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A kiadvány ingyenes, kizárólag zárt körben, kísérleti - tesztelési céllal használható.
Kereskedelmi for galomba nem kerülhet. Másolása, terjesztése szigorúan tilos!



Érjen el most ide hozzánk
a bábok nagy varázslába:
a meséket idehozzák,
nyíljon ki a Varázsláda!

 (Kiss Ottó)





1. A Nap és a Hold
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József Attila: Eszmélet
(részlet)

1. 

Földtől eloldja az eget
a hajnal s tiszta, lágy szavára
a bogarak a gyerekek
kipörögnek a napvilágra;
a levegőben semmi pára,
a csilló könnyűség lebeg!
Az éjjel rászálltak a fákra,
Mint kis lepkék, a levelek.

Havasi Attila: Éjjel-nappal

Nappal az égen caplat a Nap,
Jó tempóban körbeszalad.
Éjjel a mélyben, a lenti sötétben
Nagy csapat ördög húzza szekéren.

Éjjel az égen cammog a Hold,
Reggel szusszan, jót gyalogolt.
Nappal a mélyben, a nappali fényben
Ördögök őrzik mázas edényben.
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Tamkó Sirató Károly: A hold

Mikor a hold 
sötét tányér: 
fekete, 
akkor – Újhold 
a neve.

Mikor a hold 
Dé betű, 
akkor – 
dúsan 
domborodik, 
egyre nő.

Ha a hold 
fehér tál
 – Telihold 
a 
neve már.

Mikor a hold 
Cé betű, 
akkor szegény 
– cigánkodik, 
csökkenő.
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És ha újra 
fekete, 
újra – 
Újhold  
a neve. 

Weöres Sándor: Egy planéta bukása

Amikor megáll a Föld, mint az óra,
A többi bolygó csodálkozva nézi:
Elejti Holdját jégbordázatára
S az Egyenlítő fekete ivére.

A Mars, a Vénus szinte belereszket,
Viola, zöld, kék lángok kavarognak,
Csak a Nap nem néz sokszoros hevéből
A szolgái közt dúló lázadásra.

Emelkedik egy legvégső tekintet,
Aztán nincs honnan, bár volna hová még.
Nem érez és nem tud a megmaradt lét,
Nincs magva, nincs spórája, közönyös kő.
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Geocentrikus világkép

A nagy pontosvessző 
              a Napban.
A nagy hiányjel 
              a Holdban.
A nagy kérdőjel 
              a csillagokban.
A nagy felkiáltójel 
              a Földön. 

Tizenhat

Ég 
nap 
hold 
föld  

ül 
áll 
visz  
vár  

volt 
lesz 
van 
nincs  
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le 
föl 
be 
ki.

Forgás

Esteledik 
éjjeledik 
hajnalodik 
reggeledik  

nappalodik 
alkonyodik 
vége 
sosincs 
váltakozik  

égen a tűz 
körbe pörög 
földi lakón 
zára csörög.
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Talizmán

Elmegyek elmenni 
maradok maradni 
elmegyek maradni 
maradok elmenni.

Szaladok szaladni 
megállok megállni 
szaladok megállni 
megállok szaladni. 

Fölkelek fölkelni 
leülök leülni 
fölkelek leülni 
leülök fölkelni. 

Születek születni 
meghalok meghalni 
születek meghalni 
meghalok születni.
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Eduard Mörike: Éjfél

Megjött az éj, s merengve áll
a hegynek támaszkodva már,
s a nagy idő aranyló mérlege
nem leng. Egyenlő súllyal van tele. 
 S hetykén duruzsolnak – a hold kiragyog – 
anyjuknak, az éjnek, a friss patakok
 a napról,
az elpihenő napról. 

Egy ős gyerekdalt döngicsél
a víz, de únja már az éj,
a csengő égi kék, az vonzza őt,
azt kedveli, az illanó időt.
 S álmos patakok puha medreiken
tovább duruzsolnak azért szeliden
 a napról, az elpihenő mai napról.







2. Föld körüli pályán
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Radnóti Miklós: Nem tudhatom

„(…) Ki gépen száll fölébe, annak térkép e táj,
s nem tudja, hol lakott itt Vörösmarty Mihály;
annak mit rejt e térkép? gyárat s vad laktanyát,
de nékem szöcskét, ökröt, tornyot, szelíd tanyát;
az gyárat lát a látcsőn és szántóföldeket,
míg én a dolgozót is, ki dolgáért remeg, 
erdőt, füttyös gyümölcsöst, szöllőt és sírokat,
a sírok közt anyókát, ki halkan sírogat, 
(…) s az iskolába menvén, a járda peremén,
hogy ne feleljek aznap, egy kőre léptem én,
ím itt e kő, de föntről e kő se látható,
nincs műszer, mellyel mindez jól megmutatható.”

Janus Pannonius: Búcsú Váradtól
(részlet)

Még hó települ a téli földre,
Erdőn, mely csak a zöld levélre büszke,
Szürke suly a ködös fagy zúzmarája,
S el kell hagyni a szép Körös vidékét,
És sietni Dunánk felé, urunkhoz.
Hajrá, fogyjon az út, társak, siessünk!
…
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Rainer Maria Rilke: A fiú

Olyan szeretnék lenni, mint azok,
kik vad lovakkal szállnak át az éjen,
fáklyákkal s hajzatuk szél fujja széjjel,
a vad-vad vágtatás sodorta szél.
Elől én állanék, mint csónak orrán,
nagy lennék s összegöngyölt mint egy zászló, – 
és sötét. De fejemen parázsló
aranysisak. S némán mögöttem áll
tíz férfi majd sötéten a jelre vár,
és rajtuk is oly nyugtalan sisak,
mely fénylik olykor, s olykor régi, vak. 
És mellém dobban egy, ajkán a kürt
villan, rikolt s térséget fú elénk, 
fekete, vak magányt fuvall körénk
s mi gyors álomként dúljuk át az ürt:
mögöttünk minden ház féltérdre hull,
nekivágunk a megdőlt utcasornak,
egy tér elugrik: megfogjuk vadul,
és ménjeink mint eső úgy suhognak.

Weöres Sándor: Én és a világ

Énem: 
gömb alakú otthonom.
Ha kitekintek a résen, 
a tarka világot láthatom 
örvénylésben.
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Egysorosok
(részlet)

VII.

A mindenség a szemedben fészkel.

Kormos István: Zeppelinező vándorok

Tündöklő égen Zeppelin úszkál,
fenn csücsül három vándor:
Lógófül kutya, Ficánkos Potyka,
s egy Iszosgigájú Kántor.
Lógófül mancsa közt csörögefánk,
ki-be jár rózsaszín nyelve, 
Ficánkos orránál zöld tégla lófrál,
hahaj! Már el is van nyelve!
Kiált az Iszosgigájú:
„Nofene! jégeső esik!
Ha én egy jégfelhőt torkomba öntök, 
Nagy kedvem kikerekedik!”
Úszkál a Zeppelin, égi hajó,
viháncos három vándor:
Lógófül Kutya, Ficánkos Potyka, 
s az Iszosgigájú Kántor!
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Tamkó Sirató Károly: Kozmogrammok 

VI.

Az Űrkor tízparancsolata

1. Örülj, hogy a földön élsz, és embernek születtél.
2. Légy egészséges, erős, szép, méltó az emberlétre.
3. Életsegítő légzéseiddel mindig számolj.
4. Légy otthon testedben, agyadban és korodban. 
5.  Dolgozz, hogy a világűr számtalan bolygójával a miénk le-

hessen.
6.  Szorozd meg önmagad, és oszd el önmagad, hogy éljen és 

győzzön az ember. 
7. Egyensúly és harmónia mindig, mindenütt, mindenkivel. 
8. Tudd meg: nem vagy egyedül! Az emberiség te vagy.
9.  Ne félj! Ha elmúlsz is mint ember, örökrezgő atomjaid, új ün-

nepekre várva, tovább táncolnak a mérhetetlen térben. 
10. Tanulj mindenből, s mindenre magad is rájössz.





3. Űrhajózás
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Petőfi Sándor: Szívem, te árva rabmadár!
(részlet)

Szívem, te árva rabmadár!
Kit szűk, szoros kalitka zár,
Légy csendesebben odabenn,
ne hánykolódjál oly igen;

Tamkó Sirató Károly: Mérhetetlen

Ez a világ
   mérhetetlen.
A széle
   elérhetetlen.
Sorsa
   kifürkészhetetlen.
 És az egész
  hangyaagynak,
  békaagynak
   – érthetetlen
      érthetetlen!

De az ember
   nemsokára
    (várjatok csak,
    várjatok csak)
rátapint minden titkára!
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Ray Bradbury: Az űrhajó
(részlet)

…
Ragyogott a hold. Az ócskavastelepen hatalmasan és ezüstö-

sen feküdt az űrhajó. Oldala tükrösen verte vissza a hold fehér és 
a csillagok kék fényét. Bodoni körüljárta, megnézte minden ol-
dalról. A szívébe zárta. Legszívesebben simogatta volna. Feléje 
hajolt, hozzá-hozzáért a vállával, elmondta volna néki szíve tit-
kos kívánságait. 

– Az enyém vagy – mormolta –, az enyém vagy, ha soha meg 
nem mozdulsz, ha soha nem köpsz tüzet, ha itt fekszel ötven 
évig, és lassan szétrohadsz, akkor is az enyém vagy!

Az űrhajó, akár az igazi, a végtelenség és az idő illatát árasztot-
ta. Amikor belemászott, úgy érezte, mintha óriás szerkezetbe lé-
pett volna. Tökéletesen kidolgozták minden részletét. Az ember 
szinte kedvet kapott, hogy meghúzza az óraláncot. – Akár itt is 
alhatnék – gondolta Fiorello felindultan. 

Elhelyezkedett a pilótaülésen. Meghúzott egy kart. Behunyta 
a szemét, és összeszorított szájjal zümmögni kezdett. A zümmö-
gés hangosabb lett, erősebb, magasabb, élesebb, vadabb, egyre 
idegenebb, mindig izgatóbb, megremegtette Bodonit, előrehajlí-
totta és egybeforrasztotta a hajóval, zúgó-zajongó nyugalomban, 
fém csikorgott, ökle a műszerek felé lendült, összeszorított szem-
héja remegett. A zümmögés erősödött, láng csapott ki, tüzes csó-
va, hatalmas erő, a remegések és lökések szét akarták szakítani a 
hajót. Fiorello lihegett már, de zümmögött tovább, tovább, nem 
hagyta abba, nem tudta abbahagyni, nem akarta, hogy vége le-
gyen. Még jobban összeszorította a szemét, szíve háborodottan 
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kalapált. – Start! – kiáltotta. Mennydörögve robbantak a hajtó-
művek? Gyorsulás? 

– A Hold! – kiáltotta csukott szemmel. – Meteorok! – hangta-
lan dübörgés a földöntúli fényben? – A Mars! Istenem, a Mars!  
A Mars! 

Lihegve, kimerülten hanyatlott hátra. Reszkető keze lecsúszott 
a műszertábláról, feje egy rándulással visszahullott. Hosszú ideig 
ült, mélyen beszívta a levegőt, várta, hogy a szíve megnyugodjék. 

Aztán lassan kinyitotta a szemét. 
Az ócskavastelepen volt. 
(…)
A gyerekek kirohantak a szeles udvarra, csörtetve szaladtak a 

ragyogó űrhajóhoz, fölágaskodtak, nézték, s nem merték érinteni 
a csillogó fémet. Sírva fakadtak. 

Maria a férjére nézett. 
– Mit csináltál? – kérdezte. – Kidobtad a pénzünket ezért a va-

cakért? Ez sohasem fog repülni.
– De repülni fog – ellenkezett Bodoni, és büszkén nézegette 

hajóját.
– Az űrhajó milliókba kerül. Honnan vannak millióid? 
– Ez repülni fog! – válaszolta szilárdan Fiorello. – Most pedig 

pucolás, mindenki haza. Telefonálnom kell, sok dolgom van. 
Reggel indulunk. De nem szabad elmesélni senkinek. Értitek? Ez 
titok!

(…)
Némán, mint a lejárt óra, feküdt az űrhajó.
Beléptek. A légzsilip szisszenve csukódott be mögöttük. Fiorel-

lo leszíjazta a gyerekeket. Mint kis múmiák feküdtek a gumi-
ágyakon. 
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– Kész? – kiáltotta.
– Kész! – válaszolták kórusban. 
– Indulhatunk!
Tíz kapcsolót lecsapott. Az űrhajó mennydörgött, megreme-

gett. Ujjongva fickándoztak nyugvószékeikben a gyerekek. 
– Itt a Hold!
Mint lassú álom, úgy úszott eléjük a Hold. Aztán meteorok 

tűzijátéka szikrázott. Rohant az idő. A gyerekek izgultak, túlkia-
bálták egymást. Néhány óra múlva, amikor apjuk kiszabadította 
őket a nyugvószékekből, kikukucskáltak a hajó kémlelőablaka-
in. – Ott a Föld! Nini! Ott a Mars!

Rohantak a mutatók a számlapokon, az űrhajó csóvája mint 
tüzes virágpor süllyedt el a mélyben. A gyerekek szeme lecsu-
kódott. Mint alvó lepkék a gubókban, úgy függtek nyugvószé-
keikben. 

– Rendben – suttogta gyengéden Fiorello. 
Az irányítófülkéből lábujjhegyen a légzsilip ajtajához surrant, 

visszanézett, hosszan hallgatózott, és várt még egy darabig. 
Aztán megnyomott egy gombot. Az ajtó nagy lendülettel ki-

nyílott. Bodoni kilépett rajta.  A semmibe? Az éj fekete áradatába, 
meteorok porába, gomolygó gázokba?  A végtelenségbe, hogy ott 
lebegjen az iszonyú gyorsaságban? 

Nem. Fiorello mosolygott.
A rázkódó és remegő űrhajó körül ott nyújtózkodott az ócs-

kavastelep.
… Csendesen imádkozni kezdett. – Istenkém, hagyd meg ne-

kik egy hétig az illúziót.
Engedd, hadd jöjjön a világűr, és vonuljon el a szemük előtt, 

hadd emelkedjen hajónk elé a vörös Mars holdjaival együtt – add, 
hogy a színes film el ne szakadjon. Ne engedd, hogy a rövidzár-
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lat megszakítsa a rejtett lencsék és tükrök vezérlését. Ne engedd 
megzavarni a boldogságukat.

Felébredt.
Az űrhajó alatt a vörös Mars úszott. 
– Apu, apu! – a gyerekek ficánkoltak, és azt akarták, hogy kap-

csolja ki őket. Fiorello kinézett, nézte a vörös Marsot, látta, hogy 
elképzelhetetlenül szép, és semmi színhiba vagy foltocska nem 
homályosítja el. 

Nagyon boldog volt.

Hetedik napon este az űrhajó rázkódása megszűnt. 
– Hazaértünk – mondta Fiorello. 
Kiszédelegtek az űrhajóból, átbaktattak az ócskavastelepen. 

Izzott az arcuk, ereikben énekelt a vér. 
– Mindenki tükörtojást kap sonkával – üdvözölte őket Maria a 

konyhaajtóban.
– Mama, mama. Miért nem jöttél velünk? Láttuk a Marsot és a 

meteorokat, a csillagokat és mindent.
– Ó, mama, csodálatos volt.
Lefekvés előtt a gyerekek körbefogták apjukat. 
– Meg akarjuk köszönni, apu…
– Szóra sem érdemes…
– Egész életünkben gondolni fogunk rá, apu. Sohasem felejt-

jük el.

Éjszaka Bodoni felébredt, és kinyitotta a szemét. Megérezte, 
hogy a felesége figyeli álmában. Sokáig nem mozdult, az asszony 
mégis föléje hajolt, és gyorsan megcsókolta vállát, homlokát. 

– Mi az, Maria? – kérdezte meglepődést tettetve. 
– Te vagy a legjobb apa az egész világon – suttogta az asszony. 
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– Miért? 
– Mert most már mindent értek. 
Visszafeküdt, lecsukta a szemét, megkereste férje kezét, és 

megszorította. – Valóban olyan szép volt? – kérdezte.
– Igen – modta a férfi. 
– Egyik éjjel talán – mondta Maria –, talán elvihetnél magad-

dal engem is egy kisebb útra. 
– Igen – mondta lassan a férfi –, egy kisebb utat ebben az álla-

potban is megengedhetnél magadnak…
– Köszönöm, Fiorello. Jó éjszakát.
– Jó éjszakát – mondta Fiorello Bodoni. 

József Attila: Csak az olvassa…

Csak az olvassa versemet,
ki ismer engem és szeret,
mivel a semmiben hajóz,
s hogy mi lesz, tudja, mint a jós,

mert álmaiban megjelent
emberi formában a csend
s szívében néha elidőz
a tigris és a szelíd őz.





4. Tájékozódás a világban
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A tengerjáró Szindbád hatodik meséje, 

vagyis a hatodik utazás

(részlet)

„…lelkemet megint elfogta a vágy az utazás és kereskedés után. 
Elhatároztam hát, hogy útra kelek. Értékes, pompás árukat vásá-
roltam, amilyenek tengeri útra alkalmasak, bálákba csomagol-
tam, és Bagdad városából elmentem Baszra városába. Ott egy 
nagy hajót pillantottam meg, kalmárok és előkelő férfiak voltak 
az utasai, és drága árukat vitt magával. Ebbe a hajóba rakattam 
báláimat, és szerencsésen elvitorláztunk Baszra városából.

És utaztunk helységről helységre, városról városra, adtunk és 
vettünk, és sok országot megcsodáltunk. A szerencse kedvező 
volt, és utunk jó hasznot hozott. Egy napon, amint javában hajó-
zunk, a kapitány egyszerre csak jajveszékelni kezdett, földhöz 
vágta turbánját, csapdosta az arcát, tépte a szakállát, és keserves 
fájdalmában, felindulásában végigesett a hajó deszkáján. Mind a 
kalmárok és a többi utasok köréje sereglettek, és így szóltak hoz-
zá: »Ó, kapitány, mi baj van?« És ő így felelt nekik: »Tudjátok meg, 
társaim, hogy eltértünk az irányunktól, és ismeretlen tengerre 
kerültünk. Ha Alláh nem nyújt nekünk segítséget, hogy kimene-
küljünk belőle, mindnyájan elveszünk. Ezért könyörögjünk hoz-
zá – magasztaltassék a neve! –, hogy mentsen ki bennünket ebből 
a bajból!« 

Azután a kapitány felkelt, és felkúszott az árbocrúdra, hogy 
kioldja a vitorlákat, de hajónk heves szélbe került, visszasodró-
dott, és eltörött a kormánya egy magas hegy közelében. Most a 
kapitány leszállt az árbocról, és így szólt: »Nincs más erő és hata-
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lom, csak a magasztos, nagy Alláhé! Senki sem kerülheti ki sor-
sát! Alláhra, nagy veszedelembe jutottunk, és nem tudunk meg-
menekülni belőle!« Az utasok, valahányan voltak, elkezdték si-
ratni saját magukat, búcsúzkodtak egymástól, mivelhogy éltük 
lejárt, és reményük szálai elszakadtak. A hajó nekiment a hegy-
nek, és darabokra zúzódott, gerendái szétforgácsolódtak, és alá-
merült, ami csak benne volt. A kalmárok a vízbe estek, sokan 
belefulladtak, néhányan elérték a hegyet, és szárazra jutottak.”

William Shakespeare: 24. szonett
(részlet)

Szemem a festőt játszotta, s szívem
Lapjára karcolta be arcodat;

Kiss Ottó: A mélység…

A mélység ugyanolyan, 
mint a magasság.
Csak máshonnan kell nézni.
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Kiss Ottó: Ami nem történik meg…

Ami nem történik meg,
az az éjszaka.
És ami megtörténik,
az a nappal.
Hogy egyszer 
teljes világosság legyen,
előbb-utóbb mindennek
meg kell történnie. 

Ian Whybrow: A Kisfarkas. 

Nagy gonosztettek kiskönyve

(részlet)

Szikkadt szikes
9-ik nap

Kedves Mama és Papa!

Döntöttem. Mégis továbbmegyek. Azt hiszem, megkedveltem a 
kalandot. (Egy kicsit, na.) Ezt mondjátok el Vicsorinak meg Büdi-
nek is!

Kora hajnalban surrantam ki Határhegyszélből.
Gyorsan, mielőtt jönne Túrfúr úr a behízelgő szavaival.  

A hangjában se bízom már többé. Magammal vittem azt a jel-
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mezt, amelyet még azért adott, hogy idős hölgynek öltözzem. Fi-
tyula, meg minden. Úgyhogy most egy farkas (fapác) apáca va-
gyok!

Már messze magam mögött hagytam Határhegyszélt és a hegye-
ket. Ez volt a leghosszabb szakasz eddigi utamon. Ráadásul sehol 
semmi árnyék. A térképen ennek a vidéknek Szikkadt Szikes a 
neve, most már értem, miért. Minden csupa por, a hőség elvisel-
hetetlen. Elepedtem, sehol egy korty víz – pedig egy fél folyót 
kiittam volna. Vagy indulna meg akár egy lavina az itteni híres 
hegyekből. Rám zúdulna, belülről nyalnám a havat.

Délután hatalmas madarak jöttek – akár egy-egy repülőgép. 
Kitartóan köröztek fölöttem. Minél inkább lassítottam, annál lej-
jebb ereszkedtek. 4 órára már jól láthattam a csőrüket meg a kar-
maikat is. 

Akkor eszembe jutott Vicsori ajándéka, a sárkány, a ráfestett sár-
ga farkasszemekkel. Megálltam, hogy előkotorjam a hátizsákom-
ból a darabjait, szépen összeraktam az én madaramat – na, égi 
rablók, ezzel nézzetek farkasszemet! És üvöltöttem is egy rende-
set. Jól megvicsorgattam fogsoromat. 

Hajrá, sárkány! És FELREPÜLT! Azt láttátok volna, ahogy elijed-
tek – inukba szállt a bátorság, hrra, hrra, hrra! Szétröppentek 
azonnal. Pont ahogy a víz fröccsen, ha követ dobok a pocsolyába. 
Szana!

Ezt feltétlen mondjátok el Vicsorinak! Hogy így eregettem sár-
kányt a Szikkadt Szikesen, és a sárkány nem eresztette közel 
hozzám a rablómadarakat.



34   Kalandozás a világűrben 6. évfolyam 

Kelt levelem a Vérvesztő Vadfás szélén. Holnap sajnos tovább kell 
mennem. Auuú! Ez a Vadfás sötétebb, mint a határhegyszéli (lag-
út) alagút a minap. 
Sokkalsokkal sötétebb. 

Még jó, hogy tudok fütyülni.

Aki így mégse fél annyira

Kis F

Petri György: A pillanat

Három eset lehetséges
(egyik lehetségesebb mint a másik):
a pillanat
 1. késik
 2. épp pillan
 3. lekéstük
  (nem vettük észre).
Már, persze, föltéve, hogy
van pillanat.

De ez talán nem is olyan lényeges: 
folyékonyan tudjuk
taglalni nem-létezők
tulajdonságait,
becsülni képzelt
lovak esélyeit. 
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Pillanat! 
Valaki csenget.

Lackfi János: Bújócska

Bújócskázik velünk az Isten, 
mindenhol van és sehol sincsen.

A templomban, ostya alakban 
úgy látható, hogy láthatatlan.

Boldog, aki ismerte, látta, 
de ki nem látta, jobb barátja.

Tudja, hol van elveszett gombom, 
s minden porszemet völgyön-dombon.

Ő, ha akarja, nyárfa bolyha, 
vagy gépdaru és sok-sok tonna. 

Elfújja őt egy kis fújásod, 
mégis, a tetejét se látod.

Elcseréli a fentet-lentet,
Repül lefelé, zuhan feljebb.

A plafonon is gyalogolhat, 
elszopogathatja a Holdat.
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S lám, ott masíroz tenyeredben, 
mint egy térképen, csöppnyi ember.

Lohol, messzebb a csillagoknál, 
ám ha megfordulsz, máris ott áll.

Weöres Sándor: A jelen partjai

Megkövült világ a múlt,
cseppkő-barlang.

S a jövő:
csupa áradó
imbolygó
állhatatlan 
levegő.

Weöres Sándor: Méretek

Egyszer volt egy tenger,
belefúlt egy pocsolyába.

Egyszer volt egy hegycsúcs,
elbújt ibolya árnyába.

Egyszer volt egy ittvan,
soha senkise találta.
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Weöres Sándor: Ellentétek

Mindig csak az van, ami van.
Mindig csak az nincs, ami nincs.
Mindig csak az nincs, ami van.
Mindig csak az van, ami nincs.

Ami van, folyton változó.
Ami nincs, folyton ugyanaz.
Ami nincs, folyton változó.
Ami van, folyton ugyanaz.

A mozdulatlan nem mozog.
A nyughatatlan nem pihen.
A mozdulatlan is mozog.
A nyughatatlan is pihen. 

Aki él, az életben él.
Aki holt, nem él soha már.
Aki él, a halálban él.
Aki holt, nem hal soha már.

Ha nem érted: jobban figyelj.
Ha érted: hallgass, menj tovább.
Ha érted: többé ne figyelj.
Ha nem érted: hagyd s menj tovább. 





5. A csillagok között
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Újhold van…
(Mondóka)

Újhold van, beteg vagy,
Mégpediglen igen nagy!
Én erőm is igen nagy,
Ha akarod, gyógyítlak!

Találós kérdés

Kék mezőben szép arany nyáj legelész,
mellette egy fényes pásztor heverész.
Nappal, ha keresem, sehol meg nem látom,
Éjszaka, ha felkelek, minden percben látom.

(az ég, a csillagok, a hold)

Böszörményi Gyula: Gergő és a táltosviadal
(részlet)

…
Útjuk elején Farkas ügyetlenkedése hozza a legnagyobb ve-

szélyt a kis társaságra. A sámánfi Göncöl szekerének bakján ül. 
Nem mer oldalra nézni, mert alatta a Világfa feneketlen mélye 
tátong. Egyébként is muszáj folyton előre figyelnie. Két kezében 
ott feszül az istráng, amivel elvileg a táltosökrök futását kellene 
irányítania, de ez szinte csak hiú remény. A hatalmas varázslé-
nyek patái csillagport csiholnak a puszta levegőből, amint egyre 
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feljebb vágtatnak a Világfa lombjában. Könnyedén és szélsebesen 
vontatják az ezüstszegekből, aranyozott rudakból és deszkákból, 
gyémántbevonatú kerekekből rótt szekeret. 

– Miért is nem jöhetett velünk Göncöl! – kiabálja túl a süvöltő 
szelet Tanarilla, aki Illangóval és Toportyánnal, valamint két elf 
harcossal együtt a viszonylag biztonságos saroglyában ül. 

– Nem jöhetett – fordul hátra Podóka Fájint, aki Farkas mellett, 
a bakon kucorogva sápadozik. – Egyedül ő tudta nyitva tartani 
azt a franctündér-verte likat a levegőben, amin aztán átsuttyan-
hatunk szekerestül, ökröstül, mindenestül. 

A jobb oldali kerekek hirtelen ráfutnak egy gallyra, ami ko-
rábban nem látszott a levelektől. A csodajárgány vészesen fel-
pattan, megbillen, majd kacsázva folytatja útját. Az egyik tál-
tosökör dühösen fúj hátra, orrlikának forró levegője majdnem 
lesodorja a bakról Farkast. – Úgy tetszik, édes egy komám, ked-
ves sámánpalánta, hogy az igavonóinknak nem fűlik a foguk a 
kocsihajtó-tehetségedhez – jegyzi meg aggodalmaskodva Po-
dóka Fájint. 

– Tudtommal te vagy a Kukuc beszállítója – vág vissza mérge-
sen Farkas. – Igazán átvehetnéd tőlem a gyeplőt, elvégre több 
gyakorlatod van az eleven erővel vont járművek terén. 

– Nagy ám a különbség az én gyönyörűségesen kecses lovacs-
káim, meg eme robosztusan gigantikus ökörfélék között! – Podó-
ka Fájint fogcsikorgatva mered előre, éppen az egyik táltosállat 
farkatövét bámulja, bár maga sem tud róla.  – Aranylégy és Pille 
hófehéren libbenő gondolatok, akiket kérni sem kell, mégis elke-
rülnek minden zökkenőt. De ezek az ökrök valóban ökörmód 
rontanak keresztül bármin, azzal sem törődve, ha mögöttük poz-
dorjává zúzódik a Göncöl szekere. 
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Ebben Podóka Fájintnak valóban igaza van, bár Farkas sejti, 
hogy gyakorlottabb kocsis békésebb útra kényszeríthetné a tál-
tosállatokat. Töprengeni azonban nincs idő, mert most a bal ke-
rék döccen hatalmasat. Köröttük egyre sűrűbb a Tetejetlen Fa 
lombozata, irtózatos méretű levelek csapdossák a Göncöl szeke-
rének oldalát. 

– Vigyázz! – sikoltja Tanarilla, még épp időben. A táltosökrök 
szarva széthasít egy útjukban álló gallyat, s a szilánkosan röppe-
nő fadarabok zápora elborítja a szekéren utazókat. Az  egyik ap-
róbb tüske, ami az éberek világában könnyedén beillene vasúti 
sorompónak, dárdaként repül a bokorugró tündér felé. Podóka 
Fájint épp csak el tud hajolni előle. A hegyesre repedt gerenda 
azután a szekér hátsó részének pattan, és letör egy darabot róla. 

– Na, ebből mára ennyi elég is lesz! – bömböli magából kikelve 
a Kukuc beszállítója, s hirtelen kiragadja Farkas kezéből a gyep-
lőt. – A tündér sem él örökké, ha általdöfik a hasát!

Ezzel a csuklóira csavarja a  vastag bőrispángokat, majd teljes 
erejéből megrántja azokat. A Göncöl szekerén utazók azt hiszik,  
csoda történt. Az égen futó táltosjárgány rohanása hirtelen meg-
csendesedik, s bár még mindig a gondolat sebességével szágulda-
nak felfelé, az ökrök patadobogása egyenletessé válik. 

– Könnyebb, mint gondoltam – vigyorodik el Podóka Fájint.
– Nocsak, hiszen ezek az ökröcskék egészen okosak! Értik a 

gyeplő szavát, majdnem olyan szépen tűrik az irányítást, mint 
Aranylégy és Pille. 

A két táltosállat valóban engedelmeskedik az istráng utasítása-
inak. Ügyesen kerülgetik az útjukba kerülő ágakat, lágyan fut-
tatják a szekér kerekeit a levelek zöld hátán. Farkas hálásan néz 
Podóka Fájintra, majd hátrafordul, hogy ellenőrizze, minden 
rendben van-e az utasokkal. 
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– Jól érzi magát, felség? – kérdi a szépséges asszonytól, aki 
ugyan falfehér, de azért mosolyog.

– Nincs semmi baj, révülő – mondja. – Szerinted messze va-
gyunk még a világfa csúcsától? 

Farkas röpke pillantást vet előre. Az ökrök páros szarván túl 
ott dereng a Hadak Útjának halovány ezüstszalagja, amit Göncöl 
táltos szerint követniük kell, ha célba akarnak érni. 

…

Tamkó Sirató Károly: Csillagjáró Fehér Ráró

Pám,
pám,
paripám,
földön, vízben, levegőben,
a parányok sűrűjében,
a fénynél is sebesebben
rohan ám
Csillagjáró
Fehér Ráró,
az én táltos paripám!
Köd a farka, tűz a feje,
üstököst vadászok vele.

Hogyha meghorkantja torkát,
zsákba szorítom az orkánt.

A szügye most vízben csobog,
meglasszózom a polipot.
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Mind megölöm, víva tusát
a sok betegség vírusát.

A sörénye lángol, ragyog,
táncra perdítem a napot.

Verejtéktől torzon-borzon
A Tejutat végigporzom.

S estére ha fáradt vagyok,
karámunkba levágtatok.

A Hortobágy hídja mellett
Csillagjáró 
Fehér Ráró
paripám már leheverhet.

A farára
nagyot csapok,
s jó abrakot
adok néki
vacsorára:

táltos zabot:

három tonna atommagot!
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A csillagos leves
(Magyar legendamese)

Egyszer Jézus betért egy faluba, egy szegény öregasszony ajtaján 
kopogtatott.

– Éhes vagyok, édes öreganyám, Isten nevében kérek egy kis en-
nivalót.

A szegény asszonynak nem volt egyebe, csak egy sovány tyú-
kocskája. Levágta, megfőzte levesnek. Mikor feltálalta, Jézus 
megszámolta, hány csillagocska úszkál a leves tetején. 

– No, édes öreganyám, nagyon jószívű voltál, egyetlen tyú-
kocskádat főzted meg nekem, ezért jutalmat érdemelsz. Annyi 
aranyat kapsz tőlem, ahány csillagocska úszik a levesemen. 

Oda is adta Jézus az aranyakat. 
A szomszéd gazdag ember megtudta, hogy járt az öregasszony, 

meghívta hát Jézust vacsorára. Jó kövér jószágokat válogatott a 
leveshez, hadd szaporodjanak a csillagok. 

Ahogy leültek a vacsorához, Jézus meg akarta számolni a csil-
lagokat, de a sok kövér állat zsírja összefutott a levesen, egy csil-
lagot sem látott rajta. Így aztán hoppon maradt a gazdag ember. 
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Lackfi János: Fénysütemény

A PÉK ablaka 
egész nap nyitva áll,
finomra őrölt fény szitál, 
kupacba gyűlik asztalon, 
szekrényeken és polcokon, 
a padlón elterpeszkedik, 
mikor pedig 
a szoba megtelik, 
lapátot hoz a pék, 
degeszre tömi zsákjait, 
fényfelhő kavarog, 
s mire a nap lemegy, 
feltölti a fénykészletet. 
Vízzel dagasztja, gyömöszöli, 
sárkánytorokban megsüti, 
először a kisebb darab 
zsemléket, a csillagokat, 
aztán holdkiflit, amelyik 
cipó lesz, hogyha megtelik,
s végül mint nagy, kerek kenyér, 
a nap is kisül reggelig. 
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Weöres Sándor: Az űr
(részlet)

I.

A csillagok csendjét
most idehallani 
minden zajon keresztül. 
Ablakon túl 
a határtalan teret. 
A végtelenség 
alsó csücskét 
egy fenyőfa őrzi 
ringatózva, 
és még lejjebb 
néhány fűszál 
s a süket tömb, a föld.

Weöres Sándor: Egysoros

A csillagokban alszom.





6. Égi jelképeink
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Kalevala 
(részlet)

Első ének 

Kacsa jön, kecses madárka,
Kóvályogva, karingálva,
Földet néz, hol fészkelhetne,
Helyet, hol lakása lenne.

Száll keletre, napnyugtára,
Száll északi, déli tájra,
Fészekföldet csak nem kaphat,
Helyet, bárha legrosszabbat,
Fészkét, ahol felüthesse,
Lakát hova helyezhesse.

Ott szálldogál, repdesődik,
Tanakodik, tépelődik:
„Szobámat ha szélen rakom,
Habokon ha lészen lakom,
Szél szobámat feldöntheti, 
Hab a házam elöntheti.”

Hát akkor a Vízasszonya,
Vízasszonya, ég leánya
Térdit tengerből emelé,
Hogy a réce ott fészkelne,
Lakóhelyre jóra lelne.
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A kecses kacsamadárka
Ott repesve, szálldogálva,
Észreveszi kék víz tükrén
Vízasszonya térdit tüstént,
Véli: pástos emelkedő,

Gyepesedő kis dombtető.
Csak repesget, csak szálldogál,
A térdfőre lassan leszáll,
Fészkit rajta meg is rakja,
Aranytojást tojik abba.

Kotlik, ül, tojásit költve,
Azt a térdfőt melengetve,
Ül egész nap, másnap is ül,
Harmadnap is azonfölül:
Már akkor a Vízasszonya,
Véli, térde lángra lobban,
Minden íze olvadóban.

Itt a térdén egyet rándít,
Tojás mind a vízbe szédül,
Tenger habjai közé dül,
Cserepekre hull csörögve,
Száz darabra zúzik össze.
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Mutatnak a morzsák szépet,
A cserepek csinos képet:
Tört tojásnak alsó fele
Válik alsó földfenékké,
Tört tojásnak felső fele 
A felettünk való éggé,
Sárgájának alsó fele
Fényes nappá fenn az égen,
Fehérjének felső fele
A halovány holddá lészen;
Tojáson mi tarka rész volt, 
Égen csillag lesz belőle,
Tojáson mi feketés volt,
Lesz belőle ég felhője. 

Pilinszky János: A nap születése 
(részlet)

„Ekkor történt, hogy számos csillag
elhatározta, összefog,
hogy apró fényeik közös 
nagy fényességet varázsoljanak.
El is indult vagy ezer csillag
egymásfele. Ezer irányból,
ezer úton ezernyi csillag
elindult a sötétség pereméről,
hogy az égbolt tátongó közepén
közös ragyogást alapítsanak.
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Hosszú utat tettek az égbolt
elhagyatott fekete féltekén,
de végül is nagy boldogan
egymásba olvadt mind az ezer csillag,
gyönyörű és egyetlen fényességben.

Ezer csillagnak közös fészke:
így született meg a kerek nap,
az ég csodája, s vette kezdetét 
a világosság első ünnepélye.

Ünnep volt ez, valódi ünnep!”

Assisi Szent Ferenc: Naphimnusz
(részlet)

Áldott vagy, Uram, s kezed minden műve áldott,
legfőképpen öreg bátyánk, a Nap:
az égből néz ő le, és tőle világos a nappal,
és ékes, szépséges ő, tündökletes,
ó, felséges Atyánk, mint te magad.

Dícsérjen téged nénénk, a Hold, meg a Csillagok,
te formáltad őket, s mind oly gyönyörűen ragyog.

Uram, dícsérjen téged bátyánk, a Szél,
a levegő, meg a felhő, a derűs ég s a vihar,
te táplálod teremtményeid ezek áldásival.
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Dícsérjen téged kedves húgunk, a Víz, 
aki hasznos, alázatos és tiszta is.

Uram, dícsérjen téged öcsénk, a Tűz,
vele gyujtasz fényt napszállat után,
szép és félelmetes ő, erős és vidám.

Uram, dícsérjen téged jóságos Földanyánk,
ki hátán hordoz minket s áldásait árasztja ránk:
mienk pompás virága a réten s gyümölcse a fán.

Weöres Sándor: Nap jön… 

Nap jön a menny hajlatán,
arca nyíló tulipán,
ő legyen az én anyám,
ő legyen az én anyám.

Hold jön a menny hajlatán,
húzza fehér égi szán,
ő legyen az én apám,
ő legyen az én apám.



 Égi jelképeink   55

Weöres Sándor: Hold

Hold.
Holt bolt.
Volt kort hord.
Zord folt. 
Hold.

Kormos István: Rajz a nap-köszörűsről

Valami velocipédforma
biciglit nyaggat: kettős kereket,
kiskerék: hold,
nagykerék: nap,
a köszörűs zöldmanó fején,
s búbján avagy tetején
csillagszalmából sombrero,
prérire illő kalap.
Bámészoltat is sok gyereket,
hajtván a nap-hold kereket.

Charles Baudelaire: Kapcsolatok 
(részlet)

Templom a természet: élő oszlopai
időnkint szavakat mormolnak összesúgva;
Jelképek erdején át visz az ember útja
s a vendéget a szemük barátként figyeli.





7. Ismeretlen bolygó
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Tamkó Sirató Károly: Világos ez!

Tudje-e kend, 
merre van fent, 
merre van lent, 
merre van kint, 
merre van bent?

Megmondom mind:

ha itt van kend, 
erre van fent,
arra van lent,
emerre kint, 
amarra bent,

ha ott  van kend, 
arra van fent, 
erre van lent, 
amarra kint, 
emerre bent.

Világos ez,
csak tudni kell: 
mozgás-özönben 
a forgó Földön 
mikor 
hol 
meddig 
mi mit jelent!
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Romhányi József: Mézga
(részlet)

Két dimenzió – Lepénybolygó

Mézga Aladár, az űrpilóta felfedezett … egy lepény alakú égites-
tet. Még közelebb érve már nem is lepénynek, inkább valami gi-
gászi hanglemeznek látta. Aztán meglepetten kiáltott fel: 

– Fantasztikus! Olyan, mint egy kerek papírsárkány! De oldal-
ról semmi sem látszik belőle! Még éle sincs! 

És egy hirtelen elhatározással máris működésbe hozta a lan-
dolási automatikát.

Biztosan többen úgy ítélik meg, hogy Aladár könnyelműség-
gel vádolható. Egy csillagászkörökben is ismeretlen égitestre 
minden előzetes érdeklődés vagy bejelentés nélkül leszállni, 
megfontolatlan cselekedet. Ne felejtsék el azonban az elmarasz-
talók sem, hogy Aladár minden asztronautaerénye mellett még-
iscsak alig kamasznyi gyerek. A fiatalság imponáló lendületét, 
példamutató bátorságát pedig gyakran éppen a meggondolat-
lanság serkenti.

A lepényre szállás zökkenőmentes volt. A mérő- és érzékelő-
műszerek mutatói mind rémülten lapultak a nulla jel felett. Ala-
dár egy pillanatra el is tűnődött ezen. „Legjobb – gondolta –, ha 
ezt a laptestet Ostya Zérónak nevezem el.”

Mielőtt kinyitotta volna a kabinajtót, gondosan ellenőrizte űr-
búvárszerelését. Hőszabályozás megfelelő, gravitációpótsúly-be-
rendezés működik, oxigén bőséges… Ezzel kilépett a lepényboly-
gó hártyavékony, de annál tartósabb talajára.

Tisztában volt azzal, hogy szokatlan környezetbe került. Az 
emberi tudat a háromdimenziós világképhez szokott. Egy min-
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dössze két kiterjedésben elterülő, mélységek nélküli hely eleinte 
bizony zavarokat okozhat.

Amint a lába alá tekintett, meglepetten látta, hogy a lepény-
ben ábraszerű lények nyüzsgő élete zajlik. Emberszabású figurák 
mozognak a földi tájakhoz hasonló környezetben. Mintha egy 
jól sikerült szabadkézi rajz alakjai elevenedtek volna meg, csúsz-
kálnak fel-le, jobbra-balra ezen a kerekre szabott rajzlapon.

– Hé! Itt vagyok! Vendég jött! – kiáltott Aladár, de az ábralé-
nyek meg se rezzentek. A vendég illetlenül rá is tenyerelt az egyik 
oldalazva haladó sík lényre, de az zavartalanul átcsusszant a te-
nyere alatt. Aladár nem is csodálkozott ezen, hisz tudta már, 
hogy az ábralények éppen harmadik kiterjedésük hiánya miatt 
ilyen megfoghatatlanok. Az sem lepte meg, hogy a figurák nem 
vesznek tudomást jelenlétéről, hiszen ő a számukra nem létező 
magasságban, illetve vastagságban terül el. Bekapcsolva űrsisak-
ja ultramikrohang-hullámfülelő készülékét, elégedetten tapasz-
talta, hogy az ábrák beszédét tisztán hallja és érti.

Lába alatt éppen egy silányan berendezett, ügyetlen gyerek-
rajzra emlékeztető családi otthon képét láthatta. A munkaruhás 
családfő az asztalnál ült. Felesége a konyhában szorgoskodott. 
Aladár hangról hangra megjegyezte beszélgetésüket.

– Meleg eledelt nekem, kedvenc egyetlen nejem.
– Nesze e kerek csemege, edd meg.
– Gyerekem merre ment?
– Eszes mestere elvezette.
– Eme mester ne nevelje, mert elverem kegyetlen! Esztelen e 

mester! Kegyes fejedelmem ellen nevel! Fejedelmemnek jelen-
tem, lefejeztetem!

Aladár fülsértőnek találta a mekegő párbeszédet. Akkor még 
nem tudta, hogy a lepénybolygó életében ez a kecskenyelv mi-
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lyen ádáz ellenségeskedések okozója. Pár lépéssel arrébb már be-
tekintést nyerhetett a látszólag csupán nyelvi kérdésekből kipat-
tanó belvillongásokba.

Babits Mihály: Theosophikus ének

A fény alatt, az ég alatt, a lég alatt,
a fény alatt, a lég alatt, a jég alatt,
a fény alatt, a kék alatt, a zöld alatt,
a fény alatt, az ég alatt, a föld alatt,
a fény alatt, az árny alatt, a láng alatt. 

Antoine de Saint-Exupery: A kis herceg 
(részletek)

10.

Ez a 325-ös, 326-os, 327-es, 328-as, 329-es és 330-as kisbolygók 
vidéke volt; a kis herceg tehát azzal kezdte, hogy sorra látogatta 
őket, foglalkozást keresni meg művelődni is. 

Az elsőn egy király lakott. A király, bíborban és hermelinben, 
egy nagyon egyszerű, de méltóságteljes trónuson ült. 

– Hohó! Itt egy alattvaló! – kiáltott föl, amikor megpillantotta 
a kis herceget. 

„Hogyan ismerhet meg – gondolta magában a kis herceg –, ha 
még soha életében nem látott?”

Nem tudta, hogy a királyok szemében a világ fölöttébb egysze-
rű: minden ember alattvaló.
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– Gyere közelebb, hogy jobban szemügyre vehesselek – mond-
ta a király, és nagyon büszke volt rá, hogy végre valaki fölött ki-
rálykodhatik. 

A kis herceg körülnézett, hová ülhetne le, de a bolygót minde-
nestül beborította a pompás hermelin palást. Állva maradt hát, és 
mert fáradt volt, ásított egyet. 

– Az etikett megtiltja, hogy a király jelenlétében ásítsanak – 
mondta az uralkodó. – Megtiltom.

– Nem bírom megállni ásítás nélkül – felelte a kis herceg za-
vartan. – Nagy utat tettem meg, és nem aludtam…

– Akkor megparancsolom, hogy ásíts – mondta a király. – Hosz-
szú esztendők óta senkit sem láttam ásítani. Az ilyesmi ritka szó-
rakozás nekem. Tessék, ásíts még egyet! Parancsolom. 

– Csakhogy ettől lámpalázas lettem. Nem megy… – felelte a 
kis herceg, és elpirult.

– Hm… hm… – tűnődött a király. – Hát akkor… megparan-
csolom, hol ásíts, hol meg…

Dünnyögött valamit, szemlátomást feszengve. 
Mert a király föltétlenül ragaszkodott hozzá, hogy tiszteljék a 

királyi tekintélyét. Semmiféle engedetlenséget nem tűrt: abszo-
lút uralkodó volt. De mivel ugyanakkor jóságos is volt, értelmes 
parancsokat osztogatott. 

(…)

11.

A második bolygón lakott a hiú.
– Lám, lám! – kiáltotta már messziről, amikor megpillantotta a 

kis herceget. – Meglátogat egy csodálóm!
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Mert aki hiú, annak az összes többi ember olybá tűnik, mint a 
csodálója. 

– Jó napot! – mondta a kis herceg. – Fura kalapja van urasá-
godnak. 

– Arra való, hogy megemeljem – felelte a hiú. – Hogy viszo-
nozzam vele az ünneplést. De sajnos soha nem jár erre senki.

– Úgy? – kérdezte a kis herceg, és egy szót sem értett az egész-
ből. 

– Csapd össze a tenyeredet – javasolta neki a hiú. 
A kis herceg összeütötte a két tenyerét. A hiú szerényen meg-

emelte a kalapját. 
„Itt már mulatságosabb, mint az imént a királynál volt” – gon-

dolta a kis herceg, és újra összeverte a tenyerét. A hiú meg újra 
megemelte a kalapját. 

Így ment ez öt percig; akkor a kis herceg elunta az egyhangú 
játékot. 

(…)

12.

A következő bolygón egy iszákos lakott. Ez a látogatás nagyon 
rövid ideig tartott, de nagyon elszomorította a kis herceget. 

Ott találta az iszákost egy sor üres meg egy sor teli palack 
előtt. 

– Hát te mit csinálsz itt? – kérdezte tőle.
– Iszom – felelte gyászos képpel az iszákos.
– Miért iszol? – kérdezte a kis herceg. 
– Hogy felejtsek – felelte az iszákos.
– Mit? – tudakolta a kis herceg, mert máris megsajnálta. 
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– Azt, hogy szégyellem magam – felelte az iszákos, és lehajtot-
ta a fejét. 

A kis herceg szeretett volna segíteni rajta. 
– Miért szégyelled magad? – kérdezte. 
– Mert iszom – vágta el a további beszélgetést az iszákos, és 

mélységes hallgatásba süllyedt. 
A kis herceg meghökkenve szedelőzködött.
„Bizony, bizony – gondolta útközben –, a fölnőttek rettentően 

furcsák.”

13. 

A negyedik bolygó az üzletemberé volt. Ennek annyi dolga volt, 
hogy még csak föl se nézett, amikor a kis herceg megérkezett. 

– Jó napot! – mondta a kis herceg. – Uraságodnak kialudt a ciga-
rettája.

– Három meg kettő, az öt. Öt meg hét, az tizenkettő. Tizen-
kettő meg három, az tizenöt. Jó napot! Tizenöt meg hét, az hu-
szonkettő. Huszonkettő meg hat, az huszonnyolc. Nem érek rá 
újra rágyújtani. Huszonhat meg öt, az harmincegy. Hopp! Te-
hát összesen ötszázegymillió-hatszázhuszonkétezer-hétszáz-
harmincegy.

– Ötszázmillió micsoda?
– Mi az? Még mindig itt vagy? Ötszázmillió izé… már nem is 

tudom… Annyi dolgom van! Én komoly ember vagyok, én nem 
fecsérlem léhaságokra az időmet! Kettő meg öt, az hét…
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14.

Az ötödik bolygó nagyon érdekes bolygó volt. Ez volt valameny-
nyi közt a legkisebb. Éppen csak akkorka, hogy egy lámpa meg 
egy lámpagyújtogató elfért rajta. A kis herceg el sem tudta kép-
zelni, mi értelme lehet valahol az égbolton egy bolygón – amelyi-
ken se ház nincs, se emberek nem laknak – egy lámpának meg 
egy lámpagyújtogatónak.  Mégis azt gondolta magában: 

„Lehet, hogy ez az ember itt: merő képtelenség. Mégis kevésbé 
képtelen, mint a király, a hiú, az üzletember meg az iszákos. Az ő 
munkájának legalább van értelme. Ha meggyújtja a lámpáját, 
mintha egy csillagot segítene a világra vagy egy virágot. Ha elolt-
ja a lámpáját: elaltatja vele a virágot vagy a csillagot. Szép foglal-
kozás. És mert szép, valóban hasznos is.”

Amikor a bolygó közelébe ért, tisztelettel köszöntötte a lámpa-
gyújtogatót:

– Jó napot kívánok! Miért oltottad el a lámpádat? 
– Mert ez a parancs – felelte a lámpagyújtogató. – Jó napot!
– Mi a parancs?
– Hogy oltsam el a lámpámat. Jó estét!
Azzal meggyújtotta a lámpát.
– De hát akkor miért gyújtottad meg újra? 
– Mert ez a parancs – felelte a lámpagyújtogató. 
– Nem értem – jegyezte meg a kis herceg. 
– Nincs is mit érteni rajta – mondta a lámpagyújtogató.  

– A parancs: parancs. Jó napot! 
És eloltotta a lámpát.
(…)
„Ezt – gondolta a kis herceg, ahogy továbbment –, ezt a többiek 

mind megvetnék: a király is, a hiú is, az iszákos is, az üzletember 
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is. Pedig szerintem ő az egyetlen, aki nem nevetséges. Talán mert 
mással törődik, nem saját magával.”

És sajnálkozva sóhajtott egyet.
„Ő az egyetlen – folytatta gondolatait –, akivel meg tudnék ba-

rátkozni. Csakhogy igazán túl kicsi a bolygója. Nem férnek el 
rajta ketten…”

Magának se merte bevallani, hogy legkivált a napi ezernégy-
százhetven napnyugtájáért sajnálta ezt az áldott bolygót. 

15.

A hatodik bolygó tízszerte nagyobb volt. Egy öregúr lakott rajta, 
és óriási könyveket írt. 

– Hohó! Itt egy kutató! – kiáltott föl, amikor megpillantotta a 
kis herceget. 

A kis herceg leült az íróasztal szélére. Egy kicsit lihegett. Any-
nyit utazott már!

– Honnét jössz? – kérdezte tőle az öregúr. 
– Mi ez a nagy könyv? – kérdezte a kis herceg. – Mit csinál itt 

uraságod? 
– Geográfus vagyok – felelte az öregúr.
– Mi az, hogy geográfus? 
– Tudós, aki tudja, hol vannak a tengerek, folyamok, városok, 

hegyek és sivatagok. 
– Ó, ez nagyon érdekes – mondta a kis herceg.  – Végre egy 

igazi mesterség!
Körülpillantott a geográfus bolygóján. Ilyen fölséges bolygót 

még sosem látott.
– Hát, ez nagyon szép – mondta. – Óceánok is vannak rajta? 
– Azt én nem tudhatom – felelte a geográfus. 
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– Ó! – mondta a kis herceg csalódottan. – És hegységek? 
– Azt én nem tudhatom – ismételte a geográfus. 
– És városok és folyamok és sivatagok? 
– Azt szintén nem tudhatom – felelte a geográfus. 
– De ha egyszer geográfus!
– Az igaz – felelte a földrajztudós –, viszont nem vagyok kuta-

tó. Kutatóim sajnos egyáltalán nincsenek. Hogy jönne egy föld-
rajztudós ahhoz, hogy elinduljon, és számba vegye a városokat 
és folyamokat, hegységeket és tengereket, óceánokat és sivatago-
kat? A geográfus sokkal fontosabb ember annál, semhogy ide-
oda kószáljon a világban. Ül a dolgozószobájában, és fogadja a 
kutatókat.

(…)
Hirtelen izgalom vett erőt a geográfuson.
– De te, te nagyon messziről jöttél! Te kutató vagy! Írd le ne-

kem a bolygódat!
Azzal fölütötte a lajstromkönyvét, és hegyezni kezdte a ceru-

záját.
A kutatók elbeszéléseit ugyanis először ceruzával jegyzik le. 

Megvárják, míg bizonyítékot szolgáltat, és csak akkor következik 
a tintával való lejegyzés. 

– Nos? – kérdezte a tudós.
– Ó! – mondta a kis herceg. – Az én bolygóm egészen apró, 

nincs rajta semmi különös. Van három vulkánom; kettő műkö-
dik, egy kialudt. Bár sosem lehet tudni. 

– Sosem lehet tudni – mondta a geográfus.
– Egy virágom is van.
– A virágokat nem jegyezzük föl – mondta a geográfus.
– Miért nem? Hiszen az a legszebb rajta!
– Mert a virágok múlékonyak.
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– Mit jelent az, hogy „múlékony”?
– A földrajzkönyvek – mondta a földrajztudós – a világ legérté-

kesebb könyvei. Nem avulnak el soha. Fölöttébb ritkán fordul 
elő, hogy egy hegy megváltoztassa a helyét. Fölöttébb ritka dolog 
az is, hogy egy óceánnak kiapadjon a vize. Mi csak örök dolgokat 
írunk le.

– De a kialudt vulkán egyszer csak működni kezdhet – szólt 
közbe a kis herceg. – Mit jelent az, hogy „múlékony”?

– Számunkra teljességgel mindegy, hogy egy vulkán kialudt-e 
vagy működik – felelte a geográfus. – Nekünk csak a hegy szá-
mít. Az pedig nem változik. 

– De mit jelent az, hogy „múlékony”? – makacskodott a kis 
herceg, mert ha egyszer föltett egy kérdést, nem tágított tőle soha 
többet.

– Azt jelenti, hogy előbb-utóbb megsemmisül. 
– Az én virágom előbb-utóbb megsemmisül? 
– Úgy bizony.
– „Múlékony” a virágom – gondolta a kis herceg –, s mindösz-

sze négy tüskéje van, hogy a világtól védekezzék! És én magára 
hagytam otthon!

Most érzett először valami lelkifurdalás-félét. De nyomban ösz-
szeszedte magát.

– Mit tanácsol uraságod? – kérdezte. – Milyen bolygót látogassak 
meg?

– A Földet – felelte a földrajztudós. – Jó híre van…
A kis herceg útra kelt, de közben egyre a virágjára gondolt.
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16.

A hetedik bolygó tehát a Föld volt. 
Ez a Föld nem akármilyen bolygó ám! Van rajta száztizenegy 

király (beleszámítva természetesen a néger királyokat is), hétezer 
geográfus, kilencszázezer üzletember, hét és fél millió részeges, 
háromszáztizennégymillió hiú, vagyis körülbelül kétmilliárd föl-
nőtt. 

Hogy valami fogalmunk legyen a Föld nagyságáról, gondoljuk 
meg, hogy az elektromosság fölfedezése előtt a hat kontinensen 
egész hadseregnyi lámpagyújtogatót kellett alkalmazni, szám 
szerint négyszázhetvenkétezer-ötszáztizenegyet. 

Kissé távolabbról nézve mindez pompás látványt nyújtott.  
A hadmozdulatok éppolyan szabályozottan folytak, mint egy ba-
lett mozgása az opera színpadán. Kezdték az új-zélandi és az 
ausztráliai lámpagyújtogatók. Meggyújtották a lampionjaikat, 
aztán aludni mentek. Utána beléptek a táncba a kínai meg a szi-
bériai lámpagyújtogatók; majd ők is eltűntek a kulisszák mögött. 
Most került sor az oroszországi és indiai lámpagyújtogatókra. 
Utánuk az európaiakra és az afrikaiakra. Aztán a dél-amerikai-
akra. Aztán az észak-amerikaiakra. És sosem vétették el színrelé-
pésük rendjét. Nagyszerű volt!

Mindössze két lámpagyújtogató élt henyén és nemtörődöm 
módra: az Északi-sark egyetlen lámpájának gyújtogatója, vala-
mint kartársa, a Déli-sark egyetlen lámpájáé. Ők évente csupán 
kétszer dolgoztak. 





8. Veszélyek között
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Mondókák

Úgy száradjon ki a világból, 
mint ahogy e deszka kiszáradt!

Úgy apadjon ki a világból, 
mint ahogy apad ez a gyertya.

Ha megetted nálam nélkül, 
ne jöjjön ki doktor nélkül.

Nem adtok semmit?
Pocok egye kalásztokat, 
görény egye tyúkotokat. 

Ki legyen a világ fejedelme?
(Magyar legendamese)

Összegyűltek a világ legnagyobb erősségei, hogy fejedelmet vá-
lasszanak maguk közül. Ott volt a Hegy, a Nap, a Felhő, a Szél, a 
Pénz meg a Feszület.

A hegy szólalt meg elsőnek:
– Engem válasszatok meg fejedelemnek, mert én a világ kez-

detétől a világ végéig ezen a helyen állok, ahol most vagyok!
Lehurrogták a többiek:
– Ne bízd el magad, mert évek múltával az emberi erő elmoz-

díthat a helyedről!
Nem választották meg fejedelemnek. 
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Megszólalt a Nap: 
– Engem válasszatok meg, mert én bevilágítom az egész világot!
Leintette a Felhő:
– Akármilyen fényesen sütsz, én csak odavetem a hátam, és 

elveszem a világosságod!
A Szél meg a Felhőnek szólt oda:
– Te se bízd el magad, mert én akármikor elkergetlek onnan!
Egyiket sem választották meg fejedelemnek. 
A Feszület kért szót.
– Engem válasszatok meg! Én nagyon sokat szenvedtem, meg-

ostoroztak, tövissel megkoronáztak, keresztre feszítettek. Akár-
milyen hideg van, meleg van, nekem ott kell szenvednem a ke-
resztfán, ahol ki vagyok feszítve, mégis ott élek az emberek 
szívében, én vagyok érdemes a választásra. 

A Pénz meg őt intette le nagy dölyfösen:
– Te beszélsz? Téged is énértem vettek meg!
Így lett a Pénz a világ fejedelme. 

Kormos István: Vonszolnak piros delfinek
(részlet)

Vonszolnak piros delfinek koromtengeren éjszaka
Partra kicsapnak az a part szívem leomlott partfala
…
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Eörsi István: Rita tizenhétszer

Rita kétszer

Rojtos  Irkát Talált Alajos
Irtó gyűrött volt és maszatos,
Teleírta verssel az egészet,
Amitől a piszok elenyészett.

Rita háromszor

Róka Rózsi Rámköszön
Izgul Indul Idejön
Tépi Tyúkjaim Torkát
Arany Arcú Asszonyság 

Rita négyszer

Rum Ihletett Tegnap Alkonyatkor,
Részeggé Ivódtam Tőle Akkor,
Reggel Ikább Teát Abrakoltam,
Rummal Ittam, Tehát Alattomban.

Rita nyolcszor

TakaRIT A bakteR  ITAlozva
BoRIT Asztalt töRI TAlpazatát –
MaRIT A muRI TAszítja, vonzza,
RI, TApickol söRITAltavon át. 
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Eörsi István: Raccsoló szerelmesek

 Mavi:
Dvága Vicsi, mevve lófválsz?
Mavid váv vád, mevve jávsz?
Kivev a vettenetes Fvász,
a vettegés, hogy másva vávsz.

 Chicsi:
Kéchlek, Machi, ne szamáchkodj,
Szechelmem mách chád chagadt.
Échezned kell, báchhol jáchok,
Féchfi-chajongásomat.

 Együtt, mindketten a maguk módján raccsolva:
Mari erre kivirágzik,
Sírva ríja: Ricsikém!
Ricsi harsogva trillázik,
Mint egy férfias szirén. 
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Utassy József: Ötvenöt ördög

Ötvenöt ördög dörmögött:
nincsen szőr a Sátán hátán.
Ődöngtem épp e dög mögött,
S jót röhögtem háta láttán.

Ötvenöt ördög dörmögött:
szőrszál sincs a Sátán lábán!
Őgyelegtem a dög mögött,
s hahotáztam lábát látván.

Ötvenöt ördög dörmögött:
Nem is ember ez a Sátán!
Karmazsinvörös körme közt
vergődik a világ árván.  

Kit vihet el az ördög?
(Magyar legendamese)

Amikor az Úrjézus a földön járt, egyszer melléje szegődött az ör-
dög. Azt mondja:

– No, én most magammal viszem azt, akit nekem szánnak.
Hamarosan egy nagy uraság földjéhez értek. Egy cselédasz-

szony kapálgatott a közelükben. A fiacskája ott lábatlankodott 
mellette, letaposott néhány friss hajtást. 

– Hogy az ördög vinne el! – kiáltott rá az anyja.
– Hallottad, mit mondott? – kérdezte az ördög Jézust. 
– Nem igazán mondta – rázta a fejét Jézus. 
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Mentek tovább, ott meg két napszámos kapálgatott. Valami 
semmiségen összeszólalkoztak. Azt mondja az egyik:

– Hogy az ördög vinne el!
– Hallottad, mit mondott? – kérdezte az ördög. 
– Nem igazán mondta – jegyezte meg Jézus. 
Kisvártatva fényes hintaján a nagyságos úr viharzott el mellet-

tük, csak úgy porzott az út utána. A napszámosok fölnéztek:
– Hogy az ördög vinné el!
– Hallottad, mit mondtak? 
– Hallottam, hallottam, és szívből mondták. 
El is vitte az ördög a nagyságos urat a pokolba. 

Dante Alighieri: Isteni színjáték
(részlet)

Első ének. A sötét erdőben

Az emberélet útjának felén
 egy nagy sötétlő erdőbe jutottam,
 mivel az igaz útat nem lelém.

Ó szörnyű elbeszélni mi van ottan,
 s milyen e sűrű kúsza vad vadon:
 már rágondolva reszketek legottan.

A halál sem sokkal rosszabb, tudom.
 De hogy megértsd a Jót, mit ott találtam, 
 hallanod kell, mit láttam az uton.
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Akkortájt olyan álmodozva jártam:
 nem is tudom, hogyan kerültem arra,
 csak a jó útról valahogy leszálltam.

De mikor rábukkantam egy hegyaljra, 
 hol véget ért a völgy, mély, mint a pince,
 melyben felébredt lelkem aggodalma,

a hegyre néztem s láttam,  hogy gerince
 már a csillag fényébe öltözött,
 mely másnak drága vezetője, kincse.
 
Igy bátorságom kissé visszajött… 

Francois Villon: Ellentétek
(részlet)

Szomjan halok a forrás vize mellett;
Tűzben égek, mégis vacogok;
Parazsas kályhánál vad láz diderget;
Hazám földjén is száműzött vagyok;
Csupasz féreg, díszes talárt kapok;
Hitetlen várok, sírva nevetek;
Az bíztat, ami tegnap tönkretett;
Víg dáridó bennem a bosszúság;
Úr vagyok, s nem véd jog, se fegyverek;
Befogad és kitaszít a világ.
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Francois Villon: A felakasztását váró Villon négy sora

Francia vagyok, csak ez kellett,
Páris szűlt (Ponthois mellett);
Rőf kötél súgja majd fejemnek,
Hogy mi a súlya fenekemnek.

Francois Villon: Négysoros vers, 

melyet Villon halálítélete szélére írt

Francia vagyok Párizs városából,
mely lábam alatt a piszkos mélybe vész,
s most méterhosszan lógok egy nyárfaágról,
s a nyakamon érzem, hogy seggem míly nehéz.

Francois Villon: Búcsú

Nem: látjátok, nem hiába firkálok,
mert ha ezt a verset ki nem gondolom,
fölöttem folyna már régen az árok,
s csalán nőtt volna már a gyomromon.
Ezért ha a zsaruk a nyakadra hágnak,
az urak előtt ne fogd be a pofádat. 





9. Leszállás az ismeretlen bolygóra
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Weöres Sándor: Rejtvény

Jövök egy erdőből
 Ahol sose voltam.
Kerülök egy erdőt 
pedig benne élek.
Megyek egy erdőbe 
hová sose érek.

Varró Dániel: A kék szemü, daliás Luk gróf

Nekivágott hajdan a Zoknimezőknek
  A kék szemü, daliás Luk gróf,
Szakálla réz volt, orra arany,
  És a két füle mazsolás kuglóf.
Aki látta, legyintett: „Persze, turista!”
Hiába kotyogta Karádi Juliska:
„Jobb lesz, ha vigyáztok, huncut gyerek ám,
  Ez a kék szemü, daliás Luk gróf!”

És a háta mögött sutyorogtak a lányok
  (A sok vihogó szöszi főleg),
Hisz kék szeme és kuglóf füle volt,
  És megbabonázta ez őket.
„Juj, csillog az orra” mondták, „de muriska!”
Hiába jajongta Karádi Juliska:
„Hajajaj, hajajaj, ha a gróf odaér,
  Jaj akkor a Zoknimezőknek!”
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És a gróf csak ment, ha esett, ha fújt,
  A kravátlija már csupa víz volt,
Süvített körülötte a Tűfoki Szél,
  Mi a Zoknimezők felé visz port,
Arany orra miatt mondták neki sokszor:
„Gróf úr, ha lehet, óvakodjon a boksztól”,
A szakállát megbongatta ilyenkor,
       És angolosan tovaiszkolt.

És a gróf átkelt a Hering Szoroson,
  Meg a Burgonyapuifferi Sziklán,
Köd volt a kalapja, cipője avar,
  És a hózentrágere villám,
A Maszat-hegy alatt kimerülve, kövéren
Lepihent kicsinyég a Piszokfa tövében
Süttetni hasát a nap sugarán,
  Bólongni bölömbika trillán.

Végül elérte a Zoknimezőket
  A kék szemü, daliás Luk gróf,
S elkezdett rágni vadul – foga bronz volt
  (A két füle mazsolás kuglóf),
S hogy majd az egészet kirágta lyukasra,
Így szólt somolyogva Karádi Juliska:
„Ugye megmondtam? Huncut gyerek ám
  Ez a kék szemü, daliás Luk gróf.”  
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H. G. Wells: Az időgép
(részlet)

Mélyet lélegeztem, összeszorítottam a fogamat, mind a két ke-
zemmel megragadtam az indítót, és egy hirtelen rándulással útra 
keltem. Teljesen lenyomtam az indítót. Éjszaka lett, olyan hirte-
len, mint amikor a lámpát leoltják, s a következő pillanatban 
megvirradt. Örvénylő moraj zúgott a fülemben, és agyamra fur-
csa kábító zűrzavar nehezedett. Szakasztott olyan érzés, mint 
amikor az ember a hullámvasúton zuhan tehetetlenül. Ahogy 
jobban rákapcsoltam a sebességre, a nappal és az éjszaka olyan 
gyorsan követte egymást, mint egy fekete szárny csapkodása, s 
láttam, amint a nap ugrándozva szeli át az égboltozatot: minden 
percben ugrott egyet, s minden perc egy-egy nap múlását jelen-
tette. Homályosan állványokat véltem látni, de már olyan sebe-
sen haladtam, hogy agyam semmiféle mozgást nem fogott fel.  
A leglassabban mászó csiga is elszáguldott mellettem. A fény és a 
sötétség folytonos váltakozásába belefájdult a szemem. Az egy-
mást követő elsötétedések alatt az újholdból villámgyorsan teli-
hold lett, s homályosan láttam a körbe rohanó csillagokat is. Az 
egyre fokozódó sebesség következményeként a nappalok és  
az éjszakák ütemes váltakozása összefolyó szürkeségbe olvadt; 
az égbolt a hajnal csodálatosan fénylő mélykék színét öltötte fel; 
az ugrándozó nap tündöklő fényívként hatott a végtelen szabad 
térben; a hold olyan volt, mint egy hullámzó ezüstszalag; a csilla-
gokból már semmit sem láttam, csak egy-egy megvillanó fény-
kört a sötétkék háttérben.

A táj ködös volt és elmosódó. Láttam, amint a fák nőnek és 
alakot változtatnak, akár a felhők, hol barnák, hol zöldek, meg-
nőnek, szétterjednek, összezsugorodnak, szétfoszlanak. Óriási 
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épületek, tündérpaloták emelkedtek ki a semmiből és elenyész-
tek, mint az álom. A föld egész felszíne szemem láttára megválto-
zott, egybeolvadt, majd szétfolyt. A gép kissé bizonytalanul him-
bálózott; hogy miért, arról képtelen voltam magamnak számot 
adni. Olyan kábult voltam, hogy úgysem tudtam volna szabá-
lyozni a gépet, hát csak rohantam, rohantam a jövőbe. Eleinte 
alig gondoltam megállásra, az új érzések egész valómat betöltöt-
ték. De egyszerre friss benyomások hatása alá kerültem – kíván-
csiság fogott el, és ugyanakkor valami félelemféle, és ezektől az 
érzésektől nem tudtam szabadulni. Az emberiségnek micsoda 
érdekes fejlődése, kezdetleges műveltségünknek micsoda nagy-
szerű haladása tárulna fel előttem, ha jobban belenézhetnék ebbe 
a homályos, tünékeny világba, amely itt rohan, hullámzik a sze-
mem előtt… S végre foglalkozni kezdtem a gondolattal, hogy 
megállítom a gépet… Utóvégre a kockázatot vállalni kell!… Visz-
szarántottam az emeltyűt, a gép erre bukfencet vetett és fejjel 
előre zuhantam. Mennydörgést hallottam, és egy pillanatra elká-
bultam. Irgalmatlan jégeső csapkodott körülöttem, s azon kap-
tam magam, hogy puha pázsiton ülök, szemben a géppel.

Körülnéztem… 

Örkény István: Szóvirágok 
(részletek)

Ki látta kétéves, Zoli névre hallgató, nőstény, hosszú szőrű, szo-
batiszta középfülgyulladásomat? 
…
A sétányon papírpénzt szétdobálni tilos!
…
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Egy Volkswagen miért nem lehet boldog?
…
A zászlót etetni, piszkálni, ingerelni szigorúan tilos!
…
Vigyázat! A kapu harap!

Eric Knight: Sam Small csodálatos élete
(részlet)

Sam nem beszélt többet a repülésről; de elhatározta, hogy újra 
megpróbálja abban a pillanatban, amint egyedül marad. Jó soká-
ig kellett várnia, mert mihelyt Mully és Lavinia kitette a lábát, 
bejött a lány, hogy kitakarítson. Porolt és söpört, és dúdolgatott 
magában, ledér módon, ahogy Kaliforniában szokás, és Sam azt 
gondolta, sohasem fog már elkészülni. 

De végül mégis elkészült. Sam becsukta az ajtót, kiverte a pi-
páját és nekilátott. Lefeküdt a díványra és akart és akart, és mi-
előtt jóformán lélegzett volna egyet, hát már a legnagyobb köny-
nyedséggel fent lebegett a levegőben. Egy darabig ott hevert, a 
térben fennakadva, és döbbenten csodálkozott új képességén. 
Fejét lefelé fordította. Egy egész lábnyira lebegett a dívány fölött. 
Nagyon lassan oldalt lebegett, úgyhogy most már háromlábnyira 
volt a padló fölött. Nem tévedhetett. Elképedve lebegett vissza a 
díványra. 

„Hű, azt a ragyás mindenségit! – lehelte magában. – Magam 
sem tudom elhinni.”

Hogy bebizonyítsa magának, még egyszer megpróbálta. Ezút-
tal is felemelkedett a levegőbe, azután egyenesen kilibegett a szo-
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ba közepére. Valahogy nagyon kényelmetlenül érezte magát, de 
úgy gondolta, ez csak természetes.

Azután megfordult, és lenézett a padlóra. Nagyon lassan el-
kezdte a testét is megfordítani. És abban a pillanatban, amikor 
megfordult, elmúlt a kényelmetlenség érzete. Mihelyt arccal a 
padló felé fordult, a biztonság és a hatalom új és megdöbbentő 
érzete szállta meg. 

„Hát persze… persze… – mondta magában. – Előbb fordítva 
voltam, mint egy madár, amelyik a hátán akar repülni. Ez a he-
lyes mód, úgy látszik!”

Új és igen nagy önbizalom hatotta át, kinyújtotta karját, és le-
ereszkedett a dívány irányában. Mikor egylábnyira volt tőle, ösz-
szecsapta tenyerét, testét egyenes állásba hozta, és lábával oly 
halkan szállt le a díványra, mint egy rigó. 

– Nahát, ez már beszéd! – lehelte.
Megint széttárta karját, szelíden ellökte magát lábujjával, és 

felrepült. Úgy szállt, mint egy sikló repülő, teljesen megkerülte a 
szobát, körülbelül egylábnyira a mennyezet alatt. És közben va-
lami elképesztő vidámság fogta el. Többé nem habozott, vad 
örömmel használta új hatalmát. Úgy találta, a repülés nem kerül 
úgyszólván semmi fizikai erőkifejtésbe. Még csak szellemi erőfe-
szítésre sem volt szüksége, hogy ellenőrizze magát, vagyis nem 
kellett rágondolnia, hogyan is csinálja ezeket a dolgokat. Amikor 
egy sarokba ért, izmai és súlyának megoszlása mintegy maguk-
tól alkalmazkodtak valami ösztön révén úgy, hogy tökéletesen 
vette a kanyart. 

A világ új hely lett Sam Small számára. Nekünk, akik csak já-
runk, a világ kétdimenziós hely; de Sam számára most háromdi-
menziós lett. 
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A szoba, amelyben így repkedett, egészen más jelleget öltött, 
mint az, amelyet mi ismerünk, akik mindig csak az egyhangú, 
ötlábnyi magasságból ismerjük a dolgokat. Láthatta az ajtók és 
szekrények tetejét, madártávlatból szemlélhette a székeket és az 
asztalt, amely bútordarabok valóban igen ostobán festettek ebből 
a szemszögből. Azt is észrevette, hogy míg alul igazán tiszta a 
szoba, felülről nem lehet ezt elmondani. Pókhálókat talált, és 
minden ajtó fölött rengeteg port. 

– Megmondom majd Mullynak, mossa meg a szobalány fejét 
– határozta el. 

Azután átadta magát a szállás, az erőfeszítés-mentes repülés 
tiszta gyönyörének. Körülrepülte a szobát, ahol kedve volt, köny-
nyedén kikötött, mint egy toll, és lábujjainak legkisebb mozdula-
tára újra útnak indult. Megpróbált nehezebb sarkokban is kiköt-
ni, hogy gyakorolja magát.  

Sajnos, ez annyira elfoglalta, hogy nem hallotta meg, amint 
Mully és Lavinia visszatért. És amikor beléptek a szobába, épp 
fent volt egy szekrény tetején. 

– Hej, azt a kutyamindenit! – hörögte Mully. – Small Sámuel! 
Mi a jóisten csodáját keresel odafent? Gyere le rögtön, mielőtt 
kitöröd azt a buta nyakadat!

Samet annyira meglepte és kihozta a sodrából, hogy rajtakap-
ták, hogy egészen elfeledkezett a repülésről, és leugrott, mint 
egy közönséges halandó. Rettenetes roppanással ért földet, ge-
rince majdnem beleszaladt a szájába, és természetesen nagy lett a 
hűhó. Mully bekente a hátát ecetsavas agyagfölddel, és olyan ala-
posan a lelkére beszélt, hogy Sam megmakacsolta magát: nem, 
még akkor sem szól egyetlen szót sem új felfedezéséről, ha egyál-
talán alkalma nyílik kinyitnia a száját. 







10. Földönkívüliek
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Michael Ende: Az ég tágas, szürke felületén 
egy korcsolyázó siklott tova
(részlet)

„Az ég tágas, szürke felületén egy korcsolyázó siklott tova libegő 
gyapjúsállal, fejjel lefelé. Megtehette, mert az ég befagyott. A (…) 
tömeg a földről csurgó orral és tátott szájjal bámulta, felmutoga-
tott rá, és időközönként megtapsolta, ha sikerült a korcsolyázó-
nak egy különösen bonyolult (természetesen fordított) ugrás. 

Nagy ívekben és hurkokat írva körözött, újra meg újra ugyan-
azokban az alakzatokban, míg korcsolyája nyomát belevéste az 
ég jegébe. 

Tsom tlüred ik, gyoh keze kűteb, nálat imalav sőgrüs tenezü. 
Nátza ttolkisavot sé tnűtle a ilovát tnoziroh ttögöm…”

Petri György: Önarckép 1990

Fura pók:

A figyelem
fenyegető közepe üres.
A küllők és a bordák
csillognak rezzenetlen.
A vihart a szövedék
állja, mert nem áll ellent:
egy vitorla majdnem 
tökéletes hiánya.
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Ő maga meg
a menekülőszálon
yoyózik
föl-le
föl-le

John Lennon: Nyomorkodva… 

Nyomorkodva és dülekedve 
hántorogtak, vakugrásokkal 
dohogva vagy ráncolva, 
vadul pórázva magukat 
egymás ködött…

Romhányi József: A Mézga család
(részlet)

– Halló, halló! Itt Mézga rádió Budapest, a 6856 ezredmillimé-
teres hullámhosszon… Átalakítottam adó-vevő készülékké – ma-
gyarázza közben –, így ad és így vesz… – kapcsolgatja a vasalóból 
készült adásváltót.

– Te! Ha elrontottad a rádiót, egy évig nem kapsz zsebpénzt!
– Miért? Eddig kaptam?
Amíg Mézga Géza megfelelő pedagógiai érveket keres, Aladár 

tovább próbálkozik az éterben. A hangminőség ugyan nem ép-
pen optimális, a készülék recseg, sőt még vonyít is, amikor Géza 
rálép Blöki farkára, merthogy a családi eb szolgáltatja Aladár ap-
parátusához a földelést. Géza egy idő után úgy érzi, hogy ebből 
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elég! Egy Nagy Sándor-i mozdulattal rávág a rádióra. És ezzel 
véget ér a Mézga család életének földhözragadt korszaka. Innen-
től kezdődnek a csodák. 

Az atyai csapás után megszűnik a recsegés, és az űrből egy 
különös hangot lehet hallani. 

– Itt MZ/X, szinusz gamma. Mézga rád jel kez!
– Mi ez? – sandít fiára tanácstalanul Géza.
– Minket hívnak? – vonogatja vállát Aladár, és újra megüzeni az 

éterbe, hogy a Mézga rádió kész bárkivel felvenni a kapcsolatot. 
– Itt MZ/X harm száz köb ük unk.
– Mit gagyog ez? – mérgelődik Géza. – Hé, maga ott! Beszéljen 

magyarul!
– Új magy besz. Kib ford ó! 
Ettől egyáltalán nem lettek okosabbak. Aladár már tekerné is a 

keresőt, hogy tovább kutasson az éterben, amikor megszólal egy 
géphang.

– MZ/X újmagyarul beszél. Én kibernetikusan ómagyarra for-
dítom…

Mialatt apa és fia gyanakodva néznek egymásra, melyikük 
eszelte ki ezt a tréfát, a géphang elmagyarázza, hogy MZ/X az ő 
XXX. században élő leszármazottjuk. Egészen pontosan Mézga 
Géza köbükunokája, ami 4x4x4, vagyis 64 generációnak felel 
meg. Jelenleg a rákosszentmihályi toronyvárosban lakik, tanuló-
szobájában éppen az érettségi vizsgájára készül. Az atomókor 
történelmét tanulmányozva jutott arra az ötletre, hogy felvegye 
velük a kapcsolatot. 

– Tehát még suliba jársz, Öcsi? – barátkozik ivadékával Géza. 
– Hány éves vagy? – teszi hozzá, mert régóta gyanítja, hogy az 
iskolát nálunk örök időkig fogják reformálni. 
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– Öt a köbön, vagyis százhuszonöt éves – magyarázza a kiber-
netikus tolmácsgép. – Elvégezte a kötelező nyolcvan év általános 
iskolát, most pedig a negyvenedik középiskolai osztály befejezésé-
vel leérettségizik.

Aladár, aki eddig mindig a jövőbe vágyott, most szentül elha-
tározza, hogy sohase találja fel az időgépet. Géza viszont arra 
gondol, hogy egy kis jó példa igencsak ráférne a gyerekeire, rög-
tön meg is kérdi szorgalmas leszármazottját, nem akar-e velük 
személyesen találkozni. 

– Ak nyav – hárítja el udvariasan a címzett a meghívást, és 
Mézga meghatottan ismeri fel a távoli jövőből hozzá intézett 
mondatban saját családjának jellegzetes stílusát. Rohamosan nö-
vekvő bizalma arra ösztökéli, hogy megossza MZ/X-szel pilla-
natnyilag legégetőbb problémáját is: mit csináljanak ezzel az át-
kozott tévével?

– Meg ker lex – hümmög Köbüki, és valóban igen gyorsan 
megleli kibernetikus lexikonában, miféle fémkaszni szögezte 
ülőgumóikra esténként az atomókor primitív családjait. Persze 
Gézáék tévéjével legfeljebb egy szakképzett régész tudna meg-
birkózni, viszont MZ/X gond nélkül összerak nekik egy másik 
ketyerét, ha a mostani kasznijuk adatait pontosan betáplálhatja 
univerzális rekonstrukciós készülékébe. 

Köbüki először gondolatátvitellel kísérletezik, Gézának azon-
ban semmilyen gondolata sem támad saját tévéjének működésé-
vel kapcsolatban. Szerencsére egy fiókból előkerül a kapcsolási 
rajz, ezt kell az ablakhoz tartani, hogy MZ/X egy sugárnyalábbal 
le tudja tapogatni. Az egész művelet csak egy pillanat, de sajnos, 
ennyi elég ahhoz, hogy bekerüljön a képbe egy kóbor légy, amely 
éppen akkor a két ablak között csapong. 
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Az ultralézer szuperszubjektívvel eljuttatott rajzot Köbüki 
közben belehelyezi az ő hipernovó-konstruktőrébe. Hamarosan 
kész is a rozoga Videoton-kaszni és a kóbor légy egyesített para-
métereiből összekombinált új készülék, amely rögtön életveszé-
lyesen kezd ide-oda röpködni MZ/X tanulószobájában, amíg a 
házigazda mágnescsapdájával el nem kapja:

– Hülye madarakat röpködtettek ti ott a XX. században… – 
vizsgálgatja gyanakodva teremtményét. – De ha nektek ez kell, 
én leküldöm nektek fénypostával. 

– Jaj, csak azt ne! – tiltakozik Mézga Géza – a szomszéd kerü-
letből is két nap, amíg ideér a posta…

De nincs idő sopánkodásra, MZ/X egy gombnyomással útnak 
indítja küldeményét a távoli sötét múltba. Ugyanabban a pilla-
natban a Kökörcsin utcában csörömpöl az ablak, és a párkányon 
ott áll az új televízió. Képernyőjén épp az a jelenet látható, ami-
kor a vaslogikájú detektív letartóztatja a gyilkost. A bizonyítékok 
felsorolását azonban Mézgáék már nem tudják nyomon követni. 
A készülék megrezegteti szárnyait, és elkezd ide-oda röpködni  
a lakásban. Hamarosan összetörik a csillár, veszélybe kerülnek a 
vitrin tárgyai és minden, ami törékeny. 

– Mit csináljunk?! – jajdul bele az éterbe Géza. 
– Kapd el a mágnescsapdával! – jön a logikus válasz.
– Az micsoda? – érdeklődik Aladár. 
Mivel az elmaradott atomókor biztonsági berendezései ilyen 

hiányosak, nem marad más hátra, mint az elektronikus fenevad 
lelövése. Mézgáéknak azonban még egy légpuskájuk sincs. Ami-
kor Aladár annak idején kilőtte vele Mici néni gyöngysorát, apja 
meghirdette a lakás teljes területére vonatkozó általános leszere-
lést. Az egyre agresszívebb szörnyeteg azonban arra késztette az 
ifjabbik Mézgát, hogy egyik titkos fiókjából elővegye csúzliját. 
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– De hát ezt már egyszer elvettem tőled! Te visszaloptad? 
Mézga Géza atyai felháborodásában először inkább fiának a 

fülét tépázná meg, ám a veszély arra készteti, hogy a zümmögve 
röpködő nagyképernyős szörnyetegre összpontosítson. 

Óriási csattanás, a képernyő szilánkokra hullik, a kaszni csö-
römpölve zuhan a földre, ízelt lábai még kaszálnak néhányat, az-
tán megmerevednek. 

A sikeres akcióhoz MZ/X is lelkesen gratulál. A csúzli műszaki 
leírását is szerette volna megkapni, ám ettől Géza mereven elzár-
kózott. Ez titkos fegyver, majd megpróbálja jobban elrejteni Ala-
dár elől… 

Karel Čapek: R.U.R.
(drámarészlet)

Domin:
Sulla, mutassa meg magát Glory kisasszonynak.

Helena (föláll, és kezet nyújt Sullának): 
Örvendek. Nem szomorkodik néha itt, ilyen távol a világtól?

Sulla:
Nem tudom, mi az, Glory kisasszony. Szíveskedjék helyet foglalni.

Helena (leül):
Hová való, kisasszony?

Sulla:
Ide, a gyárba.
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Helena:
Ah, ön itt született?

Sulla:
Igen, itt gyártottak.

Helena (fölugrik): 
Micsoda?

Domin (nevet): 
Sulla nem ember, kisasszony, Sulla robot.

Helena:
Bocsánatot kérek…

Domin (Sulla vállára teszi a kezét):
Sulla nem haragszik. Nézze, Glory kisasszony, milyen bőrt csi-
náltunk. Tapogassa meg az arcát. 

Helena:
Ah, nem, nem!

Domin:
Ugye sohase jött volna rá, hogy Sulla más anyagból van, mint 
mi? Figyelje meg, még a szőke nőkre oly jellemző pihék sem hi-
ányoznak róla. Talán csak a szeme nem egészen… De nézze a 
haját! Forduljon meg, Sulla!
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Helena:
Kérem, hagyja már abba!

Domin:
Beszélgessen egy kicsit a hölggyel, Sulla. Nagyon becses vendég 
őnagysága.

Sulla:
Kérem, kisasszony, foglaljon helyet. (Mindketten leülnek) Jó útja 
volt?

Helena:
Igen, persze.

Sulla:
De ne az Amáliával utazzon vissza, Glory kisasszony, a baromé-
ter erősen esik, már 705-ön van. Várja meg a Pensylvániát. Az 
kényelmesebb és szilárdabb hajó. 

Domin:
Mennyi a sebessége? 

Sulla:
Húsz csomó. A térfogata tizenkétezer bruttó regisztertonna, a…

Domin (elneveti magát):
Elég, Sulla, elég. Inkább mutassa be a franciatudását.
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Helena:
Ön tud franciául?

Sulla:
Négy nyelvet tudok. Ha angolul írok, a megszólítás Dear Sir! Ha 
franciául, akkor Monsieur! Ha németül, akkor Sehr geehrter 
Herr! Ha a mi nyelvünkön, akkor Igen Tisztelt Uram! 

Helena (fölugrik): 
Ez humbug! (Dominhoz) Maga szemfényvesztő! Sulla nem robot, 
Sulla éppen olyan lány, mint én! Sulla, ez gyalázat, amit itt magá-
val művelnek… miért játssza velük ezt a komédiát?

Sulla:
Robot vagyok.

Helena:
Nem, nem! Hazudik! Ó, Sulla, bocsásson meg, hiszen tudom… 
Valamivel kényszerítik, hogy reklámot csináljon nekik! Sulla, 
maga éppen olyan lány, mint én, ugye? No, mondja meg az iga-
zat!

Domin:
Sajnálom, Glory kisasszony… de Sulla robot.
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Bertolt Brecht: Keresd az újat és a régit
(részlet)

Mikor elmélyültök
A szerepben, bámulatra
Készen, keressétek az újat s a régit. Mert oly
Korban élünk mi s gyermekeink, melyben gyürkőzik 
A régivel az új.





11. Kapcsolatok az űrben
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Weöres Sándor: A kíméletes háború

Úszom az ellenségen át,
Hogy össze ne törjem az állkapcsát.

Kántor Péter: A Nagy Bummtól a Nagy Reccsig

Nagymama elindult
Nagy Bummtól Nagy Reccsig,
arra jött Nagypapa,
kérdezte, hogy tetszik.

Hogy tetszik, Nagymama,
a világ? Hogy tetszek? 
Csúf vagy és gonosz vagy!
Mit mondjak? Szeretlek!

Nagypapa bólintott:
Te rusnya teremtés,
teveled legyek én
holtomig szerencsés!

Azóta ők ketten
egymást nem eresztik,
Nagymama, Nagypapa
Nagy Bummtól Nagy Reccsig.
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Nógrádi Gábor: Ember

Talán nem minden felnőtt tudja, azért mondom: engem nem kö-
telező tartani!

Világos?
Aki nem ért a főemlősök legfőbbikéhez, aki speciel én va-

gyok, Kovács Ildikó, az tartson kutyát, macskát, teknősbékát 
vagy albérlőt.

Persze, aki mégis úgy dönt, hogy fehér egér helyett a saját faj-
táját tenyészti tovább, annak meg kell tanulnia néhány alapvető 
embertartási szabályt. 

Ha még nem tudná.
Mert a hozzám hasonló élőlényt elég könnyű beszerezni. Nem 

úgy, mint a gyapjas csincsillát. 
De annál nehezebb megszabadulni tőlem. 
A hobbiállat ugyanis, amit meg lehet unni és el lehet adni, az 

nem én vagyok. 
Az első és legfontosabb szabály, hogy a gyerektartásra beren-

dezkedett felnőtteknek akkor is szeretniük kell a lakásterrárium-
ban elhelyezett egyedet (lásd Kovács Ildikó), ha az pokolian  
rossz. Például ha a tojásleves két pofára történő elfogyasztása he-
lyett az otthonunkban nevelt és fejlődésben lévő emberszabású 
azt üvölti, hogy „Utálom! Utálom! Ki fogom hányni!” Ilyenkor, 
jelzem, nem célravezető a nyitott tenyér többszöri elhelyezése 
rugdalózó példányunk hátsó, két félgömbből álló testrészén. Még 
egyetlen tudományos kutató sem talált összefüggést az így oko-
zott fájdalom és a tojásleves megszeretése között. A több évezre-
des tapasztalat szerint sokkal hasznosabbnak látszik némi rán-
totthússal és burgonyával kínálni a kis homo sapienst, és efféle 
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varázsszavakat suttogni a fülébe: „Te kis édes! Milyen jó kisfiú/
kislány vagy! Anyuka meg apuka csak téged szeret! Stb.”

A második gyerektartási szabály az, hogy nem szabad a be-
szerzett példány függetlenségét és önállóságát megzavarni. Ha 
például azt tapasztaljuk, hogy a tulajdonunkban lévő egyed a 
vackán hever, és óvatosan szopogatja két ízületből álló végtag-
nyúlványát (lásd hüvelykujj), semmiképpen se mondjuk neki, 
hogy „Kislányom, szaladj le a boltba egy kiló kenyérért!” Egy ef-
féle mondat tartós lelki törést okozhat kis házi élőlényünkben, és 
akadályozhatja az álmodozásban, ami az emberré válás legfonto-
sabb eszköze. A javasolt módszer ilyenkor egy pohár limonádé 
vagy egy szelet torta óvatos felkínálása, valamint a lábujjhegyen 
járás, ha már mindenképpen mozogni kell az akolban.

A harmadik szabály háziasított emberpalántánk kisállattartási 
óhajára vonatkozik. Gyakran előfordul, hogy az otthonunkban 
fejlődő példány (lásd Kovács Ildikó) különböző mászkáló, repke-
dő, úszkáló vagy futkosó állattal kíván foglalkozni. Úgymint: 
hörcsöggel, papagájjal, halakkal vagy kutyával. Ezt a kívánságát 
akkor is tiszteletben kell tartani, ha felnőttként nem kedveljük 
túlzottan lakásunkban a bűzt, nem szeretjük, ha egy élőlény le-
kakálja a padlószőnyeget, és nem rajongunk a fürdőszobában 
szétszórt homokért, forgácsért vagy kavicsért sem. A gyerektar-
tást vállaló személyeknek kacagva és dalolva kell elviselni az ef-
féle megpróbáltatásokat a kovácsildikók kiegyensúlyozott lelki 
élete érdekében. 

Természetesen még számtalan gyerektartási szabályt sorolhat-
nék fel, amelyek elengedhetetlenek a szülő-gazdik számára.  
A felsorolás helyett azonban azt javaslom, hogy gyakran forgas-
sák az ÉLET című tudományos példatárat és a Segítség, ember! 
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című zseniális alapművet, ha egészséges egyedeket akarnak fel-
nevelni családi otthonnak nevezett lakásterráriumukban.

Tisztelettel és kezit csókolom,
Sziasztok
Kovács Ildikó (homo sapiens)

Lackfi János: Lányok dala

Azt mondják a fiúk, 
nyávogunk, selypegünk, 
játszani nem lehet 
semmi jót se velünk.

De ők tiszta hülyék
földön fetrengenek, 
egymás fejét verik, 
s azt mondják, ez remek.

És egymást lökdösik, 
rúgják, labda sehol, 
azt mondják, ez foci, 
ruhájuk csupa por. 

Autókártyázva meg 
összevesznek azon, 
hogy hány köbcenti 
a hengerűrtartalom. 
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A lányvécébe is 
bejönnek a fiúk, 
vízzel locsolnak ők, 
mi meg sikoltozunk. 

Kiteszik lábukat, 
benne hasra esünk, 
azt mondják, van hajunk, 
azt mondják, nincs eszünk. 

A fenekünk alá 
ők tesznek rajzszöget, 
békén nem hagynak, 
és belénk szerelmesek.

Fiúk dala

Az összes lány dilis, 
azt, hogy miről susog, 
hiába is vered, nem mondja meg: titok.

Mind kastélyban lakik, 
van húsz aranylova, 
de azért nem lovon 
hozzák a suliba.
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Kertjükben egy fa van, 
igazgyöngyöt terem, 
szekrényükben csoki, 
cukor töméntelen.

A falból zene szól,
náluk ezt szeretik, 
táncol, pörög-forog 
éjt-nappal mindegyik. 

A ruhájuk selyem, 
gyémántjuk igazi, 
már ha ezt a mesét 
beveszi valaki.

Mind nyelvet nyújtogat, 
s ha felrúgod ezért, 
bőg és árulkodik: 
még te kapsz büntetést.

Körmükre szíveket 
tollukkal festenek,
kibírhatatlanok, 
s belénk szerelmesek.
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A lusta legény meg a szorgalmas lány
(Magyar legendamese)

Mikor Jézus a földön járt Péterrel, egyszer egy körtefához értek. 
A fa roskadozott a sok szép gyümölcstől. Alatta meg egy világ 
lustája legény feküdt. Arra sem volt képes, hogy felálljon, pár 
szem gyümölcsöt szakítson. Várta, hogy ráessen egy-kettő, azért 
feküdt hanyatt. 

Jézus megszólította:
– Fiam, merre kell menni Egyiptomba? 
A legény nemhogy felállt volna, a kezével intett volna, csak a 

lábát billentette meg. 
– Arra a!
Jézus Krisztus elfordult, és megcsóválta a fejét.
– Hogy lehet Istennek ilyen lusta teremtménye? 
Ahogy mentek tovább, azt mondja Jézus Péternek:
– Hej, de megszomjaztam ebben a nagy melegben!
– Én már régóta szomjas vagyok, Uram, de nem mertem szólni. 
Az oldalban sarlózott egy takaros lány, hát arra vették az 

irányt. 
– Adnál nekünk egy kis vizet, te kislány? 
A lány odaszaladt a korsójához. Langyosnak találta a vizet, hát 

kiöntötte. Elgyalogolt a forráshoz friss vízért, aztán jó szívvel 
adott Jézusnak is, Péternek is. 

Ahogy Jézus meg Péter ivott, nem győztek hálálkodni. 
– Ilyen jó vízzel már régen laktunk jól!
Mikor elköszöntek a lánytól, azt mondja Péter:
– Uram Teremtőm, mivel áldod meg ezt a szorgalmas lányt? 
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– Ahhoz a lusta legényhez adom, aki a körtefa alatt lopja a 
napot. 

– Uram Teremtőm, miért vered meg azt a szorgalmas lányt a 
lusta legénnyel? 

– Így van rendjén, Péter: annak a lusta legénynek szüksége 
van egy szorgalmas asszonyra, aki embert farag majd belőle. 

Kiss Ottó: Csillagszedő Márió
(részletek)

Anya szerint 
először minden férfi 
megígéri,
hogy lehozza
nekünk a csillagokat,
aztán pedig úgy tesznek,
mintha nem is tudnának
az egészről semmit,
még csak olyan 
szót sem ismernek,
hogy csillag, 
de én
biztosan tudom,
hogy anya
csak azért mondja ezt,
mert apa miatt
most nagyon szomorú. 

***
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Jön az árvíz,
mondta anya.
Jön az árvíz,
mondta,
és félrenézett. 
Jön az árvíz,
idézte riadt tekintettel
Petőfi Sándort,
pedig akkor még csak
patakokban 
folyt arcáról a könny. 

***

Anya, ne sírj már!

Hiszen az igazgyöngyök
is láncra vannak fűzve.

***

…
Magányosabb vagyok, mint egy hős.

***

Amikor sok csillag van az égen,
kiosonok az udvarra, hintára ülök,
és elképzelem, amint suhanok a fekete
űrben. Ha a szkafanderen keresztül is
hallanád, amit ilyenkor mondok,
biztosan velem tartanál. 
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Apa,
a távolság is lehet szkafanderből? 

***

Amikor vacsoráztunk,
anya lefestette a Napot,
persze csak szavakkal,
de a képzeletemben nem a Napra,
hanem legjobban egy csillogó
hógolyóra hasonlított, 
a felhő pedig,
mert az is volt a festményen,
egy tintahal képében
úszott nyugat felé,
le a tenger mélyére,
oda, ahol sötét van. 
Csak a hógolyó 
ragyogott fent továbbra is,
mintha mindig ott akarna maradni,
akár apa nagy fehér tányérja
a konyhaszekrény tetején. 

***

Szeretem, ha hull a hó.
Azt is szeretem, amikor 
apa eljön hozzánk, de nem
szeretem, amikor elmegy.
Olyankor a szívemben
visszafelé hull a hó. 
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***

Anyától apáig egyetlen út vezet,
az, amelyiken a hatos autóbusz megy.
De ez a járat azóta nem közlekedik,
mióta apa feleségül vette anya 
régi barátnőjét, a Cédát. 

***

A boldogság az,
amikor sokat kapunk.
A fájdalom az,
amikor ezt mind elveszik.
Én nem akarok boldog lenni többé,
mert az egyszer nagyon 
fájni fog. 

***

Én mindig mindennel 
egyetértek,
és soha semmivel
sem értek egyet,
mert én önmagammal 
is mindig 
ellentétes véleményem 
vagyok.

***
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Egyszer 
többször 
nyúltam valamiért,
de elérnem nem sikerült.
Aztán a valami 
megsajnált: eltűnt
a közelemből.

***

Semmi dráma.
Csak áll az ember a csendben.
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Juhász Ferenc: Te ekével, te kalapáccsal, tollal

Te ekével, te kalapáccsal, tollal
a rózsa, amely a kórházak
udvarán terem,
igen, a rózsa illatával,
te ekével, te kalapáccsal, tollal,
a gőzfűrész ferde fém-fogával, 
a vas az erejével,
a felhő azzal, hogy esőt ad a földnek, 
a föld azzal, hogy kenyeret terem,
teljes erejéből,
ki ekével, ki kalapáccsal, tollal,
a rózsa, amely a kórházak
udvarán terem,
igen, a rózsa illatával,
kinek karja van, a két kezével,
kinek karja nincs, a mosolyával,
a nap csobogó sugarával,
teljes erejéből,
kinek fényes a lelke, szép szavával,
akire hallgatnak a vizek,
az dalával
szelidítse meg a vizeket,
az erős gyúrja meg a fémet, 
adjon lelket a lelkes anyagnak,
teljes erejéből,
ki ekével, ki kalapáccsal, tollal
építse, építse ezt a hazát!







12. Kapcsolattartás a földiekkel
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Kántor Péter: Neked beszélek

Hol szerettelek,
hol utáltalak,
csak sose voltál 
közömbös nekem.

Mikor röpködtél, 
mint a pántlika, 
mikor szorítottál, 
mint a kenderkötél.

Neked beszélek 
most is, ki másnak?
Te pedig másnak,
pedig csak egymásnak.

Mikor póráz voltál, 
mikor mézesmadzag, 
szakadó szál mikor, 
mikor köldökzsinór.

Szathmári Sándor: Kazohinia
(részlet)

„Mikor pedig az ismeretlen pépszerű eledelt megkóstoltam, az 
elragadtatástól felkiáltottam. Most jöttem csak rá, milyen éhes 
vagyok valójában. Mohón estem neki, és egykettőre bekebelez-
tem. Vezetőm pedig az üres edényt szó nélkül elvette tőlem, és az 
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asztal közepére állítva egy gombot nyomott meg, mire az asztal 
megnyílt, a doboz elsüllyedt, majd minden visszazáródott. Veze-
tőm pedig éhségemet látva, újra vett egy dobozt a futószalagról, 
és elém tette.

Ennyi szívjóság rendkívül meghatott. Rebegtem néhány kö-
szönő szót, és könnyek tolultak szemembe. 

Vezetőm ezt látva hozzám hajolt, és látható ijedelemmel tekin-
tett rám. Hirtelen két keze közé fogta arcomat, és a világosság 
felé fordítva összeráncolt homlokkal fürkészte. 

Majd felállt.
– Elo! Elo! – kiáltotta. 
Az ottlevők közül egy ember felállt, hozzám jött, táskát hú-

zott elő zsebéből. A táskából apró fecskendőt vett ki, majd ar-
comhoz érintve, beleszívta könnyeimet, azután kinyomta egy 
apró üvegbe.”

John Lennon: Kalóz a hejes beszédhez
(részlet)

1.

Pöszélje tisztán s érthetően, prédának okáért.
„Ron szívélyesen könyörög, hogy informánja Anyáját, minden 

meg van bocsájtva.” Sok ember nagy hangsúlyt fekte az Anyája 
szóra.
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Eörsi István: Hogyan készül a vers?

Én vagyok a Remek Elek, 
most egy verset remekelek.

Kérlek ezért, Potom Áron, 
adj egy tollat potom áron.

Jaj, ne zavarj, Bödön Ödön, 
ülj nyugodtan bödönödön.

Míg betűzöd, Piros Árpád, 
ne sajogjon piros árpád.

Mit fintorogsz, Kicsiny Elli?
Rossz, aki ezt kicsinyelli.

Ehhez mit szólsz, Kerek Ede?
Máris egy vers kerekede. 
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Bertolt Brecht: Beszélgetés

– Mi többé nem beszélgethetünk egymással – mondta K. úr 
egy embernek.

– Miért? – kérdezte az rémülten.
– Mert az ön jelenlétében semmi értelmeset nem tudok mon-

dani – panaszolta K. úr.
– De hát ez nekem nem fontos – vigasztalta a másik.
– Azt elhiszem – szólt K. úr elkeseredetten –, nekem bezzeg 

annál inkább.

Bertolt Brecht: A viszontlátás

Egy ember, aki hosszú ideig nem látta K. urat, ily szavakkal üdvö-
zölte őt:

– Ön semmit sem változott!
– Ó! – mondta K. úr, és elsápadt.

Bertolt Brecht: K. úr idegen házban

K. úr egy ízben idegen helyen szállt meg, s mielőtt nyugovóra 
tért volna, megnézte a ház kijáratait, de semmi egyebet. A kérde-
zősködésre zavartan felelte: 

– Régi, átkos szokás ez nálam. Szeretem az igazságot, épp ezért 
nem árt, ha a lakásomnak egynél több kijárata van. 
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Bertolt Brecht: Várakozás

K. úr várt valamire egy napig, aztán egy hétig, aztán még egy 
hónapig. Végezetül azt mondta:

– Egy hónapig egészen jól el tudtam volna várakozni, de az az 
egy nap meg az egy hét sok volt.

Bertolt Brecht: K. úr autót vezet

K. úr megtanult autót vezetni, de eleinte nem vezetett valami túl-
ságosan jól.

– Még csak egy autót tanultam meg vezetni – mentegetőzött. 
– Pedig kettőt kellene tudni, nevezetesen azt is, amelyik a sajá-
tunk előtt halad. Csak ha megfigyeljük, milyen nehézségei van-
nak az előttünk haladó kocsinak, tudhatjuk, hogyan kell eljár-
nunk vele kapcsolatban.
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Kiss Benedek: Kis babonák

Bal fülem csendül:
jóhír! 
jóhír!
Cseng, cseng a jobb fül:
balhír!
balhír!

Bal fülem csendül –
cseresznye ropog,
csendül a jobb fül –
jégeső kopog.

Citera zendül,
furulyaszó sír –
balhír
jobb fül,
bal fül
jóhír!





13. Végtelen érzések
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Kiss Ottó: Tükör

A szem a lélek tükre.
Ezért ugyanúgy, 
mint egy tükörbe, 
egyszerre csak egy lány 
szemébe lehet belenézni. 

Balázs Ágnes: Feladó: Fekete Szivárvány
(részlet)

(…) 
Anya ajka megremegett. Tétovázott egy kicsit, mintha nem tud-
ná, szabad-e folytatnia a történetet, azután elhatározta magát, és 
mesélt tovább. 

– Eljött a nyár. Anett néni elutazott a szüleihez vidékre, Hédit 
is elvitte magával. Apádat a munkája Budapesten tartotta. Egyik 
este becsöngetett hozzám, lisztet kért. Kimentem a konyhába. 
Mire visszaértem, ő belépett az előszobába, és behúzta maga mö-
gött az ajtót. Álltam vele szemben, kezemben a papírzacskóval, 
és csak néztük egymást. Tíz év elfojtott vágya, érzelme, szenve-
délye sűrűsödött akkor egyetlen pillanatba. Megcsókolt. A liszt 
kiszóródott. Fehér lett minden; a ruhánk, a kabátok, a padló. Úgy 
nézett ki az előszoba, mint egy téli táj. Velem maradt éjszakára. 
Másnap nagyon szégyelltem magam. Elhatároztam, hogy nem 
találkozom vele soha többé, nem tehetek tönkre egy családot. 
Közöltem vele a döntésemet. Akkor még nem tudtam, hogy gye-
reket várok tőle… Életem legboldogabb pillanata volt, amikor 
megmondták a kórházban, hogy kisbabám lesz. Ujjongtam ma-
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gamban az örömtől. „Soha többé nem leszek egyedül! Végre tar-
tozni fogok valakihez, és tartozik hozzám valaki, akitől nem vá-
laszthatnak el soha, de soha ezen a világon!” Nem akartam 
végiggondolni a következményeket, nem érdekelt, mit szól majd 
az édesapád. Kerültem hónapokon át. Már gömbölyödött a ha-
sam, amikor véletlenül összetalálkoztunk a lépcsőházban. Egy-
másra néztünk, azonnal megértett mindent, boldog és zavart volt 
egyszerre. Aznap este meglátogatott, hosszasan beszélgettünk. 
Azt mondta, hogy mindenre képes lenne értünk, ha akarom, el-
válik a feleségétől, és hozzánk költözik, csak rajtam múlik, hogy 
mi legyen.

Amikor a táborban voltunk gyermekkorunkban, egyszer a 
parton ért minket a zápor, beszaladtunk egy eresz alá. Hirtelen 
áttört a felhőkön a nap, és megjelent a szivárvány. Apád megfog-
ta a kezemet, és kirángatott az esőbe. „Nem vagy fekete! – kiabál-
ta. – Olyan színes vagy, mint az a szivárvány ott az égen! Kívánd 
gyorsan, hogy boldogok legyünk! Teljesülni fog!” Én nem kíván-
tam semmit, csak álltam a szakadó esőben, fogtam a kezét, és 
végtelenül boldog voltam…

Aznap este eszembe jutott a szivárvány. Azt mondtam apádnak, 
hogy az én szivárványom fekete, csak mások boldogtalansága fest-
hetné színesre. Megkért, hogy gondoljam át még egyszer. Másna-
pig adtunk egymásnak haladékot. Nem aludtam egész éjjel. 

Másnap becsöngetett. Az előszobában álltunk, nem tudtam 
megszólalni. Átnyújtottam a leveleket, amiket tőle kaptam. Fog-
tam egy fekete ceruzát, és az egyik borítékra egy szivárványt raj-
zoltam. Fekete szivárványt. 

Megértette, elment. Hónapokig nem találkoztunk. Megszület-
tél. Egyik nap levelet találtam a postaládában, a címzett helyére 
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fekete szivárványt rajzolt valaki. Apád arra kért, hogy írjak meg 
rólad mindent, tudni szeretne a fejlődésedről, örömeidről, bána-
taidról. Úgy éreztem, ezt nem tagadhatom meg tőle. 

– Te is apa ablakához osontál éjszaka, és bedobáltad a levelei-
det, amikor senki sem látta?

Anya fáradtan tekintett Zsófira. 
– A leveleket a postaládánkba tettem. Apáddal egyforma kulcs 

nyitja a levélszekrényünket. 
Zsófinak eszébe jutott, hogy Hédi kulcsa valóban illett a pos-

taládájuk zárjába. 
– De soha többé nem engedtem, hogy meglátogasson a lakáso-

mon – folytatta anya határozott hangon. – Nem lett volna tisztes-
séges. Téged is csak a lépcsőházban láthatott, be kellett érnie eny-
nyivel. 

– Miért nem engedted, hogy elváljon Anett nénitől? Miért nem 
mentél feleségül apához? 

– Nem tehettem tönkre egy család boldogságát, nem szakít-
hattam el egy kisgyermeket az apjától.

– De elszakítottad! Engem elszakítottál tőle!
– De Hédit nem. Hédi családban nőhetett fel. Hédi a testvéred, 

örülj neki, hogy boldog.
– Hazugság! – kiabálta Zsófi. – Hazugság az egész! Hazudik 

apa, hazudik Anett néni, és hazudik Hédi is! Hédi nem boldog, 
csak úgy tesz, mintha boldog volna, egy festett hajú fiúval jár 
már két éve, és nem tudnak róla otthon, mert akkor megrémül-
nének, hogy Hédi nem az a Hédi, akinek őt látni szeretnék, ha-
nem meg kellene ismerniük, hogy milyen is valójában, az pedig 
sokkal fárasztóbb, sokkal nehezebb, mint illúziók között élni, ró-
zsaszínű szivárványok alatt!
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– Zsófi! Azt hittem, felnőttként beszélhetek veled – szólalt meg 
anya döbbenten.

– Felnőttként? – hadonászott Zsófi felháborodottan. – Felnőtt-
ként? Akkor válok felnőtté, ha megtanulom letagadni és megha-
misítani a dolgokat? Ha azt tudom mondani az igenre, hogy nem, 
és képes vagyok azt állítani, hogy a szivárvány fekete? Nem, 
anya, a szivárvány színes! Mindig is színes volt, csak te láttad fe-
ketének, mert feketének akartad látni!

– Zsófi! Mi történt veled?
– Felnőttem, anya! Én valóban felnőttem! – kiabálta Zsófi fel-

dúltan. – És nem vagyok hajlandó hazugságban élni! Anett néni 
nem szereti apát, évek óta más férfit szeret! Apa téged szeret, és 
te apát szereted! Ez ilyen egyszerű. A dolgok ilyen egyszerűek, 
csak a felnőttek teszik bonyolulttá!

– Mit akarsz tenni, Zsófi? – kérdezte anya riadtan.
– Mit vársz tőlem? Köszönjek udvariasan „csókolom”-ot apá-

nak a lépcsőházban, és menjek tovább, amikor egész életemben 
apára vágytam? Kérjek Margó nénitől süteményrecepteket, és 
illedelmesen társalogjak Gyuri bácsival az idei szőlőszüretről, 
amikor mit nem adtam volna azért, hogy nekem is legyenek 
nagyszüleim? Titkoljam el Hédi elől, hogy a testvérem, amikor 
semmire sem vágyom jobban, mint átölelni őt, és megvallani 
neki, hogy testvérek vagyunk? Azt akarod, hogy hazudjak? Ha-
zudjak úgy, mint te? Elszakítottál az apámtól, hazudtál, hogy 
mások boldogok lehessenek, és nem vetted észre, hogy minden-
kit boldogtalanná tettél magad körül! Mindenkit! Mert hazud-
tál! Hazudtál!

– Mert féltem! – kiáltotta anya remegő hangon. Felemelkedett 
a kanapéról. – Féltem… Attól tartottam, hogy nem leszek elég jó 
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feleség, hogy nem leszek képes megfelelni egy család elvárásai-
nak. Én nevelőintézetben nőttem fel, nem vett körül család soha, 
nem volt előttem példa, ami segíthetett volna. Egyedül voltam. 
Egyedül, Zsófi, most már te is tudod, az mit jelent. Féltem, hogy 
apád csalódik bennem, és akkor elveszítem őt, azt pedig nem 
tudtam volna elviselni, abba belepusztultam volna. 

– Inkább hazudtál.
– Te talán nem hazudtál? Igazat mondtál a rendőrnek, Róza 

néninek, Rupert néninek és még sorolhatnám kinek? Hazudtál, 
mert féltél. Attól féltél, hogy nevelőintézetbe kerülsz. 

– De én gyerek vagyok! – állapodott meg Zsófi anya előtt. – Te 
pedig felnőtt vagy. 

Elszántan néztek egymás szemébe. 
– Nem veszíthettem el apádat! Belehaltam volna. – Anya meg-

rágott minden szót, természetellenesen lassan beszélt. – Boldog 
voltam, mert a  közelemben tudhattam. Boldog vagyok, mert 
nem veszítettem el.

– Nem lehetsz boldog, mert nem téged ölel és nem téged csó-
kol! – zokogta Zsófi. – Én belehalok abba, hogy Bán Ferit eltiltot-
ták tőlem! Pedig szeret engem! Tudom, hogy szeret! Azt akarom, 
hogy büszke legyen rám… hogy harcoljon értem! Küzdjön meg 
az anyjával, a világgal, küzdjön meg mindenkivel… Mert csak 
akkor érdemli meg, hogy én is szeressem őt… csak akkor érdem-
li meg egy cigánylány szerelmét…

Egymásba kapaszkodtak, együtt sírtak. Nagy sokára váltak 
széjjel. 

– Most mi lesz? – kérdezte később anya, de nem nézett Zsófira, 
vörös szemmel bámult kifelé az ablakon. 

– Apa tudja, hogy tudom. Te is tudod, hogy tudom. Döntsétek 
el. Nektek kell eldönteni. 
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Hallgattak. Zsófi a kanapé szélén ült, s bár az édesanyja félol-
dalt állt neki, mégis látta, amint szavaira megrándul a szája széle, 
elfutja szemét a könny megint, s megbillen kissé, mint akit a 
mondatok súlya fizikailag is megingatott. 

– Megtudtál valamit, ami téged boldogabbá tesz, másokat talán 
boldogtalanná – szólalt meg anya rekedten. – De ki érdemli meg a 
boldogságot? Talán az, aki bátor. Aki vállalja a szíve döntését…

– Aki vállalja önmagát – fejezte be a gondolatot Zsófi.
Összenéztek. Zsófi határozottan tekintett az édesanyja szemé-

be, és egyszerre úgy érezte, mintha kettőjük közül most ő volna 
a felnőtt, és az a gyönge nő a védelemre szoruló gyermek, aki, 
lám, valami kapaszkodót keres ezúttal is, idegesen tapogatja az 
ablakpárkány szélét, rátámaszkodik és úgy marad, pillantását 
pedig elkapja a lányáról, és megint csak kifelé figyel, mintha me-
nekülni vágyna a szemrehányások, a vádaskodás vagy az újabb 
döntés felelőssége elől. 

Zsófi arra gondolt, két hét múlva vissza kell ülnie az iskolapad-
ba, azon töprengett, vajon mit is taníthatnak még őneki, mert 
amit eddig csak homályosan érzett, anya jelenlétében egyszerre 
világosan fénylett előtte: ami fontos, nem a tankönyvekben, ha-
nem az emberi szív mélyén rejtőzik. Hamarosan kezdődik a taní-
tás, és amíg láthatja Bán Ferit, addig él a remény is, hogy ami el-
romlott, még jóvátehető, hogy az ember kitörölheti gondolataiból 
a makacsul berögzült előítéleteket, elfelejtheti a fölösleges gyű-
lölködést és indulatokat, és felnyílik végre a szeme meglátni a 
lényeget; hogy van valami, ami összekapcsol bennünket, túl 
a külső testi jegyeken, túl születésünk helyén és túl az időn is, 
valami, amitől átmelegedik az ember szíve, amitől megszorítaná 
– ha még tehetné – Vincze néni elgyötört, gyönge ujjait, átkarol-
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ná Klauszmann bácsi vállát, hogy megossza vele szomorú magá-
nyát, kivenné Rupert néni markából a nehéz kosarat, és cipelné 
helyette a terhet, és persze legfőképpen átölelné anyát, ringatná 
csöndesen, mintha gyermek volna megint, hogy kitörölhesse 
emlékezetéből mindazt a sok rosszat, ami történt, hogy anya vég-
re elfelejthesse az arcába kiáltott bántó szavakat, gonosz meg-
jegyzéseket, a kitaszítottságot és megaláztatást, hogy bátran be-
lemosolyogjon az emberek szemébe és ők is visszamosolyogja-
nak rá, és ettől egyszeriben kiszínesedjen körülötte a világ, mert 
ez a valami összekapcsol mindnyájunkat, legyünk bárhol is ezen 
a Földön: az emberi jóság és szeretet. 

Anya most megszólalt, alig hallhatóan, s mintha csak Zsófi 
gondolataira feleltek volna gyönge szavai:

– A mi szivárványunk fekete szivárvány. Színezd ki, kincsem! 
Neked biztosan sikerül. 

Nógrádi Gábor: A majom

Csak még egyszer azt a pusztító napfényt!
Csak még egyszer éhséget, szomjúságot, olyan kegyetlent, olyan 
otthonit!
Csak még egyszer félni sunyi haláltól,
mely ott rejtőzik minden ág mögött!
Csak még egyszer látni a baoabfát!
Csak egyszer látni a baoabfát!
Aztán újra szólhat a zene
ugrálni fogsz a vékony bőrszíjon,
tetszés szerint e hideg
s tompa tájon.
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Kisfaludy Károly: Szülőföldem szép határa

Szülőföldem szép határa
Meglátlak-e valahára? 
Ahol állok, ahol megyek
Mindenkor csak feléd nézek.

Radnóti Miklós: Kis nyelvtan

Én én vagyok magamnak
s néked én te vagyok.
S te én vagy magadnak,
s ketten mi vagyunk.
De csak ha vállalom.

József Attila: Várlak

Egyre várlak. Harmatos a gyep,
nagy fák is várnak büszke terebéllyel.
Rideg vagyok és reszketek is néha,
egyedül olyan borzongós az éjjel.
 
Ha jönnél, elsimulna köröttünk a rét
és csend volna, nagy csend,
de hallanánk titokzatos zenét,
a szívünk muzsikálna ajkainkon
és beleolvadnánk lassan, pirosan,
illatos oltáron égve
a végtelenségbe.
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Szenczi Molnár Albert: XLII. zsoltár
(részlet)

1.

Mint az szép híves patakra
Az szarvas kívánkozik,
Lelkem úgy ohajt Uramra,
És hozzá fohászkodik.
Tehozzád, én istenem,
Szomjúhozik én lelkem,
Vajjon színed eleiben
Mikor jutok, élő Isten?

József Attila: Áldalak búval vigalommal
(részlet)

Mindegy szeretsz-e, nem szeretsz-e,
Szívemhez szívvel közeledsz-e,
Látlak, hallak és énekellek,
Istennek tégedet felellek.







14. Hazatérés
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Tamkó Sirató Károly: A világűr üzenete

Nukuidák csillagképe,
annak is a közepébe,
hol a Világűr Értelme
mint a Napfény – úgy vakít,
   a Mindenséget bejáró,
sugár nélkül is sugárzó
két víg űrfi… ott lakik:
Kikkel Kukk és Kukkel Kikk.

   Eljöttek a Földre is ők,
   rácsurrantak, mint a felhők.

Elhozták az űr Értelmét :
   a Világűr Üzenetét.
Kukkel Kikk azt mondta – KUKK!
Kikkel Kukk azt mondta – KIKK!

És már surrantak is vissza
Nukuidák közepébe
a két vidám sugár űrfik: 
Kikkel Kukk és Kukkel Kikk.
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Mamagol

A csillagpor a világűrből
a Föld légterébe – hatol.
A porzó sár a szellők szárnyán
felhők fölött – száll valahol.
A sas – suhog.
A fecske – rebben.
Barlangi medve – barangol.
A gyalogos – gyalogol.
A kutya – kutyagol.
A lovas – lovagol.
S a borneói bunder-bébi 
Az anyja hátán – mamagol.

R. A. Salvatore: Star Wars

A klónok támadása

(részlet)

A droid sietve kerülgette a sok padlón alvó kivándorlót, és a lehe-
tő legrövidebb útvonalon haladt a mosolygó Padmé felé. 

– Ne, ne! – hallatszott egy kiáltás a lány háta mögül. Anakiné. 
– Anya, ne!

Padmé odafordult, és látta, társa még mindig alszik, de izzad-
tan dobálja magát, láthatóan valami rémálom kínjai között. 

– Anakin? – rázta meg finoman.
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– Anya, ne! – kiáltotta a padavan, elhúzódva tőle, és ahogy a 
lány lenézett, látta, hogy a fiú lábai rugdosnak, mintha el akarna 
futni valami elől. 

– Anakin! – kezdte megint Padmé, most hangosabban. Megint 
megrázta, erősebben. 

A fiú szemhéja felpattant, és a padavan kíváncsian nézett kö-
rül egy pillanatig, mielőtt Padméhoz fordult volna. 

– Mi az? 
– Úgy tűnt, rémálom gyötör.
Anakin tovább bámult rá, arckifejezése kíváncsiságról aggoda-

lomra váltott.
Padmé elvett egy tál puliszkát és egy darab kenyeret R2-tól.
– Éhes vagy? 
Anakin felült, elvette az ételt, a haját borzolta és a fejét rázta. 
– Nemrég léptünk be a hiperűrbe – magyarázta Padmé. 
– Mennyit aludtam? 
Padmé megnyugtatóan rámosolygott. 
– Szundítottál egy jót – válaszolta.
Anakin lesimította tunikája elejét, és kiegyenesedett, majd 

körbenézett, megpróbált tájékozódni. 
– Alig várom, hogy újra láthassam a Naboot – jegyezte meg, és 

megfordult, próbálta meghatározni helyzetét. Savanyú képet vá-
gott, amikor lenézett a piszkosfehér puliszkára, és orrát ráncolva 
szippantott egyet. – Naboo – mondta újra, visszanézve Padméra. 
– Amióta eljöttem onnan, mindennap gondoltam rá. A legesleg-
csodálatosabb bolygó, amit valaha láttam.

Ahogy beszélt, tekintete a lányra szegeződött, magába szíva a 
látványát, és Padmé elbátortalanodva pislantott egyet, hogy elke-
rülje tekintetét. 
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– Lehet, hogy nem olyan, mint amilyenre emlékszel. Az idő 
megszépíti az emlékeket. 

– Néha igen – értett egyet Anakin, és amikor Padmé felnézett, 
és látta, hogy a fiú még mindig őt vizsgálgatja, tudta, miről be-
szél. – Néha előnyére. 

– Nehéz lehet, ha az életedet a Jediknek szenteled – mondta, 
újabb taktikával próbálva lefejteni magáról a fiú pillantását. – 
Hogy nem mehetsz oda, ahová szeretnél. És nem teheted azt, 
amit szeretnél.

– És nem lehetek azokkal, akiket szeretek? – Anakin látta, hová 
vezet a beszélgetés. 

– Szabad szeretned? – kérdezte Padmé nyíltan. – Úgy tudtam, 
egy Jedinek tilos. 

– Tilos ragaszkodni valakihez – kezdte Anakin, szenvtelen 
hangon, mintha szavalna. – Tilos a birtoklás. Az együttérzés, 
amit egyfajta feltétel nélküli szeretetnek neveznék, a Jedi életé-
nek központi része, úgyhogy mondhatnánk, hogy támogatjuk a 
szeretetet. 

– Annyira megváltoztál – hallotta magát Padmé, olyan hang-
súllyal, ami számára is illetlennek tűnt, kihívónak…

Nagyokat pislogott, amikor Anakin ellene fordította saját sza-
vait. 

– Te csöppet sem változtál. Pont olyan vagy, ahogy álmaimban 
emlékszem rád. Kétlem, hogy a Naboo is sokat változott volna. 

– Nem változott – motyogta Padmé elhaló hangon. Túl közel 
voltak egymáshoz. A lány tudta ezt. Tudta, hogy veszélyes vize-
ken jár, saját maga és Anakin szempontjából is. A fiú padavan, 
egy Jedi, és a Jediknek tilos…
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És mi a helyzet ővele? Azzal, amiért egész életében olyan ke-
ményen dolgozott? A Szenátussal, a hadsereg létrehozása elleni 
nagy szavazatával? 

 Ha ő viszonyba keveredik egy Jedivel, az a szavazatát illetően 
számos találgatásra adhat okot! Ha létrehoznák a hadsereget, az 
a Jediket és a feladataikat segítené, és ő mégis a hadsereg ellen 
szavazna, és…

És akkor?
Az egész olyan bonyolult, de ami még ennél is fontosabb, na-

gyon veszélyes is. Aztán a nővére jutott eszébe, és utolsó beszél-
getésük, mielőtt visszarepült volna a Coruscantra. Ryoora és 
Poojára gondolt. 

– Az előbb édesanyádról álmodtál – jegyezte meg, hogy min-
denképpen témát váltson. Hátrébb húzódott, némi távolságot 
csempészve ezzel maga és Anakin közé, hogy valamiféle bizton-
sági zónát húzzon kettejük között. – Ugye?

Anakin hátradőlt, elfordította a tekintetét, és lassan bóloga-
tott. 

– Olyan régen eljöttem már a Tatuinról. Anyám emléke egyre 
jobban kifakul. – Anakin intenzív pillantása visszazökkent Pad-
méra. – Nem szeretném elveszíteni ezt az emléket. Nem akarom, 
hogy többé ne lássam az arcát. 

– Tudom – kezdte a lány, és felemelte a kezét, hogy megsimogas-
sa a fiú arcát, de visszafogta magát, és hagyta tovább beszélni. 

– Láttam őt álmaimban. Valósnak tűnő álmokban. Aggódom 
miatta. 

– Csalódott lennék, ha nem aggódnál – válaszolta Padmé, halk 
hangja tele együttérzéssel. – Nem a legjobb körülmények között 
hagytad ott. 

Anakin arca megrándult, mintha e szavak megsebezték volna. 
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– De helyesen tetted, hogy eljöttél – emlékeztette őt Padmé, 
megérintve a fiú karját. Szemével fogva tartotta a fiú tekintetét. 
– Édesanyád is azt akarta, hogy eljöjj. Ő is ezt látta szükségesnek. 
A lehetőség, amit a Qui-gon kínált, neki reményt adott. Minden 
szülő egy jobb élet lehetőségét szeretné adni a gyermekének.

– De az álmok…
– Gondolom, nem tudod meggátolni, hogy bűntudat gyötör-

jön, amiért elhagytad őt – mondta Padmé. Anakin a fejét rázta, 
mintha a lány nem értené a lényeget. Padmé azonban nem így 
gondolta, tehát folytatta: – Az csak természetes, hogy azt szeret-
néd, anyád ne a Tatuinon éljen, hanem például itt legyen veled. 
Vagy a Naboon, esetleg a Coruscanton, vagy valami biztonságo-
sabb és szebb helyen szeretnéd tudni őt. Bízz bennem, Anakin! 
– mondta halkan, de nyomatékosan, és kezét ismét a fiú karjára 
tette. – Jó döntés volt eljönnöd. Számodra is, és ami még fonto-
sabb, édesanyád számára is. 

Arckifejezésével, mely tele volt együttérzéssel és törődéssel, 
Anakin Skywalker nem tudott vitába szállni. 

Weöres Sándor: Csavarodó, forgó ütemek 
(részlet)

  Gyere vágtassunk,
  sose nyughassunk, 
távoli, mesebeli tájon.
  De ha végül már 
  belefáradnál, 
menj haza, betakar az álom.
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Ady Endre: A föl-földobott kő
(részlet)

Föl-földobott kő, földedre hullva,
Kicsi országom, újra meg újra 
Hazajön a fiad.

Petőfi Sándor: Füstbe ment terv

Egész uton – hazafelé –
Azon gondolkodám:
Miként fogom szólítani
Rég nem látott anyám?

Mit mondok majd először is
Kedvest, szépet neki?
Midőn, mely bölcsőm ringatá,
A kart terjeszti ki.

S jutott eszembe számtalan
Szebbnél-szebb gondolat,
Míg állni látszék az idő,
Bár a szekér szaladt.

S a kis szobába toppanék.. .
Röpűlt felém anyám…
S én csüggtem ajkán… szótlanúl…
Mint a gyümölcs a fán. 
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Örkény István: Apróhirdetés

Örök nosztalgia

„Jolio Curie téri, ötödik emeleti, kétszobás, alkóvos, beépített 
konyhabútorral fölszerelt, Sas-hegyre néző lakásomat sürgősen, 
ráfizetéssel is elcserélném Jolio Curie téri, ötödik emeleti, kétszo-
bás, alkóvos, beépített konyhabútorral fölszerelt lakásra, Sas-
hegyre néző kilátással.”

Örkény István: Türelemjáték

Ha kinyitod a dobozt
lelsz benne egy kisebb dobozt;
ha azt a kisebbiket is kinyitod 
akkor abban egy még kisebb dobozban 
egy nála is kisebb dobozka van.
Figyelem! Ez kissé nehezen nyílik, 
célirányos a hüvelyk- és  mutatóujjad közé fogva 
finoman benyomni az oldalát.
No most, ha elboldogultál ezzel a dobozzal, 
akkor egy egészen kicsike dobozban 
megtalálod, amit oly régóta keresel.

Most viszont, ha becsuktad a legkisebb dobozt 
ügyeskedned kell a nagyobbik dobozzal, 
de ha az oldalát finoman benyomod 
akkor simán rácsúszik a tető, 
te pedig a nagyobb, a még nagyobb és a legnagyobb 
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dobozt 
most már könnyűszerrel becsukhatod, 
de azért ne bízd el magad, 
és mielőtt nekikezdenél, 
hogy újra kinyitogasd a dobozokat, 
egy percig megpihenhetsz.

József Attila: Ne légy szeles…

Ne légy szeles.
Bár munkádon más keres –
dolgozni csak pontosan, szépen,
ahogy a csillag megy az égen,
úgy érdemes.

Weöres Sándor: Kinek képét…

Kinek képét hordtam,
tekintse, mi voltam
s íme mivé lettem.
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