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Nagypapa elment.....

2006. augusztus 27-re virradó vasárnap éjjel' 4.I5-
kor Nagypapa elment Nagymama után.
Szombat délután olvasgatta a frissen osszeállított
Családi Szót. AZt mondta, már csak ez szerez
örömet neki.

Legyen Nagyp apa emlékének szentelve ez a
Családi Szó.



.1/2.sz. me||ék|et

Esti beszélgetés

Már sötétedik, oson az alkorryest
Benyitok hozzád, szobádba átmegyek,
Mert úgy faj bennem a mondott szó éhe,
Szükségem van ery kis beszélgetésre.
Hogyan beszélgessek arza| ki nincsen
És csak az emléke tart még bilincsen.
Csak az em|ék él. Valamikor rég volt,
Akkor is ilyen rózsas volt az égbo|t.
Volt ery hosszúhajú' ifiú barna lány,
Az utolsó sugár játszottmég hajrín'
Aranyra festette az elbújó nap
Mikor ülfúnk az öreg diófa alatt.
Megbabonázva bámultuk az estet,
A csillagok is lassan megielentek,
Bennünket némán mosolyogva néztek
A szemében még fenyesebbek égtek.
Már nem is fudom,tavasz,ta|ánnyéLÍ volt
És szívünkben forró szerelem langolt.
Csak az em|éke él annak az estnek
És ery emlékkel horyan beszélgessek?
A lány fekete Pof, vele nem lehet,
Kint is fekete és siitét mar az est,
Lehajtom a fejem, némán kimeryek.

200ó.08.

L.M.s.



MiklóS utca

Mátyásfoldcin van arégi Miklós utca,
Múltkot arra jártam és megnéztemújra.
Űgy megvá|tozott,más lett, a SZememnézi,
Az utcában csak azutcatáblarégi..
Volt régen egy ház és benne egy barna |őny,
Amikor engem várt, kinézett ablakan.
Ahazat a háboruban bomba érte
És osszedőlt, sajnálom, mert kárvolt érte.
Aház helyett új éptilt, nincs mán barna |ány,
Néha úgy tűnik, hogy csak álom volt ta|án.
Allt egy dióf4 alattakorhadt apad,
Mi azon ültiink fenyes csillagok alatt.
Kidőlt a diőf4 nincsen már meg apad,
Nem ül senki rajta csillagok alatt.
A barnalány és az összedőItházhelyett
Záport zűditanak a sötét fellegek.
Nincsenek csillagok, fek ete az égbolt,
Miért múlik el minden, mi egykor szép volt?

L.M.s.

2006.08.



A Szilas-parton

Egy kis dombon ültÍink a Szilas.partoru
Néman néztÍilq hogy lassan jön az alkony.
M és sarkában már gytÍlt a szrirkeség,
Nem szoltunk, némiín fogÍuk egyrnrís kezét

|z, égenmég fehér felhők bolyongtak
Es álmodoztunk, olyan szépek voltak.
Nyrír i|Iatat árasztották a kertek,
Csak azt ereztem, mennyire szeretlek.
Ütrrint<. Feltiintek az első csillagotq
Nem is tudtam, milyen boldog vagyok.
Hol az anap? Többé nem kerül elő,
EltÍintette régen a falánk idő.
Egyszer volt régen, Istenem, de szép volt"
Most is stit a nap és ragyog u ég$olt.
Fehér felhők bolyongaÍlak az égen,
Ilyenek voltak' de miísok egészen.

L.M.s.

2406.07.



Kék ég

A fákon terpeszkedő zöld levelek
EltakaÍjak előlem a kék eget.
KozottÍik itt-ott látható a kékség,
A diadalmasan ragyogó kék ég.
Gyermekkoromban hiffem, ha meghalok,
Ott fogadnak majd a szfunyas angyalok.
Ma mar tudom' hogy a kékség nsm u ég,
Csak avéglelenbe nyuló messzeség.
Ha meghalunlq nem jufunk fel a kékbe,
Betakar majd a ftild fekete mélye
Es nem marad más betőlÍink csak a por'
Mely szétszóridik egyszer valahol.
A szél felkapja és eljátszik vele,
Viszi magáv a|, ta\án u ég fele
Es közömbösen nézi a kék azi$,
A felvert por a ftildre visszahull.

L.M.s.

2006.a6.



Emlékek

Az asrtalon papír és írószerek
Veltik jeryzem a kopott emlékekel
Amit megfaragÍak lassan az évek'
Színtiket vesztették, de mégts szepek
'a

Es nem vetem oda őket a nincsnelq
Féltve őÍfrm őket, mint dnága kincsel
KöZöttÍik lapul ery édes barna |ány,
Ki mellettem á||t az oltrír oldalrín.
Mikor vele éltem míndennap ünnep,
Ki karjában ringatta gyennekünket.
Gyermekeinket, sorban mind a hármat'
Kiket ajándékba adtunk a rirának.
A lany elment és magamra maradtam,
Az tinnep hplyett már fcl<ste nap van'
Romok maradtak csak a régen múltból,
Mint drága ékszert nézhetem meg újból
És nem hagyorrr' hogy taka-rják az évehg
Velem marádnak ameddig csak élek
És felidézemmcgoso d,alva i$ra.
Arutflnmí lesz? Hol yaÍl' aki tucÍja!

LJvÍ.s.

zw6.0?-

I
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MeggyfaviÉgo!

A meggrfiík fehér virágba boru|tak,
Elnézem és látom benniik a múltat.
Képet mutatralq amely olyan rég|,
Más nem |á,tju csak azén szívem nézj.
Vinigos megryfak koztpiros nrhában
AlIt eryszer egy lríny, álmodtam, vagy láttam.
Közöttíik ái|t" az ajka rárn mosolygott
És én éteztnm,boldog vagyolq boldog
Most újra látom azt az édes moso|5rt,
Eletemnek eryik legszebb psrce volt.
Meggrfaviragol.' csodás fehér özön"
Mutattátok új'q ne}Íek köszönöm..

Meddíg

Megsziilettíinlq éliink és majd meghalunk'
Á|szunk' ébrediinlq tfl|ánma még vag5runk.
Csak aá nem fudia senki mikor lesz a il&P,
Amikor a fonál eryszer elszakad.
Csak eryediil aha|áúra Ítélteh
Csak ők fudhatj&kazt., hogt meddig élnek
Mi nem fudhadukazt,távol, vagy köze|"
Amikor a hóhér majd értiink jön el.
Biztos, hory jörl felesleges várni,
De minek kell tudni, ne léey kíviírrcsi.

200ó.06.

L.Ms.



orgonák

Virágozrak lila orgonaágak.
Te is úry szeretted az orgonákat.
Felém hajlik a lila orgonaiíg,
En mélyen beszívom édes illatrít.
Az illat a régmúltathor.za felém,
Az orgonát<kőzt sétáltunk, te meg en-
Olyan fiatalok voltunk, boldogok,

lgy"tt élveztÍik az édes illatot.
tJj ra virágo zrrak orgonavirágok,
Meg!átogatnak az egykori álrnok'
Szép barna hajadon megcsillant a nap'
Nem az orgonál<at, téged |áttalak.
Az illatolq álmok mar messze szítttalq
Eltiintelq maradt helyettÍik a bánat.
Egy virágos ágat megérint kezem,
Beszívom az illatot és emlékezemo
A viragos ágat urnádhoz teszem.

L.M.s.

2006.a5_



Sarga alkonyat

Ezena meleg és sárguló alkonyon
A lomha est lassú léptekkel oson.
Az ég világos, nem is sötétül még,
Reám tör a magiíny, M e5Yedüllét.
Volt ery barna|ány, a társam' asszonYoffi,
Ótidézem fel e sárga alkonyon.
Aki elhagyott, meghalt elégettélq
Ery fehér urnába tették draga testéL
Egyszer volt régen és azóta nincserr'
Már csak emléke Van' aztart bilincsen.
Ha|á|át nem fudja felfogni eszem'
Azota nem vagyok, pusztán|étezrm.
Azért vagyok, hogy néha fe|idézzek,
Lassan fakuló, néhány régi képet.
Mikor ott tiltÍink a diófa a|att"
Hosszú barna hajánmegcsillant a nap.
Vagy emlékezem, olyan volt, mint egy ünnep,
A karjában ringatta ryeÍmekünket.
Yagyjóval tiú az elfutott éveken
Kint ÍiltÍink a kertben, de már éltesen.
Az é|et nem áll mindig rohan tovább,
És érke rcikerltek mrár az unokák.
Szívtinkben csendes en .lzzott a béke,
Majd elment, azőtamindennek vége.
E képeket taJő szívernbe zátom,
Letiint a nap' a siírga láthatiíron.

2446.47.
L.M.s.



A fiilesbagoly

Egy fiilesbagoly a szívem szegény,
Felsze gzilk, leveszik, új ra a szogén.
A vérnek, ttizességnek vele vége,
Minde zek delej ezn ek, ezeket dicsérve.

Irta: Guillaume Appolinaire
Franciából fordította: L.M.s.

2006.08.



Apáva

Ez a madár a farkátkiterj eszti,
Földön vonszo |ja szárny a toIIáú,
Y?su1" még jobban ''.bbé teszi,,
Végiil megÍal enja saját magat.

trta: Guillaume Appolinaire
Franciából ford ítclt:rr: t.M. s.

2006.08.



Teknősbéka

Te mágikus trák. Ő orutett
Ujj aimon meg szőla| a lfua.
Az á|Iatok a hangra nem vetnek ügyet,
Teknő sbékámr a, da|uÍnra.

Irta: Guillaume Appolinaire
Franciából ford ította: L.M. s.

2006.08.



Füves pá|ya

|m gyüimölcsök, virágok, ágak, levelek
Es azután az önért dobogó szívem.
Ne tépjék darabokra e fehér kezek
A két szép Szeme édes ajrándék legyen.

Megérk eztem me gint rózsákkal rakottan,
Kora hajnali szé| hiítritte homlokom.
A fáradtságomat lábaelé raktam,
Belül drn;gu frissítő álmot álmodom.

Ifiú keblén hagyja bolyongani fejem,
Utolsó csókjaitól még minden hangos;
Engedje békiilni a vihart csendesen!
Hadd aludjak egy kicsit, csak pihenjen most.

Irta: Paul Verlaine
Franciábó| fordította: L.M.s.

2006.07.



Gyászének

Herceg, egY halandó vére súlyos, mint a tenger,
egy nap megktizdök e keserii szerelemmel.

Mint ery folyó, mely megfordul és visszatér,
rá emlékezem, lankadok' fonasomhoz ér.

Ez a ryenneki szív, mely idegen testben Yer,
bennem milyen anryalt, Y&{! démont cseréli fe|?

Csókolq boldogság szerelem, mik meg nem halnah
régt gyennekkorom, lakhelY€ffi, merre vannak?

Vérem rőzsátja rejtett istennek illatoa
felöltöm vétkeim és eryedül haladok.

Szédtiletben, éjj el' elhagyva fegyvereiq
a lélek csendben itta kudarcát könnyeit.

Szerelmem peremnélküli világba fulladt'
elf;íradt és tiszta ember, ki elaludhat.

Ereimnek útj án haladok hallgatagoil,
a szellő nesze és ez a forrrás a dalom.

Irta: Charles BertÍn
Franciából fordította: LJVí.s.

2446.07,



A céllal szemben

Iárká|tam cél nélktil íde - odq
Megpihenni nem akartam soha
Es az utamon nem látszott a vég.

Mindig csak körben, míg végre láttam'
Hogy elfáradok az utaásban.
Létem minden napja fordulat még.

A cél ellen megyek csak habozóru
Mert tudom, hogy mindegyik utamon
Átt a ha|á| és nyujtj a akezét.

Ejjel

A ryertyflmat már eloltottam;
Nyitott ablakon az q ánad,
Hagyj a, hogy b ar áúj áv á m ostan
Es testvérévé vá|jak.

Mind a kettőnket honvágy gyotor,
Sejtelmes álmokat menesztve
|úgva beszélrink múlt időkről
Es apai házr.őLmessze.

lrta:Hermann Hesse
Németből fordítotüa: L.M.s.



Boldogság

Amíg a boldogságot kergeted'
A boldogságra nem vagy érett még'
Minden kedvesebb lenne a tiéd.

Míg panaszkodsz ra" ami elveszett
Célod van ezértnyugtalankodol,
Nem tudod, hogy a béke hol honol.

Ha minden vágyad előbb elveted
Nincs célod többE nenl ismerszvágyat
Nem nevezed t<ibbé miír boldogságnak.

Majd nyújtj'ák neked a megttirténtek
Nem szívből ttibbé, nyugszk a lélek.

Írta: Hermann Hesse
Németből fordítotüa: L.M.s.

2AA6-06.



Feketeerdő

Szépen futó furcsa dombok,
Fényes rétek, sötét heryek,
Vörös sziklák, barna szurdok
Virulnak a fenyves felett.

Azokon tul ery torony van,
A jámborok mámorosak,
Keverednek a viharban,
Firyelhetem órák hosszat.

Megfog majd akár ery beszéd
É3reqban a kéményben,
A napokra emlékezés,
Egykor itthon voltam régen.

Itt a tavol |ásy és nemes,
Ko szorú zv a fenyve s ekke l,
Boldogabb és dúsabb heryek,
Nekem csillog ryennekszemmel.

Irta: Hermann Hesse
Németből fordította: L.M.s.

2006.07.



Boldogság

Amíg a boldogságot kergeted,
A boldogságra nem vagy érett még'
Minden kedvesebb lenne a tiéd.

Míg panaszkodsz rq affIi elveszett
Célod van ezért nyugtalankodol,
Nem tudod, hogy a béke hol honol.

Ha minden vágyad előbb elveted'
Nincs célod többE nenl ismerszvágyat
Nem nevezed t<ibbé már boldogságnak.

Majd nÉjtják neked a megtörténtek
Nem szívből tobbé, nyugszk a lélek.

Írta: Hermann Hesse
Németbő| fordítotüa: L.M.s.

2006.06.



Tavaszi éj

A szél bent a gesztenyefáhan
Tollai köZt kinyúlva szunnyad,
Csúcsos tetejéről csrngat lagyan
Alkonyatot és holdsugarat.

Hidegen Susog minden forrás,
A beszédük tisszekeverve'
Attzőrai harangozás
Késziilődik már az ürrtepre.

A kertekben némultarr a fták
Szunnyadoznak a holdsütésben'
Koronáj ukon zizegnek át
Léle gzetük álmukban mélyen.

Kezemből tétovarr leteszem
Hegedúmet, amelyen j átszolq
Szétrré zek &ívoli Ítildeken,
Hallgatok és vtírom az áLmoL

Írta: Hermann Hesse
Németből fordÍtotta: L.M.s.

2006.a6.



. Lelkes Miklós

Túlpart
Atáj üvegsebéből
piros ragyogott: alkony.
A test itt volt. A lélek
egy láthatatlan parton?

Piros visszfenyes parton,
hol alkonyok mesélnek
Anyag öléből' s békét,
mosolyt dajkál a lélek?

Mindig e ptartra vágytam,
de hiába kerestem.
Vér, bánat felpiroslik
szívjajdító sebekben.

Mindig e partra vágytam,
nyugodt.pirosú égre,
melyben csillag-ígéret
a lelkek menedéke.

Ma sejtem, búsan sejtem:
nincs is Túlpart, csak árnyak,
S egy kegyetlen sötétben
elpusztul aYarázs|at,

Kézfogás, Jóság, Szépség,
születni vágyő Béke,
s csillag-ígérő esténk -

a Lélek menedéke.



Gyöngthold ú nyá r lSzeÍrtendre/

Gyongyholdú nyar. Kékhomlolru vadon.
Itt fiibeÍL fiában orvossitg vagyon?
Bogrfonyi széI. Cintányer nry felett
a Csizmáskandur muttba lépegel

Bohóc boldogsíg. Hany b4iusz, szaka|l!
Habos a fold. o, te nyrfuvégi nyiír!
Térdelö erdök sötetje alatt
hová usztatod gyöngy holdjaidat?

F{a minden mulg a csend is fekete.
Emlékké tex;z rézszín tíicsökzene.
Levél levélbe olvad' fub;a ág.
vámalL bevámak csillag.ejszakiák.

Vak lárnpa ü1 le, fenytelor remény.
Cst'pp egér tiáncol ujiaim hegyén.
A bajszahős. Az orr4 hej, de fenn!
Piroskabnjáthozzáképze|em.

Lelkes Miklós

Iúírpátalja csillaga

Brírho| is élsz" egyszer erre a tajra
Utazz el: szépség.dús' s titkok bazája
Mas itt a hol{ mint mrisutt' énekéberr
banat is bájos, gyöngyrutras reményben'
s hajnalokban piros lovak söÉnye
lá.''tgol színt a még bobiskoló égre,
s búcsuzó csillag csótrpillanata
dribbent szívet: a Vilríg Csillaga!

Ilyen tajat eddig sehol sem láttaÍn.
Folyók tobzódnak sziviírviárry.csodrákbarr'
ezüst zerrgést adnak a hegysötétnek,
fenyőkben mélység es magassfu: lélek
Ktikinos ftld! Akrírcsak Csíllagribar1
nyrrgalmában is elsállni kész szarny van.
Arany tticskÓk szórnak szilaát aréten:
Szepség-tiiz g}'ulj on alkonyi mesékben !
Az esték illatbarr' sziromkehelÉen"



s in emöer helyett eltfuödö csendben
mriris égen avilág.jet ma$a:
I(tr'pfialj a fenséges Csillaga

Tavaszkor e üij még szebb, mint a nyiffian:
htrártalanban virráglobogris varr,
fi'' f4 botor' újult kristályu enek
mutat erdöt, rétet, felhtit Egészet, -
kis étszerckffil összeátlaz Ékszer'
s messzeséget koroniiz Messzeseggel.

S ösze oly szép, mígpirosatkeverget
s bamrát zoldjébe ballagó hegyeknek !
Majd saga fiittyent jön frgtinyos esö'
s kt'd' a csúcsok közt funán eltekergö'
sztÍkén lóg vízbe kis törpék szhkrátla
s a Felejtés emlékezik a Nyrirra

Milyen tele? Az Elmúüás - fehéren,
szepségtisztáB|" hanry kisüt a fényben
Alszik a rnedve brummos barna lénye;
s n.velvén miílnaszem álomédessége.
Azé ily álolm, kit csak éÍzgtélteL
csak szín, csak szél, csak fel nern ismeÉ élet
Az esz hiú, de a wÍv olykor kérdi:
nem jobb wupiárr csak érzetekben élni?

xn a*.is |ráttam: hanyan meg sem. ér.tik
se törtenetÍik elejét, se végi.t
az eddigit! Múltjuk. Igazd adnak
gógtis Ütfffunalq butított magyarnak.

Gyóryíts sebet' sqígó emberi lelket'
Líthatatl'm Variízslat! És szere|med
mutassa felszíveknek a Csodát:

Megirtes, 'Béke közös Csillryát!

Le|kes Mft|ós

Erdei esend

Át a fenyösöÍéten
madm szállt ftttyt homtt



A szivnek csend kiáltott.
Kir{ltott, hallgatott.

Mentem a kéküen" zöldban-
Ötett alom-haziim.
Mano rírny.alr szal adtalr
az erdő szÍnpadan.

Fenyósor felsötetlett
Ringott a fák alatt
gyanta- és gombaillat
aranylang-pillanat.

A cseirdrrek szív kiríltott'
s a szívnek csend fehér:
csatdböl jötttinl<, s a csendbe
volt-létiink visszatér.

Felragyogoff a fonas,
s egy konrrycsepp szíveÍne'rr.
MaÍ'ók rárnyrín é& neze#
kereh kívrincsi szeilL

A könnycsepp csillagot szórt"
s véIte titkon: talÍlrn
tlzen iÍIom-hazámnak
ktinnycseppes volt-hazrfun,

de csak fgnyő sotétlet|
csend fenylett hallgdotf
s nemlét ringatott létet'
anmy plllallrrtoL

Lelkes l}íikkís

Erdei út

Hmkrilyhang perduf gyor$rl bereked-
Elsurrmnak sritét faerrrbereh

Erdei kútban gy'íkkirály ragyog:
zöld tű;2 ölel kigyult pillanatot.

Lent barrra szemek és fent égfeher.



osvany.eletfuik kék sernmibe ér'

s kialthatunk kút.alagttton &:
visszrungúalan a visszlrangos világ'

Ú.ira a hartrríly. Rekedt hangiet.e
prdiil s az erdö megrerdül vele"

s vele Órvenylik Ösvetry.elsfiink:
szií*flt szemekbőI smmt.be rnegyÍin|r

Yiirjatok, en is semmibe megyek,
elsurranó sótet fuemberdr!

Az én ruhám is kífosztott idő.
Az sn kezeffi is fmadt" ie'megö.

Har|uílyhalg perdül, gyorsu| berekeú
várjaúok ffieg, sötét faemberek!

Fergő harlralyhang, égfehér s a kék
krr.ilfogia az elkésett mesét.

Meset, mety bennem eddig hallgatott:
ö,rzőtt egy láthat aúan csil| agot.

s habáÍ ruhám most kifosaott idő:
ez acsi||agszívemben egyre nő.

Lelkes Miklós



Az ERDŐ lncuÉr'yn
A világ, amit tagadón . tudrnrk:
nagymindj árt múltba hajló hajnalunk,
szarrrlapokon mutatók rárnya és
egyre csonkább, csalódottabb Egész,

majd hangya-létet éget Délidö'
fényhidakon iruk szitakötő,
remziimmo gés, nyílnak álomszemeh
s kék réseken lepkeltlng átnevet.

Az erdőben a kezdődő sötét
atrogy mélytil, szűnik a ldilön ég
s a foldéggel eryesül, fekete
szépsé gében félelmetes mese.

Elmosódnak lapuló levelelg
s a sihajtas is egYre nehezebb'
Elvirágzott csillagrrnlq csillagom,
s bokor volt-utat taPoga! vakon'

Az erdő legmélye legigazabb:
a kőben mar csak kényszer-píIlanat'
fatörzs meghorzsol, vér szíviírog at
ruhádon, színét rejti némaság.

Én mr az erdő legmélyerr vagyok.
Fold.egen elvinágzott csillagok
A köben kényszer, hogy gárrcsolni kell.
Kérdés nincs, de a hallgatás felel.

Az erdő legmélye legigazabb'
s legszomorubban kedves: önmagad,
ffunnat az ektriryzott csillagok'
Álomszemben álomhold fáj' Íagyog'

s érted mit busar érteni letret:
csillagszirom fekete pernye lett'
Még itt vannah s mar eltúntek a fálc
Voltál.e' erdő, voltál.e, vilag?

Lelkes Mik|'ós



Gyerekkori emlékképek

Megígértem apiírnnak, amikor kórhazban volt, hog1r ha hazajön' meglepem ery rövid irással a
Csalrídi Szóba. Ennek az újságnak lelkes _ tényleg Lelkes _ olvasója vagrok' amióta olvasrri
fudok. Főleg csomagolópapírra készített rajzos változatrit szeretterrq abhn is a m.isokrol
készített karikatúnikat' (Milyen jó, hogy nincsenek nosztalgia kiadrÁsoh igy a ró|am keszült
rajzokon már nem vihoghat a csa|ád i{úsáLga.) Mellesleg a késátök körmyen nevethefiek a
markukba _ róluk nem késziiltek gunyrajzok Bár néha,,öngúnyt'' gyakoroltalr. de ezt Easron
keszt5ús kézzeÍ tették.
Nem tudom ki' hory van vele' de ha ryerekkoromra gondolok képek' illatolr' tangutaÍok
villannal- be kusza Összevisszaságbarr. Sok kellemff, sok zavarbaejtö, ts néhá*y keltefi&tefl.
A4 hogy vannak kellemes és kellemetlen emlékeim' gondolom nem lepÉe meg az clvasót.
De mi lapul a ,,z,&vaÍbxeitó'' emlék.dobozban?
l\fivel írybelebonyolódtam ezekk<izül mesélek el rrehányat - idörendi összevissaság$an

Anyai naryszrileimetjót ismertem' mert velÍink laktak' nagri (Nanci) volt a családi éttezesek
felelóse' nagyapímra rniir csak 4gyban fekvóbetegként emlékszem. Apai nag1.se.üleimmel
viszont ritkán találkoztam, ennek okaról soha senki se beszelt nekem, peilig nagJíon firrdalt a
kívráncsisíg. Az hittem nem vagyrmk elég elökelőek nekik, eryszer ugyanis ir5r ó éves
korom körüI elvittek az Allatkertbe' arri etőtt a kultlmátt étkezesi leckéket tellettvennem
műveltebb családtagiaimtól. Ugyanis az állatkerti lrátogat"ás után ebédre is hitatalos voltam
egy ig.azi étterembe. Bár ebben az időben minden ektó dolog - zrld barack' borsobej' a
fonalt tej ftile stb.- a csemegéim közétartozott, az&teremben lríaasan kerestem. melyik ételt
tudnrfun elegínsan elfogyasztani- Ha KiíIrnán nagyepü és Stefi nag5ífirama mé.grrra is élne'
megmondhatnám' hogy igenís nagyon szeretem a rárrtott hust _ és nem csak a karríllal is
ehető krump|ipüreert rajongom.Hozzáke|| tennem ma is kézze| szeretek enni a legiobban'
bár rrnír a csigafogo tlaszrráthatÍftis elsajátítottam.
Aá.se értettem solcíig - régen felnőtt v'olÍam mikor apím hosszas unszo|ásomra lerfutotta a'leplet néhány esalrádi títokfól _ anytím miért neheztelt níjuk. A csaltádban ugvanis szigoruan
tilos volt a gyerek _ mármínt én _ előtt brírmílyen pletyka vagy felnöttekrek suóló információ
megemlítése. De engem se kellett felteni; órákat toltottem a szetrényben {.!}' az ágy a|at' az
ajtó mögttt bal|gannla. Azáw alatt kuloncisen komforfos volt -beremdeztem *gti'
fekhelyet takaróval, zseblámpiíval és olvasva hallgatóaam--" által{ában eredmén3telenül i-
leheq hogy a zseblampa fenye árult el?
Azok a titkok' ami|cre kíváncsi voitam sokíig titkok mara&ak e|öttem' mive| a tÉbonr aÍatt
időszakig értek agyikereik' így régen nern voltak beszedtémák a családban.
szép emlékeim is vannak Stefi nagy:mamáról _ ezek egr resze termésretesen az s*"fuhez
kapcsolódik. Náluk sok finom miílna érett nyáron, amit nriilnalevelekkel díszítve hozott á{
tigy hogy minden máInaszem kiilön-ktiúÖn u|tazüwgtá|on. Azótase |áttam tr|yan saépen
fe|díszített tií|at o|yan gyorsan kiart|ni' Stefi nagymama híres vo|t a csatri<Ibryr a
',megrybori{ról'' ís. Minden karácsonykor _ lehe! kogy eryéb ünnepekea is _ ezr.et
koccintottunh és én kaptam belöle egy kortynyit. Sajnos halálával egÉtí enrr* keszilfu is a
sírba sállt brír néhrírry évig kíserleteztem vele, de sohasem lett o|yan fincm' mkttazövé vo|t



Lclkes Mik|ós: Utab álmolr' júliusok

Nagy a júliusi hőség de Apám kertes háZanak vas|ag téglafalai mögött hűvösebb van. Aprim
nemrég került haza a korhrázbol' Életét részben a gyógykezelésnek koszonheti mos! deo
meggyoződésem, korifoitsem csak annak. Feleségem, Gizíke, va|amint sógorom' becgteveÍ|
Niki, nap mint nap apoltátq etették' itattik" tartották benne a lelket Nagyon is
elgondolkoztató, hogy mennyire hianyzik az átlagos Hungmian kóÍfuizakbol az ryolas' pedie
. ffileg idős betegeket - gyakran csak a kettő együtt menthet meg.
Apan valószíniileg nem teljesen vétleÍr kórhazba kerÍiléséberl Nem cnprfon betegiogok
vannfi hanem ''tletegktitelességek'. is. Az'.átlagos beteg'' utóbbiakbol' igy a gyigykeze|ésre
elóírtakból, nem tart be mindent. A betegnek joga van némi ttlrelmetlensédtea de Aprím ezt
g}_akran tulzasba viszi, ingertilten parancsolgat míntha ő lerrne az orosz ciin /perszg a
bolsevik forradalom előtt/.
Nsm ''átlagos beteg'' viszont szellemi frisseségerrek örzéséber1 hanem müvész Nernet és
francia költőket fordít' saját örtmére, magas szinterr. Verseket is ír, ha egy-egy esemény
megrávza.fe|réuza" mint Anyam halala' akkor ezelg szerintern" az általa fordított
klasszikusokénál nem rosszabb költemények. Formailag más versei is ogyes Ínásoh ezeket
azonban nem sorolnám oda az előbbiekhez.
Negyedévente megjelenő, solcszorosított lapunh a Családi Szó, szinte minden sziimában
taÍta|maz érdekes és értékes írast. Legutóbbí . a 2006 nyanára kiadoü . sámából is
ilyeneknek itélem sógorom Alikil h.iga K. Edit irasait A uPiros penztarca törtenete",,,Az
eg,yes', őszinte, a múltat közelebb hozó írásolq ilyen a ''Disznórilés" is.
,1Jj,, szerző kézkatit" is fellelem Aparn komputsraszra|in. Nincs a|m4 benrre név' tehat
Anonymus Asszonyka írta Finoman céloz . többek között . arr4 hogy öt igen sértöen
kigunyolták gyermekkorában a Családi Sziban. Anonymuszkázáls4 mi tagpr|ris' neÍll sikerti|
neki annyir4 mint III. Béla kirríty névtelen jegyzőjének. Talrán azért is, nrert a|nírmennyire
jegyzó, egyes dolgokat nem eléggé megegyző. Ha valaki RóIa irónikusan írt va|aha a Családi
Szóban, az, természetesen, csak én lehettem, mert öcsém, Péter' úry gondo|oq a lég5mek
sern iÍrtott soha. Anonymus Asszonykával kapcsolatban élethűen Írtmn le a &ótt1ruk.rigyet
/annalq aki nem ismeri: a rámbízott Kisasszonykat ne,m vettern ki a kisagybóI' és, amikor
ezéfi nyafogott, a dróttyúk dróttábát belenyomtam a börébe' de nan mnyira ho5l vérezz:en,
utóbbit részint pedagógiai és humarrus okból, reszint krimínalisaikai nyom elkeriilése
céljábol tetterq a Kisasszonyka egyébként akkoftíjt' szerencsérg még nem tudott beszelni
csak nyafognil. Erre gondo| húgomlelkecském? Yagy esetleg a nevgzetes minihal'ügyre?
/tvírásfél centiméteres, feltve őrzott minihalacskárn fejét laszopt4 amit a ha|' fejének hiránya
utáÍL egykedviien vett tudomásul, - no én is erykedvűa1 de mriskent!{ Esetleg valami
gúnyrajzot készítettem Róla mint Nyifinyafka Kisasszonyrol" kesöbbi elemista konából?
Nos' akkor fudok egykori sérelmértil nyilatkonti, ha konkréten btrnutatja a Csa|ri'di Sm
kifogrísolt |Íasát. Azt aznnban le kell szÖgem|em, bármennyire meglepö is e kis Hungaryban'
hogy évtizedekke| eze|otti ínísaimérq aznk igazságlreta|mámt" ma is viilla|om a felelösseget-
akar irónnal készultelq akar iróniával.
Apan ezen a vasmnapon jobban van már, de még inkább issze kell szednie magát' attéÍni
egy ''alkalmasabb ft|oziftitra''. A hűvtis öszi idő még messze van, hirgom is felajan|otta' hogy
télre.tavaszra átrrrehet hozzájuk' én is felaiailottaÍL Gizikével egyetfuésben, hogy fimt VL



emeletí lakásábaru atrol nagy ktinyvtrir is varr' iitvészelheti a hideg id&zakot Most még
azonban ez a hónap csak a julius, és hűvösröl, hidegröl szó sincsen' . qpp€n e|Ienkező|eg.
A meleg miatt nekem ís ''össze kell szednem magam'', hogy elinduljak e juliusí nyéÍban.
kicsit mérlegre tenni utak és almok egykor végte|ennek hítt' de miira szívsqiditóan véges
vűuÍLt. Azt írorr1 hogy '.szívsajdítóan'', és ez igaz is, de mivel nem elöször csiniálorrr' nagy a
nrtinom e mérlegretevésberr. Minden évszak lehangoló miír, de egyben mosolyra is ingerel a
felismerés: nincs út, nincs álorr1 nincs világ, . csalt a Bizonytalanság lét€zil{. A mátyásfrldi
''Corvin Mátyas Gimnrázium''.nál visszaemlékezem ala a fiatalr4 aki ffifo a|rkor is bölcsebb
volt a felnőttek világiinríl, aki mar akkor |éttta: mi a fenének kell egy ginmazistánalg ha nem
készül miiszaki prilyárq a miísod-, vw plane magasabb fok|a két vagy többismeretlenes'
gx'oktis egyenlet megoldásának fudomiárrya? A tananyag.halmozás nem tesz jófi" még az
irodalom terén se.m. Vizsginő egyetemista diál{iaim gyalÜan próbiálom €ry+ry irodalmi
művel a helyes szaknrai vilasz felé terelni, de kideriil: Adyrol' Jizsef Atitláril es mm
költőliről, érettségi ide érettségi od4 négy év utián mar annyira nem fudnak semmi1 hogy az
. gtelmes embereknek - rigttin jelemé a ktizépiskolai olr'1aü{s teljes *udffice- "Aki sokat.
markol, keveset fog'' . a ktizrrrondas ezen a teriileten nagyon is igaz" ha mi{s marko|iÍsokra
neÍn is.
A Szilas-patak partjának egyik részén lelCIsziíltak a ftvet, de a Nqpliás-tóhoz kozelebb esónél
valhg ér a gaz. Nekem, persze' ez az elhanyagolt növáryzetü rész teszik jobbar. Egyik
helyen gyorsan elúszik a vízben négyiit halacsk4 de masutt halaktr nem fudok felfedezni.
Lehet hogy színük egybeolvad a meder színével. Kiilönös szitakötök jelennek meg itt is' ott
is' mintha lepkék volnanalq de nem azok. Szárnyuk alu| erös zöld" fe|ÜI fd<eta Miért nm
vettan észre eddig ezeket a zöld.fekete lenyeket?
J4 igen, utak és almok. Nincs most kedvem ezekerr tűnödni, de hiv a kÖ|töi köte|esség Ám
gyorsan és ígazsálgosan elintéZem a dolgot: utall eddig sohasem voltalg se nekenr" se
mrásnak. Az almok tetszenel! de mi élteti őket? Külinbgn is ebbsn a ptacgazdasagnak
nevezstt kapitaliznrusban matott teljes győzelrnet a ''materializmus". tgeru most tiirtent ez'
nem a Rákosi-korszakban. Ma szinte mindenki, hívó, nem hívö, az Anyagbm hisa azÉrt
kapko{ csal, álszenteskedilq aljaskoditq öldökil. Sohasem volt annyi nmaterialista'' Ara nem
is egészen a Riákosi.korszakban hasmiílt értelemben/' mint most.
E.n persze, kivétel vagyolg eszmei arisztokraÍaként, 'humiinus Robespierre".ként Nekm az
Alom a fontos, a Szépség a fontos, a Becsület a fontos. Az fontos, ailTri nincserr' . es
hlátl.Btó időn be|til nem is lesz, sehol.
Mi volt Szép a Múltból? Eszembe jut ''Egy-egy fa-..,' G. versgm Íez*k nem azok a fáh
unelyek rámdőltek!/. A vers felvillanó részletén elmosolyodom:

..csak Hercegnőm volt Szép, - éS szép, ha hű
''okból kiszátll aranylálrg-he gedii'
is szólni kezd, és hangiara a konny
[ényvisszacseng' melengető <irörrg
najd Égen Csillag, szívpirosa még
:lalviís előff mond remény-mesét...

'Csak Hercegnőm volt Szép''. Igen, csak Ő. Am mosolyognom kell, mivel ez a *Gsak''

coníntsem azt jelentí, hogy ez kevés...



Lelkes Miklós: D róttytfi kocska

,'Frázímunka'' c. írasomban említettem' hogy az ötvenes években hr{nyÍéIe
munkában kellett résztvennem. El.elküldtek boltba kenyérert, tejért lkifiJtófiúi-
munk4 de csak azért ís méltatlankodó |assusággal bauasÍam!{ falyesitenem
kellett a szobákban a parketüít /padlóháaartrísi.munk4 velem is végeztetté\
ahelyett, hogy a '.Fényes szelek''-et terítették volna rá a fenytelen padlóra' és
kész|.l, olykor dióq mandulát kellett 6rnörrr" iea,. utóbbihoz gyönyörű rézmozsiír
állt rendelkezésre, melyen szép dallamot lehetett kiverni' arríg be nem szólítottak
a házba dallamkiverés miatr, nem éppen a vándotzász|ő átadásfua Sok mrísfele
munkát ís említhetnék. Csak jóval késóbb, 1989.ben jÖtt' de sziímomra már
hiába az ENSZ kezdeményezére, nemzetktizs szeruődés a Gyermek Jogairó|. Ez
- úgy hallottam - tt|a|mazzaa gyermelcnunkát.
Férfiú |étemre még neve|őnőnek is eI kellett mennem néhrány irara! Hugomat
ugyanis egy délutránra rrám bíztrák. En' nem úgy vetterrq mint a kecskg akire
réúluzÍil< a kaposaa1 hanem minden savmyirkaposztarral savanyúbbm.
Hugom ug/m csinos kis lerárryzó volq értékét az is nÖvelte, hogy még nem fudott
beszélni. Érteni azonban mib sok mindent értett, sőt' ha n"*-i' ajekn|egihez
hasonlítható piacgazdaság1 szinten, de azt is értette, hogy mit ne értsen meg.
Szival' mai elnevezésse| bebiszitterkedteÍL ''Babysitter'', nagyon szó szering,'ülő bébi,..tjelen| de űgy is lehet érteni' hogy .bébin ü|ő". No én is elntdogéltem
tt percig nyafogó larryteswérem mellett kqta tilni nem mertem./' de utifona
meguntam. Talan azért is rrrrtam ffi€g' mert a lanyka nagyon hangosm nyivakot!
valamint két kmjának előrelendítésével makacsul mutogatta: vegJem ki a
kiságybóI!
Nem vettem ki, mivel fudtam a múltból' amit tudtam: ilyen kivétel nem lesz
kivétel arra...! A szobát sem mertem üszont elhagyni' mert egy lrárrytól .
bármilyen cstipp is! . sok minden kitelik
Ha valaki csuklani kezd' rá kell ijeszterri, rlyenkor hirtelen abbanraradhat ez a
kellemetlenség. A bőgés és kiságyból való kiszfllni al€rás azonbarq legatrábbis
akkori kísérletern szerínt, holmi egyszerii ijeságetésre nem mutik el. Lehe| hogy
az én ijesrtgetési módszeremben volt ahiba?
Mínek szerénykedjek? Nálam mindíg kéarél' akmom mondani' fejnél van egy
Ótlet amelyilg rövid idökeretben, remek Nagyobb időkeretben vismnt... node
erről majd maskor! Rápillantotüam az ivegszelcrényre, népiesebb nevén vitrinre.''vitrin, vitrin, mondd meg nékem: van vitriol szekrénykédben?'' Ne ijedjenek
ffieg, ez csak a mesebeli ttikÓnől vett tréfa a vitriol, azaz kénsav, csak bizonyos
esetekben kén...
Az tivegszekényben a szemétdombra való kispolgán vúág néhíny tánwq így
egy mézesmázosan illemmosolyú porcelanh<ilgyecskg éldegelt, oszhá|yhac
nélkti|' megalkuvó békében' egyiitt az titvenes évek oly derek teszáfl|atáva|+mint
a népi drót|}úk. A helyes kis dróttyuk v.éna drótbol volq teste viszont validi
tyúktollakból. Nem volt ugyan a Matyi Bácsí által emlegetett ararytojrást tojó
ffiocsk4 de azért, bizonyos célr4 megfelelt. Kivettem e ffiocskat és
bőgőmasina.hugocskámhoz koze|ítettem, a szülséges potitikai fe|vilrígosítrással:
. CSIP!



Lanyhugocskánr abbahagyta a bombolést' SöL elmosolyodott Nem hitt a
drótt}úk csípéséba1 éppen úgy' mint arrryi Hungmia1 aki tortenelme során nem
hitt... no de erről is majd maskor! AZ ernlített lanyocsha fclytatta
bő gőmaj moc ska-akc iój át.
Nem hagyhattam szégyenben ideológifon, de még azrrapi po|itik{im seÍn. A
drót$ruk csőrég majd lábat" óvatosaq ruhán keresztii| belenyomtmt a hugicai
bőrbe. Humaniarrus, pedagógi4 valamint kriminatisztikai tudiis egyesült ebbgn a
miiveletben: a vér néllqili szúnís kímélt' tanított! Hugocskám meglepödésében
abbahagyta a nyivákolast. Még mindig nsm hitte el: dróttyúk ígl banhat vele' a
Nép egyszeri\ rafinált Leányával, Mama Kedvencevel!
Nern szaporítom a szót: a DrótQruknak meg kellett ismételnie felvitrigosító
munkáját. Megismételte. Egy marrapság hivatalosan kevéssé méltrínyolt Nagy
Elme nrondotta: ''Ismétlés a tudas anna.''. Btilcs mondiís! olykor ugyan nem
csak a Tudasé, hanem... no erről is majd miáskor!
Hazajöttek a szülők. Hugicrám megpróbiílt sáilöi népbÍróság elé vitetrri de. mivel
nem fudott még beszélni, ez nem sikerii|t neki. Keserves nyafogasok klzepette
mutogatott rfun" vitrinre, drottyúkra. L€ keilett szallnom a szBlök értelmi
szintjére' elmagyarááam :
- Nagyon megszerette azt adrotryúkot, vele biáboztam neki!
A drótt}úk később eltiin| majd elökenr|g de miir csak részeiben. Szeretette|
néztem frldi maradványaira. Teljesítette a Kor FeladaÍ"ít tanítot| . és, lám, így
becstilték meg! Igu, talal olykor egy kis kellemetlerrséget is okozot! de,
rel a1íve, j iszandékból.
Tényleg! Ha most sok év utrfo1 a Drót$nrk e[iarasat összehasonlítom azzal, ani
vé gbemegy ebben a Nagyondemokrata Világtran-alvilágban. . "



Amboise, Leonardo da Vinci

Amboise.ban, a francia reneszánsz királyi viárosban töltötte élete utolsó

harom évét Leonardo da Vinci. A királytó| azt a kastélyt kapta, amelyben a király

született és gyerekkorát töltötte. Ezt a kastélyt ma a Microsoft birtokolja,benne az

eredeti bútorok mellett a megfejtett ván|atok a|apjétn készített maketteket mutatjrák

be.

Kastélv Dolgozőaszta|

Fogaskerekek Bicikli Középkori tank

A felirat hevenyészettforditása: Te, aki tanulsz, tanulj matematikát, és ne
alkoss semmit fundamenfum nélkül.

A,,lrángoló gótika'' egyik csodája, a kápoln4 amelyben a lrángész ftildi
maradviínyai nyugszanak.



Lelkes Mik|ós Zsolt: Senkik harca

Ez a nap is teljesen szokviínyosnak indult, mrír ha, Budapest közlekedési káosát,
túlzsúfoltságát, idegességét meg lehetne szokni. Allandó jrírműdugók' mindenki
ingerült. Most kiilönosen bosszantó volt a helyzet, mivel a metróalagutak egyes
szakaszait átalakítasi munkálatok miatt lezár1Ík. Lassan haladtak e munkiílatok, a
felszíni közlekedés egyre embertelenebb lett, amihez a nyári forróság is ugyancsak
hozzájérult. Kríromkodtak az autósok, a busz- és villamosvezetők. Már, persze' azok,
akiknek még volt erejük a cifra szavakhoz.
Én is szenvedtem a melegtől, kellemetlen köztekedési gondolatoktól, izzadtart
szálltam fe| azúj típusú villamosra. Tágas, könnyí felsállni rá, mert azajtőV,aál nincs
lépcsője, csendes, ülései kényelmesek. Visszavettem valamit az előbbi
morgolódásból, de hamarosan kidenílt: tul korián. A villamos egyetlen, ám végzetes
hibája megmutatkozk, mihelyt elindul: lassú!
A régi, elavulurak kikiáltott villamosszerelvények zajosak ugyan' de gyorsak. Most is
tryy váglattak a másik sínpráron, mint fii'g" áuzsiai vadlovak, ezze| szemben a mi új
közlekedési eszköziink lassan andalgott, mint kövér, tulterhelt szarrtár, pedig szó sem
volt tulterhelésről. E robbanásig foszült légkörben lépett színre a budapesti
közlekedési drámák, komédiák legnépszerűtlenebb szereplője: a BKV.ellenőr. Ketten
szoktak jönni, hogy egymást erősítsék, és végsziikségben rendőrt hívjanak.
Érthetetlen, hogy most miért jött egyedül. Talán a BKV is ''leépít''? A magas, borostás
arcú, ereje teljében levő fiatalember komolyan vette feladatát, és magabiztos volt,
mert háta mögött érezte a hatalmat. Mar oda is lépett á|dozatáútoz, egy flata| lrínyhoz.
''Jegyeket, bérleteket!'' - vetette oda fiilényesen' ellentmondást nem hirő hangon.
A lány közelében ülő, hetven év körüli öregúr' nem kedve|te ezt a hangnemet, úgy
vélte, némi illemre kell oktatnia az ellenőrt:
- Mondja hozzá,hogy kérem! Így sokkal udvariasabb!
Az ellenőr ingerülten visszavágott:
- Maga ne szóljon bele, jó?! fuiljön' hogy ingyen utazhat!
- Még jó hogy! Egy becsületesen ledolgozott élet után még szép! - vette fel a
kpszbriit az oregur.
- Ebbe most ne menjünk bele! Nem tartozik ide... - válaszolt a vércsetekintetű
fiatalember, és továbbment. Elsősorban fiatalokra vadászott, de egyelőre sikertelenül.
Mindenkinek volt j"gy", vagy bérlete. Ám rrirteten ideálisnak hÍnő zsiíkmiírryra akadt,
egy jólö|tózőtt, 40 év köriili ferfi személyében, aki otthon felejtette bérletét.
Diadalmasan okÍatta ki:
- Kap egy csekket, pár napon belül be kell mutatnia bérletét az Akácfa utcai BKv
épületben, így csekélyebb |esz a biintetés.
A kioktatas után a jegyellenőrzés fiatal fudósa megkönnyebbült. Ez a nap sem telt el
hiába, fent látni fogiák ő dolgozik! Arcára kiült a mosoly, ami kisgyermekeknél
tapasáalható olykor, ha végerteka bilizéssel. Ör<ime azonban nem tartott sokáig. Egy
középkoru, kövér asszony' akitől a jegyetkértg megsző|a|t:
- Ne ellenőrizri tessenek, hanem szewezzék meg a közlekedést! Már negyedszer
kellett átszállnom a szervezetlenség miatt! Maga is csak feltart engem!
Az e||enőr erőt gyűjtöt| mély |élegzetet vett, közben kigondolta az á|ta|a frapprínsnak
hitt válasz:



- Nézze,hol él maga,asszonyom?l Ez egy nagy város, óriási a forgalom. Most újítják

fe1 a metrót. Sok minden épül, . és hát a fejlesztésnak ára van! Ha kész lesz a négyes

metró, majd javul a közlekedés.
A középkoru nő gúnyosan megjegyezte:
- Épil, persze! Már régen kész lehetne, de folyton csak ígérgetnek!
Az ellenőr arca elvörösödött:
- Ne nekem mondja, asszonyom! Nem én képviselem a városvezetést| Maga csak el
akarja terelni figyelmem a lényegről, arról, hogy NINCS JEGYE! Azt híszi, hogy
nem látom?!
- ...de van! - fortyant fel a hölgy.
- Akkor mutassa meg! - mordultrá azellenőr.
. Tessék!
Az ellenőr továbbment, már nem foglalkozott vele. Kínkeservesen eldadogta egy
csinos külföldi lrínykának angolul, hogy miként juthat el a Kossuth térre. A lrínynak
nem volt j"gye, így, csinosság ide, csinosság oda, hivatali kötelességéhez híven
megbüntette. A lány nem vette szívére a helyszíni bírságot, látszott, hogy vastag
pénztárcája kibírna ennél sokkal nagyobb érvágast is. Hja, Európai Unió ide, Európai
Unió oda, nem mindenki él ugyanabban az Európában, ha ftildrajzi|ag és jogilag ott é1
is!
Az ellenőr most már elégedett volt. Két zsákmány egy villamoson! Most már vidáman
kötekedővé vá|t. Hús helyett most inkább trófeát akart gyiijteni. Rá is akadt egy
''bamba szaryasra''. Gyenge testalkafu, 17 év körÍili, fekete napszemüVeges' kócos fiú
ült a villamos végében. Falusi gyerek volt, áfutazőban, nem volt j"gy.. Kínos helyzet!
Mindenki felfigyelt a dologra. Az emberek szeretik a ''gladiátor.viadalokat'', akárcsak
a régi rómaiak. Ez kell a népnek! Ha mar kenyér nincs, legalább cirkusz legyen.
Néhányan titokban abban reménykedtek, hogy tettlegességre is sor kerül. Nem is
látszott alaptalannak e remény, mert a fiú keményebbnek bizonyult, mint az ellenőr
hitte. Igazi kis |ázadő hippit fogott ki, aki haragban van aZ őt semmibe vevő
társadalommal, és most picikét törleszteni akart. Nem volt hajlandó sem a bírságot
ftzetni, Sem személyi igazo|ványát felmutatni, sem adatait bediktálni /utóbbiak
egyébként is hamisak lehetneV. Talrín hajléktalan a kis kófic? Utóbbi esetben az
ellenőr nem tehetne semmit, legfeljebb |eszá||íthatná, - de nem néz ki
hajléktalannak!
- Ugysem tudsz |eszá||ítari a villamosról, hiába van náci karszalagod!
szémtelenkedett a fiú.
- Ide figyelj, te szitakötő-fejű f...! Nem szégyelled magad, hogy amíg mások ftzetnek,
te bliccelsz?! - próbálta megszégyeníteni ót az ellenőr. A fiú azonbanvisszavágott:
- ...és te nem szégye|Ied magad, hogy itt szadizol mindenkit?! És ne sértegess engem'
mert panasztteszek! Keress magadnak becsületes munkát!
Az ellenőr rendőrt hívhatott volna, de valamílyen okból mégsem ezt telte, hanem
emelt hangon az utasok felé fordult:
- Látják, emberek?! Ilyenek miatt, mint ez is, vannak a bajok! Egyesek csak
bliccelnek, ezért veszteséges a BKV! És sokan vannak ilyenek. Maguk péttzétt
utazlrtak, ő ingyen!
Az utasok csak némán nének maguk elé. Nem akartak beleavatko ni a vitába.
Mindenkinek megvolt a maga gondja. A fiú sem szólt vissza. Az ellenőr úgy érezte:



felülkerekedett. Am éreztehi akarta: ő a Főnök a tömegközlekedés világában. A
következő megállón ál rásző|t a fiúra :
. Szállj le, hülyegyerek!
A fiú ''é*á.', ótlé*ezes nélkiil lesállt. Az adőfizetők pénzén méregdnígárr vásárolt
új, mégis betegesen vánszorgó villamos továbbment. Kitekintettem az ablakon. A
jegyeket, gondoltam, tényleg ellenőrizrri kell, de nem kellene megállni e
jegyellenőrzés szintjén, a bajok nem csak itt, legalul vannak' sőt, az igazi bajok
elsősorban nem itt, hanem feljebb' sokkal feljebb! A fiú alakja egyre trívolodott, de a
problérnak, kis honi világunkban is, úgy éreztem, egyre inkább közelednek.



Disznóölés II.

A vér felfogása utlín kihúztrák a kocát aÍÍ?L a helyre, ahol pörzsölni akarták.
Yízze| lelocsolüík, de csak annyira, hogy a szorekőzÉ, menjen egy csepp víz.Ez
utiín régen szalmával borították le a koca testét, majd a szalmát meggyujtottrík.
Ma gásrzsölővel végzk ezt a feladatot. Ezt. azért végzlk, hogy a dismó szóre
leégien, vagyis kiforduljon a bőréből. Közben van két-három húsoló kaparó,
azza| híJzzák, kaparak |e a szórt. Ha miír a bőre, szép sötétpiros és a körmöket
könnyen le lehet húmi, akkor jó munkát végetrek. Erután jő| lemossák,
lekefélik erős gyökérkefevel, majd hastokra emelik a kocát. Bonüás előtt még
két-hrírom vödör vizz-e| leöblítik, majd bontják. Elősztir a fejet távolítjrík el, amit
egy nagy vizze| telt dézsába tesznek, hogy avértjól kiszÍvja a hideg víz. Majd a
négy sonka kikerítése következik. Majd a gerinc mellett hossában egy hosszú
vágással a szalonnának való zsírt fejtik le szépen. S ezeket a gí3zó|gő meleg
húsokat egy hatalma foliával letakart asztaka helyezik hűlni, amit egy nagy
asztalterítővel takarnak le, hogy a húst lehető leghigiénikusabban lehessen
ideiglenesen tírolni. Nálunk a zsírsza|onnrának ktilön nagy fateknő volt. Uüána a
tarját fejtik le /Vállpecsenyének mondjuk / ebből mindjrírt megy a tepsibe a
pecsenye sütni. Majd a gerinc lkarmonádli/ jobb és bal oldalráról kicsit megfejtve
a karajhúst egyben Lehűzzák /fehérpecsenye/. Nyaktól a vastagrésze a
hosszúkaraj folytaüísa, a vékony része pedig a rövid karaj. Majd a gerinccsont
belső részében van a tüskepecsenye lha jől tudom ez a vesepecsenye/ ezt"
kolbászhússal meg szokfuk tölteni. Ha a nepúját ldagadőt/ a fiistölni való
szalonnán, akkor azt is megtöltjük. Most jön a bontás nehezebb része. A
gerinccsontot míndkét oldalán jó éles bárd segítségével egészen a farktőig
felvágiuk, a gerincet kiemeljiik, ez nagyon nehéz, hogy belet ne sértsen, pláne
mikor a végbé|, körtilvágjuk ki. Mikor ez is megtörtént, abordát szetfeszítik és
az összes belső részet a kocrának bélmosó teknőbe, .ukj.ík. A tüdő hideg vizze|
telt edénybe megy' a vtz bent maradt vért kiszívja és szép rőzsaszinlesz így
megy az üstbe, az abáLőba (kövedőbe). Ebből lesz majd a préssabrak való
s?ívvel, nyelwel, bőrkével, sovány hússal, a fej szstltágása után a fejcsonttal,
amiből előtte a velőt kivették. A vesék tisrtítás utín szinténvízbe kerülnek. A
májból kenőmájas és reszelt máj készül. A vékonybelet, gyomrot, katát
megtisztítjrík, ami hosszú és bonyolult feladat, azt. nem részletezem, sót az
egészben a|egbílzösebb is. Ezt ateendőt aház asszonya szokta végenti,vagy ha
ő nem érthozzá' valakinek lett szólva, aki precizen meg fudta csinálni. Teltát a
bontószéken már csak az oldalasokat kellett még kikészíteni, ahájzsttt lefejteni,
ahasaszalonnát hosszában felvagdalni (tablakba), ami később a fiistre megy, de
előbb a sőzőba.
|gy u koca szét volt szedve. Utína a bontószéket forró vizze|,majd hideggel jól
lemostuk, hogy tiszta legyen.
Folytatom, Edit



Unokasarok

Kicsi Petra nagyon figyetmes. Flóra névnapja alkalmából Vidám Parkba
vittÍik mindkettőjüket. A kis Vidám Park egyszeru játékaira miír csak némi
unszolással, a húga tiímogaüísiíra ült fel. Annál jobban é|veztea kis dodz.semet, ahol
egy nagyobb fiú szerette volna lökdösni a két csöppségünket, de Pen.a mindig
gyorsabban ismerte fel a be|yzetet és ő lökte oldalba a naryobb fiút, aki
elszontyolodva távozott. De a csúcs a trambulin volt. Mindkét kicsi fe|kéredzkedett
a trambul|nÍa (zálrőjelben el kell mondani, hory kezdetben Flórát nem merttik
odaengedni, aki ugyan szomorúan, de aranyosan' nyafogrís nélkül tudomiísul vette
ezt, aztán amikor miár lógott a gumikötélen, olyan fegyelmezett vol! hogy alig
ugrált.) Bezzeg Petra majdnem csúcsot döntött a gumiasztalon. Amikor lesálltak,
odasúgta Nagypapának: ,Nem mertem szaltőt ugrani, nehogy megijesszem a
nagymamát!''

Zo|i fiammal beszélgetek, egyszer csak leteszi a telefont, azt mondja' ki kel|
mennem az udvarra rendet csinálnom. Amikor visszajött, azt mondj a: Zo|ikaelverte
Ferkót' aki idősebb ná|4 mert megkergette Katikát. Hiába' ilyen egy jó báty! A
húgát csak neki szabadverni. Katika nagyon szereti Kalácskát. Folyton puszilgatja.
Néha attól félünk, hogy agyonnyalja.

Egy alkalommal Peti papa elkísérte őket a Nagytétényi Kastélymúzeumba.
Kiskatinak nagyon tetszett, hiábu |ány az |ány, Zo|ka viszont unatkozoff. Amikor
kijöttiink, a szülők Zo|tkáva| a Duna.partra mentek, Peti papa Katikával a
játszőténe. ott a babaszobában _ abová Katika is be akart menni _ miír tilt egy
kislány az édesanyjával. Peti papa Katikát arra biztatta hogy mutatkozzék be.
Katika sejtelmes mosollyal odafordult a kislrínyh oz és azt mondta: ,'Bolka varyok.,,
A gyerekek hamar összemelegedtek, és egy harmadik kisfiúval kergették Peti papát,
szegény ,,sárkifoiyt''. Közben megérkezett Zo|ku aki se szo, se beszéd elindult Peti
papát a kezéné| hűrya Budafok felé. Gyerünk Gitta mamához! o majd ad nekem
horgászzsinórt és kukoricát! Felismenre a be|yzet tarthatatlans ágá| Petipapa meg
akarta győzni, hogy Gitta mamánál se horgászzsinór, se kukorica nincs. Zo|tka őt
évének teljes hatarozottságátval kijelentette: Az nem
megoldja. osszeköttizi a sprírgrákat.

bai. Gitta mama mqtd



Humor

.A skót a sapkiísnál hosszan válogat. A sapkas végüt megkérdi: Mit
keres uram? - Egy ugyanolyan sapkát szeietnék, mnt 

" 
.egi. Sajnos

nincsen, én csak ötven éve, nyitottam az úz]etet.

A skót válogat a halboltban. A boltos megkérdi: Mit parÍurcsol uram?
P*9k a szép nagy halnak vágtra le a fejét És a farkát, u to'"p"uol
kérek 10 dekát.

Egy öreg néni meg]<ér egy gyereket Légy szíves, kísérj át a tútsó
oldalra. _ ott tetszik lakni? Nem, de ha {et,,egy piros Éocslt, vezess
oda, ott parkol az autóm.

Mi a fasírt többes száma? A flík sírtak.

Két rendőr beszélget An,hiszem be fogok kertilni a rekordok
könyvébe: Kaptam egy játékot, rá van ín,a:Kettőtő| öt évig és
képzeld, nekem három hónap alattsikerÍilt.

Miért eszik a néger a moziban.fehér csokit? _ Nehory az ujiríba
harapjon.

A tudós a felesége sziiletésnapján: Ma valami egész különlegeset
kapsz: Felfedeáem ery vírust és azt rő|adneveztem e|.

, A pap és a buszvezeto felkerül a mennyorságba. A soffirt rögücn
beengedik, a papnak azt mondjrík, v,arjón. Á pap mé|tx|ankodih mire
Szent Péter azt mondja: amikor te a templombá predikáttril mindenki
aludt, de amikor a soÍiór vezetett,mindenki imadkozotr.

Gyónás közben a pap megkérdi egy öreg bácsitól: mondja'amikor
ezeket elkövette' nem szs|attmeg a lelkiismerete? _ Beszelhetetr az
kérem, sajnos naryot hat|ó v4ryok.


