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2016  januárjától  Győrben,  a  Marcalvárosi
Fiókkönyvtárban  találkozunk  havonta  minden
negyedik  pénteken.  A  klub  nyitott  minden  írni
szerető  ember  számára.  Fontos  a  személyes
részvétel,  hogy  megismerjük  egymást,  és  nem
csak az alkotásainkon keresztül. Minden hónapban
saját  részünkre  és  3  győri  könyvtárnak  újságot
készítünk,  melyben 2 fejezet  van,  az  elsőben a
közös témára írt  alkotások, a másodikban pedig
szabadon  ajánlott  írásaink  kerülnek  be.  Negyed
évente a közös témára írt versekből és prózákból
elektronikus kötet készül. 
Ebben az antológiában három témát jelentetünk
meg:  Szerepcsere, Millió dolláros bébi, és a
Szimpatizáns. Mindegyik  egy-egy  könyv  címe,
melyet  a  könyvtár  polcáról  találomra
választottunk ki. 
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SZEREPCSERE



                      FARKAS ILONA

Szerepcsere?

Úgy vacog mindenem, mint a nyár levele,
nem oka a zord tél zúzmarája, jege;
veríték gyöngyözi, nedvezi kezemet:
tavasz van, kikelet – szerelmi üzenet!

Beteg-e, szenved-e – hullik lelkem könnye,
vagy a szerelemnek csordogál a gyöngye;
belém bújt a búnak bűvös boldogsága,
a pokol tűzének édes-szép románca!

Miért fáj boldogság, miért sír szerelem,
talán a nagy öröm fájdalmas érzelem?
Nem cserél szerepet Mámor és Fájdalom,
gyönyör gyötrő gyöngyét könnyekbe áztatom!



NAGY TERÉZ

Voltál helyettem

Szóltam nevetve állj a helyemre
Tedd amit tennem kell 
Ébressz fel
Legyek te s belőlem fakadjon 
Mosolyod kedvemre

Férfi vagy nőből vagy
Asszonyból apa vagy
Anya vagy mikor kell
Mikor a nap felkel

Helyettem nő voltál
Bennem imádkoztál

Hajnalban harmatban
Szaladtam álmodban
Férfiként titokban
Jártam a tilosban

Kalapom lengettem
Álmokat kergettem
Vánkoson feküdtél
S te szültél helyettem

Szoknyámon hemperegsz
Alkonyban elmerengsz
Én voltam helyetted
Sorsomat cipelted



ÖTVÖS NÉMETH EDIT

Szerepcsere

Ha te én lennél, én meg Te?
Vajon mi lenne?
Tán a fene megenne? 
Elméd megértene, 
vagy végleg kinevetne?
Elvetve mindent mi kedves, 
s maradna csak a keserves?
Elfogadnád-e lényem, 
hogy ne érezzem kényed?

Én felfognám- e mi bánt, 
belőled sokszor kikiabál.
Láthatnám valós fényed, 
ott ahol Te is megéled?

A lelked nem lehet gonosz, 
hisz látom ahogy ragyogsz.
Hiszem, Te is lehetsz boldog.

Arcodról a mérget, 
mint mester a fáról a kérget;
szeretném lehántani puhán, 
lágyan, érzed?
Mit tegyek, még érted? 
Szeretlek! Ez a béred.



WALTER ISTVÁN

Szerepcsere

Négy napja állták - csapdába csalva;
záporként hullt a nyílzuhatag,
hegy tetejéről támadt a horda,
álnokul szegve adott szavukat!

Felkele egykor vad Basarab;
kellene néki Szörényi bánság,
de látva a nagy magyar hadakat:
semmibe veszett ez a kívánság.

Béke helyett - ám hitszegő módon 
lesből támadta magyar sereget;
szűk hasadék, mely hegyektől óvott,
innen senki nem menekülhetett.

Maga a király úgy menekült meg:
alattvalója magára vette
címeres mezét és fegyverzetet,
így aztán őt ölték meg helyette.

Néhány hívének védelme mellett 
jó Carobertó és pár embere 
életben maradt - de ehhez kellett
önfeláldozva egy szerepcsere!



HALÁSZ ISTVÁN

Szerepcsere

Akárcsak rég a Noszty fiúnak,
nékem is volt különös esetem.
Megtörtént, akármilyen fura is:
facér nő vallott szerelmet nekem.

A bátor leányt viszont nem Tót
Marinak hívták, hanem Rozinak,
ám e szituban hívhatták volna
akár Jolinak is, vagy Katinak.

Csuklóból nyomta, hogy nála már
réges-régen én vagyok a nyerő -
üsse kavics, még az sem gázos,
ha Béla vagyok, nem pedig Jenő.

Mikor szemembe vágta kacéran,
kevés híja, hogy nem dobtam hátast,
s lányos zavaromban nem tudtam,
mért állt a föld hirtelen tótágast.

Felcserélődtek tán a szerepek?
Ezt azért nem hagyhatom annyiba
- bár ezt mondta farkas is, mikor
Piroska elküldte a sunyiba.

Aztán rájöttem, új idők járnak
és a változás nem mindig "bibi".
Bánja kánya, lényeg a vallomás,
s átgondolva, tényleg nem is ciki.



DITTRICH PANKA

Szerep-csere

Lesimul az ég a göcsörtös földre,
napsugarak hullnak, bújnak gödörbe.
Virágszirmokon leng a reggel cseppje
a tegnap szülte, a holnap temette.
 
Az idő mászik a réten a fákon,
pad végében tűzpiros tulipánon,
futkos a fűben és ázik az ágon,
furcsa felhőket mázol habos ágyon.
 
Az ötvenes úton ha elmélázok,
elcsépelt éveken csendben bóklászom.
Az idő csapja lesz a szívlapátom:
folyjon lelkem és vérem ezer gáton.
 
Leborul az ég a göröngyös rögre
egyszer én is elveszek mindörökre.
Lengessen a szellő egy esőcseppben,
mint hervadó hajnal a harmatgyöngyem.



KRAJTSOVITS KATALIN

Szerepcsere

    Ha úgy vesszük, hogy színház az egész világ, mi 
vagyunk a darab írói, rendezői,szereplői….akkor bizony 
sok szerepcsere adódik. 
    Mi magunk bújunk új és új szerepbe….gyermekből 
kamasz...kamaszból felnőtt...felnőttből idős...idősből 
meglett korú személyekké válunk… 
    Csak néha az a bökkenő, hogy ugyanez a szerepcsere 
visszafelé nem megy… bárhogy akarná is az ember, hogy 
visszalépjen valamin javítani… az már lehetetlen.
    Ahogy az sem működik, hogy más személy bőrébe 
bújva hajtsunk végre, szó szerinti szerepcserét… hisz tán
végérvényesen elrontanánk…
    Mert nem ismerjük életének mozzanatait, változásait, 
körülményeit, csak egy pillanatnyi helyzetet látunk amin 
segíteni szeretnénk, és nagy elánnal tanácsolunk…
    Azt hiszem volt már elég időm megtanulni, hogy ezt 
nem lehet…
    Ahogy a gyógyszerek is mindenkire másként hatnak, 
úgy a mi elképzeléseink se biztos, hogy bárki életét 
előbbre vinnék esetleges tanácsainkkal.
    Már rájöttem: ha kalácsot nem tudok adni, ne adjak 
tanácsot sem…
    A mesékben lehet szerepet cserélni… a valóságban 
nem lehetséges…
    Ám a magam életében megtehetem a szerepcserét… 
ahogy én is megtettem, amikor korom előrehaladtával 
apránként az utódokra hagytam a felelősséget…
    Ma már ők gondoskodnak a dolgokról minden téren…
    És én meg megpróbálom élni, és élvezni a még 
hátralevő életem.



KRAJTSOVITS KATALIN

Látóhatár

Szem - szemlél – szemlélet                               
néz – néző - nézőpont                              
lát - látó – látóhatár                                 

Kinézek  az  ablakon.  Asztalomtól  a  szemben  lévő
tízemeletes  házat  látom.  Az  ablakok  közönyösen
merednek rám, függönyeik  mögé rejtve  a  mögöttük
zajló élet sokszínűségét. A különböző szemléleteket és
nézőpontokat. Ráérek a szavakkal játszani, nyugdíjas
vagyok. Úgynevezett előnyugdíjas. Ráérek nézelődni,
egyedül  vagyok.  S  a  szavak  bukfencet  vetnek
gondolataim  között:  nézőpont  és  szemlélet  kérdése
minden. Ami a problémákat okozza, az az egyeztetése
a  különféle  nézőpontoknak  és  szemléleteknek.  Más
nézőpontja  és  szemlélete  van  annak,  akinek
munkahelye van és dolgozik. Más a munkanélkülinek,
aki  csak  várja,  hogy  netán  lesz  munkahelye  és
dolgozhat.  /Addig,  hogy  legyen  miből  élnie  is,
mindezt feketén csinálja./  Lehetne folytatni  a sort  a
különböző  nézőpontokról,  de  fölösleges...  Mindennél
ékesebben beszél az, amit az ablakomból látok, bár a
látóhatárom innen  nézve  csekély,  hisz  tekintetem a
szemközti háznak ütközik. Lenézve már több látható:
surranó  autók,  a  megálló  buszokról  tóduló  tömeg,
diákok,  siető  emberek.          
Színesíti a palettát a kisgyermeket sétáltató anyuka, a
kutyát  futtató  gazdi,  és  a  kukában kotorászó  velem
egykorú  egyén...  és  beledöbbenek:  ez  lenne  a
perspektíva?!  Kukákban  kotorászni  élelem  után?



Szemétbe dobott ruhákból öltözködni? Nem egy nagy
szónok szájából hangzott, nem is oly rég a mondás, a
jelszó:  LEGFŐBB  ÉRTÉK  AZ  EMBER!  Ugyan  kire
gondolt?  Mintha Európához akarnánk közelíteni...  No
igen...  Európában  is  vannak  hajléktalanok,
munkanélküliek  és  kukákból  élők.  Ezt  nevezik
ördögi körnek, amiből egyedül nem tud kiszabadulni,
aki  belesodródott.                 
Nem  hiszem,  hogy  mind  saját  maga  tehet  erről  a
helyzetről.  Ha  van  munka,  és  van  érte  megfelelő
fizetés,  akkor  nem kényszerül  senki  sem az  utcára.
Talán többre is képesek vagyunk össznépileg, mint ez
a színvonal... Vajon milyen megoldás van a láthatáron
egy jobb életszínvonal eléréséhez? Szemléletváltásra,
nézőpontváltásra  lenne  szükség.  Észrevenni  a
másikat...  meglátni  a  szükséget,  netán  segíteni.
A legtöbb ember hajszolja a munkát, az időt, a pénzt
és  nem  néz  körül.                   
Szeme átsiklik a totyogó kisgyereken, a nyíló virágon,
a  kukákban  kotorászó  szerencsétlenen.  Elfut  saját
élete  mellett  is...  Van  aki  észreveszi  mindezeket  és
kikerüli, mert nem érzi magáénak a felelősséget, hogy
segítsen.  Hova  lett  az  emberekből  a  részvét,  a
szeretet? Nézz ki az ablakon. Látod, ma ő kotorja a
kukát...  És  holnap?                     
Te  vagy  én.                             



VÖNÖCZKINÉ GMEINDL MARGIT

Szerepcsere

A hivatalban döbbent csend lett úrrá, mikor Péter 
bejelentette, szeretne elköszönni mindenkitől.

Azonnal kérdésekkel kezdték bombázni.

- Mi ütött beléd? Mi történt?

Kollégái  egymás  szavába  vágva  kérdezősködtek.
Péter viszont csak mosollyal az arcán ennyit mondott.
- Ez van gyerekek én sem gondoltam volna, hogy így
alakul. Majd ha alkalmam lesz rá és időm engedi úgy
is elmondom, de most sietnem kell.

Így  telt  el  pár  hónap,  mikor  Péter  bekopogott  az
irodába  és  betolt  maga  előtt  egy  babakocsit.
Ha  megdöbbentek  akkor  amikor  bejelentette,  hogy
fizetetlen szabadságra megy, most még inkább leesett
az álluk.

- Sziasztok köszönt és már folytatta is. 

-  Mielőtt  bárki  kérdezősködni  kezdene és  hangzavar
lenne, elmondok magamtól mindent, hisz azért jöttem.
Tudom nagyon furcsa  volt  a  távozásom,  ezért  most
elnézéseteket  kérem,  mondta  és  elkezdett  beszélni.



Először látszott rajta a szorongás, de ahogy beszélt,
egyre jobban beleélte magát abba ami vele történt és
már folyt belőle a szó.

- Tudjátok hónapokkal ez előtt mikor vártam a buszra,
egy lányt láttam meg, aki  hiába próbálta feltornázni
magát járdaszigetre.

Rokkant  kocsival  volt  és  nem éppen  modern  volt  a
széke. Sokan elkerülték, vagy amit még rosszabb volt
látnom, páran fintorral mentek el mellette.

Nem tudtam tovább elnézni. Bár messzebb volt tőlem,
de  odamentem.  Megszólítottam  és  felajánlottam  a
segítségem. Csodálatos barna szemek néztek fel rám.
Megköszönte és próbált tovább menni. Persze én nem
engedtem.  Megvártam  vele  azt  a  buszt,  amire  fel
lehetett hajtani ilyen kocsival. Közben váltottunk pár
szót.  Kiderült  egyetemre  jár.  Mikor  elment
elgondolkodtam, milyen furák az emberek és legyünk
őszinték, szívtelenek is.

Péter idáig jutott a mesélésben, mikor a kicsi felriadt
és sírni kezdett. Azonnal kivette a kocsiból, bocsánatot
kérve  feltette  a  sarokba  állított  íróasztalra  és
megnézte a pelust a kicsi alatt. Azonnal látni lehetett,
hogy egy formás tündéri pici lány az akit olyan szívvel
pelenkázgat, mint egy igazi anya. Minden mozdulata a
gondoskodásról  és  szeretetről  árulkodott.  A  pici
megnyugodott  és  apró  hangokkal  adta  mindenki
tudtára a megelégedettségét.



A fiúk egyik ámulatból a másikba estek.

Miután kezet mosott, folytatta amit elkezdett.

Elmondta, hogy egy idő után azon kapta magát, hogy
egyre többet jutott eszébe a lány.

Gondolt egy nagyot és elment az egyetem elé. Látta is
a lányt és azt is, hogy egy fiúval jött, aki szeretettel
igazgatta a lány lábain a takarót. Kicsit meglepődött.
Azon  is  amit  látott  és  azon  is,  hogy  ez  felkavarta.
Újabb hónapok teltek el, de a lány arca és azok a szép
barna  szemek,  már  álmában  is  kísértették.  Ismét
elhatározta magát és újra csak elment az egyetemhez.
Sokáig várt, hisz munkából jött és nem tudta, hogy a
lány,  kinek még a nevét sem kérdezte meg meddig
lehet bent. Viszont nagyon reménykedett. Mikor már
készült, hogy elinduljon, hisz csak néha jött ki ember
a kapun, meglátta őt. Most nem kísérte senki. Vidám
nevetős arca szomorúságot tükrözött. Ez messziről is
látszott. Odament és ráköszönt a lányra.

Be is mutatkozott azonnal. Visszaemlékeztette a lányt
arra  ki  is  ő  valójában,  nehogy  szemtelen  vagy
idétlenkedő srácnak gondolja. Vivien, mert közben a
lány is megmondta a nevét, emlékezett rá.

Megköszönte  az  érdeklődést,  de  látszott  rajta,  hogy
zavarja nagyon ez a találkozás.

Péter  viszont  azt  látta  döbbenten,  hogy  Viviennek
gömbölyödő pocakja van.

Vivien  hosszas  unszolás  után  elfogadta  a  meghívást
egy  közeli  presszó  teraszára,  hogy  megigyanak  egy



kávét. Vivien inkább almalevet kért. Akadozva kezdték
a beszélgetést. Ám egyszer csak elindult a szóáradat
és némi könny és szipogás kíséretében elmesélte mi is
történt vele.

Szerelmesek  voltak,  ő  és  az  évfolyamtársa.  Márk
tudta,  hogy Vivien mozgássérült,  de elfogadta, mert
bíztak egy műtét sikerében amit felvázoltak az orvosok
a baleset után a lánynak, aki addig egészséges volt.
Eljött a boldog beteljesülés és végre együtt tölthették
az éjszakáikat is, mert Viviennek sikerült egy picike kis
albérletet  kivenni  ahol  egyedül  volt,  szobatársak
nélkül.
Egy  véletlen  azonban  keresztbe  tett  a  lánynak.
Hogyan,  hogyan  sem,  terhes  lett.  Nem  akarta
részletezni a dolgokat, a lényeg, hogy szakítás lett a
szerelem vége. Márk nem akart még apa lenni és azt
hajtogatta,  hogy  egy  nyomorék  ne  szüljön  neki
gyereket.
Péter figyelmesen hallgatta a lányt de ekkor váratlan
dolog történt. Vivien rosszul lett. Mentőt kellett hívni,
mert  a  stressz  és  a  sok  idegeskedés  hatására
megindult a szülés.

Nehogy  unalmassá  váljon  a  történetem  csak  a
lényeget  mesélem  mondta  Péter,  döntöttem  és
segítettem Viviennek. Összeköltöztem vele. Ezért volt
olyan hirtelen és sürgős a fizetetlen szabadság. Nekem
senkim nem él már. Neki is csak az idős édesanyja, aki
az  ország  túlsó  végén  egy  eldugott  faluban  lakik.
Vivien pedig nem szerette volna, hogy ezt szégyenként
élje meg, ezért csak utólag tudatta vele mi is történt. 
A  kórházban  kiderült,  hogy  Svájcban  van  egy
professzor, aki vállalná a műtétet és Vivien most ott
van.  



Megbeszéltük közben azt is, hogy én maradok otthon
a  babával,  akit  Ágnesnek  kereszteltünk.  
Így most itt áll előttetek egy kispapa, nevetett Péter. A
központban  tudták,  hogy  mire  készülök,  mert  a
papírokat  ott  intézték.  Rendes volt  tőlük,  hogy nem
pletykálkodtak. Megvárták, hogy én mondjak el nektek
mindent.
- Most viszont elköszönök, mert fürdetnem kell  és a
vacsorát  is  el  kell  készítenem.              
Nem  is  képzelitek  mennyi  mindent  kellett
megtanulnom,  hogy  jó  "anyuka"  legyen  belőlem!  

Remélem ezek után nem haragszotok rám, hogy egy
időre leléptem... mondta és Ágnest ismét betakargatta
-  jól  van  drága,  megyünk...  suttogta  a  szendergő
picinek és elindultak hazafelé. 

       



MILLIÓ DOLLÁROS BÉBI



KRAJTSOVITS KATALIN

Dilemma

Szeretek  különféle  kézimunkával  foglalkozni:  kötni,
horgolni, szőni. És míg kezem a rutinos mozdulatokat
végzi,  agyamban  üléseznek  a  gondolatok  a  soron
következő témán: millió dolláros bébi.

Kezem dolgozik, fejemben zajlik a vita, aztán lassan
elül, és halványan körvonalazódik, mit is írjak erről.

Hol,  hogy fogjam meg a témát?  Magát  a történetet
most hagyjuk, mert más szemszögből nézzük… Valahol
mind azok vagyunk, millió dolláros bébik, legalábbis a
szüleinknek… meg számunkra a gyerekeink azok. Mert
valljuk  be,  az  élet  során  míg  a  gyerekek  felnőnek,
bizony elköltődnek rájuk a milliók ügy, hogy észre sem
vesszük. S ez így természetes.

Olyan  kérdéseken  meg,  hogy  vajon  megérte-e,  az
ember nem sűrűn, csak kirívó esetben gondolkodik.

És  akkor  is  arra  a  következtetésre  jut,  hogy  igen:
megérte….



FARKAS ILONA

Millió-dolláros bébi
       (Favorit)

Szerencse csillag ragyog felette,
győztes befutó, sokak kedvence,
nem lát felette, nem akar alatta,
gyöngy a párnája, fénye takarja;
nem kér szögletest - legyen gömbölyű,
ígéret földjén ő a gyönyörű.
Kívülről arany, belül meg hamu,
szenvtelen lelkét nem gyötri a bú.

Kocsonya szíve dollárra fájna,
virágon sétál, nem lépne másra,
szelleme pislog, miért is égne,
az erős fénytől reszketve félne;
a sötétségben kevés is világ,
vakok között a félszemű király.
A földön nem jár, lebeg felette,
az világosabb, ezzel sértette!



WALTER ISTVÁN

Millió dolláros bébi

Akár a felhőtlen tiszta nyári égbolt
A leányka szeme oly csillogó kék volt
Aranyszőke haja omlott szép vállára
Piros övet kötött darázsderekára

Meg is akadt sok-sok ifjú szeme rajta
De a lány büszke volt mind kikosarazta
Ám jött messzi földről egy dúsgazdag férfi
Milliárdos nő lesz, neki ezt ígéri

El is vitte a lányt innen messzi földre
Az idő emléklét lassan kitörölte
Senki nem gondolt már a gyönyörű lányra
Kit elcsábított egy férfi milliárdja

Az eset óta már sok-sok idő eltelt
A templomban régi ismerősre leltem
Ő volt az a millió dolláros bébi
Aki most fejkendős, csendes idős néni

Kérésemre halkan sorra elmesélte
Szerencsejátékot folytatott a férje
Elfogyott a sok pénz, elmúlt a szerelem
Milliomos bébiből így lett nincstelen



ÖTVÖS NÉMETH EDIT

Milliódolláros baby

Ajkadon rúzsfolt, termeted sudár,
Nem lelik párodat Pesten, s Budán.
Sok a szilikon, kibuggyan melled.
Némi túlzással árulod tested.

Ha hányinger kerülget is olykor,
Soha nem mondanál le a jóról.
Bárány a takaród, pihe az ágy.
Néha szétmarcangol az a vad vágy.

Mégis a szerelem messze kerül,
Kidobott rongydarab vagy legbelül.
Használja mindenki aki pénzes,
Hibátlan tested, amíg, holdfényes.

Mi lesz mikor a levél elsárgul,
Kihúznak téged is a listáról.
Elfonnyadt kóró lesz majd belőled,
Elfeled ki gyűrte lepedődet.



NAGY TERÉZ

Sem pénz, sem anya

Maradtam boldog,
vagy csak annak látszó,
fényévnyi távolságból
égbe kiáltó.
Rabmadár metszett szárnya
suhogva szállna
harang hangjával
esti imába...

Hurkot vet az éj,
remegnek a hegyek,
elfelednek régmúlt,
büszke szerelmeket.
Kalitkába zárt álmokat
csippent magának az alkonyat.
Feslett tollú nyarak
görnyedeznek
foszló emlékek alatt.

Gyermek ringott sírva ölemben.
Sem pénz, sem mostoha,
sem anya, ostoba
nem hajolt föléje...
Könnyeim mosdatták
rózsás kis arcát;
futottam vele s hittem,
talán néhány napra
majd elfogad...
és a hosszú útra
- magával viszi 
a mosolyomat. 



DITTRICH PANKA

Ha megszületsz

Ó, millió dolláros bébi,
én nem is szándékozom nézni,
ahogy majd te is felcseperedsz:
biztos jó dolgodban mindent tehetsz.
 
Igaz, falják minden léptedet,
és nyalják vagyonos életed,
úgy őrzik strázsáló pénzedet.
Vár rád vad csillogó élvezet.

Ó, millió dolláros bébi,
hogy fogod tudni megítélni,
körötted habos a göngyöleg
kétes nimbusszal ott őgyeleg...
 
Mi lesz a baljós szenvedélyed,
mivé tehet a pénz-erélyed?
Szívsz-e kokót a trónon mohon?
Megnyert jövődben jó módodon. 
 
Ó, millió dolláros bébi!
Akarod-e átélve nézni,
ahogy a szegények szenvedve,
kenyérért sírnak reménykedve.
 
Vaj' lesz-e szánalmad felettük?
Vagy csak elsiklasz mellettük? 
Dús hatalmad súlyát méred-e,
érdekkel szőtt pecsétekkel?



 
Ó, millió dolláros bébi,
a világod hogy fogod élni?
Dorbézolva gazdagon vigadsz?
Adsz-e támaszt, és azzal vigaszt?
 
Hinném a világ átalakul,
és általad jobbá boldogul:
feláldozol pompát, fényűzést;
becsülsz szolgát, és együttérzést. 



VÖNÖCZKINÉ GMEINDL MARGIT

Millió dolláros Béby
Millió dolláros Béby
dúdoltam lassan a dalt,
köröttem csendes az utca
éjjel van, minden kihalt.

Kóborló lélekként tengek,
társammá lett a magány
miért lett ilyen az élet 
nincs válasz, minden talány.

Hazug volt a csók a szádról
csalárd volt az ölelés,
"csillag vagy te az égbolton"
mondtad, de leestem én.

Sikeres voltam mint szobrász
tönkre tett egy baleset,
nem bírtad ezt elviselni
azt mondtad "Isten veled."

Nem járok fogadásokra,
kérkedni nem tudsz velem,
nem vagyok már szalonképes
tönkre van az életem.

Millió dolláros Béby
agyamban ez zakatol,
neked csak a pénzem kellett,
sírni fogsz még valahol.



SZIMPATIZÁNS



        VÖNÖCZKINÉ GMEINDL MARGIT

Jussom

Rekkenő volt a hőség
a pokoltüze sem lehetne melegebb
gőzölgött az aszfalt is
a fákon szenvedtek szomorú levelek
én vacogtam és fáztam
szívem mint fagyott kő kalapált ott belül 
néha azt hittem végem
de lábam mint robotot vitt rendületlenül
hová tűnt a szép szavad
mivé lett az a sok édes csók a szádról
holdsugárból szőtt hajad
nem látom ahogy száll, mert borzolta a szél
nézünk együtt csillagot
súgtad fülembe és elhittem neked én
búzakék szemed vesd rám
jó volt hallani mikor ezt kérted tőlem
virágos rét a séták
mindez a múlté és ködbe veszett nekem
te csak szimpatizáns vagy
nem lehetsz más, nem kellesz te már nekem
semmibe markol kezem
kilincs nyikordul magától, rajtam nevet
jussom az élettől ez.



WALTER ISTVÁN

Szimpatizáns

Nem lehet egy szimpla tipus
mivel nekem szimpatikus
a mosolya reményt ébreszt
szemeiből tiszta fények
sugároznak, hisz a lélek
látszódik, ha belenézek
lágy hangja a legszebb hangszer
nyugalomra legjobb gyógyszer
a kezének érintése 
visszavezet a mesékbe
elég nekem most csak ennyi:
meglátni és megszeretni
hisz az én szimpatizánsom
nem egyéb, mint csalfa álom!



FARKAS ILONA

Így lettem unszimpatikus

Ma nincs idő itt semmire,
se szép szóra, se a rímre;

minek vele bíbelődni,
a rímeken tépelődni!

Keresel egy jó szöveget,
szétszabod, mint a szövetet:
kisebb darab, nagyobb darab,

fogd az ollót – meglásd: szakad!

Nincs gallérja, nincsen újja,
se eleje, se hátulja?

Kicsire most nem ad senki,
ez a divat, ezt kell venni!

Nem ruha ez, csak egy szövet;
arra vetik első követ,

aki merné megmondani,
hogy ez bizony kissé gagyi!

Nagy költők nem voltak restek,
kötött forma – mit szerettek;

költő-hittel úgy érveltek:
széphez formák  is kellenek!

Vers legyen vers – úgy gondolták,
adjuk meg hát annak módját!
Többnek ezért – uram ege:

ritkán volt a hasa tele!



Mi a bűnöm, mit vétettem?
Verset én is így szerettem;

már a látvány is legyen vers,
lelkem ettől szárnyal, repes.

Rímeim még sántítanak,
verslábaim sem állanak;

Mindenhatót ezért kérem:
súgja a jó rímet nékem!!



HALÁSZ ISTVÁN

A részvét kevés...

Mikor esendőt látsz porba hulltan
és panasza szánalmat kelt benned,
ne lépj el keservén szemet hunyva,
nyújts kezet, Őt a földről emeld fel.

S ha embert, s jussát sérelem éri,
bárha nem is reád sújt a zsarnok,
kevés azt némán, részvéttel nézni,
pártfogóul ércként zengjen hangod.

Nemes ügynek hithű bajnokaként
- ki jog vértjét tartva síkra kiáll -
légy az szó, mi vihart dacolva kél,
ne csupán hallgatag szimpatizáns.



KRAJTSOVITS KATALIN

Szimpatizáns

Az  emberi  kapcsolatokban  nagy  szerepet  játszik  a
szimpátia.  A  barátságban,  a  munkahelyen,  a
hovatartozásban.
Nekem  most  egy  régi  történet  jutott  eszembe  a
szimpátiáról, az együttérzésről.
Egy  munkahelyen  óhatatlanul  kialakulnak  rokon  és
ellenszenvek…Én  igyekeztem  barátságos  lenni,
meghallgatni mindenki búját, baját, örömét…
Aztán egyik kollégával mélyebbé vált a kapcsolatunk.
Sokat  találkoztunk  munkahelyen  kívül  is…  egymásra
találtunk… Jó ideje tartott már a kapcsolatunk, amikor
elég nagy műtétre kellett befeküdnöm a kórházba. Már
lábadoztam,  járkáltam  a  lakáson  kívül  is,  és
belátogattam  a  munkahelyemre.  Ahol  az  épületen
fekete zászló lengett… átfutott az agyamon, vajon ki
halt  meg?  S  aztán  szembesültem  a  válasszal…  a
barátom volt… 
Bennem  megfagyott  minden…  zombiként,
kényszeredetten tettem a dolgom… múltak felettem a
napok…  kapcsolatunk  rejtett  volt,  nyíltan  nem
sirathattam  el,  a  gyász  kővé  dermesztett…Levelet
írtam a barátnőmnek, hogy pár napra hadd mehessek
a  verőcei  telkükre.  Tudtam  valahol  belül,  hogy  a
gyermek  és  fiatalkorom  helyszíne  segíteni  fog
feloldódni a kővé vált állapotból. 
Barátnőm és férje  beleegyeztek, hogy pár  napot ott
tölthessek  egyedül,  Verőcén.  Megértették  a
gondomat… Én éltem a lehetőséggel és mentem.
Csak a madarak és a fák hallgatták zokogásom...



ők is megértették, sírnom kell… üvölteni… perelni az
éggel  ahhoz,  hogy  megkönnyebbülni  tudjak  s
feloldódni  ebből  a  megkövült  fájdalomból…  Másnap
lesétáltam  a  Dunához,  aki  életem  sok-sok
eseményének  már  tanúja  volt…  partján  ülve  ismét
csorogtak könnyeim… de ezek már az elengedést,  a
belenyugvást jelentették…
El nem mondhatom milyen sokat jelentett számomra,
hogy barátaim ilyen megértők, szimpatizánsok voltak
velem, a helyzetemmel.
Ma is köszönöm nekik...



NAGY TERÉZ

Bennem éltél

Bennem éltél, hunytad szemed,
színpatikus voltam neked.
Papírfecniken üzentél,
szembeszéllel verekedtél.

Hozzám jöttél, dörgölőztél,
de azért nem könyörögtél.
Lócára ültél le mellém,
szavadat tán megszívlelném.

Ez volt minden gondolatod,
rám szórtad a virradatot.
Én csak ültem, bénán, kábán,
ahogy madár áll a káván.

Nem tudtam kezdeni veled,
bár szívembe befészkelted
magad, ahogy jöttél, bíztál,
hűségeddel betakartál.

Azóta is minden este
hozzád szállok én repesve.
Hiszen tudom, úgy szerettél,
szerelembe sosem estél.

Mégis nekem adtad magad,
értem döntöttél le falat.
Szárnyaiddal betakartál,
tollpihémben mindig bíztál.



Ezért aztán én cserébe,
felhágtam a magas égbe.
Onnan néztem meleg szemed,
ahogy kékje nekem üzent.

Azt sugalltad, legyek bátor,
szálljak mindig madárháton.
Énekemet ontsam szívvel,
bennem leljed kedved hittel.

Ó, istenem, de jó nekem,
hogy te itt vagy mindig velem!
Vállamat válladhoz döntöm,
hitedet - magamban őrzöm.



ÖTVÖS NÉMETH EDIT

Morzsalék

A  Google  a  következő  szinonimákat  dobta  ki  a
"szimpatizáns" szóra.

kedvel, rokonszenvez, vonzódik, vonzalmat érez,
imád, szeret, bír, rajong érte, komál, kamáz, csíp,
odavan érte, csipáz, favorizál, komáz

Vegyük sorra őket.

Kedvel:  lehet  barátot,  kollégát,  könyvet,  a
krumplifőzeléket  fasírttal,  vagy  pörkölt  lével  jól
nyakon  öntve  olyan  cuppogósan,  magyarosan
ahogy sehol máshol a világon nem főznek csak a
szülőhazában, persze van Krakkóban is Budapest
vendéglő,  a  saját  két  szememmel  láttam  a
tábláját, amit piros- fehér -zöld sráfok tarkítottak.
Persze azt nem tudom, hogy az étlap alapján a
rendelést  követően  milyen  ételt  tesznek  az
asztalra.

Rokonszenvez:  hogy  ez  honnan ered  ez  a  szó?
Vajon ki tudja? Mit csinál a rokon? Szenvez? Mi az
a  szenvez?  Hűha!  Ha  egyben  nézzük,  akkor
kezdhetjük  elölről.  Lehet  rokonszenvezni  egy
kollégával egy baráttal, talán még egy könyvel is ,
vagy  mégsem .  Talán  ez  a  rokonszenvezés  izé
csak élő személyekkel lehetséges.



Vonzódik:  ez  egyszerű.  Közelségébe kerülni  egy
olyan  személynek  aki  iránt  vonzalmat  érzelmi
kötődést érzünk. Szeretünk a társaságában lenni,
talán  érezni  az  illatát.  Általában  ez  az  érzés
különböző identitású személyek között fordul elő,
jó  esetben.  Ha  nem  azt  betegesnek  minősítik
többségében.

Vonzalmat érez: lásd vonzódik

Imád:  az  Urat,  a  gyerekeinket,  a  szüleinket.
Egyes  hittantanárok  szerint  csak  az  Urat.
Hallottam  már  gyerekektől  azt  is,  hogy  egy
bizonyos ételt imádnak. Hát nem tudom....

Szeret: a leggyakrabban használt szavunk, szinte
mindenre  vonatkozhat.  Aki  tud  esetleg  valami
olyat  mondani  ahol  nem használhatjuk,  mondja
meg vagy tartsa titokban mindörökre.

Bír: bírlak Bözsi, mondta a irmagagdi  traktoros
legény múlt hét keddjének hajnalán a boci szemű
tehenészlánynak,  miután bedobott  egy 5 centes
felest Gyula bá világbajnok törkölypálinkájából.

Ez nem meríti ki a bír szó magyarázatát, de most
legyen ennyi elég.

Rajong  érte:  pl.  rajongok  a  töltött  káposztáért,
mondhatnám.  El  is  fogyasztanék  most  egy
adagot, de rajonghatok egy előadóművészért is,
habár  ez  talán  teneageeres  kiváltság.  Vagy  ki
tudja, nézőpont kérdése.



Igaz, számomra kedves együttes koncertjére is 50
éves  fejjel  jutottam  el,  az  első  sorban
megbűvölten bámultam a fiatalnak kis jóindulattal
sem  nevezhető  fantasztikus  hangú  férfit.  Ő
konkrétan 70 éves volt, de pörgött mint a gané
szóró, szokták mondani. Ezzel nem lekicsinyelleni
akarom  az  ő  értéket.  Dehogy,  sőt.  Most  is
rajongok érte.

Komál:  komálom  a  nem  tudom  mit,  ezt  a
szavunkat  elvétve  használom,  olyannyira,  hogy
szinte  soha.  Mit  is  lehet  komálni?  Mivel  nem
szoktam ezt a cselekedetet végezni, ezáltal nem
is tudok válaszolni erre a variációra. Lépjünk túl
rajta gyorsan.

Kamáz:  na,  itt  a  haverja,  a  másik  fantasztikus
szó.  Ezt  már  utálom is,  ahogy  kimondom.  pfuj
nem  is  vagyok  hajlandó  tudomást  venni  róla.
Valami szlenges kifejezés lehet.  Uram bocsánat,
nehogy félreérthető legyek nem a szlenggel van
bajom, csupán magával ezzel a szóval. Teszem itt
a  felelőtlen  kifejezéseket  és  még  a  szavak
összefognak  aztán  elmennek  a  saját
ombudsmanokhoz  feljelenteni,  hogy különbséget
tettem köztük.  Nem bírnám ki  azt  a  büntetést,
hogy ne foglalkozhassak velük.

Csíp:  annyira  tetszik  neki  valaki,  hogy  csípi,
szokták mondani. Csíplek, mondja a fiú a Lánynak
a  modern  időszakban  nem,  az  én  fiatalkori
világomban sem, talán előbb, mondjuk a 60-as,



70-es  években  dívott  ennek  a  tetszésnyilvánító
szónak az aranykora. Nekem nem tetszik. Ez van.

Odavan érte: " Odavagyok Magáért, a gyönyörű
hajáért...  énekelte a sármőr valahol  valamikor...
igen  ez  a  kifejezés  számomra  kellemes.  Lehet
idejét múlta, de mégis annyira tiszteletreméltóbb
mint  a  lazább  társai.  Kimondottan  elegáns
szóösszetételnek  tartom.  Tűsarkúban  pörgős
szoknyában és finom parfümillattal körülvéve.

Csipáz:  annyira  utálom  ezt  a  szót,  hogy  nem
vagyok róla hajlandó mondani semmit. Undorító!

Favorizál: ez már sokkal jobb. Valamire felnéz és
majdnem hogy isteníti. Talán példaképnek tekinti.
Elsősorban beszél róla, dicsőíti.

Komáz:  maradt  utoljára.  Ez  sem  tartozik  a
kedvenceim közé, így mellőzöm.

Hoppá hisz  nem is  ez  volt  az  utolsó,  hanem a
SZIMPATIZÁNS, ami miatt az egész elindult.

Ezt a szavunkat sem szeretem. Olyannyira, hogy
nem is  használom,  hisz  számomra  a  politikával
kapcsolható össze. Ezt a műfajt pedig nem űzöm.

Találkoztam már olyan emberrel  aki politikusnak
nevez bizonyos viselkedést. Igaz a mai napig nem
jöttem rá,  hogy mit  is  ért  konkrétan  alatta.  Az
érdekes  az,  hogy  ezen  emberre  aki  politikusos
viselkedésűnek tart valakit, vagy valakiket, tehát
a  mondó  emberre  is  hallottam  használni  más
emberek  szájából  a  politikusos  viselkedést,



mármint,  hogy  pont  ő  a  politikus  aki  másra
mondja.  Számomra  ez  már  annyira  bonyolult,
mint  egy  többismeretes  egyenlet.  Hál  Istennek
nagyon  régen  volt  dolgom  ilyen  matematikai
feladvánnyal,  ezért  ki  is  kerülöm  annak  a
lehetőségét,  hogy  bonyodalomba  kerüljek  vele.
Ugyanez  érvényes  a  politizálásra  is.  Mindig  is
rühellettem, hisz nem értek hozzá. Ha valamihez
nem értünk vagy megtanuljuk, persze ha érdekel,
ha  pedig  nem  akkor  hagyjuk  a  csodába,  hisz
annyi minden érdekes dolog van ezen a világon.
Foglalkozzunk  inkább  azzal  ami  számunkra
SZIMPATIZÁNS,  akarom  mondani  szimpatikus
dolgokkal.

DITTRICH PANKA



Ennyi

Folyton irányítanak jobbra és balra,
sosem lesz középút, ám van vétkes kanyar.
Abban hamis a szó, benne áldott blamázs.
Ezért unom a dumát, a politikát.
 
Már rég elveszett honban a hazánk fia,
ezerrel nyomja a gázt, az álszent csatán.
Színfalak mögött büfög a szimpatizáns
summás üzletet nyúlnak a köznek javán.





Farkas Ilona  (1942) – Győr  /Államigazgatási főiskola/

Téten  születtem,  Kisfaludy  Károly  szülőfalujában.
Mindig   "faltam"  a  verseket,  különösen  a
klasszikusokat! 2 - 3 fiatalkori versemet leszámítva -
2014 elejétől írok magam is verseket. Eddig mintegy
300 - elsősorban lírai - verset írtam. Leginkább a lélek
hányattatásai  és örömei  foglalkoztatnak.  Szeretem a
humort és az iróniát.
Eddigi  sikerem:  a  Kisalföld  napilapban  több  versem
megjelent.  2016  évi  DéeMKá  Alapítvány  által  meghirdetett
Újjászületés verspályázaton a nyertes versek közé került Könyörgés
című versem. 



Walter István (1939) – Győr 
/Közlekedési  Üzemmérnök,  Munkavédelmi  és  -  Műszaki
tanár/ 

A  középiskolában  iskolaújságot  szerkesztettem.
Minden  kedves  lánynak  verset  írtam.   Szeretem  a
történelmet  és  a  földrajzot  (a  vasúton  kívül).   A
legújabb  verseim  érdekes  történelmi  eseményekről
szólnak.  Az ötvenöt éves vasúti ténykedésem néhány
epizódját  (130  poszt)  örökítettem  meg  a
www.wpsztori.blog.hu-ban.  Jelenleg  a  Magyarországi
települések rövid történeteit gyűjtöm össze. Eddig 80-
ig jutottam (maradt még kb. 3200 ).
Nyugdíjas vagyok. Majdnem mindenre van időm.

http://www.wpsztori.blog.hu-ban/


Ötvös Németh Edit (1966) – Győr / Díszletfestő /

Néhány éve először a magam kedvéért kezdtem írni.
Aztán barátaim biztatására és örömére folytattam. Jó
érzéssel  tölt  el,  ha  mosolyt  csalhatok  az  emberek
arcára. 



Nagy Teréz (1951) – Győrszemere 

Születtem  egy  lázas  éjszakán  a  Délvidék  ölében,
Martonoson. 
Kora ifjúságomat a könyvek szeretete ajnározta, s a
tollforgatás gyönyörét ízlelgetve jutottam el a próza, a
költészet  varázslatos  világába,  hogy  egy  időre  ott
ragadjak,  s  születhessenek  versek,  dalok  és
miegymás...
Eddig  három  verseskötetem  jelent  meg.  Az  első  a
kétnyelvű  Trügerischer  Stern  –  Csalóka  csillagom
(magyarból a verseket Eugen Schusteritsch és Thomas
Zöbelin  fordította  németre);   az  Ostortánc  és  a
Hoztam utat...
A verseimből több zenész versmegzenésítést készített.
Az  Aphonia  együttes  egy  egész  lemezre  valót,  az
Ahonnan  jöttem...  címmel.  Egy  időben  az  agyag
hívogató  szépsége  varázsolt  el  néhány  kis  szobor,
falikép, és kiállítás erejéig.
Ma, csendes magányomban rovom időnként a sorokat.
Néha előbújok és megmutatom magam, hogy azután
ismét  a  betűk  vezessenek  utamon  és  férjem,  Nagy
László,  akinek  a  szerető  támogatása  nélkül  csak
“fiókversek” születtek volna.



Krajtsovits Katalin (1944) – Győr

A háborús időszak kellős közepén születtem. Szüleim
nem igazán gondoltak családtervezésre már azokban a
zivataros
időkben, így épp eléggé meglepte őket jelentkezésem.
Életem nem volt zökkenőmentes, és ez késztetett az
írásra,  eléggé  szabad  stílusban.  Ha  nem  írhattam
volna  ki  a  gondolataimat,  talán  bele  is  betegedtem
volna.  Úgy  vélem,  Isten  azért  engedett  élni,  és
megélni annyi mindent, jót-rosszat egyaránt,  hogy a
leszűrt tanulságokkal másoknak is segíthessek. S ha
csak  egy  ember  is  felismeri  a  saját  érzéseit,
megoldatlan  gondjait,  vagy  épp  a  megoldást  találja
meg írásaimban, megérte!



Vönöczkiné Gmeindl Margit  (1952) – Győr 

Gönyün  gyerekeskedtem  itt  végeztem  az  iskoláim.
Győrbe jártam gimnáziumba. Első házasságomból egy
fiam,  másodikból  egy  lányom  született.  Eddig  egy
unokával  ajándékoztak  meg  a  fiamék.  Második
válásom  után  hat  évvel,  újra  rám  talált  diákkori
szerelmem.(42 év után) Rövid két évet éltünk együtt,
sajnos meghalt. Ekkor kezdtem el írni, nem szerettem
volna  depresszióba  esni.  Azóta  hat  év  telt  el.  A
Kisalföldben több versem publikálták. Ez további írásra
ösztönzött.  Antológiákban  is  szerepeltem.  2013-ban
megjelent  első  könyvem  "Életmorzsák"  címmel.  Két
cd-m  van  a  You  Tube-n.  Itt  zenei  aláfestéssel  egy
békéscsabai  színész  Mészáros  Mihály   mondja  el
verseim. Készülök második verses könyvemet kiadni.
Újabban rövid prózákat is írok.



Dittrich Panka (1966) – Győr 

Születtem  Győrött.  2004  óta  hobbiból  írok.
Gyermekkori  élményeim  elbeszélésével  kezdtem,  az
akkori  állami  gondozott  életemet  örökítettem  meg.
Azóta  írok  rövidebb  novellákat,  tárcákat,  szatírákat.
Valamint a versírás is naponta az életem részét jelenti.
Szeretek alkotni,  adni  valamit  magamból  másoknak.
Kedvtelésből  ebook  köteteket  szerkesztek.  Másik
hobbim a verses-zenés videók készítése. Több irodalmi
pályázaton  elért  sikereim  mellett,  számomra  a
Kisalföld újságban közölt versek jelentik a legnagyobb
örömöt,  hiszen  a  közvetlen  környezetemben  eljut
minden hozzám közelálló emberhez.
Megjelent  köteteim:  Rácsok  a  gyerekszoba  ablakán
(2005)  Csendhajó  (2014).  E-book  kötetek:  Szívtárs
(2015), Ihletések (2016) Itt vagyok (2016) melyek a
MEK  (Magyar  Elektronikus  Könyvtár)  veboldalán
olvasható és ingyenesen letölthető.



Grafikus alkotónk: (logóterv)

Ötvös Diána (1988) – Szentendre 

2014-ben végeztem csomagolástervezőként az Óbudai
Egyetem  ipari  termék-  és  formatervező  mérnöki
szakán.  Jelenleg  webdesignnal,  logó-  és  arculat-
tervezéssel foglalkozom. Nagyon szerencsésnek érzem
magam, amiért azt csinálhatom, amit szeretek. 



Halász István: (1970) – Tápszentmiklós

1970  június  12-én  születtem  az  Ikrek  jegyének  harmadik
dekádjában. 
Huszonévesen  vetettem  papírra  első  versemet,  majd  közel
negyedszázados csend következett. Két évvel ezelőtt egyfajta
belső katarzis adott ismét tollat a kezembe és az írás mostanra
elválaszthatatlan része lett az életemnek.
       



     Fotók a klub alkotóinak találkozásairól:



Itt találkozunk:

Győr, Marcalvárosi Fiókkönyvtár

Elérhetőség: iro.alkotok@gmail.com

mailto:iro.alkotok@gmail.com
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