lottón is 
állandóan beikszelte. Juditra gondolt, akivel nem rég ismerkedett 
meg a TWON, ami nem más, mint egy társkereső oldal. Napokon át 
csetelgettek, és a végén arra jöttek rá, hogy vonzódnak egymáshoz. 
Sőt! Még az érzésük, és az ízlésük is egy volt. Mind a ketten 
állandóan be voltak szorulva a mindennapokba. Nem volt idejük arra 
sem, hogy a családjukkal elmehessenek kirándulni, vagy nyaralni, 
mert állandóan csak a pénz utáni hajsza, a sok munkavégzés, és nem 
beszélve, a szűnni nem akaró otthoni veszekedéskeről. 
Nagyon szép nő ez a Judit, gondolta magában. Legalábbis a két fotó-
ja láttán, amit majdnem minden órában nézegetett. Szépen rövidre 
vágott szőke haja igen jól illeszkedett a szemüveget hordó arcához. 
Szemeiből sugárzott az élni akarás. Zöldeskék szemében csillogott a 
fiatalsága, pedig nemrég töltötte be a hatvanadik születésnapját. Mi-
lyen nagy szerencsém van, gondolta Péter. 
Már két éve hogy meghalt a férje, akit nem is sajnált, mivel nagyon 
zárkózott volt, és hirtelen haragú. Judit meg azt írta, hogy minden-
áron szeretne már otthonról valamilyen formában kiszabadulni, leg-
alább egy, vagy két hétre. Most itt az alkalom, mondogatta maga elé 
Péter, ahogy ezt Juditnak megígérte. Juditnak még arról sem szólt, 
hogy van felesége.  
Szegény kis feleségem gondolta Péter. Reggel még segített az inget is 
megigazítani rajtam. Kérdezte, hogy hová megyek. Én meg azt 
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mondtam, hogy Mélykútra a húgom unokájának a keresztelésére, és 
egy hétig ott leszek. 
Milyen mocskos vagyok mondogatta magában. A feleségem pár 
holmit is elkészített egy nagyobb sport táskába, hogy legyen azért 
váltó ruhám. Vissza kellene mennem haza, hajtogatta magában. Most 
itt állok a KHT bank kapuja előtt, és pénzt akarok felvenni hitelre 
csak azért, hogy egy számomra még idegen nővel elmehessek nyaral-
ni. Otthon pedig csak tengődik a családom a mindennapi élelemért. 
Nem lesz ez így jó. nem lesz ez így jó. – hajtogatta magában. Már 
éppen vissza akart fordulni, amikor a biztonsági őr kinyitotta belülről 
az ajtót, és a regisztrációt kiadó gépnél állt meg. 
- Jó napot kívánok! Csak tessék szépen nyugodtan bemenni. – 
Mondta mosolyogva, és már adta is a regisztrációs sorszámot min-
denkinek a kezébe, kinek, milyen ügyben jött. 
- Köszönjük szépen. – Mondták szinte egyszerre, a biztonsági őrnek, 
és a sorszámot érkezési sorrendben vették át. 
Szerettem volna visszafordulni, de már ehhez nem volt lehetőségem. 
Hátam mögött a várakozók maguk előtt nyomtak befele. Még két 
hatalmas nagydarab biztonsági őr volt bent, akik vigyáztak a rendre. 
Ötvenszer ötvenes márványlap utánzatú burkolattal volt lerakva a 
padlózat. Csillogott villogott. Hét ablak volt, ahol az ügyintézők fo-
gadták az ügyfeleket. Mahagóni színnel voltak kifestve a fából ké-
szült választó falak. Tizenkettes sorszámot húztam. Nem értettem 
mért a tizenkettes sorszámot kaptam, holott  a hetedik voltam a sor-
ban.  Zsörtölődött Péter ezen. Már nem lesz szerencsém ma. De hát. 
nyugtatta magát Péter, a tizenkettes szám is szerencsét hozó lehet. 
Nagyon figyelte a kijelző táblát, hogy mikor mutatja már az ő számát. 
Pár nappal ezelőtt járt már itt, két tanúval, és a kitöltött igénylő pa-
pírral, amit jóvá is hagytak. A hátsó igazgatóság végett, csak mára 
hívták be, mert vissza kellett igazolniuk a helyességet, és a valódisá-
got, hogy helyt állók ezen az adatok. Ezek szerint minden jól volt 
kitöltve, mert akkor nem hívták volna fel telefonon, hogy kilenc órá-
ra jöhet felvenni a kölcsönt. Ötszázezer forint. ez egy kicsit sok – 
mélázott el Péter. Ötszázezer forint mennyi mindenre elég lehet. 
Talán egy jobb szállásra, vagy egy kiadó nyaraló ház bérleményére is 
elég lehet.  
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Egy hét. Csak ketten. egy utolsó próbatétel. reggeltől estig. Estétől 
reggelig. Csak evés-ivás. szórakozás és kikapcsolódás. Távol az em-
berek és a közlekedés zajától. Phüüüü ez igen.  Már-már mosolyra 
derült, amikor egy csodálatosan szép ötven év körüli asszony lépett 
be az ajtón. Rövidre vágott szőkére festett haja, és a napszemüveg, 
meg az öltözéke, jó módú asszonyra vallott. Nagyon elegánsan volt 
felöltözve. Világoskék ingéből majdhogy nem kiugrottak a hatalmas 
mellei. Térdig érő fehér átlátszó szoknyáján át lehetett vélni, hogy 
milyen alsóneműt hord. Fekete hegyes orrú, magas sarkú lakkcipő 
volt a lábán. Sportos alkata mindenkit lenyűgözött. Amelyik bizton-
sági őr állt az ajtó előtt, és a sorszámokat adta az újabb belépőnek, 
majdhogy nem orra esett annyira sietett ajtót nyitni neki, és az érke-
zési sorszámot remegve, kipirult arccal adta át a nőnek. A másik két-
két biztonsági őr is megbámulta. Tátott szájjal fordultak a nő felé, és 
csillogó szemmel kísérték a székig ahol helyet foglalt. Mikor leült a 
székbe, gondosan aprólékosan körbe nézett, és a kapott regisztrációs 
papírját nézegette, majd újra körbe nézett. Péteren akadt meg a sze-
me. Egy jó darabig Péter arcát kémlelte, de nem tudott rájönni, hogy 
honnan ismerheti. Szépen megborotvált arc, egyenes tekintet, és az a 
vékony őszes bajusza – gondolta magában. Ez a férfi valahogy isme-
rős nekem, de honnan? Tette fel a kérdést, majd ismét a kihúzott 
sorszámra, és a kijelzőre nézett. Még huszonegyen vannak előttem, 
de mindegy – gondolta magában. H már itt vagyok, ki várom a so-
rom.  
Péter egy darabig nem tudott ellenállni a szőke nő szépségének gyö-
nyörködésében. Darabig figyelte aztán lehajtotta a fejét, és mereven 
maga elé nézett kivörösödött arccal. Rájött, hogy a társkereső oldal-
ról ismeri ezt a szőke nőt. A fényesre csiszolt fehér nagy márványla-
pokat figyelte. Valami képen a mozaik lapok fekete és barna foltjai-
ban Judit arcát vélte felfedezni. Izgatottabb lett. Szíve hevesebben 
kezdett dobogni. Egy pillantást vetett Juditra, és látta, hogy nem őt 
figyeli, hanem a kijelző táblát. Még jó, hogy nem ismer fel – gondolta 
magában Péter. Rádöbbent, hogy ez csak az a Judit lehet, akit a 
társkereső oldalról ismert meg. A fotóin nem volt ennyire jó alakú, és 
szép, mint most. De jó, hogy nem tudja, roma vagyok – sóhajtott fel 
megkönnyebbülten. Nem is kérdezte a származásomat, én meg nem 
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mondtam neki – tűnődött el ezeken. Ez a nő nem nekem való. – 
Gondolta magában. Ez túl romantikus ismerkedés volt számomra, 
amire már régóta vágytam. Szinte lehetetlen lenne számomra, hogy 
pont vele, és velem ez megtörténhet. – Gondolkodott el ezen, és 
közben a kijelzőt figyelte mikor jut rá a sor. Kilences számjegyet 
mutatott, a hármas ablakhoz. Phüüüü, még három szám van, 
és utána én vagyok. de minek! Tette fel magában, közben az arcát a 
tenyerébe temette, nehogy ráismerjen Judit. Tíz. Nézett ismét a kijel-
zőre titokban. Idáig olyan lassan telt el az idő, és most meg szinte 
rohan. Szerette volna megállítani az időt, de nem lehetett. Csak ne 
ismerjen fel – gondolta Péter. El kell mennem innen. El kell men-
nem innen – hajtogatta magában, de hogyan? Majd hirtelen mozdu-
lattal felállt, és elindult az ajtó felé. Még mielőtt kilépett volna az 
ajtón, egy pillantást vetett Judit gyönyörű testére, arcára. Judit épp 
elkapta Péter pillantását, és ekkor döbbent arra, hogy honnan is is-
meri ezt a jó képű barna embert.  
Péter kilépett az ajtón, és a napsütötte utca aszfaltról visszaverődő 
meleg levegőjéből magába szippantott egy keveset megkönnyebbülé-
sül. Mélyen, egymás után újra, és újra lélegzetet vett, és örült, hogy 
így megúszta ezt a kellemetlen találkozást Judittal. 
Ilyen szép nőt. Még hogy nekem. Ez lehetetlen. A családomat nem 
akarom a mélybe rántani egy ilyen egyszerű nyaralással. Pedig milyen 
jó lenne. Még ha csak egy napra is. Áh! Ezt felejtsd el Petikém – 
nyugtatta meg magát, és elindult a buszmegálló felé szomorkásan. 
Állandóan Judit szép alakja lebegett előtte. 
- Kérlek! Várj meg! – Szólt háta mögött egy nagyon kedves szelíd, 
csengő női hang. 
Péter megfordult, és majdnem elállt a lélegzete, mikor meglátta, hogy 
Judit közeledik felé mosolyogva. Ezek szerint felismert a bankban – 
villant át az agyán. Milyen szép a mosolya! Csak nézte Juditot, ahogy 
közeledett felé. Hatalmas mellei a világoskék inge alatt minden lépé-
sénél mozdultak egyet, és egyet. Tetszett Péternek a látvány, de még-
is lehajtotta a fejét szégyenében, és a lábával az aszfaltot simogatta, 
mintha keresne valamit. 
- Szia, Peti – Szólt Judit – vagy nem ismersz meg? Tudod a társkere-
sőn csetelgettünk egymással. – mosolygott kedvesen Péterre. 
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- De. Igen. Csak. csak tudod ez nekem olyan hihetetlen, hogy így 
láthatlak. – Mondta kipirult arccal, és Judit zöldeskék szemébe né-
zett. 
A nő alig ért az álláig. Két kezét Péter vállára tette, és egy kicsit 
pipiskedve megcsókolta Péter kiszáradt, dadogó száját. 
- Na, mi van veled? – Vonta kérdőre Pétert, Judit. – Ennyire azért ne 
legyél szégyellős! 
- Nem. Csak ez a találkozás, és ez a puszi nagyon meglepett. Iste-
nem. De szép vagy! Szinte, zavarba hozol. – Nyögte ki nagy nehe-
zen. 
- És minek voltál a bankban? – Kérdezte Judit aggódva, és próbált 
Péter szeméből valamit kiérezni. 
- Ezt ne itt beszéljük meg, ha megkérhetlek. – Kérlelte Péter Juditot. 
- Igazad van. – Egyezett bele Judit. – Akkor menjünk ide a kávézó-
ba. – Mutatott a mellettük álló kávézóra. 
- Oké – Nyugodott meg Péter. 
A kávézóban az ablakok enyhén el voltak sötétítve. Kellemesen hű-
vös volt bent, amit a bekapcsolt klíma csak fokozott. Egy sarokban 
helyet foglaltak egymással szemben, egy kis asztalnál. A pincér hoz-
zájuk lépett, és felszolgálta a rendelést. Egy darabig csendben, feszül-
ten figyelték a maguk elé tálalt sötéten gőzölgő kávéjukat. 
Nem tudom, mi lehet Péterrel – Gondolkodott el Judit. Biztosan 
valami nagy baj lehet vele, ha már bent volt a bankban. Csak azt nem 
tudom minek nála az a nagy sport táska? Na, mindegy nyugodott 
bele Judit. Majd meg tudom. Hiszen ahogyan írt, nagyon őszintének, 
és nyíltnak ismertem meg. Most nézem csak, hogy mennyire jóképű 
ez a Péter. Roma gyereknek néz ki, de ez engem abszolút nem érde-
kel. Nincs előítéletem velük szemben, hiszen ők is érző szívű em-
bernek születtek. Remélem jól választottam. – Gondolta magában. 
És a  kávéját kezdte kanalával kevergetni. 
Uram atyám! De gyönyörű ez a Judit. A fotóin is nagyon szép volt, 
és azon is letagadhatott volna legalább öt évet. De így, ahogy most 
látom élőben, ahogy a kávéját kevergeti, most tíz évet is letagadhat-
na, a hatvanból. Ha láthatnám meztelen. Játszott el a gondolattal, de 
azt gyorsan el is vetette magától. Nem rúghatok labdába nála. Hiszen 
cigány a származásom. Lehet, hogy előítélete van a romákkal szem-
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ben. Meg aztán vannak nálam sokkal jobbak, szebbek, és nem olyan 
szegény, mint a magamfajta. De hát. Ő jött utánam. – biztatta magát 
Péter, és játszott el a gondolataival 
- Na! Akkor elmondod mért voltál a bankban? – Törte meg Judit a 
kettőjük közti feszült csendet. Bájosan, kedvesen mosolygott Péter 
szemébe. 
- Tudni akarod minden áron? – Kérdezte felsóhajtva Péter, és mé-
lyen Judit válaszra váró zöldeskék szemébe nézett. Csak ne lenne 
ilyen szép. – gondolta magában. 
- Igen. Már várom. 
- De… –  Akadt el Péter szava, majd egy kis idő után folytatta – re-
mélem, nem fogsz érte kinevetni, vagy megharagudni. 
- Nem. Nem. Csak őszinte legyél, ahogy megismertelek. Baj van? 
- Nincs. Az hála az Istennek nincs. Csak tudod szerettem volna fel-
venni egy kisebb kölcsönt. –  Itt elakadt Péter szava, és hosszasan 
Judit szép arcát figyelte, hogyan reagál a mondottakra. 
- Na! Mondjad! Hallgatlak. – Nézett huncutkásan Péter mély sötét-
barna szemébe, és a szíve egyre hevesebben dobogott. 
- Hát jó. – Sóhajtotta el magát Péter. – Szerettem volna kölcsönt 
felvenni, hogy veled lehessek valahol egy hét nyaralásra. – Majd las-
san kifújta magából a rég felgyülemlett levegőt a tüdejéből, és Judit 
szemébe nézett mélyen. 
- Hoppá! – Szólt kitörő hanggal Judit. – Tudd meg, – Folytatta a 
beszélgetést –, hogy én is éppen ugyan ezt akartam, egy kisebb fajta 
kölcsönt. Látod? Mind a ketten azonosak vagyunk. – Nevette el ma-
gát felszabadultan, jó hangosan, hogy aki a kávézóban volt mindenki 
a szerelmespárra figyelt. 
- Ez nagyon jó jel a kettőnk számára – mondta kitörő örömmel Pé-
ter. 
Később alábbhagyott Péter öröme, mert a családjára gondolt, és 
elkomolyodott arccal nézett Juditra 
- Igen. Igen. – Folytatta Judit, az örömében. – És minek az a nagy 
táska nálad? 
- Hogy ne kelljen haza mennem váltó ruhákért, ha sikerült volna 
elmennünk nyaralni. 
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- És most fel akarod venni azt a kölcsönt? – kérdezte Judit komoly 
arccal. 
- Nem. Szerintem lényegtelen. Már nem kell. És Te? 
- Nem, nem. Én nem akarok eladósodni. meg aztán kevés a nyugdí-
jam is. 
- Ebben igazad van édes. – Judit magához akarta húzni Pétert, hogy 
megcsókolja. 
- Most ne. legalábbis, itt ne. – kérlelte Pétert, és gyengéden eltolta 
magától. – Tudod mit? – folytatta a Judit. – Itt lakom nem messze, 
ha gondolod, feljöhetsz. eszünk valamit, és tovább beszélgetünk. 
- Jó. – egyezett bele Péter. – De akkor hadd vegyek egy jó üveg bort. 
- Ne! – vágott bele Péter szavába. – Van nálam pár üveg régebbi bor, 
amit a volt férjem tett félre. Az azóta is meg van. Szerintem az jobb 
lehet, mint ami a boltban van. 
- De akkor valami harapni valót engedj meg, hogy vegyek. – kérlelte 
Péter. 
- Az se kell, mert tele a hűtöm. – mondta elmosolyogva Judit. 
- Hát jó. – Egyezett bele. – De legalább a kávénkat hadd fizessem ki. 
- Azt megteheted. – Mosolygott még kedvesebben Péterre, és előre 
ment az ajtóhoz. 
Ahogy kiléptek a kávézóból, arcukat megcsapta a hirtelen nagy hő-
ség. Borzasztóan meleg nyár volt. Péter, nem figyelt az órájára, de 
tudta azt, hogy sokáig bent voltak a jó kellemes hűvös kávézóban. 
Csodálatos három napot töltöttek el együtt. Mind a ketten tudták, 
hogy ez csak átmeneti futó nyári kaland számunkra. Igaz, még sokat 
csetelgettek egymással, de azt is tudták, egyszer ezt be kell fejezni 
valahogy. De hogyan! Az igaz, negyedévenként találkoztak, és na-
gyon boldogok és felszabadultak voltak azon a pár napon, míg együtt 
voltak mindenkitől elzárkózottan. Csakis ketten a boldogság szige-
tén. 
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