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A szerkesztő előszava

Két évvel ezelőtt az Evangélikus Országos Múzeum majálisán Nőművészet-nőkultúra
címmel pódiumbeszélgetést szerveztünk. Ráhangolódásul „e-tárlat” volt látható.
Polgár Rózsa textilművész gobelinjeit versek kíséretében mutattuk be. Az elhangzó
verseket történetesen nők írták. 
A kezdeményezésnek nagy sikere volt, s már akkoriban körvonalazódott a műsor
előkészítőiben is a cél, többek számára hozzáférhetővé tenni a műveket: a verseket a
képek kíséretében és fordítva. Most, Polgár Rózsa születésnapjának közelében
lehetőség nyílt e kis kötet megjelentetésére. Sajátos képeskönyv ez. Nem illusztrációi
egymásnak a szomszédos oldalakon elhelyezett alkotások, inkább – rokon érzelmekről,
gondolatokról, lelkiállapotokról, élethelyzetekről szólva – felerősítik egymás üzenetét.
Miért is kapta a Tarisznyakönyv címet? Egyrészt, mert valóban olyan kicsi, hogy elfér
akár egy tarisznyában, akár egy nem túl apró női táskában. Másrészt, mint egy mese-
beli tarisznyában, minden benne van, ami igazán fontos, amire szükségünk lehet.
Amivel akár bátran feltarisznyálhatjuk útjukra induló leányainkat is. 

Remélhetőleg sokaknak, nőknek és férfiaknak egyaránt, örömöt, elmélyülést jelent majd
ez a könyvecske. Akár ajándékot, mellyel ezúttal a közönséget, az olvasót ajándékozza
meg az ünnepelt. Őt pedig, az ünnepeltet, Isten éltesse erővel, áldással, békességgel!



Úti batyu

Valahol olvastam, hogy nehézsége miatt a kezdetekben a gobelineket férfiak készítet-
ték. A súlyos kárpitok szövésére kizárólag férfiemberek vállalkoztak. A derék francia
kelmefestő, Gobelin mester, kinek – a hagyomány szerint – nevéhez fűződik a képes
faliszőnyegek elterjedése, maga is az erősebb nemhez tartozott. S az iparrá lett
manufakturák szövőmesterei, igen, tudom, jórészt takácsok voltak.
De a művészi gobelin készítésénél észrevétlen volt a helycsere. És szükségszerű. Nők
ültek a kárpitok elé, s ha végignézem, ma a fonalak művészei, ahogy régen, otthon, a
szövőszékek gazdái is, szinte kivétel nélkül mind-mind asszonyok. 

Valamit tudnak a nők… Valami fontosat tudnak a titokról…  

Egészen kicsi lány voltam, figyeltem egy párt. Mindig együtt láttam őket. A férfi,
hivatásos katona. Egyenruhás, mosolytalan, magas, szép ember. A felesége nyúlánk,
formás nő, ha kihúzza magát, szeme egy vonalban a férje szemével. Úgy simult rá a
férfi ruháiból átalakított szigorú kosztüm, vonzotta a tekintetet. Nem csak a férfiakét.
Hullámos hosszú szőke haja elterült a vállán. Mindig a férjére nézett és mindig
mosolygott. Egymásba karoltak, akkor is, ha csak álltak valahol. A férfi hallgatott, az
asszony nézte őt és mosolygott. Titok volt körülöttük. Annak a régi kislánynak
megfejt hetetlen, jóleső titok… 
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Szeretek idézni egy könyvből. Eszkimó asszonyok bölcsessége a címe:
„A  férfi képes arra, hogy elszakadjon a világtól, hogy elszakadjon az érzésektől, hogy

lélektelen legyen, mint egy báb. 
A férfi képes arra, hogy hamis örömökben lelje kedvét, hogy pénz, hírnév, siker töltsék

ki az életét. 
A férfi talán le is élné ekként az életét, s csak a halál pillanatában döbbenne rá, hogy

valaminek, talán a legfontosabbnak híján volt egész élete során. 
A férfi képes erre, de az asszonyok nem. 
A férfiakat az asszonyok kötik a világ teljességéhez. 
Az asszonyok szeretnek és gondoskodnak, és a szeretet és a gondoskodás megóvja a

férfiakat attól, hogy hamis életet éljenek. 
Minden asszonynak tudnia kell, hogy az ő szeretete és gondoskodása nélkül elvadulna

a Föld.”

A Tarisznya, ez a zsebbe való, ékszer-könyv, asszony-üzenet. Bárhol ütöm fel,
akárhová lapozok benne, az. Üzennek a verssé szőtt kárpitok, s rímelnek az
üzenetekre a titkokból szőtt, érzelmekből csomózott versek.  

Valamit tudnak a nők…

Látom a halom nyers fonalat, s még előbb a gyapjút. Egyszer, a Tisza mellett,
birkanyíróknak segítettem szétválogatni a juhganéjtól, bogáncstól, sártól szennyes



gyapjút. Mondta a gazda, ne finnyáskodj, ne félj, nem tapad mocsok a kezedhez,
meglátod! Úgy volt. A gyapjúszálak lanolinja lelökött a bőrömről minden tisztátalansá-
got. Rózsaszín ujjakkal válogattam a birkák lenyírt gyapját. Hetekig finom, lágy volt a
kezem, puha, mint a kisbabák bőre…
Ez a gyapjúból sodort nyers fonál van előttem. Vagy a kenderkóc. A len szálkás
kötegei. Látom Polgár Rózsát, ahogy megfesti a fonalait. Ahogy rajzol. Ahogy a
szövőkeret előtt áll… Figyelem egyik bújtatást a másik után… Sorról, sorra… Mikor
kezd körvonalazódni a kép…? Honnan az a lágy hajlat… honnan a kiáltó hiány…

Valamit tudnak a nők…

Szeretem olvasni Saint-Exupéry mondatait a Citadellából.
„… aki mindenek felett a szerelem várásába szerelmes, sohasem fogja megismerni a
találkozást… Én azt mentem meg, aki elsősorban nem a tavaszt szereti, hanem egyik
vagy másik virág belső rendjét, amelybe a tavasz bezárkózott… Aki nem elsősorban a
szerelmet szereti, hanem azt az arcot, amelyet a szerelem öltött magára... 

Mert béke csak a világra jött gyermekekből, az elvégzett aratásból, a végre rendbe
tett házból születik. Az örökkévalóságból, amelybe az elvégzett dolgok megtérnek. A
telt csűrök, az alvó birkák, az összehajtogatott fehérneműk békéje, egyedül a töké -
letesség békéje, azé, ami, ha egyszer jól elvégeztük, Istennek adott ajándékká lesz. 
Mert megértettem, hogy az ember teljesen olyan, mint a citadella. Az ember ledönti a
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falakat, hogy szabaddá legyen, de aztán már nem egyéb, mint lerombolt erősség,
amely minden világtáj felé nyitva van. És kezdődik a szorongás, annak tudata, hogy
nem vagyunk.  Mindegy miből, csak csinálja igazságát a parázsló venyigéből vagy a
nyírásra váró birkából… Az igazságot úgy ássuk, mint a kutat. Az elrévedező tekintet
elveszti Isten látását…”

A kárpitok mellé rendelt versek – asszonyok versei. Válogatójuk ritka ajándékot adott.
Lassan szabad csak megfejteni, sorról sorra, kárpitról, kárpitra… 
Imádságos könyvet tart a kezében az olvasó. Úti batyut. Lapjain gyapjúból szőtt,
szavakká csomózott imák… 

SCHÄFFER ERZSÉBET



FALCSIK MARI

Arspoetica Laconica

csak posta én is semmi kétség
s még meg fogom szeretni végül
a pakkban néha ritka érték
máskor csak minta érték nélkül

olykor súlyos nem földi holmi
furcsa már-már gyanús jelenség
agyagja él: jó kézbefogni
nem mutatja ingrédientjét

saját képemre újragyúrnom
magam lelkét belélehelnem
nem kell – nem is lehet

csak könnyedén alája nyúlnom
vigyázó kézzel átemelnem
s letennem engedett
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/ A MŰHELY RÉSZLETE



SZÉCSI



MARGIT

A Vörös Szalon

Világ-szobák, drapériák
négy ég felől befúj a szél
kavargó hóhérballadák

S zúdult zuhatagban a vér

Héroszi ködben: osztozás
S gyorsan: mert közel az éj
Huj huj a dicső, a csodás
Minő dicstelen véget ér

Ahol a romlás meghasadt
s összecsap skarláttal a kék:
poéta dúdolja e dalt
Torkában vérbúborék

Világ-szobák, drapériák
Kínpadra-mosolygó erény
A gombos vérharmonikák

S zúdult zuhatagban a vér
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/ HIMNUSZ





Béna lordok, süket világ
A vörös hó A vak remény
A stratégiás némaság

S zúdult zuhatagban a vér

Cinkosok rendje: hatalom
Egy-egy alku országot ér
Ős-örök a vörös szalon

S zúdult zuhatagban a vér
14



S a forrongó, kit elvakít
a drapériák bíbora:
űzve-fékezve mi a nép:
A koholt istenek lova

Irtózva harsogó Vivát
Sorfalak A zsarnok fölér
Se buktató, se tőr, se vád

S zúdult zuhatagban a vér

Nem a végzet: az önérdek
míveli hogy gyáván kitérj
A végzet csak munkára vár

S zúdult zuhatagban a vér

És megúnhatatlan csoda
ha egy-egy terror végetér
Ez az istenek alkonya 
S támad, föltámad a szél
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TÓTH ESZTER

Az én szakaszai

Kertben játszottam. Kicsoda?
Kavics melegéből, darázs-
aranyból, szélből, csobogásból
egy összemosott csillogás.

*

Előrajzolt sémáit a
csillogó áttetszések
tábláin mint üveget pára
futja el a virág. S a lélek.

*

Hirtelen: mint a hindu pralaya
két megtestesülés közt. Nincs sziget,
csak áramlás. A világ. Visz, akár a
zenét két hang közt a szünet.

*
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/ BABATAKARÓ







Kiteljesedés. Boldog
és erős. De boldogabb s erősebb
a változás, mely újra old,
hogy magad más magadba töltsed.

*

Szerelmek, eszmék formálásomat
bevégezték. Csak a kész anyagot
váltom metamorfózisaiba
és vissza, mint a lélegző bogyók.

*

A forradalom, a teremtés, a 
magamnál több: csak az vagyok
én. Mikor az angyallal tusakodva
törik derekamban a csont. 
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GERGELY ÁGNES

Kis rondó Salvador Dali modorában

Ha az idő anyag,
ha csak lesz, ami volt,
ha a bűn elszakad, 
s újulni összeforrt,
ha folyvást megdagad
s kilencet lép a hold,
ha úgy vágódsz hanyatt,
mint kit a nap tiport,
mihez fogsz, óvd magad,
ne játszd a Nagy Frivolt,
ne légy több, annyi csak,
mint kő a part alatt,
part hátán kőnyi folt,
melyre rálép a hold, 
ha a bűn elszakad, 
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s újulni összeforrt,
ha az lesz, ami volt,
s az idő csak anyag,
mint a kő, mint a nap,
mint a víz, mely apad, 
mint a hold, mely alatt
tested holt kirakat,
annyi csak, s ennyi vagy,
a világ ide forrt,
csak az lesz, ami volt.

/ RELATÍV SZABADSÁG





VÁNDORTARISZNYA /



RAB ZSUZSA

Csavargó-ének

Csak az, aki
senkié sem,
az hihet még a
mesében,
az hihet még
a csodában,
mindhalálig-
virulásban,
az, akit
seholse várnak,
annak mindig
ajtót tárnak,
aki üres már
egészen,
az hihet még 
a mesében,
mehet fényben,
lángzó szélben,
didereghet 
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napsütésben
az, aki
már senkié sem.

Annak könnyű
lépte alatt
minden ösvény
összeszalad,
minden ösvény
szerteszalad,
szélnek háttal
erre indul,
megy egy kicsit,
arra fordul.
Az, akit 
seholse várnak, 
annak
mindig ajtót tárnak.



Lépdel,
könnyű szédülettel.
Bámulnak rá
rémülettel
lehorgonyzott,
földbeásott
házak,
vasketrec-lakások,
ólom-arcra
húzott zsákok,
ól-melegű
szuszogások.

Aki üres már
egészen,
az hihet még
a mesében,
indulásban,
érkezésben.
Csak az, aki 
senkié sem.
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PETRŐCZI ÉVA

Ősanyámhoz

Petrőczi Kata Szidóniának

Forogtam én is 
kemény szelekben, és
sodortattam
sebes árvizekben:

utódod
ezért lehettem
más-arcú,
más-vérű

létemre,
te morc, sötét
nagyasszony.
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Nem mint
becsalicsárda-cégért,
bitorlom nevedet,
inkább köszönet ez

a versbe írható,
s csak így kibírható
fájdalom
módszertanáért.

/ TISZTELET FERENCZY NOÉMINEK





TAKÁCS ZSUZSA

Szabadulás

Míg álmodban egy polcról a pohár
lezuhan, egy vonatkupéban
földet lapátolsz, és az ablakon át
dobálod kifelé az egymásra
rétegződő tömböket. Nem is érted,
hogy fértél el eddig ennyire
szűk helyen, türelmetlenségében
hogy nem temetett maga alá a föld.
Vagy hogy fért el benned ekkora
tömeg, hogy nem tömte el
torkodat, és hogy tudtál beszélni.
Szünet nélkül lapátolsz tehát,
meg sem fordul fejedben, miért,
mit kezdesz majd magaddal,
ha betölti a friss levegő a fülkét,
ha elindul a szerelvény,
és életed gazdag tájain szalad,
és te bentről a lélegző kocsiból
nézed szabadulásukat.
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/ SZABADSÁG





PSYCHE /



LÓNYAY ERZSÉBET

Dall

Kis kertemet tiprod, féktelen lovatskám,
Tiéd vagyok, érts-meg, légy ovatos hozzám.

Nem örömest mondám,
De gonoszok
Szája morog
Reám vádaskodván.

Ha feléd gondolok, harmatos a testem,
Mint nyáron folyóban, gázolsz a véremben,

El-bágyasztol engem.
Mérd eszedre,
Ha kedvedre
Nem mindent tehettem.

Úgy el-alélattál, most sebzetten élek,
Ha nem várlak, sírok; és ha várlak, félek;

De még is remélek.
Magam vagyok,
Meg is fagyok;
Véled el is égek.                                   (Weöres Sándor: Psyche)
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KAFFKA MARGIT

Vándorének

Amerre járok, nő virág elég:
Csak szaggatom, te jutsz eszembe még.
A legszebb rózsát küldeném neked,
Hiába – messze vagy te, nem lehet –,
Míg odaérne, elhervadna rég!

Van egy galambom – a szárnya fehér –,
Azt küldeném el a válaszodér’,
Sebes a röpte, csakhogy – tudom én,
Ott van a fészke erdők peremén,
Ott elmarad, nyomodba sohse ér.

És a szívemben – édes emberem,
A nóta is már hasztalan terem.
Ha záporok szele vinné, – – – de lásd,
Elszéled az messze völgyeken át,
Szívem dalát rábízni nem merem.
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TISZTELET MAGYARORSZÁGNAK /



LESZNAI ANNA

Asszonydalok

1

Emberi harcotokhoz minek lenne szavam!
Borul és kenyérül osztottam el magam.
Árnyékomba ti seregestől fértek
hazataláltok ahogy hozzám értek.

Morzsára aprítom a kedvem teljét
belőle minden mohó bögybe teljék!
Mint fecske tapasztgatja gyenge fészkét
véremmel fódom sorsok repedését.

Mit akartok hát, mihez értsek máshoz?
Csengő koccintás kell az áldomáshoz
s ha nem is küzdök szilaj csatatéren
minden késetek a keblembe kérem.

Ökölre mentek, dulakodtok?
Mi mást tehetnék: az ölembe kaplak
arra hajlok rá, akit éppen vernek
az elaluvók mind hozzám hevernek.
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/ KATONATAKARÓ





2

Vad harcaitok semmisek előttem!
A szőlőtőke terebéllyé nőtten
érzi, hogy lengedez rajt sok levél
mind rajta termett s zöld vérével él.

Búvóhelyei kapzsi szélnek napnak
sűrű lombok susognak, összekapnak.
Hanem a gyökér gondja más egészen:
a föld tejét issza teremni készen.

Szolgáló szeretőből magasztallak fiamnak
tápláló dús tejemmel apát termek magamnak
apát termek magamnak, új Istent a világnak
ezernyi kósza hímport ezernyi várt virágnak.

Kótyagos fürtök szőlőkertek tőin
mind fiaim vagytok meg szeretőim!
Ölembe rejtve minden unokátok
Nem értlek – érlellek s mosolygok rátok.
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3

S ki ért meg engem? Némbert az ért csupán
ki almát szed az élő almafán
szólást a szőlőn, csengést a barackon
az emberajkak csókja kell fakasszon.

Ki érint, ért – ki édesít, megérlel
ki megráz és ki felemel: az ér el.
Érteni engem hiába akarnál
ölelő kar a szónál s az öl bölcsebb a karnál.

Ember, te kósza szellő, szellő a biztos ágon
kicsinyke szemnyi hímport óriás örök virágon
te akkor teljesülő ha belém múlni készen
véreddel töltöd vérem és betöltesz egészen.

Akkor képedet hordom és alakod kiváltom
ajakká váltott testtel a te nevedet kiáltom
akkor hordozlak téged, akkor szolgállak téged
boldog bölcsőd és kerted és biztos menedéked.
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TÓTH KRISZTINA

Térkép

Megint túlmentünk, jobbra kellett
volna letérni, sose tudtam
a jó irányt, hisz álmodtam, tudod,
hogy mint a porszívóba tévedt hangya, jártam
egyedül
csak a fény
mutatta messze, jobbra kellett
volna használni, elmúlt, de tudod,
most már bármerre, jobbra fordul,
hazavezet,
az összes út.
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/ TRIPTICHON





SZABÓ T. ANNA

Az erő

Az erő előbb befelé visz,
a túlfokozott gyönyöré:
a folyót forrásába rántva
a hullámzást magába zárja
a követelő anyaméh –
halad lüktetve, öntudatlan:
kezdete végcélja felé.

Valahogy kiválasztatik
a többi közül. Hogy mire?
Csak annyit tudni egyelőre,
hogy épp neki kell élnie.
Vékony vörös fonálra kötve
csak készülődik arca-teste –
de máris dobog a szíve.
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/ ANYASÁG





Szaporodnak és sokasodnak
a sejtek, langyos víz alatt,
az ős-teremtés ritmusában
teszi a dolgát az anyag,
tudat nélküli puszta lénye
egy nagyobb akarat edénye:
a lüktetést cselekszi csak.
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Nyújtózik, átremeg a léte
a boldog belső tereken,
kitelik, készül, jő az óra,
a túlcsorduló kegyelem –
és nyomakszik, és kifelé tör
egyre szűkülő börtönéből,
hogy lélegezzen és legyen.

Elvégeztetett. Jön a hullám,
a fekete hullám megint,
az öröm helyére tolul be
az erő parancsa szerint –
hogy megérthesd a régi rendet:
nincsen teremtő és teremtett.
És ugyanazt a gyönyört érzed,
és ugyanazt a kínt. 
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BALLA ZSÓFIA

Ítélet után

Talitha kúmi (Márk 5,41)

Hogy ezt már nem a mélységből. Megállt
a csillag szilvakék égbolton és
a kis torony a barokk szív fölött.
Hogy mozdulatlanul és hangtalan.
Hogy nem rebbent a liliomos ág.

Térdeplők, ablaktűz, kő volt velem.
Mindent elédbe tettem, tudtad, tudtad.
Ahonnan nincs föl és le; csak kegyelem,
csak ív. Karácsonyfa-város, szét, hanyatt.

A rettegés mélyéből bukva föl,
mint ki másfajta időkre riad –
mélységes földi életre szállatsz.
Karácsonytűkbe csavart lét, szakadt
ajándék: ad maiorem Dei gloriam.
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Dorgálatlan, megeredt havakkal
visszacsempészted életem fölénk.
Magaddal sodortál falánk születésbe.
Köszönöm Uram, Fiú. Kisfiam.

/ SZAKADÁS



GERGŐ /



SZABÓ T. ANNA

Gyermek

I.

Tágas, időtlen élete mellett
megiramodott az enyém,
átzakatol, mint a réten az expressz,
pedig az a gyönyörű, kusza fű csupa fény.

Néki bogárka, rigófióka,
konyhakövön maszatolt víz a lét,
érzem ormótlan kezemmel a szíve
nagy rohanástól, körbe-futástól iramló,
sebesen dobogó melegét.

Hány nap az élet? Nincs, ami mérné.
Óra? Menetrend? Csak a kő meg a por.
Szénaszag úszik az alkonyi szélben,
gyorsul a vérem, lassul a vérem:
ablakon át vonatom kerekének
monoton muzsikája dobol.
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II.

Ideje áll és ideje vágtat:
nem méri még, csak eltelik vele.
Létezését nem igazolja más, csak
tiszta érzékletek tömkelege,
rejtőző üteme a változásnak.

Mindent befogad, megnéz, megszerez:
játszik, tanul, raktároz, rendszerez,
nyers örömével elmének és testnek.
Ő változik, de még csak én tudom,
mert hozzá képest én nem változom –
az én időm áll: időtlenségének
sebes sodrával sosem versenyezhet.
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MEZEY KATALIN

Zsoltár

Uram, én nem csodálom,
hogy a Földön nincs semmi rend,
hogy a teremtés
dolgai összevissza,
s köztük elvesznek
fontos ügyeid.

Mindenható vagy.
De a maga módján
mindenki tesz-vesz.
Vegyük példának:
e ház népeit,
legalább részben,
magam hoztam össze.
S tekints bármerre itt:
a legfurcsábban
keverednek el
össze nem tartozó dolgaim.
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Mert hogy kerül
zokni a kéziratba?
A ruhaszárítón 
mért van újságpapír?
És gyerekrajz 
hogy jut a lábasokba?
A kulcs
miért a félcipők közül
bújik elő?
Az evőeszközök közt
fácántoll mért lapul?
Hogy jut a fakanál
a kispárna alá?
Mért van a mosógépben
műanyag csibe,
és a vázában 
trombitás huszár?
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Uram én ezt
másképp terveztem el.
S hiába, mert
külön a papírok,
külön a gyerekek,
külön az evőeszközök,
külön a kabátok, cipők,
külön a tiszták
és külön a szennyesek
maradni nem akarnak.

Minden mindenre vágyik
s egymást dúlják
fel a rejtekek.
A dolgok
a kezekbe kéretőznek,
indulnak
egymással keveredni.
Csak én állok
egyhelyt kétségbeesve:
Uram, a teremtésben
hibázik valami.  
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/ TERÍTÉS



KÁROLYI AMY

Vagyon

Ne váltsd fel aprópénzre,
ez a vagyonod,
bankó és birtok, oszthatatlan,
ilyen fájdalom csak egy van.
Ne engedd, megrágja: almát a darázs,
és fát a szú, és állkapcsot a föld.
Maradjon egyben, mi betölt.

E hegy-darab, ez archaikus tömb
ne legyen íróasztal-dísze írnokoknak.
Ilyet az Isten egyszer ad csak.

Ne hasítsák apró dalokra
méltatlan késsel, konyhabárddal,
ne orozzák el pici dalnak,
e gazdagságból csak madárdal
csipegessen és adja vissza
hanggal, aminek hangját itta.
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Legyen egy karcsu, hosszú vályú,
mibe madarak inni járnak,
őzek és szelid állatok,
szomjasai a világnak.
Legyen felhőknek kézitükre,
és alázatos testü fáknak.

Vagy inkább maga legyen felhő,
magát magában nézegesse,
és legyen víz és legyen erdő
és legyen dél és legyen este
és legyen éj, új nappalt termő
magát magából megteremtő.
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NEMES NAGY ÁGNES

Azelőtt

Azelőtt nőtt a tulipán.
Gyűszűvirággal összecsaptak,
hullámzott egy mezőnyi vadzab,
majd elcsitult gyűrűzve, este,
és mint derengő bója-lámpa,
a mák világított felette.
A tulipán volt azelőtt.
De most titokban egy fa nőtt
ott bent, nem vettem észre, nem,
de most már érzem, érdesen, 
törzsben a törzset s gyökerezve
hajszálgyökért hajszálerekbe,
s amint szilárd hulláma gyűlik,
körözni lassu évgyürűit,
és éjszaka felriadok,
amint a roppant lomb suhog.
Mellette minden puszta gyom.
De a nevét, azt nem tudom.
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KÖDMÖN /



RAKOVSZKY ZSUZSA
ESERNYŐ /



Dal az időről

Fésű földben, karóra víz alatt,
madártetem a hóban…
Száz év előtti karácsonyi lap
a bombatalálat érte fiókban.
Fényképcsomag: aki már nincs sehol,
vízparton áll, gyerek fölé hajol,
sötét haja lobog a nyári szélben.
Szilánkok egy ház romjai alól,
amely leégett az idő tüzében.

Fakó zseblámpafény erőlködik,
hogy kimentsen az éjből valamit.
Kölcsön-létre lobbantsa, ami nincs.
A múlt kihamvadt évtizedeit
villantaná törött tükördarab.
Ahogy a kő fölött beforr a hab,
ahogy a gyűrű szétfut a hangtalan vizen –
a végén ránctalan nemlét marad,
mintha sosem lett volna semmi sem.
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BENEY ZSUZSA

November

I

Az imbolygó, kőszürke ködfalak
vagy felhők? árnyak? beomló tövében
a pelyhenként olvadó hóesésben,
megdermedő verejtékük alatt

már látod a serkedő szárnyakat
és hallhatod a novemberi égen
hogy surran látomása erdejében
e félig-gyermek, félig-holt csapat.

Titokzatos angyalok – mint a méhek
hordják kehelyről kehelyre az élet
lényegét: kétéltű lényükön át

hordozzák ők is világról világra
haldoklásukból kibomolva hártya-
szárnyon a létezés virágporát.
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/ SZORÍTÁS



II

Átvisszük szenvedésünk a halálba?
A kristály, amely a molekulák
oldatából kiváltja a világ
rácsos rendjét, széthull vagy önmagába

zsugorodik? A meghalás magánya
susog, lombosodik – alkonyi fák
susognak így ha lombkoronát
a születő zöld oxigén zilálja.

A vízen és szénen átszűrt elem.
Átszivárog-e majd a fénytelen
fakuló képeken, kihűlt parázson

a minden másnál tömörebb anyag,
a semmiség? Sűrű ködáradat
sodorja el tőlem sorsom, halálom.
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III

De a köd, mely az úton hömpölyög
hogy alakíthatná át láthatatlan-
fehérré földünket, ha az anyagban
nem kavarogna egy sűrűbb, örök

köd a részecskék rései között
s nem lüktetne, mint fény a csillagokban
a látható és ami az alatt van
a sötétség, mely fénybe öltözött?

Csak mi vagyunk a láthatóba zárva.
Az álombeli fű dér-csillogása
a lét vagy nem-lét bársonyán ragyog?

Barlangok mélyén élünk, tehetetlen –
mégis mifelénk szállanak a ködben
a hatalmas, hallgatag angyalok.
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KERÉNYI GRÁCIA
SZÖVÖTT METAFORA /



Novemberi szonett

„Ein Tag im Jahre ist den Toten frei”
HERMANN GILM

Az esztendőben egy nap az övék:
halottak hónapjáról hadd beszéljek.
Mert értük sír a novemberi ég,
és halottaktól vemhesek az évek.

A feledés majd mindent hóba von,
de kialudt nyaruk még bennünk lüktet:
ködös, kopár őszvégi hajnalon
sirassuk értünk halt testvéreinket.

Mert az élőkért van minden halál,
s minden levés a múlástól halálos:
a teremtés törvénye így örök;

hiába sír a novemberi táj,
bölcsőt ácsol a fejfákból a május
s a könnyektől termékeny lesz a rög.
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SZÉKELY MAGDA

Ábrahám

„… Mikor Ábrahám kijött a barlangból, gondolkodott szívében: ki teremtette az eget, a földet és engem? 
Imádkozott mind egész nap a naphoz. Este lenyugodott a nap nyugaton és fölkelt a hold keleten. 
Reggelre lenyugodott a hold nyugaton, és fölkelt a nap keleten. Mondta: nincs erő ezek kezében, 
Úr van fölöttük, hozzá fogok imádkozni, előtte borulok le.”

(BÉT MÁMIDRÁS)

Mint cethal kiveté a barlang
az éj önmagát feltakarja
az újszülött világ kitárul
először lépett ki a partra

Feljött a hold az üde űrben
bolygók ragyognak sokasodva
a csillagok csóvája hűsen
csapódik reng a mennynek odva

Lement a hold feljött a nap
az árnyék nyúlik körbefordul
a csillagok elfogytanak
szőlőszemek mézgája csordul
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/ OLTÁRKÉP I.







Lement a nap feljött a hold
szőlőszemek ragyognak újra
valami hang hasad az ég gerezdje
a fény fokain át valami szellem ujja

Lement a nap lement a hold
mi fogja által az egészet
emelkedik és lezuhan
e folyton újuló enyészet

Ha zuhan is mindig előre
bolygók érnek a venyigéken
a színek tarka legyezője
összezárul az egyetlen fehéren
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HAJNAL ANNA

Hajnal előtt

Mig bárki van e földön,
kit nem szeretsz,
a hajnalé s a fényé
még nem lehetsz.

Mig aggódás gyötörhet
nem vagy szabad,
szabadult s szabadító
légy egymagad.

Ne légy egyéb én lelkem
csak tiszta hang,
ha rád nem is figyelnek
fent és alant.

OLTÁRKÉP II. /



Szállj egymagad a napnak,
tűnik a köd,
minden testvér követ majd
s a fény beföd:

te szétrezegsz, eloszlasz
ha kél a nap –
s minden szabadult lélek
a fény s a tiszta ének
az öröm lész magad.
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KERTÉSZ ESZTER

Majd

Mindenórás az idő.
A vemhe kő,
de benne nő.
Hordozhatatlan lesz a súly.
A jégcsapoknak cseppje hull.
Burkot repeszt az Úr.
Megszületik az Új,
az időtlen jövő.
Fénnyé nő a kő,
feltárul mind a márvány.
Egy szín sem marad árván:
ezerszínű szivárványt 
Vesz vállára a Bárány. 
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