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Művészetbarátok!
250. lapszámunkban művészeti pályázatot hirdettünk meg
hajléktalan emberek számára, próza, vers és kép kategóriák
ban. Kategóriánként és havonta 3–3 alkotást díjaz zsűrink
(5, 3 és 2 ezer forinttal), azaz havonta kilenc ember munká
ját tudjuk honorálni jelképes összeggel. Év végén a tizenkét
hónap legjobbjait az erre a célra alakult zsűri újra értékeli, s
mindhárom kategóriában kiadja az Év Alkotása díjat.
A visszavonásig érvényes pályázati felhívásra az ország
minden szegletében akadt csatlakozó, 395 személytől
összesen 10358 pályamunka érkezett lapzártánkig, azaz
kezdeményezésünknek komoly sikere van.
A nyertesek pénzdíjait az indulás óta Olvasóink készpénz
adományaiból finanszírozzuk, ezért művészeti pályázatunk,
alkotóink munkájának finanszírozásához

támogatókat keresünk .
Ha segíteni szeretne, vagy bármilyen ötlete,
észrevétele volna, keressen bennünket!

Kepe Róbert
0620-468-2617
kepe@fedelnelkul.hu
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Zilahy Tamás:
Egy, kettő, három, négy, fordulás balra, és
egy kettő, megint balra, és egy, kettő, három
és négy, még egyszer balra, egy, kettő, és már
megjöttem. Ma így csinálom, de holnap
fordítva járom körbe a szobámat, hogy a cipőmnek mindkét oldala egyformán kopjon.
Különben Picsu vagyok.
Az ablakon rács. Jó erős rács. Azért tették rá, mert én vigyázok a külvilágra, de
azért biztos, ami biztos, körbe is kerítették.
Így néha szundikálhatok is. Az ajtó is zárva,
mert ha erre akarna szökni a külvilág, nem
fog tudni.
Nyugis állás. Félkomfortos munkásszálló,
a rezsi szinte semmi, napi étkezés biztosítva,
amolyan cafeteriarendszerben, téli-nyári
munkaruha, kötetlen munkaidő. Kihúzom
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Skizo
a nyugdíjig, de lehet, hogy rá is dolgozom.
Szükség van rám, és megbíznak bennem.
Megtaláltam a helyem. Nem volt könnyű, de
kapcsolatok kérdése az egész. Falubeli srác
járta ki nekem a helyet. Bíró. Ő azt mondta,
hogy megöltem, és meg is ettem. De ez nem
igaz, csak kibeleztem, mert kincset kerestem
a hasában. Édesanyám mondta, aki soha
nem hazudott, hogy lenyelte.
Az egész úgy kezdődött, hogy dombok
ölelte kis falu volt a mienk, és huzatos. Ezért
aztán anya mondta: „Nézd, fiam, az összes
gyerek sapkában van, és neked is mindig kell
viselned, mert megfújja a szél a fejedet és hülye leszel”. Anyának mindig igaza volt, és milyen jó, hogy hallgattam rá. Egyszer felmásztam a galambokhoz a dúcra, és leestem, pont
a fejemre, de szerencsére volt rajtam sapka,
így aztán nem is fázott meg a fejem. Sok tél
és nyár telt el azóta. Iskolába nem kellett
járnom, mert úgy mondták, nehéz a fejem.
Persze a sok tudománynak súlya volt, meg
hát a sapka is nyomott valamit. De ezzel én
soha nem törődtem. Nem is lett volna időm
rá. Segítettem a ház körül, amit tudtam.
Mindig szedtem virágot a teheneknek,
mert lányok voltak. Esténként megmosdattam a disznókat, nehogy piszkosan feküdjenek le. A galambdúcot is letettem a földre,
mert rossz lett volna, ha a szegény madarak
is úgy járnának, mint én régebben. Volt elég
munka a ház körül. Ha a kutyust elengedtem, mindig kiszedtem egy-egy zöldséget is
a földből, és ők is velünk jöttek sétálni. Egyszerre sokfele nem bírok figyelni, de majdcsak sorra kerül mindegyik. Mikor nem
kellett dolgoznom, kifeküdtem a rétre és bámultam a felhőket. Egyszer láttam egy döglött sast is a levegőben. Már nem mozgott,
csak a szél sodorta erre-arra. Aztán lezuhant
szegényke.
Máskor meg lementem a patakra halat
fogni. Ezt sajnos csak nyáron lehet, mert azt
mondták a falubeli srácok, hogy görögdin�nyére jön a hal igazán. Ki is cipeltem vagy
öt nagy dinnyét, és bedobtam a vízbe. És
csak vártam, és vártam, hogy majd kijönnek
pisilni, de nem jöttek. Pedig anya mindig
mondta, mikor fürödtem, hogy nem illik a

Val Morg (1951-2016): Ilyen lettem
vízbe pisilni, de ezek a halak neveletlenek
voltak.
Mikor este fáradtan ágyba zuhantam, anya
mindig mesélt nekem. Volt egy meséskönyv,
amit kívülről tudtam. Muszáj volt, mert az
olvasás még nem nagyon fért a fejembe.
Hogy új munkahelyre kerültem, ezt is egy
mesének köszönhettem. Szegények voltunk
és sokat dolgoztunk anyával, de csak nem
lett sok pénzünk. Egyszer aztán megláttam
a szomszéd elkóborolt kiskakasát. Rögtön
eszembe jutott a gyémánt félkrajcár. Hát,
gondoltam, megnézem közelebbről a dolgot. Kitekertem a kakas nyakát és keresni
kezdtem a gyémántot, de akkor megérkezett
a szomszéd. Tudtam, hogy baj lesz, de segített a Bíró.
Most egy kicsit abbahagyom az emlékezést, mert nyílik a lakosztályom ajtaja és
sétálni kell menni. A folyosón szembetalálkozom a jótevőmmel, Bíró főorvos úrral.
Tanácstalanul nézeget jobbra-balra, meg
mindenfele, de amikor meglát, hozzám lép
és a fülembe súgja:
– Te, Picsu, nem láttad valahol a sapkámat?
2019. január, első díj

Mindenkinek legyen otthona!

www.menhely.hu
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„Úgy gondoltuk, mi egy jobb világba születünk”

fotó: Csanádi Gábor

Interjú Epres Attilával

Színész, szinkronszínész, filmekben, sorozatokban és színházban is hallhattuk,
láthattuk már. Beszélgettünk pályakezdésről és másról is, de úgy gondoltam,
van fontosabb mondanivalója is ennek az
interjúnak, mint a „hogyan válik az ember színésszé” című portré. Epres Attilával
beszélgettünk.
Azt azért említsük meg, hogy a Színház és Filmművészeti Egyetemen szerezte a diplomáját, milyen élmény maradt
az egyetem?
Nekem nem sok jó élményem van,
nem tudok erről szépeket mondani. Sokkal többet vártam el, talán a saját illúzióimmal kellett megküzdenem. Nyilván
nem voltam elég érett hozzá, hogy felfogjam, ott nem csak kapni kell, hanem
elvenni is, úgy kellett volna végig járnom
azt a négy évet, hogy kierőszakoljam,
hogy mindent megtudjak.
Szokványos, kissé szétesett intézmény
volt, ahol néha a tanárok fele nem ért rá,
effektíve elmaradtak az órák, mindenkinek volt vagy 4-5 állása. Ugye itt még valahol a szocializmus vége felé jártunk. De
minden szempontból úgy érzem, hogy
ez ugyanúgy megerősített a későbbiek
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harcaira, mint az
előtte levő iskolában eltöltött négy
év. Nagyon kemény szakközépiskolába jártam,
de életem egyik
legszebb periódusa volt a Soproni
Erdészeti Technikum, rengeteget
köszönhetek annak a szigorúságnak, szeretetnek,
szakmaszeretetnek, a tanároknak,
az egész hozzáállásának a majdani
valósághoz. Ami
aztán nem olyan
lett, mint szerettük volna. Úgy
gondoltuk, hogy
mi egy jobb világba születünk, de
tulajdonképpen
mióta én érettségiztem, csak romlott a
helyzet.
Ez elég szomorúan hangzik, kifejtené?
Ettől én nem vagyok szomorú, csak
konstatálom. A színházi életben is egy
folyamatos degradálódást érzek (egyébként az erdészetben is), és, hogy úgy
mondjam, a közéletben is, ami az állampolgári jóérzésünk rovására megy. A demokrácia, a szabadságjogok, és egyáltalán minden, ami azzal függ össze, hogy
az ember úgy érzi, egy, a görögöktől
örökölt európai humánum része, mindez egyre inkább csak kopik, romlik, törik
össze.
Tehát az a jobb világ, amit a rendszerváltást átélő fiatalság hitt, és remélt, és
szeretett volna magáénak, a jövőjének
tudni, nem épült fel, hanem az egész valamiféle dekadenciát mutat innen vis�szatekintve?
Azért nyilván nem teljesen így van. Én
’86-ban diplomáztam, igen, megéltem a
rendszerváltást, amit valamiféle eufória
követett, hiszen eltűnt sok olyan dolog,
ami annak a kornak átka volt, de lassan

visszaszivárognak ezek is. Nem azt érzem, hogy Európa felé megyünk, hanem
inkább elfele onnan.
Nem szeretném az olvasó fantáziájára bízni ezt a kijelentést, hogyan szabad
értelmezni?
Nem tartom egyetlen szegmensét sem
helyesnek annak a viselkedésnek, amit
a magyar kormány tesz az elesettekkel
szemben. Iszonyatos deficitet látok a világhoz képest. Amerre most mozdul a
művelt, bölcs világ, ahhoz képest rettenetes lemaradásunk van. Minden szempontból. Segítségnyújtásban, toleranciában, alkalmazkodásban, más nézetű
emberek elfogadásában, és ez borzalmas.
Minek, milyen eseményeknek kell történnie ahhoz, hogy az emberben ilyen
vélemény alakuljon ki a szülőhazájával
kapcsolatban? Elmesélne egy olyan pillanatot, élményt, ami erősíti Önben ezt
a hozzáállást?
Én épp a kórházban feküdtem, volt
egy súlyos műtétem három évvel ezelőtt,
amikor a Keleti Pályaudvaron először
lefeküdtek a menekültek, akiknek a házukat a földdel tették egyenlővé Szíriában. Jó magam nem tudtam menni, de
a feleségem meg a pici gyerekem ott
volt és vitte a szendvicseket, diplomás
orvosoknak, szakmunkásoknak. Tökéletesen jó állapotú embereknek, akiknek
semmijük nem maradt, legyilkolták a
családtagjaikat, barátaikat. És abban a
pillanatban azt kommunikálta a magyar
vezetés, hogy ezeket ki kell söpörni. Így
aztán gyalog indultak el a határhoz. Én
nem fogom elfelejteni, hogy ott milyen
bűnöket követtünk el. Ez teljesen szembe
megy azzal az általuk egyébként sűrűn
hangoztatott katolikus lélekkel, és azzal
is, amit a normál humánum elvár.
Mint színész, és most nyilván önre értendő a kérdés, de másra is vonatkozik,
mi az, amivel úgy érzi, segíthet, vagy
adhat egyfajta lökést az embereknek,
ami felnyitja a szemüket?
Nekem, mint az Örkény Színház tagjának, erős felelősségem van abban, mint
ahogy az egész színháznak is, hogy foglalkozzon a mai magyar valósággal.
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Okozhatja ennek hiányát a félelem?
Láttunk már példát arra, hogy valamit
nem hagytak kiteljesedni.
Persze, és ez a baj. Ennek a félelemnek nem volna szabad beszivárognia
még a küszöb alatt sem, egy picit sem.
Ennek annyira a művészeten kívül kéne
maradnia, hogy azt el sem tudom mondani. Már megint ott tartunk, ahol a 80as években, hogy abszolút beindult ez a
tűr-tilt-támogat rendszer, amit annak
idején egy egyébként nagyon intelligens,
de komoly pártkatona működtetett Magyarországon. Most megint ezt látom.
Hogyha tetszik a vezetésnek, akkor csinálhatja a művész, ha nem tetszik, akkor
listára kerül. És ez még nincs így! De már
nagyon ott vagyunk, hogy ez már bűzlik.

Szóval mondhatni rettegnek az emberek valóságot vinni a művészetekbe,
mert túl nagy tétje van?
Van okunk a félelemre. És most nem
az Örkényről beszélek, hanem a szabad
művészetről. Érezhető a sunyítás, a gyávaság, a saját pozíció féltése.
Mi a megoldás? Kihúzza magát az
ember és felvállalja a véleményét, vagy
beül a hátsó sorba és csak figyeli az eseményeket?
Egyéni sorsok fogják eldönteni. Amikor majd valaki azt mondja, hogy „én
nem tehetem meg, mert…” és akkor
majd elmondja az indokait, akkor nem
fogja megtenni, hogy ellenáll.
Ha valaki meg azt mondja, hogy „nekem meg tökmindegy, ide lőjetek” és kinyitja az ingét, az is egy alapállás. Hogy
melyikből lesz több, azt még nem tudjuk.
Ön hova állna?
Az történne, ami eddig mindig. Hogyha valami rettenetesen bánt, akkor változtatok a dolgok állásán. Az még nem
fordult elő, hogy beleragadtam volna egy
olyan élethelyzetbe, amivel a lelkem nem
bír el, mert akkor egyszerűen tönkre megyek. Nagy tragédiát azért nem látok, ellenben már látom a bajt.
Rothman Lilla

Csábi István (1958-2014) :

Egy pesti hajléktalan levele falusi barátjához
Kedves Barátom!
Remélem soraim jó egészségben találnak. Én nem panaszkodom, jól vagyok.
Egy 300 négyzetméteres, összkomfortos
házban lakom a haverokkal, a város szívében, egy csendes utcában. A nappaliban madarak csiripelnek. Állásom stabil.
Jövedelmem fix.
(Tényleg nem panaszkodik, a télen lefagyott hat lábujja, de már nem fáj. Egy
belső kerületi, 300 négyzetméteres hajléktalan szállón lakik most, az utca kihalt,
olyan lepusztult a környék, csendesnek is
mondható. A napjai nagy részét egy parkban tölti, ahol csiripelnek a madarak. Stabil kukás útvonala van. Negyedévente kap
fixen segélyt.)

Kocsmába már rég nem járok, helyette piknikezni szoktunk a haverokkal. A
kocsmákban tilos dohányozni, azért sem
szeretünk ott. Fürödni is járunk a Dunára. A csajok jók, nagyon sok van. Ha
látnád a nyári ruháikat?
(Kocsmára nincs pénzük, egy ABC-ben
vásárolnak be rendszeresen a kukázás
végeztével, az említett parkban fogyasztanak. Ha a szabadban éjszakáznak, a
Duna parton szoktak tisztálkodni(?). A
város valóban tele van gyönyörű nőkkel,
nyári rucikban.)
Gyakran megyünk moziba, nem is
akár milyenbe, szabadtéribe. Megszerettem a rövidfilmeket.

(Sokat dekkolnak egy olyan padon,
ahonnan jól látni egy üzletközpont nagy
kivetítőjét, amin folyamatosan reklámfilmek mennek.)
Nem értem, hogy ezek a városi népek
miért esznek annyi krumplis tésztát? Még
az a szerencse, hogy nekünk mindennap
útba esik egy McDonald’s gyorsétterem.
(Sokszor van krumplis tészta az ingyen
konyhán. Tényleg útba esik kukázáskor
egy McDonald’s.)
Zárom soraim. Üdvözlök mindenkit a
faluban. Hogy állsz a Rozival?
Marad barátod
János
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Figyeld szívedet
Figyeld az elsötétült égbolt alatt,
a kietlen partot.
A csendet! Ahogy körbefon,
ahogy meglebbenti a szél
a fodrokat, az ezüst hídon.
Figyeld szívedet, ahogy ütemet ver,
ahogy pulzál a vér az ereidben.
A magányt! Ahogy rád telepszik,
mint a hajnalban leszálló köd
a Duna felett.
Figyeld, mit suttognak a fák,
mikor fészket rak a nyár.
Illatától részegen fekszel,
kitudja hol – mezőben,
hol a lankák ívet húznak előtted.
Figyeld az ablakon át,
ahogy az eső mossa az utat.
Az áradatot! Ahogy magával sodorja
az őszben hömpölygő leveleket,
mikor aludni tér a bolondos nyár.
Figyeld, ahogy lehunyom szemem,
ahogy együtt dobog a szívem veled.
Ne kérdd miről álmodok...
Csak hagyd szunnyadni a lenyugvó Napot,
ha kihunynak az utolsó fények, a város felett.
Szamócza munkája

Bella Beáta

Rekviem

Körforgás az élet

Lobognak bennem a szavak, anyám. Fáradt arcomra hull
az emlékezés hava – tudom, az idő poros fogasán lógunk
valamennyien, míg ki nem terít bennünket a lapos deszkára
az undok halál.
Te már gyökerekkel csókolózol, szép hitvese a kaszásnak
barna rögök ölelnek, derékon kapnak s táncba hívnak a férgek.
Engem ki véd meg a zivatartól, fejem fölé ki tart ernyőt
ha ázom, míg téged kereslek – elcsatangolt kedves – az üres
réteken, hol valamikor régen szoknyád szélébe kapaszkodva
jártam veled ...?
Hívom a hegyeket, szólítom a vizeket
nem láttak-e valamerre, de csak nemet intenek a fák is
egyre csak nemet.
Mit tehetek ...?
Befogom illanó éveid, mint lepkéket a fénysugár
s gyönyörködöm bennük egy életen át.
Ketykó István
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Benned fogantam és Te bennem élsz tovább.
Nekem adtad a világot, mosolyogtál.
Most őrizlek téged féltőn, szeretettel,
Szívemben vagy velem, amíg én létezem.
Tovább kísérsz magányos, rögös utamon,
Átsegítesz engem minden akadályon.
Rám nézel szelíden barna szemeiddel,
Bátorítasz, így adva erőt gyengéden.
Körforgás az élet, hisz összetartozunk.
Mert amit elkezdtél, azt együtt folytatjuk.
Bár csillagként ragyogsz, de nem vagy egyedül
Álmaink összeforrnak és tovább megyünk.
"n"
Burics Attila
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A mindenség partjainál
A mindenség partjainál állva
ha letekint a csend a világra,
valamikor szívet tépőn zokog,
máskor felszabadultan mosolyog,
mert nem könnyű itt embernek lenni,
fájdalmak között féltőn szeretni,
elfeledni az elmúlt napokat,
de átvenni, mit a ma osztogat,
tudni azt, hogy a világ nem minden,
felette őriz minket az Isten,
ott vannak mind a láthatatlanok,
mint repülők között az angyalok,
az igazi étel nem a kenyér,
valódi testünk nem a hús és vér,
hazatér az, kinek nincs otthona,
vedlett emberbőr lépteink nyoma,
jövünk, mint az ártatlan gyerekek,
hol nagy tüzet rakott a szeretet,
kincsek helyett csak szíveket viszünk,
tisztán, hiszen többé nem vétkezünk.
Sylvester Anita

Vándorlás
Ne várd meg, amíg elmegyek,
ritkuló hangú reggelen
pironkodó fák árnyékában
egyszer csak nem leszek.
Zajongás virul akkor is,
kiabál a rigó a lombkoronán,
lovak ügetnek, hajts kocsis,
hajts, tele a borospohár!
Kiáltod lazán, de senkié a határ,
csak a csend felel, a semmi nesz,
fizesd ki a révészt, siess, siess,
mielőtt megtalál...mert rád talál...
Ötvös Németh Edit

Látod Uram
Látod Uram
Ma reggel sem
Imádkoztam hozzád
S nem köszöntem meg
Hogy pihentető édes álmot adtál
És azt sem
Hogy a ködös reggel elszomorított
S az út harmatos porában
Sárként láttam meg Bűneimet
Lábaidhoz dobom ím
Szégyenem fekete köpenyét hogy a
Virágvasárnapi nagy jöveteledre
Fehéren teríthessem
Mélosz
ELÉD
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SÁRKÖZI LÁSZLÓ
SZONETTJEI
Belső világ

szonettkoszorú

XIII.
Vég
És várok éjsötét tölgyek közt valahol
földbe süppedt sírnál; pillangó araszol
körbe és virágkertet alkot. Zakatol
a csend, ám nyugvást kriptacsend sem adhatott:
élő borostyán ropog minden téglán
és dől a fal, repedésein szél jár,
ormán tüdőbajos vas angyal: vért hány.
Ide jutunk; hidegbe hull a csiszolt
beszéd. Hívnának, de munkád másokra vár
és tested foltjait nem látja szemed
s egykor lágy, érzéki ajkadnak piros
vonalára nem tapad többé soha más,
mint e föld önző csókja és majd felelsz
némán, miként nagy álmok tanúja: a hold.

Vegytan
A nő, aki még sohasem varázsolt,
de úgy véli, számos hatalma van,
mert lefőzte a húst a csirkeszárnyról,
a háza szép, mégis otthontalan,
a férfi, aki névtelen szuperhős,
vagy annak tartja olykor önmagát,
a tekintete vad, szerény, merengős,
és hallja még anyja féltő szavát,
a gyermek, kit a csönd színe igéz,
a szavakról azt hiszi; csinos vázak,
lehunyt szemmel távolabbra néz,
a végtelennek belül épít házat.
Ha keresztutak kócolják a sorsot,
ráébredhetsz; maszk a főszerep,
az akarat híg. Atomokra bomlott,
és kovalens kötés a képzelet.
Paál Marcell Hesperus

(1954–?)
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Németh Anikó Ködmadár:

Vacsora

először készült nyaralni az anyukájával.
Balatonlellére kaptak beutalót. Teljes
ellátással, háromszori étkezéssel az étteremben. Élete harmadik célja volt, hogy
ott már úgy egyen, mint a „nagyok”. Természetesen sikerült! Sőt, Lellén aludt
először külön ágyban! Persze, mi az annak a kislánynak, aki két és fél évesen
már két elért céllal dicsekedhetett? Addigra tetőtől talpig fel tudott öltözni, és
teljesen tisztán beszélt. „Anya azt mondta, hogy csak akkor mehetek oviba. Maga
sem gondolta, hogy ez hároméves korom
előtt elérkezik. Szerencsére hely kellett a
bölcsiben egy nálam kisebbnek. Én pedig
óvodaérett voltam már! Igaz, így kétszer
voltam kiscsoportos. Mini még nem
volt.”
A lágytojás kényeztette az ízlelőbimbóit, mielőtt lassan lecsúszott a torkán.
A szalvétával megtapogatta száját, majd
belekortyolt a teába. „Csudába az etikettel, nem lát senki” – és marokra fogta a
csészét. Élvezte a meleget.
Megköszönte hangosan a vacsorát.
Egyszer az egyik gyermeke meg is kérdezte tőle régen: „Anya, kinek köszönöd

Villára szúrta a hatalmas, forró krumplit, és komótosan héjazni kezdete. „Jól
választottam a főzéshez” – gondolta elégedetten. Sosem kapkodott semmivel.
Éhes volt már, de a készülődés a vacsorához egyfajta előjáték volt számára. A
tojásokra hideg vizet eresztett és megpucolta őket. Az egyforma kockákra vágott
krumpli mellé helyezte mindet. Néhány
szelet bacont fektetett melléjük, és körbeszórta az egészet vékonyra szelt lila hagymával. Megsózta. Kedvenc csészéjébe hibiszkuszteát töltött. Mélyet szippantott a
felé áramló illatos gőzből. Egy pillanatra
még a szemét is lehunyta, hogy jobban
átadhassa magát a gyönyörnek.
Az asztal közepére helyezte a kosárkát
a szeletelt kenyérrel. Szalvétát és evőeszközöket tett a tányér mellé. Leült és
meggyújtotta az odakészített mécsest.
Egyedül volt. Egyedül, mint majdnem
mindig. Egyedül, de sosem magányosan.
Lassan evett. A késsel villájára igazította a falatot, majd bal kezével a szájához
emelte. Óvodás kora óta így étkezett.
Megszokta. Négyéves volt, amikor megtanulta. Elmosolyodott. Azon a nyáron

meg, hisz te készítetted?” „Megköszönöm a jó sorsnak, vagy ha úgy gondolod, Istennek, hogy elkészíthettem és
elfogyaszthattuk együtt” – válaszolta. A
tányérján lévő maradékot a szemetesbe
kotorta, a szennyes edényeket a mosogatógépbe helyezte.
Visszaült a székre és a cigarettatárcából kivett egy saját kezűleg tömött szálat. Meggyújtotta. Napközben időnként
beleszippantott az elektromos cigibe, de
ilyenkor kellett a füst a szertartáshoz.
Nézte a nyitott ablak miatt táncoló lángot
az asztalon. „Milyen szép és megközelíthetetlen.” Finoman átölelte a füst, míg
emlékezett: „Elfogyasztottam egypár férjet (szó szerint) és néhány szeretőt. Még
jó, hogy nem hizlalnak!” – mélyet szippantott, majd figyelte a felfelé gomolygó felhőt. „A terveimnek annyi megint!
Mindegy. Átírom őket. Azért most jól
jönne valami emésztésserkentő!”
Becsukta az ablakot és elfújta a már
épp csak pislákoló mécsest. „Jó éjt, Kicsim!” – és megsimogatta a radiátor előtt
kucorgó szunyókáló kutyát.
2019. január, második díj

Orbán Anna Tűzgyík:

A kihasított tér

Ha nem levesnek főzte, János soha nem
pucolta meg a krumplit, – csak jól megmosta, lesuvickolta és héjában főzte meg.
Hitte, hogy a sokféle értékes anyag így
benne marad, no és persze, az sem utolsó
szempont, hogy sokkal több marad, mert
csak a vékony barna héjat kell utána eltávolítani róla. Ez néha magától le is jött,
ha akár kézzel, finom csavaró mozdulattal nyúlt a kész krumplihoz (igaz, kissé
már kihűlt állapotban, de így nem kellett
villával, késsel bajlódni).
Már bőven benne voltak a nyárban,
már olcsó volt az újkrumpli is, de János
megkapta egy ismerőstől az áttelelt, ös�szeaszalódott, megmaradt példányokat.
Szépen lecsírázta, s hideg vízben áztatta
egy ideig. Ez utóbbi ugyan nem bizonyult valamilyen sikeres vállalkozásnak,
nem úgy, mint a megfonnyadt retek, – az
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ugyanis kisimult, felfrissült, „ress” lett
újra a hideg vizes áztatástól. Nem gond.
Mint ahogy az sem baj, hogy – emlékezett vissza a tanulmányaira – az öreg
növény mnden létező életerejét átadja a
csírának, – a továbbviendő létezésnek.
Végülis a krumpli, az krumpli.
Szóval, megfőzte. Közben áldotta a
kisközértes fickót, aki külön felhívta a figyelmét a 100 Ft-ra leárazott fűszervajra.
Ebből kettőt is vett.
A kisbolt tulajdonosa sopánkodott,
hogy kár volt ezeknek a „népeknek” (a
mini-lakótelep lakóinak) ilyet hozatni, –
„ezek nem tudják, mi a jó”.
János ekkor belülről jól kihúzta magát,
hogy róla, a hajléktalanról viszont felté-

telezi a kereskedő, hogy ő tudja, milyen
is az, ha a picit belisztezett, majd hirtelen kisütött hússzeletet a tányéron „megajándékozzuk” egy formásra előhűtött
fűszervajdarabkával. S amikor a vaj alja
finoman olvadni kezd a forró sültön, s picit már majdnem beteríti annak felületét,
akkor vágni belőle és óvatosan, nehogy
lecsöpögjön a mennyei fokhagymás,
snidlinges vajlé, az ember ajkaihoz emeli
ezt.
Hát, akkor most a krumplival fogja
megcsinálni mindezt. Majd jól bemantrázza magának, hogy pulyka-medallion
az, s nem krumpli. Az kb. akkora is, mint
a lapos szeletekre vágott főtt krumpli.
Tavalyról.
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Jolán, Mihály és négy gyermekük
otthont keres – segíts nekik megtalálni!
Jolán és Mihály négy közös gyermekükkel jelenleg egy családok átmeneti otthonában él.
Az elmúlt két évben hosszú utat jártak be. Albérletük elvesztése után szinte
nincstelenül kerültek vidékről az intézménybe, azóta azonban sikerült talpra
állniuk, mindkét szülő bejelentetten
dolgozik, és sikerült előtakarékosságot
is képezniük.
Céljuk, hogy olyan albérletet találjanak, ahol a másik fél is megbízható,
és nem kell attól tartaniuk, hogy egyik
napról a másikra ismét utcára kerülnek.
Megtakarításuk van, így a kaució kifizetése nem jelentene problémát, de roma
származásuk és a négy gyermek jelentősen megnehezíti az albérlet keresést.
Szeretnének egy olyan két-három szobás albérletet találni, ami a XI. kerületben, vagy annak környékén (I., II., V.,
VI., VII., VIII., IX., XXI. kerület), található, hogy Mihálynak ne kelljen munkahelyet, a gyerekeknek pedig iskolát,
óvodát és bölcsődét váltania. Havonta
körülbelül 110 000 Ft + rezsi az az ös�szeg, amit erre a célra tudnak fordítani.
Kedves Bérbeadó!
Jolánék 2016 augusztusában költöztek be a családok átmeneti otthonába.

Ennyi idő alatt sikerült alaposan megismernünk a szülőket, akik mindenben
nagyon együttműködőek és megbízhatóak. A család minden hónapban az
elsők között fizeti be a havi térítési díjat
intézményünk felé.
Az édesanya nagyon tiszta és alapos,
ez meglátszik a család lakókörnyezetén,
és ahogy a gyerekeket iskolába, óvodába és bölcsődébe járatja. A gyerekek jól
neveltek és nagyon jó lelkűek, segítőkészek. A szülők között érezhető az összetartás, például, ha Mihály szabadnapos,
előre megfőz a családnak vagy kimossa
a ruhákat, ezzel is könnyítve Jolán terhein.
Közüzemi tartozásuk nincs, amikor
fizetést kapnak, első dolguk, hogy bevásárolnak a gyerekek számára (élelmiszer, szükséges ruha, tanszer stb).
Ügyeiket önállóan intézik, a megbeszélt
határidőket tartják. A gyerekek rendszeresen járnak az oktatási-nevelési intézményekbe, a szülők is csak a gyerekek
betegsége esetén maradnak itthon, Mihály sokszor túlórázik is.
A családot jó szívvel ajánljuk, úgy
gondoljuk, képesek lesznek önállóan
boldogulni és egy albérletet fenntartani.

Új tagok/érdeklődők:
Udvarhelyi Tessza:
06 20 381 8996
Utcajogász
és Találkozási pont:
minden pénteken 16 és 18 óra között az
Aurórában (Bp. 8. ker. Auróra utca 11.)
E-mail:
avarosmindenkie@gmail.com
Honlap:
www.avarosmindenkie.hu
Facebook:
www.facebook.com/AVarosMindenkie
Amennyiben szeretne segíteni a családon, az alábbi e-mail címen, illetve
telefonszámon kereshet:
madar.alexandra@menedekhaz.hu;
06 30 863 6501, vagy
A Város Mindenkié e-mail címén keresztül, mely a következő:
avarosmindenkie@gmail.com
Üdvözlettel:
Madar Alexandra Zsuzsa
családgondozó

Közvetlenül
segíthetek
Kertépítés

Vállalunk kerttervezést, kertrendezést,
ásást, fakivágást, kaszálást, füvesítést,
öntözőrendszer telepítést. Ugyanitt
kertépítő szakember mellé kertész és
kőműves munkatársat keresünk.
ifj. Szakács János
0620 417 0100, 0630 200 5183

Albérlet

Székely-Máté László: Guruló bőröndök

A Fedél Nélkül utcalap terjesztője és
szerzője vagyok. Albérletet szeretnék,
40 000 Ft-ot tudok fizetni. Lehetőleg
belterületen.
Akó Tícián
0670 564-5438
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A terjesztői igazolvány mérete:A/6,
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Terjesztőink a lapot 45 forintért vásárolják meg.
Az olvasó által a lapért adott összeg adomány,
amely a terjesztőé.
Eladási ár így nincs meghatározva.

A rejtvény fősoraiban
Joe E. Lewis (1902-1971) amerikai
komikus mondását olvashatja.

a 640. lapszámunkban
megjelent rejtvény helyes megfejtése
Friedrich Nietzsche gondolata volt:

beküldési határidő:
március 25.

Ügyeleteseink várják észrevételeit!
Tel.: 322-3423
Szenográdi Réka: 06-20/277-5030
Kepe Róbert: 06-20/468-2617

„Amit szeretetből teszünk (1),
mindig jón és rosszon túl (2)
történik (3).”

A helyes megfejtést beküldők a Líra
Könyv Zrt. könyvajándékait nyerhetik el.

A kiadó a lap bármely részének másolásával,
terjesztésével, a benne megjelent adatok elektronikus tárolásával és feldolgozásával kapcsolatos
minden jogot fenntart.

postacímünk:
1410 Bp.7, Pf.: 216 – skandi
rejtvényszerkesztő: Jobbágy Tibor

Az Írók Boltja könyvajándékait
Solymosi Klára veszprémi
olvasónk nyerte.

nyitvatartásunk:

Lapvásárlás, terjesztői igazolvány kiadása, új terjesztő jelentkezése minden munkanapon:

hétfőtől péntekig: 9-12-ig
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Nyereményét csomagban küldjük el.
Ezúton is gratulálunk!

Fedél Nélkül – hajléktalanok lapja

2019. március 7. – XXVII. évf. 643. szám

T
a
n
d
o
r
i

Sokasodó kérdőjelek
Tandori Dezsőnek
éled már a más életed nem tudva hogy vajon kiét
mi meg megpróbáljuk hinni hogy itt már csak csupán voltál
átírva a véletlenek véletlenszerű rendszerét
nézve a kihűlt színhelyet honnan éppen kitáncoltál
talán nem mondva hogy bár csak elkerüljem és megúszhassam
úgy lépve ki az életből akár csak éppen hazulról
nézve ahogy még a nap is délebbre vonul csak lassan
míg a lenni vagy nem lenni beléd újra visszazúdul
reménykedve hogy a halál talán talán és hogy hátha
hogy ihatsz még a medvére a kétliteres borodból
míg utadon bólogat csak az akác és tulipánfa
érezve hogy szíved táján valami megint megragad jól
úgy nézed a kezeidnek nyolcvan éves vasalását
nem látva előre hogy a napodba bele mi ronthat
úgy hallgatod némaságod és a levelek csorranását
meghúzódva önmagadban megvillantva az újholdat
felfogni nem vagyok képes vagy ha igen alig alig
felfogni és értelmezni alig vagy hogy nem is tudom
hogy nincs többé hogy te is vagy legalább holnaptól tegnapig
felfogni a madárlátta hírt én is csak húzódozom
elrepültél elinaltál nem is tudva hogy mi elől
úgy állunk a temetésed előtt mintha már csak után
utánad úgy ágaskodva akár csak egy bicikliről
ebben a madárkirálynak sem kellő évnek hajlatán
lassan nem látva az erdőt lassan már minden fa kidől
nem tudva hogy a holnapunk kikkel és hogy mi szerint lesz
hogy lesz-e aki értünk vall és szól-e majd valamiről
hogy a zavarunkban hová lapozunk ha ránk tekintesz
megpróbálom összefogni a végtelen két végletét
elkerülve minden utat mi a hamisságig vezet
szikla szívével úgy éget a rám szakadó napkerék
hallva ahogy csikorogva ez az ősz is csak hidegebb
mert ez a veled történés igazságtalan egy szörnyeteg
belátva hogy a gyalázatos halál nem igen törődik
boldogtalanságod után boldogtalanul törtetek
remélve hogy eljutottál a hőn áhított fölényig
megpróbálok túllátni most én is csak e rózsa kocsmán
mint aki veled el nem is tudja még hogy mit is vesztett
megszégyenülten keresve a szavakat mint hogy ocsmány
amíg a levelek csak hullnak és az ember szíve reszket
az emlékké lett életed engem biztos érdekelnek
úgy vonom a puskaporos szagtól újra fel az orrom
megpróbálva kiállni én is valaki és valami mellett
míg a mocsok tovább csorog körbe körbe minden ormon
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Kovács Béla: Tandori
talán most mondanom sem kell hogy most minden olyan sivár
hogy a halált megértenem miért nincs semmi kedvem
ahogy rám fröccsen a gyászhír és a nincs februári sár
szomorúan belátva hogy nincs hova felkerekednem
ez a véget neked nem is tudom hogy meg ki jövendölte
talán nem is a jó isten mondom én a jelek szerint
ne is kérdezd hogy helyette az utálat most eltölt-e
hogy undorral és iszonnyal szívem és gyomrom nem-e kering
ki tudja hogy mitőlünk már milyen messze messze jársz már
nem ülve már senkivel sem az eföldi vörös bárban
úgy szakadt ránk most a függöny az utolsó felvonásnál
úgy kellene most mondani valamit nagy általában
de nem tudva még elhinni hápogok csak most hogy tényleg
hogy mostantól nem közöttünk érzed magad otthonosabban
mert úgy alakultak most a dolgok és az események
hogy a költő és nem költő szívek fönnakadva lógnak az agyban
mit mondjak a madaradnak hogy téged még meddig várjon
mit mondjak a lovaidnak akik csak rád várnak bécsben
könnyeimet most a royal 200 írógépemre vágom
úgy értve a halálod hogy jobb ha nem is értem kéremszépen
Móritz Mátyás

2019. február 16. szombat
Budapest, Csepel
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A Mi Kis Családunk bemutatja

Hajdu Zoltán László
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Én minden napnak örülök, ami megvan. Asztmás vagyok, sokat
vagyok kórházban, a kezelések igénybe vették a szervezetemet.
Alapvetően azonban vidám ember vagyok! Csak azért vagyok
pesszimista, hogy rendre pozitívan csalódjak. Azt szoktam mondani, hogy két helyre nem szeretek menni: az állatkertbe meg temetőbe….félek, hogy ott tartanak.
A nagynéném halálát követően kerültem az utcára. Ő festőművész
volt, talán tőle örököltem valami tehetséget. Gyerekkoromban több
tanárom is bíztatott, de végül mégsem tudtam továbbképezni ma
gam. Szerencsére maradtak barátok körülöttem, akik segítettek, de
a hajléktalanság minden formájában embert próbáló.
Meggyőződésem, hogy engem a képzőművészet húzott ki a
csávából. 2006 óta veszek részt a Fedél Nélkül művészeti pályázatain, azóta szinte minden hónapban vannak pályamunkáim. Úgy
néz ki, hogy másoknak is tetszik, amit csinálok, mert rendszeresen
ott szoktam lenni a díjazottak között.
Ha tehetem, járok kiállításokra, s vannak persze kedvenceim is.
Hatalmas élmény volt látni Csontváry Kosztka Tivadar munkáit.
Egy zseni volt, ez vitathatatlan. S ha már géniuszok, ott van rögtön
Michelangelo. Nemrég olvastam a „Kőbe zárt fájdalom” című
könyvet, ami az ifjú éveiről szól. A betegségeimmel kapcsolatban
rengeteg orvosi szakkönyvet, s tanulmányt olvastam. Nem mondom, hogy mindent pontosan értettem, de a főbb körülmények
azért tisztázódtak számomra. Persze nem ezeket falom, mostanában inkább a könnyedebb írásokat kedvelem, Agatha Christie,
fantasy irodalom, ilyenek. Olykor prózákat is írok a lapba, változó
témákkal.
Sok nehézségen mentem keresztül, sok megpróbáltatás ért az
életem során, de arra jöttem rá, hogy nem érdemes hosszabban
szomorkodni. Nem is nagyon szoktam szomorú képeket alkotni,
mert a munkáimmal az a célom, hogy valami szépséget vigyek
mások életébe. Ha ez sikerül, számomra ez az igazi elismerés.
készült: 2016-ban

Gyászjelentés
Fájdalommal adjuk hírét alkotónk, Hajdu Zoltán László
(1961-2019) halálának. Haziel
hosszú évek óta tartó betegségben, méltósággal hunyt el 58
évesen.
Gyászolja nővére és családja,
alkotótársai, barátai és az egész
Fedél Nélkül szerkesztőség.
Ég veled, Haziel!
A Fedél Nélkül Szerkesztősége

