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Előszó 

A lelket életem során, mindig is úgy képzeltem el, mint 
egy nagy könyvet, telis-tele megíratlan fehér lapokkal. 
Ezek a fehér lapok a megélt éveknek köszönhetően 
szépen lassan megtelnek – fejezetek íródnak és záród-
nak számlálatlanul. Ráírunk mindent nagy cirkalmas 
betűkkel. Mindent, ami fájt és mindent, amiben örö-
münket leltük. 

 
Az anyagi világban, ha egy emléket megőrzünk, va-

lamit, ami igazán fontos volt (a csokoládé papírját, amit 
utoljára evett, vagy egy lepréselt virágot), jelképes hely-
re tesszük. Egy kis dobozba, amit lakattal zárunk le, 
hogy csak egy esős vasárnap délután találjunk rá, vala-
mikor évek múltán, vagy egy emlékzugba – a szívünk 
csücskébe, hogy ha ránézünk, úgy hasítson belénk az 
emlék, mintha még mindig joga lenne hozzá. 

De mi van a lélek dolgaival? 
Persze, persze. A lapok megtelnek az apró-cseprő 

dolgokkal. Fontosakkal és kevésbé fontosakkal. Az élet 
már csak ebből áll. De mi lesz az igazán fontosakkal? 

Nos, ezek a dolgok kerülnek a lélek margójára. 
Minden, amit soha nem mertünk nagybetűvel leírni. 
 
… a mama örökre elment… szeret… sikerült!… 
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Gyász, veszteség, szerelem, elmúlás, barátság, 
öröm… minden lélek margójára más karcolta a betűket. 
Ki többet, ki kevesebbet. Mert senki nem éli meg a 
lélek dolgait ugyan úgy, mint ahogy nincs két egyfor-
mán megélt szerelem vagy bánat sem. 

 
A lélek margójára írt kisbetűs szavak olyanok, mint a 

szerződések apró betűs részei: bennük van minden lé-
nyeg. 

 
Így érdemes őket nagy figyelemmel olvasni. 

Szöllősi Bernadett 
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Erdei csendélet 

Egy pici rigó a fán vígan dalol 
– tíz másik a vokálja, 
egy fűzfa kecsesen a víz fölé hajol 
– s a tükörképét csodálja. 

Tavasz és tél 

Én leszek a tavasz és te leszel a tél, 
a kettő együtt, tudod, meg nem fér, 
ha nincs az egyik, nincs a másik se, 
nem lehetünk úgy, mint a rózsa meg a tüske. 
Ilyen lesz drágám, szerelmünk: koldus elé vetett apró, 
leszünk csak úgy egymásnak, mint a Hold meg a sarló. 
 



 

 


