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ELŐSZÓ 

Chladek Tiborral a Sors hozott össze 2014 elején. 
Eszmeiségünk, gondolkodásunk egy időre azonos 
útra terelt minket. A közös munka során mondha-
tom, hogy barátokká váltunk. Aztán az Élet újra 
külön utakra irányított minket, de ő is, én is figye-
lemmel kísértük egymás sorsának alakulását. A 
rövid közös menetelés alkalmával megismerhet-
tem Tibor átlagon felüli szervezőkészségét, hihe-
tetlen munkabírását és remek verbális kommuni-
kációját. És most nagy örömömre megismerhet-
tem remek íráskészségét is. Nagy megtiszteltetés-
nek vettem, hogy engem kért meg: írjak néhány 
mondatot első verseskötete elé. 
A versek olvasása közben annyi érzés rohant át 
rajtam, hogy néha meg kellett állnom rendeznem 
gondolataimat. 
Tiborban a verseken keresztül egy nagyon mély 
érzelmű, keserédes, igazi magyar embert ismertem 
meg. Remekül bánik a szavakkal, a rímekkel, a 
versek olvasása közben magam is elmerültem a 
vers által sugallt helyzetekben, érzésekben. 
Érezhetően hatott rá Ady költészete, külön verssel 
tiszteleg is a nagy költő előtt. A verseket olvasva 
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egy különös egyveleg-ember képe bontakozott ki 
lelki szemeim előtt: Ady-Kosztolányi-Cseh Tamás-
Zorán egybe gyúrt művészete: számomra ezt je-
lenti e verseskötet. 
Négy vers lett a kedvencem, talán nem baj, ha 
címüket is ideírom, természetesen nem akarván az 
olvasót befolyásolni. 
Utolsó ima, Másnapos város, Váróterem, Halottak 
Napja. Bármely verseskötetbe helyük van. 
Őszintén ajánlom mindazoknak ezt a versesköte-
tet, akik nem riadnak vissza a mély érzelmektől, a 
gyakran sötét költői képektől. 
Remélem mihamarabb újabb kötettel jelenik meg 
Tibor, bár meg kell mondanom, nem lesz könnyű 
dolga a költőnek: igen magasra tett a mércét első 
kötetével! 
Köszönöm Tibor! 
Budapest, 2018-03-21. 

Popper Gábor 
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Másnapos város 

Minden szombat reggel másnapos a város 
a házak mellénye borfoltos és sáros 
 
Üres buszok kóvályognak szerte-szét 
Míg nem felejtik az előző nap éjjelét 
 
Ázott galambok pocsolyában ülnek 
Bágyadt búgásuk késszúrás a fülnek 
 
Munkások a gyár előtt egy-két felest isznak 
Békében és szebb jövőben ők már rég nem 

bíznak. 
 
Az utcán mindenhol csikkek hevernek 
Kopasz fák a szélben fázósan remegnek 
 
Avart öklendez házak közt az utca 
Levelek közt rejtezik minden szétszórt cucca 
 
Aztán a Nap az égre bíbor ködöt vet, 
S a múlté lett minden, mit az éjjel tett. 


