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Nagypapaelment.....

2006.augusztus27-revirradó vasárnapéjjel'4.I5kor NagypapaelmentNagymamaután.
Szombat délutánolvasgattaa frissen osszeállított
Családi Szót. AZt mondta, már csak ez szerez
örömet neki.
Legyen Nagyp apa emlékénekszentelve ez a
Családi Szó.

.1/2.sz.
me||ék|et

Esti beszélgetés
Már sötétedik,osonaz alkorryest
Benyitok hozzád,szobádbaátmegyek,
Mert úgyfaj bennema mondottszó éhe,
Szükségemvan ery kis beszélgetésre.
arza|ki nincsen
Hogyan beszélgessek
Éscsak az emléketartmégbilincsen.
Csak az em|ékél.Valamikor régvolt,
Akkor is ilyen rózsas volt az égbo|t.
ifiúbarnalány,
Volt ery hosszúhajú'
Az utolsó sugár játszottméghajrín'
Aranyra festetteaz elbújónap
Mikor ülfúnkaz öreg diófa alatt.
Megbabonázvabámultukaz estet,
A csillagokis lassanmegielentek,
Bennünketnémánmosolyogvanéztek
A szemében
mégfenyesebbekégtek.
Már nem is fudom,tavasz,ta|ánnyéLÍ
volt
Ésszívünkbenforró szerelemlangolt.
Csak az em|ékeélannakaz estnek
Ésery emlékkelhoryan beszélgessek?
A lány feketePof, vele nem lehet,
Kint is feketeéssiitétmar az est,
Lehajtoma fejem,némánkimeryek.
L.M.s.

200ó.08.

MiklóS utca
Mátyásfoldcinvan arégiMiklós utca,
Múltkot arrajártamésmegnéztemújra.
Űgy megvá|tozott,máslett, a SZememnézi,
Az utcábancsak azutcatáblarégi..
Volt régenegy ház ésbenneegy barna|őny,
Amikor engem várt, kinézettablakan.
Ahazat a háborubanbomba érte
Ésosszedőlt,sajnálom,mert kárvolt érte.
Aház helyett újéptilt,nincs mánbarna |ány,
Néhaúgytűnik, hogy csak álom volt ta|án.
Allt egy dióf4 alattakorhadtapad,
Mi azon ültiink fenyes csillagok alatt.
Kidőlt a diőf4 nincsenmár meg apad,
Nem ül senki rajtacsillagok alatt.
A barnalány ésaz összedőItházhelyett
Záport zűditanaka sötét fellegek.
Nincsenek csillagok, fek eteaz égbolt,
Miért múlik el minden, mi egykor szépvolt?
L.M.s.
2006.08.

A Szilas-parton
Egy kis dombonültÍinka Szilas.partoru
NémannéztÍilq
hogy lassanjön az alkony.
M éssarkábanmár gytÍlta szrirkeség,
Nem szoltunk,némiín
fogÍukegyrnrískezét
fehérfelhők bolyongtak
|z, égenmég
Es álmodoztunk,olyan szépekvoltak.
Nyríri|Iatatárasztottáka kertek,
Csak azt ereztem,mennyireszeretlek.
Ütrrint<.
Feltiintek az első csillagotq
Nem is tudtam,milyen boldog vagyok.
Hol az anap? Többénemkerül elő,
EltÍintetterégena falánk idő.
Egyszer volt régen,Istenem,de szépvolt"
Most is stit a nap ésragyogu ég$olt.
Fehérfelhők bolyongaÍlakaz égen,
Ilyenek voltak' de miísokegészen.
L.M.s.
2406.07.

Kék ég
A fákon terpeszkedőzöld levelek
EltakaÍjakelőlem a kékeget.
KozottÍikitt-ott látható a kékség,
A diadalmasanragyogó kékég.
Gyermekkoromban hiffem, ha meghalok,
Ott fogadnak majd a szfunyasangyalok.
Ma mar tudom' hogy a kékségnsm u ég,
Csak avéglelenbenyuló messzeség.
Ha meghalunlq nem jufunk fel a kékbe,
Betakar majd a ftild fekete mélye
Es nem marad más betőlÍinkcsak a por'
Mely szétszóridik egyszer valahol.
A szélfelkapja éseljátszik vele,
Viszi magáva|, ta\ánu égfele
Es közömbösen nézia kék azi$,
A felvert por a ftildre visszahull.
L.M.s.

2006.a6.

Emlékek
Az asrtalonpapírésírószerek
Veltik jeryzem a kopottemlékekel
lassanaz évek'
Amit megfaragÍak
de mégtsszepek
Színtiketvesztették,
Es nem vetemoda őket a nincsnelq
FéltveőÍfrm őket, mint dnágakincsel
KöZöttÍik lapul ery édesbarna|ány,
Ki mellettemá||taz oltríroldalrín.
ünnep,
Mikor vele éltemmíndennap
Ki karjábanringattagyennekünket.
Gyermekeinket,sorbanmind a hármat'
Kiket ajándékbaadtunka rirának.
A lany elmentésmagamramaradtam,
Az tinnephplyettmár fcl<stenap van'
Romok maradtakcsak a régenmúltból,
Mint drágaékszertnézhetemmeg újból
Ésnem hagyorrr'hogy taka-rjákaz évehg
Velem marádnakameddigcsak élek
Ésfelidézemmcgoso
d,alvai$ra.
Arutflnmílesz? Hol yaÍl'aki tucÍja!
'a

LJvÍ.s.

zw6.0?I
I

MeggyfaviÉgo!
A meggrfiíkfehérvirágba boru|tak,
Elnézeméslátom benniika múltat.
Képetmutatralqamely olyan rég|,
Más nem |á,tjucsak azénszívemnézj.
Vinigos megryfak koztpiros nrhában
AlIt eryszer egy lríny,álmodtam,vagy láttam.
Közöttíik ái|t"az ajka rárn mosolygott
Ésénéteztnm,boldog
vagyolq boldog
Most újralátom azt az édesmoso|5rt,
Eletemnekeryik legszebbpsrce volt.
Meggrfaviragol.' csodásfehérözön"
Mutattátokúj'q ne}Íekköszönöm..
Meddíg
Megsziilettíinlqéliinkésmajd meghalunk'
Á|szunk' ébrediinlqtfl|ánmamégvag5runk.
Csak aá nemfudia senki mikor lesz a il&P,
Amikor a fonál eryszer elszakad.
Csak eryediil aha|áúra
Ítélteh
Csak ők fudhatj&kazt.,
hogt meddigélnek
Mi nemfudhadukazt,távol,vagy köze|"
Amikor a hóhérmajdértiinkjön el.
Biztos, hory jörl feleslegesvárni,
De minek kell tudni,ne léeykíviírrcsi.
L.Ms.
200ó.06.

orgonák
Virágozrak lila orgonaágak.
Te is úry szerettedaz orgonákat.
Felémhajlik a lila orgonaiíg,
En mélyenbeszívomédesillatrít.
Az illat a régmúltathor.za
felém,
Az orgonát<kőztsétáltunk,
te meg enOlyan fiatalok voltunk,boldogok,
lgy"tt élveztÍikaz édesillatot.
tJjra virágo zrrakorgonavirágok,
Meg!átogatnakaz egykori álrnok'
Szépbarnahajadonmegcsillanta nap'
Nem az orgonál<at,
téged|áttalak.
Az illatolq álmok mar messzeszítttalq
Eltiintelq maradthelyettÍika bánat.
Egy virágos ágat megérintkezem,
Beszívomaz illatot ésemlékezemo
A viragos ágat urnádhozteszem.
L.M.s.

2006.a5_

Sarga alkonyat
Ezena melegéssárguló alkonyon
A lomhaest lassúléptekkeloson.
Az égvilágos,nem is sötétülmég,
Reám tör a magiíny,M e5Yedüllét.
Volt ery barna|ány,a társam'asszonYoffi,
Ótidézem fel e sárgaalkonyon.
Aki elhagyott,meghalt elégettélq
Ery fehérurnábatettékdragatestéL
Egyszer volt régenésazóta nincserr'
Már csak emlékeVan' aztartbilincsen.
Ha|á|átnemfudjafelfognieszem'
Azota nemvagyok,pusztán|étezrm.
Azértvagyok,hogy néhafe|idézzek,
Lassanfakuló, néhányrégiképet.
Mikor ott tiltÍinka diófa a|att"
Hosszúbarnahajánmegcsillanta nap.
olyan volt, mint egy ünnep,
Vagy emlékezem,
A karjábanringattaryeÍmekünket.
Yagyjóval tiúaz elfutottéveken
Kint ÍiltÍink
a kertben,de már éltesen.
Az é|etnemáll mindig rohantovább,
Ésérkercikerltek mráraz unokák.
.lzzott
a béke,
Szívtinkbencsendesen
Majd elment,azőtamindennekvége.
E képekettaJőszívernbezátom,
Letiint a nap' a siírgaláthatiíron.
2446.47.

L.M.s.

A fiilesbagoly
Egy fiilesbagoly a szívem szegény,
Felsze gzilk,leveszik, újra a szogén.
vele vége,
A vérnek,ttizességnek
Minde zek delejeznek, ezeketdicsérve.
Irta: GuillaumeAppolinaire
Franciábólfordította:L.M.s.
2006.08.

Apáva
Ez a madára farkátkiterjeszti,
Földön vonszo|ja szárnya toIIáú,
Y?su1"mégjobban''.bbé teszi,,
Végiil megÍalenjasajátmagat.
trta: GuillaumeAppolinaire
Franciából fordítclt:rr:
t.M. s.
2006.08.

Teknősbéka
Te mágikustrák.Ő orutett
Ujjaimonmegszőla|a lfua.

Az á|Iatoka hangranem vetnek ügyet,
Teknő sbékámra, da|uÍnra.
Irta: GuillaumeAppolinaire
Franciából fordította:L.M. s.
2006.08.

Füves pá|ya
|m gyüimölcsök, virágok, ágak, levelek
Es azután az önért dobogó szívem.
Ne tépjékdarabokrae fehérkezek
legyen.
A két szépSzemeédesajrándék
Megérkeztemmegint rózsákkal rakottan,
Kora hajnali szé|hiítrittehomlokom.
A fáradtságomat lábaelé raktam,
Belül drn;gufrissítőálmot álmodom.
Ifiúkeblénhagyja bolyongani fejem,
Utolsó csókjaitól mégminden hangos;
Engedje békiilni a vihart csendesen!
Hadd aludjak egy kicsit, csak pihenjenmost.
Irta:Paul Verlaine
Franciábó|fordította:
L.M.s.
2006.07.

Gyászének
Herceg,egYhalandó véresúlyos,mint a tenger,
egy nap megktizdök e keseriiszerelemmel.
Mint ery folyó, mely megfordulésvisszatér,
rá emlékezem,
lankadok'fonasomhozér.
Ez a ryenneki szív,mely idegentestbenYer,
bennemmilyen anryalt,Y&{! démontcserélife|?
Csókolq boldogság szerelem,mik meg nemhalnah
régtgyennekkorom,lakhelY€ffi, merrevannak?
Véremrőzsátjarejtettistennekillatoa
felöltöm vétkeiméseryedül haladok.
Szédtiletben,
éjjel' elhagyvafegyvereiq
a lélekcsendbenitta kudarcát könnyeit.
Szerelmemperemnélkülivilágba fulladt'
elf;íradtéstisztaember,ki elaludhat.
Ereimnekútján haladokhallgatagoil,
a szellő neszeésez a forrrása dalom.
Irta: CharlesBertÍn
Franciából fordította:LJVí.s.
2446.07,

A céllal szemben
Iárká|tamcélnélktilíde- odq
Megpihenninemakartamsoha
Es az utamonnem látszotta vég.
Mindig csakkörben, mígvégreláttam'
Hogy elfáradokaz utaásban.
Létemmindennapjafordulatmég.
A célellen megyekcsak habozóru
Mert tudom,hogy mindegyikutamon
Átt a ha|á|ésnyujtja akezét.

Ejjel
A ryertyflmatmár eloltottam;
Nyitott ablakonaz q ánad,
Hagyja, hogy baráúj
ává mostan
Es testvérévé
vá|jak.
Mind a kettőnkethonvágy gyotor,
Sejtelmesálmokatmenesztve
múltidőkről
|úgvabeszélrink
Es apai házr.őLmessze.
lrta:Hermann Hesse
Németbőlfordítotüa:L.M.s.

Boldogság
Amíg a boldogságotkergeted'
A boldogságra nem vagy érettmég'
Minden kedvesebb lenne a tiéd.
Míg panaszkodsz ra" ami elveszett
Célod van ezértnyugtalankodol,
Nem tudod, hogy a békehol honol.
Ha minden vágyad előbb elveted
Nincs célodtöbbE nenl ismerszvágyat
Nem nevezed t<ibbé
miír boldogságnak.
Majd nyújtj'ákneked a megttirténtek
Nem szívből ttibbé,nyugszk a lélek.
Írta:HermannHesse
Németbőlfordítotüa:
L.M.s.
2AA6-06.

Feketeerdő
Szépenfutó furcsadombok,
Fényesrétek,sötétheryek,
Vörös sziklák, barnaszurdok
Virulnak a fenyvesfelett.
Azokon tul ery toronyvan,
A jámborok mámorosak,
Keveredneka viharban,
Firyelhetemórák hosszat.
Megfog majd akárery beszéd
É3reqbana kéményben,
A napokraemlékezés,
Egykor itthonvoltamrégen.
Itt a tavol |ásy ésnemes,
Ko szorúzva fenyvesekkel,
Boldogabbésdúsabb
heryek,
Nekem csillog ryennekszemmel.
Irta: Hermann Hesse
Németbőlfordította:L.M.s.
2006.07.

Boldogság
Amíg a boldogságotkergeted,
A boldogságranem vagy érettmég'
Minden kedvesebb lenne a tiéd.
Míg panaszkodsz rq affIi elveszett
Célod van ezértnyugtalankodol,
Nem tudod, hogy a békehol honol.
Ha minden vágyad előbb elveted'
Nincs célodtöbbE nenl ismerszvágyat
Nem nevezed t<ibbé
már boldogságnak.
Majd nÉjtják neked a megtörténtek
Nem szívből tobbé,nyugszk a lélek.
Írta:HermannHesse
Németbő|fordítotüa:
L.M.s.
2006.06.

Tavasziéj
A szélbent a gesztenyefáhan
Tollai köZt kinyúlva szunnyad,
Csúcsostetejérőlcsrngatlagyan
Alkonyatot ésholdsugarat.
Hidegen Susogminden forrás,
A beszédüktisszekeverve'
Attzőrai harangozás
Késziilődik már az ürrtepre.
A kertekben némultarra fták
Szunnyadoznak a holdsütésben'
Koronáj ukon zizegnek át
Lélegzetük álmukban mélyen.
Kezemből tétovarrleteszem
Hegedúmet,amelyenj átszolq
Szétrré
zek &ívoliÍtildeken,
Hallgatok ésvtíromaz áLmoL
Írta:HermannHesse
NémetbőlfordÍtotta:
L.M.s.
2006.a6.

. Lelkes Miklós

Túlpart
Atáj üvegsebéből
piros ragyogott:alkony.
A testitt volt. A lélek
egy láthatatlanparton?
Piros visszfenyesparton,
hol alkonyok mesélnek
Anyag öléből' s békét,
mosolytdajkál a lélek?
Mindig e ptartravágytam,
de hiába kerestem.
Vér,bánatfelpiroslik
szívjajdítósebekben.
Mindig e partravágytam,
nyugodt.pirosú
égre,
melybencsillag-ígéret
a lelkek menedéke.
Ma sejtem,búsansejtem:
nincs is Túlpart,csak árnyak,
S egy kegyetlensötétben
elpusztul aYarázs|at,
Kézfogás,Jóság, Szépség,
születni vágyő Béke,
s csillag-ígérő
esténka Lélekmenedéke.

Gyöngthold únyá r lSzeÍrtendre/
Gyongyholdúnyar.Kékhomlolruvadon.
Itt fiibeÍLfiábanorvossitgvagyon?
BogrfonyiszéI.Cintányernry felett
a Csizmáskandurmuttbalépegel
Bohóc boldogsíg.Hany b4iusz,szaka|l!
Habos a fold. o, te nyrfuvégi
nyiír!
Térdelö erdök sötetje alatt
hová usztatodgyöngy holdjaidat?
F{aminden mulg a csendis fekete.
Emlékkétex;zrézszíntíicsökzene.
Levéllevélbeolvad' fub;aág.
vámalL bevámak csillag.ejszakiák.
Vak lárnpaü1le, fenytelor remény.
Cst'pp egértiáncolujiaim hegyén.
A bajszahős.Az orr4 hej, de fenn!
Piroskabnjáthozzáképze|em.
Lelkes Miklós
Iúírpátaljacsillaga
Brírho|is élsz"egyszererrea tajra
Utazzel: szépség.dús'
s titkok bazája
Mas itt a hol{ mint mrisutt'énekéberr
banatis bájos, gyöngyrutrasreményben'
s hajnalokbanpiros lovak söÉnye
lá.''tgolszínta mégbobiskoló égre,
s búcsuzócsillag csótrpillanata
dribbentszívet:a Vilríg Csillaga!
Ilyen tajateddig sehol sem láttaÍn.
Folyók tobzódnaksziviírviárry.csodrákbarr'
ezüst zerrgéstadnaka hegysötétnek,
fenyőkben mélység
es magassfu:lélek
Ktikinos ftld! AkrírcsakCsíllagribar1
nyrrgalmábanis elsállni készszarnyvan.
Arany tticskÓk szórnak szilaát aréten:
Szepség-tiizg}'uljon alkonyi mesékben
!
Az estékillatbarr'sziromkehelÉen"

s in emöer helyetteltfuödö csendben
mririségenavilág.jet ma$a:
I(tr'pfialja fenségesCsillaga
Tavaszkore üij mégszebb,mint a nyiffian:
htrártalanbanvirráglobogris
varr,
fi'' f4 botor' újultkristályu enek
mutaterdöt, rétet,felhtit Egészet,kis étszerckffil összeátlaz Ékszer'
s messzeséget
koroniiz Messzeseggel.
S ösze oly szép,mígpirosatkeverget
s bamrátzoldjébeballagó hegyeknek!
Majd saga fiittyent jön frgtinyos esö'
s kt'd' a csúcsokközt funáneltekergö'
sztÍkénlóg vízbekis törpék szhkrátla
s a Felejtésemlékezika Nyrirra
Milyen tele? Az Elmúüás- fehéren,
hanry kisüt a fényben
szepségtisztáB|"
Alszik a rnedvebrummosbarnalénye;
s n.velvén
miílnaszemálomédessége.
Azé ily álolm,kit csak éÍzgtélteL
csak szín,csak szél,csak fel nernismeÉélet
Az esz hiú,de a wÍvolykor kérdi:
nemjobb wupiárrcsak érzetekben
élni?
xn a*.is |ráttam:
hanyanmeg sem.ér.tik
se törtenetÍikelejét,se végi.t
az eddigit!Múltjuk.Igazd adnak
gógtis Ütfffunalqbutítottmagyarnak.
Gyóryíts sebet'sqígóemberilelket'
Líthatatl'mVariízslat!Ésszere|med
mutassafelszívekneka Csodát:
Megirtes, 'Békeközös Csillryát!
Le|kes Mft|ós
Erdei esend
Át a fenyösöÍéten
madmszállt ftttyt homtt

A szivnek csendkiáltott.
Kir{ltott,hallgatott.
Mentema kéküen"zöldbanÖtettalom-haziim.
Manorírny.alr
szaladtalr
az erdő szÍnpadan.
Fenyósor felsötetlett
Ringott a fák alatt
gyanta-ésgombaillat
aranylang-pillanat.
A cseirdrrekszívkiríltott'
s a szívnekcsend fehér:
csatdböl jötttinl<,s a csendbe
volt-létiinkvisszatér.
Felragyogoffa fonas,
s egy konrrycseppszíveÍne'rr.
MaÍ'ók rárnyrín
é&neze#
kereh kívrincsiszeilL
A könnycsepp csillagot szórt"
s véItetitkon: talÍlrn
tlzeniÍIom-hazámnak
ktinnycseppesvolt-hazrfun,
de csak fgnyő sotétlet|
csendfenylett hallgdotf
s nemlétringatottlétet'
anmy plllallrrtoL
Lelkes l}íikkís
Erdei út
Hmkrilyhangperduf gyor$rl berekedElsurrmnak sritétfaerrrbereh
Erdei kútbangy'íkkirályragyog:
zöld tű;2ölel kigyult pillanatot.
Lent barrraszemekésfent égfeher.

osvany.eletfuikkéksernmibeér'
s kialthatunkkút.alagttton
&:
visszrungúalan
a visszlrangosvilág'
Rekedthangiet.e
Ú.ira a hartrríly.
prdiil s az erdö megrerdül vele"
s vele Órvenylik Ösvetry.elsfiink:
szií*flt szemekbőIsmmt.bernegyÍin|r
Yiirjatok, en is semmibemegyek,
elsurranósótet fuemberdr!
Az énruhám is kífosztottidő.
Az sn kezeffiis fmadt"ie'megö.
Har|uílyhalgperdül, gyorsu| berekeú
várjaúokffieg,sötétfaemberek!
Fergő harlralyhang,égfehér
s a kék
krr.ilfogia az elkésettmesét.
Meset,metybennemeddighallgatott:
ö,rzőtt egy láthataúancsil|agot.
s habáÍruhámmostkifosaott idő:
ez acsi||agszívemben
egyrenő.
Lelkes Miklós

Az ERDŐ lncuÉr'yn
A világ, amit tagadón . tudrnrk:
nagymindjárt múltbahajló hajnalunk,
szarrrlapokonmutatók rárnyaés
egyrecsonkább,csalódottabbEgész,
majd hangya-létetégetDélidö'
fényhidakoniruk szitakötő,
remziimmogés,nyílnakálomszemeh
s kékrésekenlepkeltlngátnevet.
Az erdőbena kezdődő sötét
atrogymélytil,szűnik a ldilön ég
s a foldéggel eryesül, fekete
gébenfélelmetesmese.
szépsé
Elmosódnak lapuló levelelg
s a sihajtas is egYrenehezebb'
Elvirágzott csillagrrnlqcsillagom,
s bokor volt-utattaPoga! vakon'
Az erdő legmélyelegigazabb:
a kőben mar csak kényszer-píIlanat'
fatörzs meghorzsol,vérszíviírogat
ruhádon,színétrejti némaság.
vagyok.
Énmr az erdőlegmélyerr
Fold.egen elvinágzottcsillagok
A köben kényszer,hogy gárrcsolnikell.
Kérdésnincs, de a hallgatásfelel.
Az erdőlegmélyelegigazabb'
s legszomorubbankedves:önmagad,
ffunnat az ektriryzottcsillagok'
Álomszembenálomhold fáj' Íagyog'
s értedmit busar érteniletret:
csillagszirom feketepernyelett'
Mégitt vannah s mar eltúnteka fálc
Voltál.e' erdő,voltál.e,vilag?
Lelkes Mik|'ós

Gyerekkori emlékképek
Megígértemapiírnnak,amikor kórhazbanvolt, hog1rha hazajön' meglepemery rövid irással a
CsalrídiSzóba. Ennek az újságnaklelkes _ ténylegLelkes _ olvasója vagrok' amióta olvasrri
fudok. Főleg csomagolópapírrakészített
rajzosváltozatritszeretterrqabhn is a m.isokrol
készítettkarikatúnikat'(Milyen jó, hogy nincseneknosztalgiakiadrÁsohigy a ró|am keszült
rajzokon már nem vihoghata csa|ádi{úsáLga.)
Mellesleg a késátök körmyen nevethefieka
_
markukba róluk nem késziiltekgunyrajzok Bár néha,,öngúnyt''gyakoroltalr.de ezt Easron
keszt5úskézzeÍtették.
Nem tudom ki' hory van vele' de ha ryerekkoromragondolok képek'illatolr' tangutaÍok
villannal- be kusza Összevisszaságbarr.
Sok kellemff, sok zavarbaejtö, ts néhá*ykeltefi&tefl.
A4 hogy vannak kellemes éskellemetlenemlékeim'gondolomnem lepÉe
meg az clvasót.
De mi lapul a ,,z,&vaÍbxeitó''
emlék.dobozban?
l\fivel írybelebonyolódtam ezekk<izülmesélekel rrehányat- idörendi összevissaság$an
Anyai naryszrileimetjót ismertem'mertvelÍinklaktak' nagri (Nanci) volt a családi éttezesek
felelóse' nagyapímrarniir csak 4gybanfekvóbetegkéntemlékszem.Apai nag1.se.üleimmel
viszont ritkán találkoztam,ennekokaról sohasenki se beszeltnekem,peilig nagJíonfirrdalta
kívráncsisíg.Az hittem nem vagyrmkelégelökelőek nekik, eryszer ugyanis ir5r ó éves
korom körüI elvittek az Allatkertbe' arri etőtt a kultlmáttétkezesileckékettellettvennem
műveltebbcsaládtagiaimtól.Ugyanis az állatkerti lrátogat"ás
után ebédreis hitatalos voltam
egy ig.aziétterembe.
Bár ebbenaz időben mindenektó dolog - zrld barack' borsobej'a
fonalt tej ftile stb.-a csemegéimközétartozott,az&terembenlríaasankerestem.melyik ételt
tudnrfunelegínsanelfogyasztani-Ha KiíIrnánnagyepüésStefi nag5ífirama
mé.grrra
is élne'
megmondhatnám'hogy igenísnagyonszeretema rárrtotthust_ ésnem csak a karríllal is
ehetőkrump|ipüreertrajongom.Hozzáke||tennemma is kézze|szeretekenni a legiobban'
bár rrníra csigafogo tlaszrráthatÍftis
elsajátítottam.
Aá.se értettemsolcíig- régenfelnőtt v'olÍammikor apím hosszasunszo|ásomralerfutottaa
'lepletnéhányesalráditítokfól _ anytímmiértnehezteltníjuk.A csaltádbanugvanis
szigoruan
tilos volt a gyerek_ mármíntén_ előtt brírmílyen
pletykavagy felnöttekrek suóló információ
megemlítése.
De engemse kellett felteni;órákat toltottema szetrényben{.!}'az ágy a|at' az
ajtó mögttt bal|gannla.Azáw alattkuloncisenkomforfosvolt -beremdeztem*gti'
fekhelyet takaróval, zseblámpiívalésolvasvahallgatóaam--"által{ában
eredmén3telenül
ileheq hogy a zseblampafenye árult el?
Azok a titkok' ami|crekíváncsi voitam sokíig titkok mara&ak e|öttem' mive| a tÉbonraÍatt
időszakig értekagyikereik' ígyrégennernvoltak beszedtémák
a családban.
_
emlékeim
is
vannak
Stefi
nagy:mamáról
szép
ezek egr reszetermésretesen
az s*"fuhez
kapcsolódik. Náluk sok finom miílnaérettnyáron,amit nriilnalevelekkeldíszítvehozottá{
tigy hogy minden máInaszemkiilön-ktiúÖnu|tazüwgtá|on. Azótase |áttamtr|yansaépen
fe|díszített
tií|ato|yangyorsankiart|ni' Stefi nagymamahíresvo|ta csatri<Ibryr
a
',megrybori{ról''ís.Minden karácsonykor_ lehe! kogy eryébünnepekeais _ ezr.et
koccintottunh ésénkaptambelöle egy kortynyit. Sajnoshalálával egÉtíenrr* keszilfu is a
sírbasállt brírnéhrírry
évigkíserleteztemvele, de sohasemlett o|yanfincm' mkttazövé vo|t

LclkesMik|ós:Utab álmolr' júliusok
Nagy a júliusi hőség de Apám kertesháZanakvas|agtéglafalaimögött hűvösebb van. Aprim
nemrégkerült haza a korhrázbol' Életétrészbena gyógykezelésnekkoszonheti mos! deo
meggyoződésem,korifoitsemcsak annak. Feleségem,Gizíke, va|amint sógorom' becgteveÍ|
Niki, nap mint nap apoltátq etették' itattik" tartották benne a lelket Nagyon is
elgondolkoztató,hogy mennyirehianyzik az átlagosHungmian kóÍfuizakbolaz ryolas' pedie
. ffileg idős betegeket - gyakrancsak a kettő együttmenthetmeg.
Apan valószíniileg nem teljesen vétleÍrkórhazba kerÍiléséberl
Nem cnprfonbetegiogok
''tletegktitelességek'.
vannfi hanem
is. Az'.átlagos beteg'' utóbbiakbol'igy a gyigykeze|ésre
elóírtakból, nem tart be mindent.A betegnekjoga van némittlrelmetlensédteade Aprímezt
g}_akrantulzasba viszi, ingertilten parancsolgat míntha ő lerrne az orosz ciin /perszg a
bolsevik forradalomelőtt/.
Nsm ''átlagos beteg'' viszont szellemi frisseségerrek
örzéséber1hanem 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
klasszikusokénálnem rosszabb költemények. Formailag más versei is ogyes Ínásohezeket
azonbannem sorolnám odaaz előbbiekhez.
Negyedéventemegjelenő, solcszorosítottlapunh a Családi Szó, szinte minden sziimában
taÍta|mazérdekesés értékesírast.Legutóbbí . a 2006 nyanárakiadoü . sámából is
ilyeneknek itélemsógorom Alikil h.iga K. Edit irasait A uPiros penztarcatörtenete",,,Az
eg,yes',őszinte, a múltatközelebb hozó írásolqilyen a ''Disznórilés"is.
,1Jj,, szerző kézkatit"is fellelem Aparn komputsraszra|in.Nincs a|m4 benrrenév' tehat
Anonymus Asszonyka írta Finoman céloz . többek között . arr4 hogy öt igen sértöen
kigunyolták gyermekkorábana Családi Sziban. Anonymuszkázáls4mi tagpr|ris'neÍllsikerti|
neki annyir4 mint III. Béla kirrítynévtelenjegyzőjének.Talránazértis, nrert a|nírmennyire
jegyzó, egyesdolgokatnem eléggé
megegyző.Ha valaki RóIa irónikusanírtva|ahaa Családi
Szóban, az, természetesen,
csak énlehettem,mert öcsém, Péter'úry gondo|oq a lég5mek
sern iÍrtottsoha. Anonymus Asszonykával kapcsolatbanélethűenÍrtmnle a &ótt1ruk.rigyet
/annalq aki nem ismeri: a rámbízottKisasszonykat ne,mvetternki a kisagybóI' és,amikor
ezéfinyafogott, a dróttyúkdróttábát belenyomtama börébe' de nan mnyira ho5l vérezz:en,
utóbbit részint pedagógiai és humarrus okból, reszint krimínalisaikai nyom elkeriilése
céljáboltetterq a Kisasszonyka egyébként
akkoftíjt' szerencsérgmégnem tudottbeszelni
csak nyafognil. Erre gondo|húgomlelkecském?
Yagy esetlega nevgzetesminihal'ügyre?
/tvírásfél
centiméteres,feltve őrzott minihalacskárn fejétlaszopt4 amit a ha|' fejénekhiránya
utáÍLegykedviien vett tudomásul, - no énis erykedvűa1 de mriskent!{ Esetleg valami
gúnyrajzotkészítettemRóla mint Nyifinyafka Kisasszonyrol" kesöbbi elemista konából?
Nos' akkor fudok egykori sérelmértilnyilatkonti, ha konkrétenbtrnutatja a Csa|ri'diSm
kifogrísolt|Íasát.Azt aznnbanle kell szÖgem|em,
bármennyiremeglepö is e kis Hungaryban'
hogy évtizedekke|eze|ottiínísaimérq
ma is viilla|om a felelössegetaznk igazságlreta|mámt"
akar irónnal készultelqakar iróniával.
Apan ezen a vasmnaponjobban van már, de méginkább issze kell szedniemagát' attéÍni
egy ''alkalmasabbft|oziftitra''.A hűvtis öszi idő mégmesszevan, hirgom is felajan|otta'hogy
télre.tavaszraátrrrehethozzájuk' énis felaiailottaÍL Gizikével egyetfuésben,hogy fimt VL

emeletílakásábaru atrol nagy ktinyvtrir is varr' iitvészelhetia hideg id&zakot Most még
azonbanez a hónap csak a julius, éshűvösröl, hidegröl szó sincsen' . qpp€n e|Ienkező|eg.
A meleg miatt nekem ís ''össze kell szednemmagam'', hogy elinduljak e juliusí nyéÍban.
kicsit mérlegretenni utak és almok egykor végte|ennekhítt' de miira szívsqiditóanvéges
vűuÍLt.Azt írorr1hogy '.szívsajdítóan'',
ésez igaz is, de mivel nem elöször csiniálorrr'nagy a
Minden évszaklehangoló miír,de egybenmosolyra is ingerel a
nrtinom e mérlegretevésberr.
felismerés:nincs út,nincs álorr1nincs világ, . csalt a Bizonytalanságlét€zil{. A mátyásfrldi
''Corvin Mátyas Gimnrázium''.nálvisszaemlékezemala a fiatalr4 aki ffifo a|rkoris bölcsebb
volt a felnőttek világiinríl,aki mar akkor |éttta:
mi a fenénekkell egy ginmazistánalgha nem
készül miiszaki prilyárq a miísod-,vw plane magasabbfok|a két vagy többismeretlenes'
gx'oktis egyenlet megoldásának fudomiárrya?A tananyag.halmozásnem tesz jófi" mégaz
irodalom terénse.m.Vizsginő egyetemistadiál{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 négyévutiánmar annyiranem fudnak semmi1 hogy az
. gtelmes embereknek - rigttin jelemé a ktizépiskolaiolr'1aü{s
teljes *udffice- "Aki sokat.
markol, keveset fog'' . a ktizrrrondasezena teriiletennagyon is igaz" ha mi{smarko|iÍsokra
neÍnis.
lelCIsziíltaka ftvet, de a Nqpliás-tóhozkozelebb esónél
A Szilas-patakpartjának egyik részén
valhg ér a gaz. Nekem, persze' ez az elhanyagoltnöváryzetü rész teszik jobbar. Egyik
helyen gyorsan elúszik a vízbennégyiit halacsk4 de masutthalaktr nem fudok felfedezni.
Lehet hogy színük egybeolvada meder színével.Kiilönös szitakötök jelennek meg itt is' ott
is' mintha lepkékvolnanalq de nem azok. Szárnyuk alu| erös zöld" fe|ÜIfd<eta Miért nm
vettan észreeddig ezeketa zöld.fekete lenyeket?
J4 igen, utak ésalmok. Nincs most kedvem ezekerrtűnödni, de hiv a kÖ|töi köte|esség Ám
gyorsan és ígazsálgosanelintéZema dolgot: utall eddig sohasem voltalg se nekenr" se
mrásnak.Az almok tetszenel! de mi élteti őket? Külinbgn is ebbsn a ptacgazdasagnak
nevezstt kapitaliznrusbanmatott teljes győzelrnet a ''materializmus".tgeru most tiirtent ez'
nem a Rákosi-korszakban. Ma szinte mindenki, hívó, nem hívö, az Anyagbm hisa azÉrt
kapko{ csal, álszenteskedilqaljaskoditqöldökil. Sohasemvolt annyi nmaterialista''Ara nem
is egészena Riákosi.korszakbanhasmiíltértelemben/'
mint most.
'humiinus
Robespierre".kéntNekm az
E.n persze,kivétel vagyolg eszmei arisztokraÍaként,
Alom a fontos, a Szépséga fontos, a Becsület a fontos. Az fontos, ailTrinincserr' . es
hlátl.Btó időn be|tilnem is lesz, sehol.
Mi volt Szép a Múltból? Eszembejut ''Egy-egy fa-..,'G. versgm Íez*knem azok a fáh
unelyekrámdőltek!/.A vers felvillanó részletén
elmosolyodom:
..csakHercegnőmvolt Szép,- éSszép,ha hű
''okbólkiszátll aranylálrg-hegedii'
is szólni kezd, éshangiaraa konny
[ényvisszacseng'
melengető<irörrg
najd ÉgenCsillag, szívpirosamég
:lalviíselőff mond remény-mesét...
'CsakHercegnőmvolt Szép''.Igen,csak Ő. Am mosolyognomkell, mivel ez a *Gsak''
coníntsem
azt jelentí,hogy ez kevés...

LelkesMiklós: D róttytfi kocska
,'Frázímunka''c. írasombanemlítettem'
hogy az ötvenes évekbenhr{nyÍéIe
munkában kellett résztvennem.El.elküldtek boltba kenyérert,tejértlkifiJtófiúimunk4 de csak azértís méltatlankodó|assusággalbauasÍam!{falyesitenem
kellett a szobákban a parketüít/padlóháaartrísi.munk4velem is végeztetté\
ahelyett, hogy a '.Fényesszelek''-et terítették
volna rá a fenytelen padlóra' és
kész|.l,olykor dióq mandulátkellett 6rnörrr" iea,. utóbbihoz gyönyörű rézmozsiír
állt rendelkezésre,
melyen szépdallamotlehetettkiverni' arrígbe nem szólítottak
a házba dallamkiverésmiatr, nem éppena vándotzász|őátadásfua Sok mrísfele
munkát ís említhetnék.
Csak jóval késóbb, 1989.benjÖtt' de sziímomramár
hiába az ENSZ kezdeményezére,
nemzetktizsszeruődésa Gyermek Jogairó|. Ez
- úgyhallottam - tt|a|mazzaagyermelcnunkát.
Férfiú|étemremégneve|őnőnekis eI kellett mennemnéhrány
irara! Hugomat
ugyanis egy délutránra
rrámbíztrák.En' nem úgy vetterrqmint a kecskg akire
réúluzÍil<
a kaposaa1 hanemminden savmyirkaposztarralsavanyúbbm.
Hugom ug/m csinos kis lerárryzóvolq értékét
az is nÖvelte,hogy mégnem fudott
beszélni.Érteniazonbanmib sok mindentértett,sőt' ha n"*-i' ajekn|egihez
hasonlíthatópiacgazdaság1szinten, de azt is értette,hogy mit ne értsenmeg.
Szival' mai elnevezésse|bebiszitterkedteÍL''Babysitter'', nagyon szó szering
,'ülő bébi,..tjelen|de űgy is lehet
érteni'hogy .bébinü|ő". No énis elntdogéltem
tt percig nyafogó larryteswéremmellett kqta tilni nem mertem./'de utifona
meguntam.Talan azértis rrrrtamffi€g' mert a lanyka nagyonhangosmnyivakot!
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 mindenkitelik
Ha valaki csuklani kezd' rá kell ijeszterri,rlyenkor hirtelen abbanraradhatez a
kellemetlenség.A bőgéséskiságyból való kiszfllni al€rás azonbarqlegatrábbis
akkori kísérletern
szerínt,holmi egyszeriiijeságetésrenem mutik el. Lehe| hogy
az énijesrtgetésimódszerembenvolt ahiba?
Mínek szerénykedjek?Nálam mindígkéarél'akmom mondani' fejnélvan egy
Ótlet amelyilg rövid idökeretben, remek Nagyobb időkeretben vismnt... node
erről majd maskor! Rápillantotüamaz ivegszelcrényre,népiesebbnevénvitrinre.
''vitrin, vitrin, mondd meg nékem:
van vitriol szekrénykédben?''
Ne ijedjenek
ffieg, ez csak a mesebelittikÓnől vett tréfa a vitriol, azaz kénsav,csak bizonyos
esetekbenkén...
Az tivegszekénybena szemétdombravaló kispolgán vúágnéhínytánwq így
egy mézesmázosanillemmosolyúporcelanh<ilgyecskgéldegelt,oszhá|yhac
nélkti|'megalkuvó békében'
egyiitt az titvenesévekoly derek teszáfl|atáva|+mint
a népi drót|}úk.A helyes kis dróttyuk v.énadrótbol volq teste viszont validi
tyúktollakból. Nem volt ugyan a Matyi Bácsí által emlegetettararytojrásttojó
de azért,bizonyos célr4 megfelelt. Kivettem e ffiocskat és
ffiocsk4
bőgőmasina.hugocskámhozkoze|ítettem,a szülségespotitikai fe|vilrígosítrással:
. CSIP!

Lanyhugocskánr abbahagyta a bombolést' SöL elmosolyodott Nem hitt a
drótt}úkcsípéséba1
éppenúgy'mint arrryi Hungmia1 aki tortenelmesorán nem
hitt... no de erről is majd maskor! AZ ernlített lanyocsha fclytatta
bő gőmajmocska-akciój át.
Nem hagyhattam szégyenbenideológifon, de még azrrapi po|itik{im seÍn.A
drót$ruk csőrégmajd lábat" óvatosaq ruhán keresztii| belenyomtmt a hugicai
bőrbe. Humaniarrus,pedagógi4 valamintkriminatisztikai tudiis egyesültebbgna
miiveletben: a vérnéllqili szúnískímélt'tanított!Hugocskám meglepödésében
abbahagytaa nyivákolast. Még mindig nsm hitte el: dróttyúkígl banhatvele' a
Népegyszeri\ rafinált Leányával, Mama Kedvencevel!
Nern szaporítoma szót: a DrótQruknak meg kellett ismételniefelvitrigosító
munkáját. Megismételte.Egy marrapsághivatalosan kevésséméltrínyoltNagy
Elme nrondotta:''Ismétlés
a tudas anna.''. Btilcs mondiís! olykor ugyan nem
csak a Tudasé,hanem...no erről is majdmiáskor!
Hazajöttek a szülők. Hugicrámmegpróbiíltsáilöi népbÍróság
elévitetrri de. mivel
nem fudott mégbeszélni,ez nem sikerii|t neki. Keserves nyafogasokklzepette
mutogatott rfun" vitrinre, drottyúkra.L€ keilett szallnom a szBlök értelmi
szintjére'elmagyarááam:
- Nagyon megszeretteazt adrotryúkot,vele biáboztamneki!
A drótt}úk később eltiin| majd elökenr|g de miir csak részeiben.Szeretette|
néztemfrldi maradványaira.Teljesítettea Kor FeladaÍ"íttanítot| . és,lám, így
becstilték meg! Igu, talal olykor egy kis kellemetlerrségetis okozot! de,
j iszandékból.
rela1íve,
Tényleg!Ha most sok évutrfo1a Drót$nrk e[iarasatösszehasonlítomazzal, ani
végbemegyebbena Nagyondemokrata
Világtran-alvilágban.
."

Amboise, Leonardo da Vinci
Amboise.ban, a francia reneszánsz királyi viárosban töltötte

élete utolsó

harom évétLeonardo da Vinci. A királytó| azt a kastélyt kapta, amelyben a király
született ésgyerekkorát töltötte. Ezt a kastélytma a Microsoft birtokolja,benne az
eredeti bútorok mellett a megfejtett ván|atok a|apjétn
készítettmaketteket mutatjrák
be.

Kastélv

Fogaskerekek

Dolgozőaszta|

Bicikli

Középkori tank

A felirathevenyészettforditása:
Te, aki tanulsz,tanuljmatematikát,ésne
alkosssemmitfundamenfumnélkül.

A,,lrángoló gótika'' egyik csodája, a kápoln4 amelyben a lrángészftildi
maradviínyainyugszanak.

Lelkes Mik|ós Zsolt: Senkik harca
Ez a nap is teljesen szokviínyosnak indult, mrír ha, Budapest közlekedési káosát,
túlzsúfoltságát, idegességétmeg 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 embertelenebblett, amihez a nyári forróság is ugyancsak
hozzájérult.Kríromkodtak az autósok, a busz- ésvillamosvezetők. Már, persze' azok,
akiknek mégvolt erejük a cifra szavakhoz.
Én is szenvedtem a melegtől, kellemetlen köztekedési gondolatoktól, izzadtart
szálltam fe| azúj típusúvillamosra. 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 villamosszerelvényekzajosak ugyan' de gyorsak. Most is
tryy váglattak a másik sínpráron,mint fii'g" áuzsiaivadlovak, 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 legnépszerűtlenebbszereplője: a BKV.ellenőr. Ketten
szoktak jönni, hogy egymást erősítsék, és végsziikségben rendőrt hívjanak.
Érthetetlen,hogy most miértjött egyedül. Talán a BKV is ''leépít''?A magas, borostás
arcú, ereje teljében levő fiatalember komolyan vette feladatát, és magabiztos volt,
mert háta mögött éreztea hatalmat. Mar oda is lépettá|dozatáútoz,egy flata| lrínyhoz.
''Jegyeket, bérleteket!'' - vetetteoda fiilényesen'ellentmondástnem 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!Ígysokkal 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, éstovábbment. Elsősorban fiatalokra vadászott, de egyelőre sikertelenül.
Mindenkinek volt j"gy", vagy bérlete.Ám rrirtetenideálisnak hÍnő zsiíkmiírryraakadt,
egy jólö|tózőtt, 40 év köriili ferfi személyében,aki otthon felejtette bérletét.
Diadalmasan okÍattaki:
- Kap egy csekket, pár napon belül be kell mutatnia bérletétaz 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<imeazonban nem tartottsokáig. Egy
középkoru, kövér asszony' akitől a jegyetkértg megsző|a|t:
- Ne ellenőrizri tessenek, hanem szewezzék meg a közlekedést! Már negyedszer
kellett átszállnom a szervezetlenségmiatt! Maga is csak feltart engem!
Az e||enőr erőt gyűjtöt| mély |élegzetetvett, közben kigondolta az á|ta|afrapprínsnak
hitt válasz:

- Nézze,hol él maga,asszonyom?l Ez egy nagy város, óriási a forgalom. Most újítják
fe1 a metrót. Sok minden épül, . éshát a fejlesztésnakára van! Ha készlesz a négyes
metró, majd javul a közlekedés.
A középkoru nő gúnyosanmegjegyezte:
- Épil, persze! Már régenkészlehetne,de folyton csak ígérgetnek!
Az ellenőr arca elvörösödött:
- Ne nekem mondja, asszonyom! Nem énképviselema városvezetést|Maga csak el
akarja terelni figyelmem a lényegről, arról, hogy NINCS JEGYE! Azt híszi, hogy
nem látom?!
- ...devan! - fortyantfel a hölgy.
- Akkor mutassameg! - mordultrá azellenőr.
. Tessék!
Az ellenőr továbbment, már nem foglalkozott vele. Kínkeservesen eldadogta egy
csinos külföldi lrínykánakangolul, hogy mikéntjuthat el a Kossuth térre.A lrínynak
nem volt j"gye, így, csinosság ide, csinosság oda, hivatali kötelességéhezhíven
megbüntette. A lány nem vette szívérea helyszíni bírságot, látszott, hogy vastag
pénztárcájakibírna ennélsokkal nagyobb érvágastis. Hja, Európai Unió ide, Európai
Unió oda, nem mindenki élugyanabbanaz Európában, ha ftildrajzi|ag ésjogilag ott é1
is!
Az ellenőr most már elégedettvolt. 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 évkörÍili, fekete napszemüVeges'kócos fiú
Falusi gyerek volt, áfutazőban,nem volt j"gy.. Kínos helyzet!
ült a villamos végében.
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 tettlegességreis sor kerül. Nem is
látszott alaptalannak e remény,mert a fiú keményebbnekbizonyult, 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
egyébkéntis hamisak lehetneV. Talrín hajléktalana 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!
szémtelenkedetta fiú.
- Ide figyelj, te szitakötő-fejű f...! Nem szégyelledmagad, hogy amígmások ftzetnek,
te bliccelsz?! - próbálta megszégyeníteni
ót az ellenőr. A fiú azonbanvisszavágott:
- ...éste nem szégye|Iedmagad, hogy itt szadizol mindenkit?! Ésne sértegessengem'
mert panasztteszek! Keress magadnak becsületesmunkát!
Az ellenőr rendőrt hívhatott volna, de valamílyen okból mégsemezt telte, hanem
emelt hangon az utasok feléfordult:
- Látják, emberek?! Ilyenek miatt, mint ez is, vannak a bajok! Egyesek csak
bliccelnek, ezért veszteségesa BKV! És sokan vannak ilyenek. Maguk péttzétt
utazlrtak,ő ingyen!
Az utasok csak némán nének maguk elé. Nem akartak beleavatkoni a vitába.
Mindenkinek megvolt a maga gondja. A fiú sem szólt vissza. Az ellenőr úgyérezte:

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 pénzénméregdnígárrvásárolt
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, úgyéreztem,egyre inkább közelednek.

DisznóölésII.
a helyre, ahol pörzsölni akarták.
A vér felfogása utlín kihúztrák a kocát aÍÍ?L
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.
végzk ezt a feladatot.Ezt. azértvégzlk,hogy a dismó szóre
Ma gásrzsölővel
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-hríromvödör vizz-e|leöblítik, majd bontják. Elősztir a fejet távolítjríkel, amit
egy nagy vizze| telt dézsábatesznek, hogy avértjól kiszÍvja a hideg víz. Majd a
négysonka kikerítésekövetkezik. Majd a gerinc mellett hossában egy hosszú
vágással a szalonnának való zsírt fejtik le szépen.S ezeket a gí3zó|gőmeleg
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|onnránakktilön nagy fateknő volt. Uüána a
tarját fejtik le /Vállpecsenyének mondjuk / ebből mindjrírt megy a tepsibe a
pecsenye sütni. Majd a gerinc lkarmonádli/ jobb ésbal oldalráról kicsit megfejtve
a karajhúst egyben Lehűzzák /fehérpecsenye/. Nyaktól a vastagrésze a
hosszúkaraj folytaüísa, a vékony részepedig a rövid karaj. Majd a gerinccsont
belső részébenvan 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 segítségévelegészen a farktőig
felvágiuk, a gerincet kiemeljiik, ez nagyon nehéz,hogy belet ne sértsen,pláne
mikor a végbé|,
körtilvágjuk ki. Mikor ez is megtörtént, abordát szetfeszítikés
az összes belső részeta kocránakbélmosó 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 préssabrakvaló
s?ívvel, nyelwel, bőrkével, sovány hússal,a fej szstltágása után a fejcsonttal,
amiből előtte a velőt kivették.A vesék tisrtításutín szinténvízbe kerülnek. A
májból kenőmájas és reszelt máj készül. A vékonybelet, gyomrot, katát
megtisztítjrík,ami hosszú és bonyolult feladat, azt. nem részletezem, sót az
egészbena|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 mégkikészíteni, ahájzsttt lefejteni,
ahasaszalonnát hosszában felvagdalni (tablakba), ami később a fiistre megy, de
előbb a sőzőba.
|gy u koca szétvolt szedve. Utína a bontószéketforró 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 húgatiímogaüísiíra
ült fel. Annál jobban é|vezteakis 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 csúcsa trambulin volt. Mindkét kicsi fe|kéredzkedett

a trambul|nÍa (zálrőjelben el kell mondani, hory kezdetben Flórát nem
merttik
odaengedni, aki ugyan szomorúan,de aranyosan' nyafogrísnélkül tudomiísul
vette
ezt, aztán amikor miár lógott a gumikötélen, olyan fegyelmezett vol! hogy
alig
ugrált.) Bezzeg Petra majdnem csúcsotdöntött 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 mondja:
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 elkísérteőket a NagytétényiKastélymúzeumba.
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 kislrínyhoz ésazt mondta:
,'Bolka varyok.,,
A gyerekek hamar összemelegedtek, ésegy harmadik kisfiúval
kergettékPeti papát,
szegény ,,sárkifoiyt''. Közben megérkezett Zo|ku aki se szo,
se beszédelindult 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 bai.
Gitta mama mqtd
megoldja. osszeköttizi a sprírgrákat.

Humor
.A skót a sapkiísnálhosszanválogat.A sapkasvégütmegkérdi:Mit
keres uram? - Egy ugyanolyansapkátszeietnék,mnt .egi. Sajnos
nincsen,éncsak ötven éve,nyitottamaz úz]etet.
"
A skót válogat a halboltban.A boltosmegkérdi:
Mit parÍurcsol
uram?
a
szép
nagy
halnak
vágtra
le
a
fejét
Ésa farkát, u to'"p"uol
P*9k
kérek10 dekát.
Egy öreg nénimeg]<ér
egy gyereket Légyszíves,kísérját a tútsó
_
oldalra. ott tetsziklakni? Nem, de ha {et,,egy piros Éocslt,vezess
oda, ott parkol az autóm.
Mi a fasírttöbbes száma?A flíksírtak.
Kétrendőr beszélgetAn,hiszembe fogok kertilni a rekordok
könyvébe:Kaptam egyjátékot,rá van ín,a:Kettőtő|öt évigés
képzeld,nekemháromhónap alattsikerÍilt.
Miérteszik a négera moziban.fehér
csokit?_ Nehory az ujiríba
harapjon.
A tudós a feleségesziiletésnapján:
Ma valami egészkülönlegeset
kapsz:Felfedeáem ery vírustésazt rő|adnevezteme|.
, A pap ésa buszvezetofelkerül a mennyorságba.
A soffirtrögücn
beengedik,a papnakazt mondjrík,v,arjón.Á papmé|tx|ankodihmire
Szent Péterazt mondja:amikor te a templombá predikáttrilmindenki
aludt, de amikor a soÍiórvezetett,mindenkiimadkozotr.
Gyónás közben a pap megkérdiegy öreg bácsitól:mondja'amikor
ezeket elkövette' nem szs|attmega lelkiismerete?_ Beszelhetetraz
kérem,sajnosnaryot hat|óv4ryok.

