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4 6, 8, 9Márkó Eszter 
a kapitányról 
és a matrózról

Nyolcvan felett is van irodalom: 
Czegő Zoltán, Eszteró István, 
Szurkos András

Telt házas 
Unscene

A Brassói Lapok, Háromszék, 
Krónika, Nyugati Jelen,
Székely Hírmondó
és Székelyhon melléklete14

 megjelenik négyhetente

Mint egy öregedő 
feleség, 

kenyeret dagasztok, 
és

nem vágyom 
sehova.

“

“

IRODALMI–KULTURÁLIS LAP

látószög

A járvány alatt olyan lettem, 
mint a peripatetikus fi lozófusok, 
séta közben gondolkodom, ko-
cogás közben írok verset, a moz-
gás olyan rituálévá vált, mint a 
reggeli kávé. Rákaptam erre az 
életformára, noha igaz, előtte is 
mozogtam, de akkor nem a ter-
mészetben, hanem áporodott le-
vegőjű tornatermekben. A pan-
démiás időszaknak, úgy tűnik, 
vége, megszabadulunk lassan 
ettől a csúnya kórtól. Számom-
ra hozott némi jót is a sok üröm 
mellett. Volt időm rendet rakni 
a gondolataim között, felállíta-
ni egy prioritási sorrendet, és 
megtanulni nemet mondani 
különféle munkákra, baráti szí-
vességnek tűnő, de megterhelő 
feladatokra, látszattársalgásra. 

A karanténidő megszerettet-
te velem a csendet. Megvallom 
őszintén, kissé fanatikussá vál-

tam, a téli mínuszokban és az 
esőben is kimegyek, a napi hat 
km-t lesétálom, jó időben ko-
cogok, és közben pörögnek a 
gondolatok. Szeretem, amikor a 
dolgok körbeérnek, a keretet, az 
állandóságot, amikor megvan 
a helye mindennek, ilyenkor 
fi gyelni kell a testre, az elmé-
re, a pszichére, könnyen meg-
találjuk az összhangot, a belső 
és külső harmóniát, megérint 
a nyugalom. Ennek hiányában 
idegbeteg, frusztrált, rohanásra 
ítélt, emberhez nem hasonlító 
lényekké válunk. 

Séta közben fi gyelem, ahogy 
visszatükröződöm a tájban, a fák 
lombja például a tüdő erezetéhez 
hasonlít, a pipacs virága a termé-
kenység, a vér a szív, az anyaméh.

Az ég kékje a bennünk lakó 
víz. Az ember testének hetven 
százaléka víz, ösztönösen von-

Aranyos lapály, gólyahír,
áramló könnyűségű rét.
Ezüst derűvel ráz a nyír
egy szellőcskét és leng az ég.

Jön a darázs, jön, megszagol,
dörmög s a vadrózsára száll.
A mérges rózsa meghajol –
vörös, de karcsú még a nyár.

Ám egyre több lágy buggyanás.
Vérbő eper a homokon,
bóbiskol, zizzen a kalász.
Vihar gubbaszt a lombokon.

Ily gyorsan betelik nyaram.
Ördögszekéren hord a szél –
csattan a menny és megvillan
kék, tünde fénnyel fönn a tél.

1929 nyara / 1934

A NYUGALOM KARIZMÁJA
Varga Melinda 
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Nyár

zódunk a tengerhez, a tavakhoz, 
a hegyi patakokhoz, egy kád for-
ró vízhez este.

Természetes élőhelyünk nem 
a város, a lakónegyed, az autó 
szükségmegoldás: a természet-
ben érezzük otthon magunkat, 
amikor bele tudunk simulni a 
tájba, észrevétlenül, akár a mi-

mikriző őzek, a rozsdaszőrű 
róka, amikor hasal az avarban. 

A nyárelőket szeretem a leg-
jobban, este kilenc körül estele-
dik, az érzésem, hogy végtelen 
hosszú a nappal, és így min-
denre marad elegendő időm. 
Eksztatikus az alkonyat. Élénk, 
színes a rét, a legkülönfélébb il-

latok, formák és hangok elbájol-
nak. A fürjek és tücskök lenyű-
göző muzsikusok, az ég eső után 
liláskék, szivárvánnyal tarkított 
festménykollázs rajta. 

Az arcomra ráhull a harmat, 
behunyom a szemem, és ha-
gyom, hogy átjárjon a határta-
lan nyugalom.




