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Utak és vágyak
Fél év telt el a Levél Kedvesemnek újraindulása óta, immár a hato-

dik lapszámon vagyunk túl. Ezidő alatt sok minden kiderült.
Többek között az is, hogy a fiatalok alkotás iránti vágya megmaradt.
Még mindig sokan döntenek úgy, hogy kiírják magukból örömüket,
bánatukat vagy – felülve fantáziájuk hullámvasútjára – egy-egy
kalandos történetüket. 

Természetesen nem mindenki tart ugyanott. Van, aki még csak
most próbálkozik először, és van, aki már gyakorlottabb tollforgató.
A Levél Kedvesemnek lapjain mindez tetten is érhető. 

Ugyanakkor mindig elmondjuk: nem elég az írás szeretete, a
fejlődés iránti vágyra, az arra való törekvésre is szükség van. Ehhez
próbálunk minden támogatást megadni, bízva abban, hogy senki
sem felejti el: a személyes igyekezetet, a jó értelemben vett buz-
góságot nem lehet megkerülni.

Mindazonáltal jó tudni, hogy a Levél Kedvesemnek a fejlődés
útján áll. Sosem az útjában.

Saláth Richárd
főszerkesztő

LEVÉL KEDVESEMNEK
Ifjúsági lap nem csak fiataloknak

Édesapa
Állok a decemberi, halpikkely szürke ég alatt és várom, hogy kará-

csony harangmuzsikája a csipkebogyók piros kupoláiból hozzám
találjon. Nézem a zúzmara ezüstjét a tölgy levelen, de egyre csak édes-
apát látja szemem - sorvasztja üszkös szíve, görnyedve szenved a kere-
veten;  a fájdalom, ez a kegyetlen robot tele szegezi testét a kín tüskéivel
láthatatlanul, s én nem tudok segíteni rajta, csak nézem gyámoltalanul!

És látom őt a fürdőkádban, csontra kopottan, viaszra váltan, –
gerincoszlopa – feszülő nyílkáva – most lövi át az elmúlásba?

De nem, még nem, még itt tartja tán a csapból zuhogó vízgyön-
gyök hópihe kavargása, a vízselyem anyakéz lágysága: fürdetem ezt
az inakká, hegedűhúr izmokká szikkadt szegény gebét, kit már csak
a roppanó gerincív - a világ legszomorúbb hídja - tart össze valami-
képp, látom, ahogy pillérei alá helyezi a halál a gyilkos tölteteket, s
én nem tudok odaüvölteni neki: ne tedd!  Ne tedd!  Ne tedd!

Itt ér véget a hajdani paripa futása, egy pozsonyi bérlakás hatodik
emeletén, a kádban? A vég van már ebben a zihálásban?  Itt pusztul
végül, kit végighajszoltak vérmezőkön, ki bombatüzektől árkokba
lapult a büszke, huszadik századi Európában, kinek a nyelvét is kitép-
ték volna, ha nem akad pár józan elme is a Rima parton, a hazájában?

Állok a csipkebokor fölött és nézem, hogy telepszik meg az első
hópihe-raj neszezve levél fészken, állok a hómadár surrogásban, s
egyre csak apámat látom, fekszik moccanatlan, csendben azon az
utolsó ágyon, - még ide köti a lelke egy alig derengő fényszálon, de
égeti már a szörnyű máglya, ép sejtje egy sem marad, elemészti
mindet a nagy tűz, mint nap a havat, hang nélkül csontozat roppan,
boltozat omlik, mint ágyútűzben torony, ha dől - ősz haja fehér fel-
hőcske - örökre elúszik arcom elől?

S e percben szeme rám nyílik! Rám nyílik, kéken ragyog. Szólna,
ám ajka néma, s kezében sem élnek már mozdulatok. Szeme küld
valamit mégis, mit talán mostanra tartogatott: fény száll felém, erő-
sugár, e szem-delejjel átadható, s máris érzem, megfogan bennem,
mit örökül rám hagy - az emberi jó.

Batta György

Itt megtalálsz!
Mindazok számára, akik nyomtatott formában szeretnék olvasni
lapunkat, és Komáromban, illetve a környékén élnek, mozognak, jó
hírünk van. A Levél Kedvesemnek immáron beszerezhető a komáro-
mi DIDEROT könyvesboltban is. Köszönjük a támogatást!

Zárzorró
Kétszer kettő, négy. Hat-hét-nyolcéves kisdiákként, mikor

még zoknisan-szandálosan csattogtam az iskolába, háta-
mon akkora fröccsöntött műanyag iskolatáskával (mackós volt
vagy autós, mert az volt a fiús-szett), hogy pilicke lábaimon
kívül más se látszódott ki, sok-sok nagy igazságot tanultam,
melyek az életben való eligazodásom és boldogulásom voltak
hivatottak alapjaiban szolgálni. Nézz körül, mielőtt lelépsz a
járdáról, előbb balra, aztán jobbra, aztán megint balra; mindig
csavard vissza a töltőtoll tetejét, különben végeredményben az
egész toll repülhet a kukába, mindegy mennyire volt szép meg
csillogó. Aztán ott voltak a teljesen maguktól értetődő ellenté-
tek: a hosszú ellentéte a rövid, a kicsié a nagy, a vékonyé a vas-
tag, a szépé a csúnya, a világosé a sötét, a szorgalmasé a lusta,
az igené a nem, a férfié a nő.

Évek múltán aztán jött a postás, és behívót dobott a ládámba.
Mentem szolgálni a hazát vagy legalábbis úgy tenni vagy leg-
alábbis ott lenni, és úgy tenni, mintha csinálnék bármit is. És a
gyermekkori okosságok így, angyalbőrben, megdőlni látszottak.
Mert nagyon gyorsan megtanultam, hogy katonáéknál, ami vizes,
az tiszta. Tehát a vizes ellentéte valójában nem a száraz, ahogyan
a piszkosé sem a tiszta. A legnagyobb igazság pedig, amit katona-
éveim alatt megtanultam, hogy egy adott zár bármennyi és bár-
milyen kulccsal nyitható, ha az ember elég türelmesen és ügyesen
mozgatja a résben a szerszámát, ügyelve, hogy kellő mélységbe
eressze, finoman mozgassa, akár duruzsoljon is hozzá, mert az
odafigyelés meghozza a várt sikert.

Már civilként, az akkor eléggé megútált zöld színt tarkabar-
kára váltva aztán gyorsan rájöttem, hogy a gyermekkorban
tanult elméletek féligazságok csupán, és gyönyörű anyanyel-
vünk, mely gazdag és rendkívül színes szókincsben, egy adott
dologra, fogalomra nem egyszer négy-öt elnevezést is kínál,
mégsem olyan jó az ellentétek dolgában. Hamar megtanultam,
hogy a hosszú ellentéte valójában nem a rövid, nem-nem,
hanem a nem hosszú. Ahogyan a vastagé sem a vékony, hanem
a nem éppen vastag vagy akár, ha valami nem gyémánt
keménységű, attól még nem puha! A nagy ellentéte lett a nem
nagy, a kicsié pedig a nem kicsi. Ahhoz sem kellett filozófiai
mélységekbe zuhannom, hogy rájöjjek, az igen ellentéte nem a
nem, hanem a talán, a lehet, az esetleg. Minden csak a szakér-
telmen múlt, hogy abban a zárban, az a bizonyos kulcsár
miként mozgatja, húzogatja-tologatja a kulcsát.

Öröm az ürömben, hogy mikor már épp elkezdtem élvezni
az ellentétek eme vidám játékát, mint a zsugás, mikor rájön,
hogyan tud svindlizni, rám zuhant a felismerés: a férfi ellenté-
te nem a nő, hanem a nem férfi! És így már abban sem vagyok
biztos, hogy kétszer kettő valóban négy-e?

-jeges-
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Elszakítva 
Aparázs izzó, fénylő darabkái lassú táncot jártak a levegőben.

Ahogy egyre jobban lobogott a tűz, úgy lett a keringőből patto-
gós csárdás a kora nyári szellővel. Összetartoztunk, és most ez min-
den eddiginél jobban érezhető volt. Páran ültünk az őrtűz körül,
ismerősök, idegenek, mindegy volt, ki honnan jött. Gondolataimban
otthon jártam. Soha nem éreztem még egyszerre olyan távolinak, és
az ég felé röppenő szikrákat nézve közelinek Kárpátalját, mint azon
az estén. Mégis volt valami felemelő  ebben, és nem csak a honvágy
érződött. Egy olyan erős összetartozás is, amit csak ilyen pici társa-
ságokban lehet megtapasztalni. 

Ha mélyen beleszagoltunk volna a levegőbe, talán megéreztük
volna a Fekete-tenger sóillatát, miközben ismerkedtünk Bulgária
földjén. Idegenek voltunk egymásnak, de összekötött bennünket a
közös eredet: székelyek, felvidéki, anyaországi és sok más elszakí-
tott területről érkezett magyar ünnepelt együtt. A máskor oly
átkozott technikai vívmány, a világháló most áldás volt, hiszen így
azok is átérezhették örömünket, akiknek az utazás lehetősége
nem adatott meg.

Hemingway regényének hősei bennünk keltek életre: akkor és
ott értünk szólt a harang. Hirdetett gyászt, életet, szétszakítottsá-
got és összetartozást, de legfőképpen reményt. Hiszen százegy év
után is itt vagyunk, összejövünk és emlékezünk.

Hiányzik a szülőföldem, ahonnan régebben szinte menekül-
tem. Mindegy volt, hova jutok, csak onnan el, csak onnan minél
távolabb. Hányszor megbántam már azóta ezt az elhamarkodott
döntésem! Hiszen a távolság csak abban segített, hogy teljes szív-
vel tudjam szeretni és ragaszkodni hozzá. 

Honvágy görbítette sírásra a szám, egyszerre utáltam és imád-
tam azt, hogy két helyet mondhattam otthonomnak, de haza csak
egy helyre érkeztem, Kárpátaljára.

A jó magasra rakott tűz pedig mit sem foglalkozva a jelenlévők
gondolataival, csak lobogott tovább az éjszakában, mint egy igazi
jelzőfény. Parázsló szikrái hol keringőztek, hol csárdást roptak a
levegőben, miközben az ég felé tartottak. Reménnyel telve néztük,
mintha megállt volna az idő. 

Már nem számított a távolság, csak az, hogy összetartozunk.

Karina Bystron

Akarva akaratlanul
Hűvös van idekint. Nem hoztam kabátot. Siettem hozzád. Átölelsz,

és a csillagokról mesélsz nekem. Meleg leheleted simogatja a
nyakam. Beleborzongok. Lehunyom a szemem. Élvezem a pillanatot.
Ma itt vagy velem. Szorosan simulok hozzád. Apró csókot nyomsz a
homlokomra. Aztán csak mesélsz, magyarázol tovább. Észre sem
veszed, mi játszódik le bennem. Elmosolyodom. „Édesem, ma sem
lesz belőlem tudós. Egyetlen szavadat sem értem.“ 

Megrészegít a hangod lágysága. A tested melege. Az érintésed.
Ma együtt vagyunk, nekem csak ez számít. Világíthat ránk ezeregy
égitest. Csak az a fontos, hogy szeress.

A felkelő Nap fénye lopakodik a szobámba. Veled álmodtam. Édes,
szerelmes ölelésről. Mindent tudsz rólam. Apróságokat, amiket más-

nak nem mondtam el. Ő nem tudja. Te igen. Az álombéli érzéseket fel-
váltja a fájó üresség. Mélyről tör fel a zokogás. Nem nyomom el, már
nem. Ki kell jönnie. Nem hagyok magamban már semmit. Kérted
az érzéseim. Adtam. Megnyíltam. Hagytam. Játszottunk. Akartam.
Féltem. Azt mondtad, bízzak benned, vigyázol rám. Hittem neked... 

Megszólal a telefonom. Futár van a vonal másik végén. „Szép jó
reggelt” - rikkant bele megjátszott vidámsággal. „Pár perc múlva ott
vagyok a csomaggal.” 

Ó, el is felejtettem a csomagot. Össze kell szednem magam.
Gyors mosakodás, felöltözöm. Összefogom a hajam. Kócos vagyok.
Újabb emlék. Újabb könnycsepp. Felkapom a pénztárcám, kilépek
az ajtón, mosolyogva, álarc mögé bújva üdvözlöm az idegent. 

– Jó reggelt! 
– Jó reggelt! - pillant rám. Tekintetünk találkozik. Látom,

kiszúrta vörös, kisírt szemeimet. De nem zavar. Egy idegen. Nem lát
újra. Mit számít?! 

– Itt kell aláírni - szólal meg. – További szép napot!
Kiáltanék, ne menjen! Nem akarom a csendet! Visszasétálok a

házba. A csomagot csak ledobom. Nem fontos. Megvár. 
Ó, Kedves. Nem haragszom rád. Állj elém, nézz a szemembe!

Mit látsz? Még egyszer ölelj át! Még egyszer, úgy igazán! 
Zsuzska

Érzékszervek
Egyesével szedem ki a ruhákat a kosárból, a vállamra dobom, majd

szép sorjában előveszem a facsipeszeket is, rá a kötélre és újból.
Hőség van, legalább harminc fok, de a szél kellemesen meglebbenti
az eddig kiakasztott darabokat. Dél-dalmáciai dalokat dúdolgatok,
néha-néha becsukom a szemem, átszellemülök, és látom magam
előtt a macskaköves kis utcákat, a történelemmel átitatott épülete-
ket, a kristálytiszta tengert, a pálmafákat és természetesen a sziklá-
kat, melyeken felcsapódnak a hullámok. Érzem a sót, a rakiját, hal-
lom a sirályokat, a jövő havi utazásra gondolok, majd ismét kinyitom
a szemem, és megcsap a frissen mosott ruha illata. A réseken keresz-
tül a medencét és a zöldellő kertet bámulom, aztán kiterítek még
három felsőt, csak az a baj… csak az, hogy az összes fekete. 

Felnézek a balkonra és várom, hogy leszólj, vegyem ki a fül-
hallgatót, mert hozzám beszélsz, de én sohasem észlelem, terít-
sem ki másképp az egyberuhákat, majd, ha végeztem, menjek fel
hozzád beszélgetni, melegítesz nekem levest, még ha nem kell,
akkor is, mert az ebéd két fogásból áll, aztán ledobod a maradéko-
kat a kutyának, aki a farkát csóválva tekint fel a gazdájára. 

De te csak nem akarsz leszólni. Nem mondasz semmit, még
csak ki se jössz, nem húzod el a szitát sem, sőt, a dinnye mintás
nyári műkörmömet se nézed meg, nem figyelmeztetsz, hogy
segítsek anyunak megöntözni a paradicsomot, nem akarod, hogy
együtt énekeljünk mindenféle, hol rendes, hol elferdített népdalo-
kat, nem szeretnéd nekem az ezeréves fényképeidet sem megmu-
tatni, elmesélni a kismilliószor hallott történeteket. 

De tudod mit? Nem szabadulsz tőlem olyan könnyen! Én akkor
is hallak, akkor is, ha csak a fejemben, de hallom, ahogy este, ha
későn jövök haza, megkérdezed, hol voltam olyan sokáig, hogy a
párkányt támasztod, és utánam kiáltasz, hogy szép vagyok, csak
húzzam ki magam, de még jobb lenne, ha magassarkút vennék fel,
mert lehet akármilyen ruhám, ha a hajam és a cipőm nem tökéle-
tes, akkor semmit sem ér.

Kiterítek még két nadrágot, még négy zoknit, és ismét elkalando-
zok egy kikötőváros keskeny egyeneseire, mosolyogva érintem meg
a lekopott falakat, mosolyogva teszem le a verandán a kosarat, és
még mosolyogva sem hiszem el, hogy valaki ennyire hiányozhat.

Bóna Friderika

pixabay
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Emlékroham
Gyermekkoromban azt hittem, hogy csak szombaton süt be a

nap a konyhába, de aztán rájöttem, hogy csak télen sötét. Csak
hétköznap délután. Minden szombaton a mosópor illatától, a zöld
ETA porszívó zajától és anyu sündörgésétől kelt életre a lakás.

Nekem a szombat a napfényé volt. Még mindig nosztalgikusan
szólít meg az emlék, ahogy hallkan rotyog a bableves, a sütőben
izzadó tejfölös lepény fölött.

Ízlelőbimbóink robbanásig feszültek a mindenfelé lődörgő illa-
toktól s míg az ebéd főtt, elütöttük az időt. A nyolcvanas évek 3
dimenziós élő Nintendo játékával, ahol a nyolcadik emeleti balko-
nunkról dobáltuk a jókora almákat, krumplikat, és néha tojásokat is.
Az előlük ugrándozó emberek igazi hősként vették az akadályokat.
Nem sokat tétováztak, arrafelé ez szokványos jelenség volt.

Anyu mindig azon csodálkozott, hogy mennyi krumpli fogy. Ha
tudta volna, hogy mindet a ház előtti játszótér ette meg... Repültek
ki a balkonon, mintha csak géppisztolyból lőtték volna őket.

Aztán jött az ebéd. Pillanatok alatt betermeltük a javát. Az utol-
só falatot még rágtuk, de már húztuk is a cipőt, és anyu az előszo-
bába toppanva sértődötten, fennhangon jegyezte meg:

„És az ebédet ki fogja megköszönni?“
Megköszöntük, de már meg sem hallhatta a mögöttünk csapó-

dó ajtó zajától. Aztán megint szombat, megint lepény, krumpli,
alma, tojás, ugrándozó emberek. 30 év... és ma már nem csapódik
annyiszor az az ajtó sem. Anyu sem főz már olyan sokat, én sem
dobálom szét a krumplikat, de most már figyelmeztetés nélkül is
megköszönöm a mosópor illatát, a minden szombaton világos
konyhát, és a sok finom ételt is.

László Krisztián

Álarcosbál
Utazom a buszon és elgondolkoztatnak a maszkos emberek. Még

mindig hordjuk, majdnem másfél éve. Egy új rend, melybe
kénytelen kelletlen bele kellett szoknunk. Hogy milyen fegyelme-
zettek vagyunk? Bevallom, én még most is visszaszaladok a masz-
komért néha reggelente, mert simán otthon felejtem. Utazok a
buszon és nézem a tiniket, nézem az időseket és nézem a gyereke-
ket… olyan, mint egy véget nem érő álarcosbál.   

Középkorú hölgy megszólít egy idősebbet: „Hát nem tetszik
megismerni?” Idős hölgy kissé zavarodottan: „Te vagy az?” (de
nem mond nevet). Nézem őket és mosolygok… mégis, hogy ismer-
né meg, amikor maszkot visel, mi több még a szemét is eltakarja
egy óriási napszemüveg? Nagyon vicces. A nő még mindig méltat-
lankodik, hogy miért nem ismerte meg elsőre a régi szomszéd… a
néni pedig szabadkozik, és kezdi dicsérni, hogy mennyit fogyott…
Kínos a helyzet, mégis olyan emberi. Álarcosbálban vagyunk. 

Utazom a buszon és eltűnődöm ezen az új divaton, mert ahogy
látom, divattá nőtte ki magát ez a viselet is, mint bármi más, amit
magunkra öltünk. Utazom a buszon és elmosolyodok – senki
nem látja, de én látom, hogy egy fiatal szerelmes párnál nincs
akadály egymás üdvözlésekor: elcsattan a maszkos csók. Majd
tovább révedek és leszállok. Ezernyi féle mintával, felirattal
díszített maszkkal találkozom az utcán jártamban, keltemben.
Vajon mi/ki lehet mögöttük? 

Továbbra is nézzük a másik ember arcát és várjuk az egymás
felé küldött hangok természetes velejáróját, a mimikát. De hiába.
Várjuk a jeleket egymás arcáról, mégis sehol egy mosoly, egy ásí-
tás, vagy egy sírásra görbülő száj… így megtanulunk a szemünkkel
jelezni, és végre, újból egymás szemébe nézni. Persze ettől még
nem látjuk a megszokott arcokat, melyek ott vannak a maszkjaink
mögött… micsoda furcsa álarcosbál.

S hogy vagyunk a láthatatlan maszkjainkkal? Megszoktuk már
a viseletüket? Lelkünk páncéljára milyen logót tettünk a mai nap?
Reggel felvesszük az épp divatos vagy aktuális maszkot, hogy
mások ne is lássák valódi énünk? Esetleg különféle kapcsolataink-
hoz egyéni maszkot választunk?

Szükségünk van egymásra, az igazság tényleg az, hogy az
embernek nem jó egyedül lenni, akár boldogan akár boldogtalanul.
Átölelni és átölelve lenni, mert akkor érezzük, hogy fontosak
vagyunk a másiknak. Együtt sírni és együtt nevetni… Tudunk még?

Tényleg csak ennyi lenne az élet, hogy néha levesszük maszk-
jainkat, majd felveszünk egy sterilebbet? Hol vannak azok, akik előtt
fedetlen arccal tudunk megállni?

Eszembe jut egy bibliai igazság ezzel kapcsolatban, amit Pál apos-
tol jegyzett fel, amikor a Korintusban élő korai keresztényeknek írt:

„Mi pedig, miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük
az Úr dicsőségét mindnyájan, ugyanarra a képre formálódunk át az Úr
Lelke által dicsőségről dicsőségre.” (2 Kor. :18)

Na, Ő előtte csak fedetlen arccal érdemes megállni. Mert Ő
ismer, belát az álarcaink mögé, és bár megérti színjátszásainkat,
mégis szíve mélyéből várja, hogy felé fordítsuk maszkos arcunkat.
Egy próbát megér…

C-Elek Éva

Hajnali járat
Avonat kora reggel indul, ezért már előző este összepakoltam a

cuccaimat. Nem vagyok túlságosan friss hajnalban, biztosan
otthon felejtenék valamit. Koromsötét volt, mikor megszólalt az
ébresztőm. Erős késztetést éreztem arra, hogy kinyomjam.
Felültem az ágyban, síri csend vett körül, aludt ház, az utca. 

Apró reggeli rutinom után a konyhába indultam kávét szür-
csölni. Közben az asztal végében lévő telefonomat bámultam, ami
mintha megérezte volna, hogy figyelem, felvillant. Odanyúltam
érte, üzenetem jött. „Fent?” Hát, attól függ... Egy részem még
biztosan alszik, és talán a kávé sem ébreszti fel. Megdörzsöltem a
szemem, ideje erőt vennem magamon! 

Mielőtt útra keltem volna, ellenőriztem, hogy a táskámban
minden a helyén van-e. A fontos iratok, a telefon, a pénztárca, a
fülhallgató, a zsebkendő... Semmi sem hiányzott. 

Elsétáltam az állomásra, az úton egyetlen lélekkel sem találkoz-
tam. Hűvös volt, bár huszonhat fokot jósoltak mára, most jó szolgá-
latot tett a farmerdzsekim. Felszálltam a legközelebbi ajtónál, kivá-
lasztottam egy négyszemélyes szakaszt, a csomagomat az ülésem
fölé helyeztem, én pedig leültem az ablakhoz. A vonat indulásáig
még volt két percem. Ásítottam egyet. Kettővel arrébb idős bácsika
ült, talán álmosabb volt, mint én.  Láttam, ahogy a feje elnehezedik,
és tudtam, mikor elindul a vonat, azonnal el fog aludni. Vajon hova
tart? Körülnéztem. A vagon végében egy középkorú hölgy a mobilját
bámulta. Sejtettem, hogy csak páran lesznek a vonaton. 

A kalauz frissnek tűnt, egy cseppnyi fáradtságot sem láttam
rajta, ahogy a tiketteket osztogatta. Irigyeltem. Miután megkap-
tam, eltettem a jegyem, majd a hajnali üzenetre válaszolva bepö-
työgtem, hogy már a vonaton vagyok. Felnéztem a telefonomból,
még mindig sötét volt, így a tájat sem nézhettem útközben. Volt az
utazótáskámban egy könyv, bár kiszámíthatatlan, hogy olvasás
közben végre teljesen felébredek-e vagy még jobban elálmoso-
dom, de egy próbát azért megér.

Nyolc megállóval arrébb tettem le, aztán nyújtóztam egyet.
Ismerős alak állt felettem.  

– Jó reggelt! Na, túracipőt hoztál?
Mosoly jelent meg az arcomon.  
– Jó reggelt! Igen, ezúttal mindenem megvan. 

Lári
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Így nem lettem                       
negyven éves

Nálunk a nagyvárosban divatba jött az online bevásárlás.
Hasznos dolog ez járványos időkben. Az ember ül otthon a

konyhaasztal mellett, fekszik a kanapén vagy szobabiciklizik, és
közben rendületlenül kattintgat. Kosárba teszi a mindennapi
alapélelmiszereket, meg persze egy csomó mindent, ami szembe
jön a világhálón. Néha elgondolkodik, van-e még ebből vagy
abból a hűtőben, megpróbálja magát kivonszolni a spájzba, hogy
felmérje, akad-e még elég olaj, cukor, ásványvíz „raktáron”. 

A vásárló feladja a rendelést, fizet, nincs már más dolga, mint
a megadott időben várni, hogy a futár felmásszon a második
emeletre a liftnélküli házban. Hihetetlen, ahogy 7-8 megrakott
szatyorral könnyedén felszökdécselnek hozzánk. Talán erről is
lehetne írni egy külön cikket. 

Szóval, április elején is megérkezett egy újabb szállítmány. Mi-

közben zajlott a kipakolás, látom, hogy a feleségem nagyon keres
valamit a táskákban. Kicsit furcsálltam, de folytattam a bepakolást
a hűtőbe. Egyre elkeseredettebben kutatott, átnézte a már kiürült
papírszatyrokat is. Nem akarta elárulni, mi hiányzik a listáról.
Ahogy fogytak az áruk, egyre szomorúbb lett. Hosszas kérdezős-
ködés után osztotta csak meg velem, hogy a másnapi szülinapra
rendelt egy „4”-es és egy „0”-ás lufit. A kettő közül azonban csak
az utóbbi érkezett meg. Már nyitotta is a laptopját, hogy megírja a
reklamációt, amikor beérkezett egy e-mail a boltból: 

„Kedves Ügyfelünk, sajnáljuk, de egynéhány termék nincs raktá-
ron: Fólia lufi ezüst - 4. A nem kézbesített termékek természetesen nem
kerülnek kiszámlázásra. Köszönjük a megértésed és még egyszer elné-
zést kérünk. További szép napot kívánunk!“

Nem volt raktáron, van ez így. Előfordult már liszttel, sóval is,
miért pont egy „4”-es lufi ne lehetne éppen hiánycikk. 

Másnap a „0”-val ünnepeltünk. Hát, így nem lettem 40 éves.
Talán majd jövőre, ha lesz „4”-es is, meg „1”-es is! 

PA

Fodor Réka versei:

Kopár gondolatok
Fénytelen ékkövek, fénytelen gyémánt, 
Végtelenig tartó, fénytelen bányák, 
Kifakult lánggal égő sötét fáklya, 
Homályosan  világít lángja. 

Zord hangszeren szóló melódia, 
Hirdetve; az élet tragikus komédia, 
A melódia halkul, közel a vég, 
Nem jön más végül, mint sötétség. 

Fénytelen tekintet, amit tagadnál, 
Árnyas múltadban ragadtál. 
Fénytelen jövőd keserű íze, 
Végül Te kényszerültél térdre. 

Fénytelen nappal, rideg éjjel, 
Ezek vagyunk mi, fakó színnel. 
Hogy hisztérikus sikításuk némuljon, 
Súlyos átok ül vállunkon. 

Fanyar ital, ízetlen étek, 
Örökké gyötrő fekete kétségek, 
Fénytelen lélek, éjszínű emlék, 
Ez mi rég voltál, feldereng még? 

Psyché
Keletre vágyakozó

illúzió,
Látomása elragadó, 

megnyugtató. 
Mint jóllakott gyermek

szelleme 
Jelleme: Bennem 

Rejlett.

Papp Viki versei:

Lolita
Sétálgattam kulcscsontodon
Anyajegy-térkép kincsem tested
Bársony borította gyönyör
S benne értem élnek a sejtek.

Álomba ringat néma füst
Pilládon remeg fuvallata
Szájon be, orron ki
Szerelmet kéne vallani.

Kitépte szívem egy metafora
Hullasápadt árva
Kéj idegei megkövült görcsben
Etetésre várva.

Tündérmese-vámpír ajkán
Csillan fűszeres vérem
Mentol ízű nyálcsere
Az absztrakt ölelésben.

Szalmaláng
szíved tép-ő-zárja;
öntapadós gondolat
mézben olvadó cukor
forr-ás memóriamosoly
issza léted rezdülését
s kacéran felragyog; tudva:
bár távol, de létezel


