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RÓLUNK:

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: 
Érzelmes utazás-Titok 
Őszi vásár-Élet
Különleges idegen-Gyermek 

Kellemes időtöltést kívánunk
minden olvasónknak!
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ÉRZELMES UTAZÁS - TITOK



FARKAS ILONA

Fecsegő titok

Soha sem üres a lélek, a szív,
fészkeli öröm, fásultság, vagy kín;
akarat hallgat – árul ábrázat,
fecseg a  titok: tűnik álcázta.
Borús a szemed, felhős a hangod,
zilált kedélyed – hűvös az arcod;
ébredéseden az alkony érzik,
mikor a szíved tövistől vérzik!

Ám, ha válladra száll a kékmadár,
csivit-újjongást hallat héthatár;
hangod tündérek érc-harsonája,
mosolyod lelked íz-aromája;
lépteid nyomán vígvirág nyílik,
szirmát a szellők lábadhoz hintik.
Poklot és mennyet habokba rejted,
titok-lepledet a földre ejted!



WALTER ISTVÁN

Érzelmes utazás

Egész  úton  hazafelé  –  Petőfivel  ellentétben  –  azon
gondolkodám,  hogyan  fogom  elmondani  anyámnak,
hogy kicsaptak az iskolából.
Abból  az  iskolából,  amit  magam választottam,  hogy
elvégzésével elérhessem a célomat.
Az elkeseredettség nagyon kiülhetett az arcomra, mert
a vonaton, amivel hazafelé utaztam, senki nem ült be
mellém a fülkébe.
Nem is bántam, mert így nyugodtan sóhajtozhattam,
sajnálhattam magamat.
Legjobban  az  bántott,  hogy  anyámnak  milyen
szomorúságot okozok, ha megtudja, hogyan jártam.
Még  szerencsém,  hogy  egyik  állomáson  egy  fiatal
csinos lány ült be a fülkébe.
Hát, enni kellett, hogy kiverjem a fejemből a bánatot.
Én  ugyan  nem  mertem  megszólítani,  de  valószínű
leolvasta  rólam,  hogy  milyen  hangulatban  vagyok,
mert megkérdezte:
 -  Mi baj?  Nem sikerült a vizsgád?
 -  Ennyire meglátszik?
És ömlött belőlem a panaszáradat.
Nem  a  vizsgával  volt  probléma,  hanem  a
magatartásommal.
Nagyon kellemesen elbeszélgettünk.
Kedves, lágy hangja volt.
Fekete, hosszú haja, barna szemei.
Jól esett, ahogy vigasztalt, szinte melegséget éreztem
a szívem táján.
Teljesen elfeledkeztem a gondjaimról.



Elárulta  a  nevét  és  hogy  milyen  iskolába  jár.  
Jót nevettünk rajta, hogy őt nem rúgták ki, sőt sikerült
a vizsgája.

Komolyan elszomorodtam, amikor azt mondta, hogy a
következő állomáson le fog szállni.
Sajnáltam, hogy nem ismerhettem meg jobban.
Még jobban sajnáltam, sőt irigyeltem, hogy a peronon
egy srác várta, akinek a nyakába is borult.

Vissza kellett merülnöm az eredeti gondjaimba.
Otthon  aztán  –  ismét  Petőfivel  ellentétben  –  nem
repült felém anyám, amikor kitálaltam.

Látszott rajta a csalódottság, de csak annyit mondott:
 - Te tudod fiam, majd mész kapálni!
Ez  jobban  fájt,  mintha  jól  megszidott  volna,  vagy
lekevert volna egy pofont.
Hiszen  tudtam,  hogy  a  kapálásból  nem  tudnék
megélni.

Hát így végződött az én hazautazásom.



WALTER ISTVÁN

Titok

Lakodalmi sürgés, terítve az asztal
Ügyes szakácsnőket a násznép magasztal
János bácsi mögött a kis Julis szaval:
Hát még ha azt tudná, kemencében mi van?

Szolgálták fel sorban a sok finomságot
De mindegyikből csak keveset vett János
Hátha a legjava ugyancsak hátra van
Kíváncsian várta, kemencében mi van?

Az asztalról lassan elfogytak az étkek
János most kérdően kis Julisra nézett
Mond hát, hogy mi van a kemencében Julcsa?
Megsúgom magának: megellett a macska!



NAGY TERÉZ

Sorsom hídja

Az egyszerűség sorsom hídja, 
túl vagyok már mindenen,
büszke évek vállam húzta
csúfos kényszerképzeten.

Zamatos íz számban a szó,
szorgos színek vándora,
olyan, mint a sziporkázó
esti szellő lágy pora.

Gondolatok nem gyötörnek,
gyatra tett sem kényszerít,
oda adni a gödörnek
azt is, ami még hevít.

Túléltem a magam sorsát,
tovább léptem éveken...
nem tartóztat semmi korlát,
átsiklok a réveken.

Befogadok bolond nótát,
vizet borba nem öntök;
boldogságom bárgyú voltát
esténként megöntözök.

Csöndes órán titkon, lopva
elringat a réti láp,
virágokkal betakarva,
sorsom görgeti tovább.



ÖTVÖS NÉMETH EDIT

Érzelmi utazás

Csodavárás hajnalán kibomlott egy tulipán,
selymes, bohókás szirma remeg, nagy a rezgésszám.
Hozott anyagból dolgozik a szerelemmámor,
fékevesztett indulattal búcsúzik a mától.

Édes, árnyas vágyak mániákus királysága,
vadállatok mindig éhes kiváltsága.
Mohóságot hoz a hűs pirkadat bujasága,
érzékiségét mély vágyódásával kínálja.

Loboncos kiváltság kókadozva ébredezik,
sokkot kap, majd a bánatba beletemetkezik.
Kívánalma oly nagy akarata mégis elhagy,
a szenvedélyes vonzódás tüzes lángja elfagy.



ÖTVÖS NÉMETH EDIT

Érzelmi utazás titkai

Őrült kavargásban múló élet,
pillanatait éled, vagy féled.
Titkokat rejt, minden nap és éj,
birtokolja a nedves vánkoshéj.

Nyüszít a lélek pille keserve,
csordultig rejtelmekkel telve.
Vállpántos ruhák tarka zsongása,
kivillanó combok bujasága.

Idősebb hölgyek nevető szeme,
érett asszonyok kéjes gyönyöre.
Tini lányok sarjadó rózsája,
férfinépek vágya, kívánsága.

Erősebb nemet hozza zavarba,
mint levelek hullnak az avarba.
Érzelmi utazás titkokat rejt,
közben, recés szélű sebeket ejt.

Gyógyulása hosszú, nem kellemes,
közben elégeti a szerelmet.
Hegesedés marad majd utána,
Feledés lehet rá mentőláda.



HALÁSZ ISTVÁN

Az Utazó
(részlet)

Prológus

Az Utazók magányos, álomkergető lények. Többnyire
emberi  alakban  jelennek  meg,  de  valamilyen
létformában  végigjárták  már  a  számtalan  sík
mindegyikét. Az idő és tér korlátai – kezdet és vég –
számukra ismeretlen fogalmak.
Ők a kontinensek és tengerek fáradhatatlan vándorai.
Jelképei mindennek, ami folyamatos mozgásban van.
Megállíthatatlanok,  akár  a  szél,  vagy  az  örökös
körforgásban levő víz. 
Megszállottként  mennek  mindig  csak  előre  töretlen
hittel,  fáradhatatlanul.  Hajtja őket az ismeretlen felé
az  eleve  elrendelés  kényszere,  és  a  tulajdon
nyughatatlan lelkükben lobogó olthatatlan tűz.
Útjuk kezdete a múlt ködébe vész. Átível korszakokon
és  dimenziókon,  és  –  mivel  bizonyos  értelemben
halhatatlanok  -  időtlen-időkig  tart.  Ha  néha  –
hosszabb-rövidebb  ideig  -  megállapodnak  valahol,
csak azért teszik,  hogy erőt gyűjtsenek a következő
utazáshoz.
Törekvéseik mások számára érthetetlenek, és gyakran
még ők maguk sincsenek tisztában azzal, hogy mit is
keresnek  tulajdonképpen,  de  megvan  bennük  a
felismerés képessége. 
Amikor földi  mércével mért  létezésük véget ér,  csak



fizikai értelemben halnak meg, és még ugyanabban az
órában egy másik helyen születnek újjá. 
Ritkaság,  hogy kérdéseikre  és  kételyeikre  egy  adott
inkarnáción  belül  megtalálják  a  választ,  és  csak
újjászületések  sorozatát  követően  juthatnak  el  az
utolsó igazsághoz. 
Mégsem szegülnek szembe a sors rendelésével, mert
az elfogadás ugyanolyan erősen gyökerezik lényükben,
mint a vándorlás utáni szüntelen vágyakozás. 
Nem tehetnek másként, hiszen ők az Utazók...

I. rész – A kezdet

Élt valaha – a nem is olyan távoli múltban - egy férfi.
Már egészen kicsiny gyermekkorától kezdődően furcsa,
és  megmagyarázhatatlan  kényszerképzetek
nyugtalanították.  A  különös  képek  eleinte  csak
álmaiban  jelentek  meg,  idővel  azonban  átitatták
minden percét.  Folyamatos  tűnődésre  késztették,  és
fogva tartották a gondolatait. Néha az volt az érzése,
hogy egyszerre két világban létezik. A tükörbe nézve
valódi  önmagát  látta,  ugyanakkor  érzékelte  a  másik
dimenziót is, amelyben lényének másik fele lakozott.
Tisztában volt vele, hogy fizikálisan nem érintheti meg
a  tükör  mögötti  világot,  mégis  egyre  jobban
vágyakozott  utána.  A  megoldáshoz  azonban  nem
kerülhetett  közelebb,  mert  nem  volt  eléggé  érett
ahhoz, hogy kitörjön a röghöz kötött földi gondolkodás
bilincseiből. 
A  felnőttkor  küszöbéhez  érve  még  mindig  ezzel  a
talánnyal küszködött – egy hirtelen ötlettől vezérelve -
útra kelt tehát távoli országok felé, bízva abban, hogy
valahol meglelheti a választ. Így lett belőle is Utazó.



Hegyeket mászott meg, folyókon kelt át, a falvak és
városok számolatlanul maradtak el mögötte. Sok-sok
embert  megkérdezett,  mindenkitől  kapott  valami
útravalót, amelyek azonban – még összeillesztve is -
csupán parányi töredékét képezték a magyarázatnak.
A nyár hevétől kitikkadva, fáradtan érkezett vissza az
útkereszteződéshez, ahonnan eddig háromszor indult
el,  három különböző  irányban,  már  csak  észak  volt
hátra. 
A  keresztútnál  négy  embert  talált,  akik  éppen azon
tanakodtak,  hogy  merre  menjenek  tovább.
Tanácstalanságukban  hozzá  fordultak,  készen  arra,
hogy javaslatát vitatkozás nélkül elfogadják.
A férfi hosszan gondolkodott, mert senkire sem akarta
döntését ráerőltetni.
-  Északon még nem jártam,  ha  nektek  is  megfelel,
menjünk arra! - mondta ki végül.
Mivel  ellenvetés  nem  volt,  elindultak  északnak.
Beszélgetés  közben  kiderült,  hogy  az  újdonsült
ismerősök  is  sorstársak.  Mindegyikük  tarisznyája
rejtegetett valamit. 
Az első a „mikor?”, a második a „hol?”, a harmadik a
„hogyan?”,  a  negyedik  pedig  a  „miért?”  dilemmáját
hordozta tarsolyában.
Szerencsét hozhattak egymásnak, mert rögtön az első
városban  felcsillant  előttük  a  remény,  hogy  útjuk
végéhez közelednek.
Legenda  keringett  egy  bölcs  öregemberről,  aki  a
hegyek közötti barlangok valamelyikében él. A pontos
helyet senki sem tudta megnevezni, de - csodálatos
módon  –  akinek  súlyos  gondjai  voltak,  az  szinte
önmagától rátalált a hozzávezető ösvényre. 
A váratlan fordulat felvillanyozta az utasokat, és újult



erővel vágtak neki a házak mögötti meredélynek. 
Lassan  eltünedeztek  az  emberi  élet  utolsó  jelei  is.
Második  napja  lehettek  úton  a  hegyormok  között,
amikor  egy  vízesés  függönye  mögött  váratlanul
feltárult  előttük a  barlang.  Az  előtérben  egy sziklán
vénséges-vén, hosszú hajú, fehér szakállú férfi ült.

Átható  pillantásával  felmérte  az  érkezőket.  Néma
intéssel  helyet  kínált  maga  körül,  majd  megkért
mindenkit,  hogy  mondja  el  jövetelének  célját.  Amíg
vendégei  beszéltek,  lehunyt  szemmel,  ütemesen
simogatta szakállát, egyetlen egyszer sem szólt közbe.
Amikor az utasok befejezték mondandójukat, néhány
percig némaság borult a barlangra, azután megszólalt
a bölcs, és hangja mélyen, megnyugtatóan zengett a
dermedt csendben.
-  Ti  négyen  –  mutatott  a  keresztútnál  csatlakozott
vándorokra – feleslegesen gyötritek magatokat gyarló
botorságokkal. Az univerzumot törvények irányítják, a
halandók  ezt  sorsnak  nevezik.  Ez  az  erő  dönti  el  a
történések idejét,  helyét és módját,  végezetül  pedig
ok nélkül semmi sem történik. Egy ősrégi, misztikus
könyvben  minden  le  van  írva  betűről-betűre,  ahhoz
viszont,  hogy  olvasni  tudjátok,  az  elméteket  kell
megnyitnotok,  mert  szavai  a szemnek láthatatlanok.
Térjetek haza, és béke kísérjen utatokon!
- Köszönjük Mester ! - hangzott az érintettek elégedett
kórusa.
Mély  meghajlással  búcsúztak,  és  távolodó  alakjuk
hamarosan eltűnt a sziklák labirintusában.
Ketten maradtak, a Bölcs és az Utazó. 
A barlangba alkonyati félhomály költözött,  kontúrjaik
lassan beolvadtak az árnyékok közé.



- És velem mi lesz? - kérdezte a férfi, és hirtelen az
egész hosszú vándorutat értelmetlennek érezte.
-  Neked  nem tudok  segíteni  –  hangzott  a  meglepő
válasz.
- Nem értelek Mester. Az imént néhány mondatoddal
egyszerre adtál választ négy ember kérdésére. Rajtam
miért nem segítesz?
- Társaid egyszerű vándorok voltak, te Utazó vagy.
- Mi a különbség a kettő között?
-  Ők  általánosságokban  gondolkodva  kutatták  az
összefüggéseket, tehát könnyű dolgom volt. Te viszont
konkrét kérdéssel jöttél, aminek mibenlétét talán még
fel  sem  ismered,  ezért  elmondom  neked.  Amire
áhítozol, az a lelki béke, de ezt tőlem nem kaphatod
meg.
-  Akkor  legalább  adj  valami  tanácsot,  hogy  mit
tegyek !- kérte csüggedten az Utazó.
- Számodra - most még - elérhetetlennek tűnő vágyak
szomorítják  nappalaid,  és  teszik  nyugtalanná
éjszakáidat.  Ne gondold azonban,  hogy ezek nagyra
törőbbek,  mint  embertársaidé!  Sorsod  rendelése
szerint  mégis  nagyon  hosszú  utat  kell  megtenned,
mire  eléred  őket.  Fiatal  és  tapasztalatlan  vagy  még
ennek teljes megértéséhez. Kitartás és türelem – ha
ezeket  mindig  szem előtt  tartod,  előbb,  vagy  utóbb
célhoz érsz. 
A  Bölcs  hangja  fokozatosan  halkult,  sziluettje  egyre
halványabb lett, majd beleveszett a sötétségbe, akár
egy látomás.
A férfi teljesen egyedül volt, nem kellett kinyújtania a
kezét, hogy tudja, a szikla – amelyen az öregember
eddig ült – most üresen áll.



KRAJTSOVITS KATALIN

Változások

A mérhetetlen tudás létrehozója idézte elő a változást.
Ezt  a  rengeteg,  kihasználatlan  tudást  a  tapasztalás
útján is meg kellett ismerni. Az ismerethez anyag, tér
és  idő  szükséges.  Tökéletesen  tisztában  volt  vele,
hogy mindezeket a tapasztalatokat nem Ő, hanem a
belőle  kiszakadt  lélekszikrák  visszasugárzó  léte  által
fogja megismerni. 
 A gondolatok már rég bensejében rajzottak. Eljött az
idő,  útjukra  bocsátani  a  lélekszikrákkal  terhes
sugárnyalábokat,  megtölteni  velük  a  légüres  teret,
megajándékozni őket a létezés ajándékával. 
A  Teremtés  hajnalán  felzendült  a  Szeretet  nagy,
monumentális  szimfóniája.  Feláldozva  önmaga
Egységét,  megteremtette  a  ritmust,  a  polaritást,  a
feszültséget. A világosságot és a sötétséget. 
Az  űr  már  nem  volt  üresség.  Az  első  gondolatból
származó  létsugarak  galaxisokká  tejutakká,
bolygókká,  csillagokká  örvénylettek,  szilárdultak.
Egymás,  és  önmaguk  körül  forogva  lejtik  azóta  is
megunhatatlanul,  örök  táncukat.  A  teremtő
gondolatnak újabb és újabb létszikrái sereglettek elő
benépesíteni, élővé tenni az űrbéli bolygókat. Pontos
és csodálatosan szép lett a megvalósult Gondolat az
űrben.  A  Teremtő  következő  megvalósulni  készülő
gondolatához Gaját választotta ki. Gaja, a Föld lett az
a  terület,  ahol  majdan  kisugárzó  lélekszikrái
megerősíthetik tapasztalataikkal a Tudást.
Kiszakadva  az  ős-állapotból,  Gaja  arra  riadt,  hogy
hirtelen egy határozott lökés éri. Az eddigi kényelmes



halmazállapot  megszűnt.  Az  energiahullám
körbevette.  Fényes  nyilak  suhantak,  ütköztek,  majd
örvénylő forgásba szédültek. A Tejúton szikrázó csillag
és bolygóhalmaz ölében, hatalmas lángcsóvákat vetve
izzott  a  Nap.  Immár  gyönyörű  kék  ragyogással
felövezve  siklott  körülötte  Gaja,  a  Föld.  Az  egyetlen
kék  bolygó,  mely  a  Tudás  szimbólumait  rejti.
Szellemóriások őrizték a Rendet. Vigyázták a létrejött,
kozmikus anyagba sűrűsödött gondolatok tisztaságát. 
S a Teremtő Gondolat hatására kivirult, életet nyert a
Föld.  A létezés  ajándékával  megszülettek a  vizek,  a
szárazföldek,  a  levegő...  s  a  benne,  rajta  lakó  élő
Lények:  mint  növények,  állatok.  Végül,  önmaga
mását,  az  Embert  ajándékozta  meg  szeretetében  a
létezéssel,  az  élettel.  S  hogy  a  ritmus,  a
folyamatosság  megmaradjon,  szétválasztotta  férfivá
és  nővé.  Majd  így  szólt:  -  Szaporodjatok  és
sokasodjatok, hajtsátok uralmatok alá a Földet!  -



DITTRICH PANKA

Ajándék kirándulás

A kirándulás előtti estén mindkettőjüknek nehezen jött
álom a szemére. Aztán elérkezett mégis csak a reggel
és vele a várva várt nap. Andi néni, a nevelőanyjuk jó
viselkedésre intve, engedte őket a buszmegállóba. Már
több  gyermek  várakozott  ott,  akik  szintén  hasonló
otthonból jöttek, mint ők, és kapták ezt a rendkívüli
jutalmat,  ezt  a  kirándulást,  egy Ausztriában élő,  de
magyar  nénitől,  aki  gyermekkorában  szintén  nehéz
sorsban nevelőotthonban nőtt fel.
Mivel a két gyermek senkit nem ismert, így egymás
mellé  ültek  a  buszban.  Cheng  az  ablakhoz  közeli
oldalon foglalt  helyet Diával.  A nagy zsivajban talán
csak ők voltak csendben. A felnőtt kísérők kiosztották
az élelmiszercsomagokat minden gyermeknek. Amely
tartalmazott  mindenféle  finomságokat:  ivólét,
szendvicset,  édességet  és  még  két  jó  nagyra  hízott
narancsot.  Csorgó  nyállal  bontogatták.  Egyik  felnőtt
kísérő figyelmeztette őket, hogy ne az édességet falják
fel először, és igyanak is útközben bőségesen ebben a
nagy forróságban.
Dia is boldogan kutatott a csomagjában. Aztán szólt
Chengnek,  hogy  nincs-e  kedve  a  narancsát  csokira
cserélni.  A  fiúnak  nem volt  ínyére  a  dolog,  ám Dia
kedves hangjára és kérésére nem volt más választása
és inkább igent mondott. A busz közben már javában
szelte  a  kilométereket.  A  két  gyermek  is  szóba
elegyedett.  Pedig  az  otthonban  szinte  alig
beszélgettek. Dia örömmel megköszönte a csereberét
csacsogva kezdte meg a társalgást.



–  Már  úgy  várom,  hogy  átlépjük  a  határt.  Még
sohasem voltam külföldön. – Cheng letette a kezéből a
mobiltelefonját és nyugtatta a kislányt.
– Mindjárt odaérünk. Ám itt már nincs határ. Nekünk
nincs, mert EU-s ország ez is, meg az is.
– Na jó, ez igaz, de mégis csak németül beszélnek.
– Valóban. – Felelte halkan. Jelezve, nincs nagy kedve
tovább csevegni.
– De Kína az nem EU-s. Ugye? – Tette fel hirtelen a
kérdést Dia.
– Az nem. Bizony nem. Sokkal, de sokkal messzebb
van innen. Oda csak repülővel lehet eljutni.
– Te… voltál már ott? – Kérdezte Chengtől félszegen,
ám kicsit hangosabban.
– Nem, még nem. De minden vágyam, hogy egyszer
eljussak oda. - csukta be a szemét a napszemüveges
Cheng. Ezt Dia észre sem véve válaszolt a fiúnak:
– Aha értem. És mit csinálnál ott? Hiszen apukád már
nem él. Anyukád meg nem … - harapta el a szóvégét a
Érezvén, hogy kényes kérdést tett fel.
– Védeném a pandákat! - vágta rá gyorsan a fiú.
– Pandákat? Azt meg minek? 
– Apukám sokat mesélt róluk. Azt, hogy rengetegen
vadásznak rájuk, és már alig élnek a földön pandák.
Nem  szabad  hagyni,  hogy  kipusztuljanak.  A  rossz
emberek  erre  nem is  gondolnak.  Fogják  és  lelövik,
legyilkolják őket és eladják a bundáját. 
– Ahova megyünk látunk majd pandát is? Ugye van
kicsi is, meg nagy is?
– Remélem. Hiszen a világon csak öt állatkertben van
panda.  Köztük  itt  is.  Ezért  is  várom,  hogy  végre
testközelből  élőben  találkozhassam  ezzel  a  csodás
állattal.  Lefotózom  majd  őket.  Nem  hinném,  hogy



simogatni is lehet őket. Pedig de király lenne istenem! 
Dia  csak hallgatta  a  napszemüveges és sapkás fiút.
Aki  megállás nélkül  mesélt.  Még enni is elfelejtett  a
finomságokból.
–  Apa  azt  is  mondta  Kínában  élnek  csak  szabadon
pandák, máshol a világon sehol. Nagyobb értéke van,
mint  bárhol  az aranynak.  Azt  is  mondta,  hogy csak
ajándékba adnak más országba. Így az állatkerteknek
is csak húsz évre adják őket,  aztán vissza kell  adni
Kínának.  Azt  is  mesélte,  hogy  a  pandák  bambusz
rügyeket  esznek  sok  kilót  naponta,  és  nagyon
válogatósak  mert  csak  a  friss  hajtásokat  szeretik
igazán.  Apa  haza  akart  vinni,  és  együtt  harcoltunk
volna a pandák életéért. Elkaptuk volna a sok vadászt
és börtönbe juttattuk volna őket.- csuklott el a hangja
Chengnek. Dia vigasztalta:
– Ne szomorkodj. Majd biztosan eljutsz még apukád
hazájába.  -  próbálta  vidítani  a  fiút.  Ám  az  kifelé
tekintgetett  az ablakon és igyekezett  visszatartani  a
nem akaró szipogását. Ekkor Dia más témába kezdett:
– Én még sosem láttam az apukámat. Nem is kíváncsi
rám.  Érzem  talán  sosem  lesz  az,  hogy  kimondjam
majd  egyszer.  „Szia  édesapám.”  Talán  ha  felnövök
kutakodom utána. Nem tudom. -  és neki is patakozni
kezdett a szeme. 
Próbálta befejezni, nem elmondani azt amit mindig is
gondolt,  de  még  soha  egy  társának  sem  beszélt.
Cheng érezte  a  kislány hangjában a  keserűséget  és
kezét a vállára tette vigasztalásként. Mert szólni pár
percig ő is képtelen volt.
Körülöttük  a  gyerekzsivaj  és  kacagás,  csak  ők
szomorkodtak  a  bennük  lévő  bánat  emésztette
gondokkal.  Aztán  Cheng  elővette  a  mobilját  és  az



internetről letöltött pandákat mutatta meg Diának. 
– Nézd csak milyen aranyosak! – Dugta oda a sapkás
fejét  a  kislányhoz  közel.  Lapozgatva  a  képeket
amelyek  kis  állatkákat  ábrázoltak.  Majd  egy  rövid
filmet  is  lejátszott  a  mobilon  és  ekkor  már  Dia  is
mosolygott.  Elkapta  őket  az  öröm,  hogy  hamarosan
találkozhatnak  igazából  élőben  ezzel  a  kedves  és
huncut  mackóval.  A  nagy  kacagás  közepette  Cheng
fejéról lebillent a sapka és leesett az ülés mellé. Ekkor
kettejük hangorkánja síri csendre váltott. A fiú hirtelen
lehajolt amilyen gyorsan csak tudott, és ismét a fejére
kapta a sapkáját.  Dia zavarba jött  társa fejét  látva,
hogy a tetején egy ökölnyi nagyságban szinte kopasz.
Tudta, hogy a fiúról az a hír járta, hogy beteg és eszi a
haját.  Volt  is  miatta  kórházban,  mert  a  gyomra
megfájdult.  Most  viszont  nem  tudott  pár  perig
megszólalni,  de érezte,  hogy talán most mégis csak
meg kéne kérdeznie.
– Cheng, nem merem, de mégis csak szeretnék tudni
valamit?  –  préselte  ki  a  szavakat,  de  abban  a
pillanatban meg is bánta.
– Sejtem, mi lenne az. - vágta rá gyorsan a fiú. 
– Ugye, ha majd látod a Pandákat megígéred nekik,
hogy  leszoksz  róla.  Ugye  megígéred  csak  nekem.
Csakis nekem és a pandáknak.
– Ígérem. - mosolyodott el arcán vörös foltokkal.
– Megmutatod nekem még egyszer a videót? Annyira
aranyosak. 
–  Persze.  –  vette  elő  megint  a  mobilját,  kicsit
megkönnyebbülve. 
Az út így hamar eltelt. Az állatkert bejáratánál fogadta
őket  Teca  néni.  Rengeteg  ember,  kicsik,  nagyok,
idősek, szinte egymást taposva lökdösődve tolakodtak



egy-  egy  állat  megtekintésért.  Ők  egy  térképen  és
táblákon  próbálták  megtalálni  a  pandákhoz  vezető
utat. Közben a többi állatra is mondtak kedves jelzőket
cinkosan  pislantva  egymásra.  Olykor  vicsorogva,
viccelődve  például  a  majmokról.  A  kígyókat  is
kibeszélték, milyen gusztustalan dolog, hogy szőrösen
nyelik le az ebédjüket. Az idő szaladt. Ám, a pandákat
csak  nem sikerült  fellelniük.  Cheng  kétségbeesetten
mondja:
– Milyen nagy ez az állatkert. Mi lesz, ha hiába jöttek
és  épp  a  pandákat  nem  láthatják.  Akkor  mi  lesz?
Hiszen csakis ők azok, akiket ő látni szeretett volna.
– Ne fesd az ördögöt a falra! Biztosan itt lehetnek a
közelben. 

Már három órája le sem ültek. Még amikor pihenő volt,
ők  akkor  is  fáradhatatlanul  a  pandákat  keresték.  A
tanár  néninek feltűnt  a  két  gyermek kétségbe esett
tekintete és odament megkérdezni tőlük:
– Mi a baj gyermekeim? Netán szeretnétek valamit?
– A pandákat! – kiáltották együtt.
–  A  pandákat?  Hát  ez  volna  az  a  amit  annyira
kerestek? Gyertek velem megmutatom.
A többi gyermek is csatlakozott hozzájuk és lelkesedve
mondta  mindegyik,  hogy  a  pandáknál  nincs  is
kedvesebb  és  szebb  állat  és  milyen  jó  volna  ha  az
otthonban velük élhetnének.

Hazafelé  a  buszon  boldogan  nézték  az  új  fotókat.
Cheng megfogta Dia kezét és csendben odasúgta neki:
megszerettelek. Dia kis pillanatra megszorította Cheng
kezét. - Ez a mi titkunk. - súgta a fülébe. 
           



SZI VÁSÁR - ÉLETŐ



Ötvös Németh Edit

Nyárutó

Üres az elme zubbonya,
foszlik is szövettarsolya,
fityegnek a gombok cérnán,
kókadnak a zsebek bénán.

Elhullottak a kincsek már,
elszáradt a cseresznyeszár,
gyümölcse lekvárban pihen,
seregély keresi, nincsen.

Szalad a nyár, ősz köszönt be,
pakol a hőség, bőröndbe,
szikkadt létét csomagolja,
cukros szerelem a zsoldja.

Örök körforgás az élet,
tán következőt megéred,
garancia rá a remény,
meghal az aki nem remél.



Ötvös Németh Edit

Őszi vásár

Őszi vásár írva plakáton,
ki hallott még ilyet, hisz nyár van,
dagadt szarka billeg faágon,
nap selyme simogatja hátam.

Piacnap van ébredjetek fel,
törékeny érzelmek fél áron,
fürge vásárló kincseket lel,
fáradt mosolyok egy rézágyon.

Kirakodóvásárt tart a nyár,
van hőség, zápor és szivárvány,
árulja a bőség tartamát,
így lehetsz ma vidám királylány.

Áruba bocsájtja dolgait,
Ismeretlen párok sóhaját,
gondolatok fogadalmait,
szikrázó csókok dallamát.

Izzik még a késő délután,
fogy az áru a pultokról is,
nagy az érdeklődés öt után,
ősz hozza majd a hipnózist.

Leárazta a nyár rongyait,
pávaszemes lepke bujdosik,
szakadt szerelmek foszlányait,
közeleg az est, alkonyodik.



Ötvös Németh Edit

Múlik a nyár

Múlik a nyár, szerelem tova száll,
holnap csomagolnak az érzelmek,
színes buborékja elpattant már,
a bőröndjükben csupán kétségek.

Múlik a nyár, meséi nincsenek,
keserű a jeges pezsgő ital,
nem simogatja a hajtincseket,
szívedben hiába vagy fiatal.

Múlik a nyár, benned már ősz lakik,
zamatos barack leve lefolyik,
eszedbe jutnak a buta bakik,
elméd eljut a kusza tébolyig.

Ne bánj meg semmit ez volt életed,
becsukott végleg a kölcsönkönyvtár,
fizetséged most már elkérheted,
várd a következőt, múlik a nyár.



Vönöczkiné Gmeindl Margit 

Őszi vásár - élet 

Állok a vízparton 
hallgatom a csendet, 
amit hol madárdal, 
hol hajókürt tör meg. 

Nézem a túlpartot 
közben elmerengek,
lágy szellő fuvallat 
vízpermettel hint meg. 

Falevél hull elém 
színe kissé sárga, 
még több hullik mellé, 
nem marad így árva. 

Ahogy így merengek 
emlékképek jönnek, 
régi őszi vásár 
és szerelmes könnyek.

Barackot árultam 
de a szívem vitték, 
szerelembe estem 
mélyen és őszintén. 



Két szemedbe néztem 
eddig nem is éltem, 
gondoltam naivan 
s viszonzást reméltem. 

Hol van már a csókod, 
hol a piros szalag, 
oly régen volt mindez, 
az idő hogy szaladt! 

Őszül a természet, 
lassan múlik a nyár 
ez volt az életem 
vajon rám még mi vár? 

A hajam is ősz már 
nem csak a természet. 
Tudom őseimhez
lassan visszatérek. 



Farkas Ilona 

Carpe diem /Élj a mának/

Az évek apadnak – hullámok simulnak,
a fény- és árnyképek ködfolttá torzulnak;
tekintet sugara a gyér őszt sejteti,
hűs-fázós éjszaka a nyarat kergeti!

Sziszeg a hollószín gondolat fejemben,
élesre fent tőrrel szurkál a lelkemben;
menekülök, mint az ordas elől bárány,
csak a gyönyör-öröm élményeit várnám:

mennyei illatot vadvirágos réten,
pillangó lebbenjen keringőre készen;
bájoljon szép tavasz, izzón lüktessen nyár,
ahol a szenvedély édes varázsa vár!

Hajnal a kelő fény gyöngyharmatos méze,
nappalnak és éjnek igéző reménye;
kacagó napsugár fesse a rózsákat,
alkonyon hallgassak csalogány-nótákat.

Csak a földi Éden – mire emlékezzem,
a rossz és keserű könnyeit elűzzem;
a szerelem kéje csordultig merítsen,
amíg szívem dobog – mindig ez hevítsen!



Dittrich Panka

Őszi vásár
 

Befőttekben áll a gyümölcs
cukorágyban várva emberét,
míg teste aszott, leve gyűrött
vele az idő sem henyél...
 
Megveri még az életem:
félrevezet a fény vakon,
majd átlépek a végzeten
mint gyümölcsök az évszakon.
 
Koporsóba szikkad bűnöm
megváltás vár, /az megkímél/.
Ha testem aszott és gyűrött,
szívem a lelkem mennyit ér? 
 
Megvetem rég az éveket,
az ősz konok az ablakon.
Fehér virág a réteken
és majdan lesz a síromon.



Halász István

Végkiárusítás

Van  egy  kis  völgy  a  keleti  hegyek  káprázatos
kőcsipkékkel  díszített,  hósipkás  ormai  közt.
Parányi kék tóval, égig magasló tölgyfákkal, dús
aljnövényzettel.  Igazi  édenkert  a  kirándulás
szerelmeseinek és ennek megfelelően népszerű is
azok  körében.  Talán  mondanom sem kell,  hogy
gyermekkoromtól kezdve közéjük tartozom és az
év  minden szakában ellátogatok erre  a  pompás
helyre,  amit  Tündérvölgy  néven  is  emlegetnek,
épp csak az apró koboldok és a repdeső tündérek
hiányoznak.  Vonzódásom hozzá sokkal  mélyebb,
mint az átlagos turistáké, nem csupán az élmény
varázsa hajt. Örömöm a vándoré, ki bármerre jár,
mindig  visszavágyik  hűs  nyugalmat  árasztó,
árnyas rejtekére. A hazatérés öröme... 
És minden évszak közül őszidőben a legkedvesebb
szívemnek.  A  természet  utolsó  orgiája,  mielőtt
beköszönt  a  Tél.  Akár  egy  végkiárusítás.  A  fák
felöltik  legszebb köntösüket,  rőt-arany,  vörös és
rozsdabarna  színek  utánozhatatlan  kavalkádja
mindenütt.  A  bokrokon  bőséggel  virít  a  kék
Kökény,  a  piros  Csipkebogyó  és  az  élénk
narancsszín Madárberkenye, mind-mind ínyencség
a madaraknak és a kicsiny állatoknak és jómagam
is szívesen fogyasztom őket.



Keskeny  sziklaterasz  nyúlik  a  tó  fölé,  nehezen
járható  ösvény  vezet  oda  fel,  ennek  okán  csak
kevesen kísérelik meg a felmászást, én azonban
nem riadok vissza némi akadálytól.  A panoráma
megéri a fáradságot. Képzeletbeli trónszékemről a
lent  sétáló  emberek  apró,  kíváncsi  hangyáknak
látszanak. Némelyikük őszinte csodálattal merül el
a  csodás  látványban,  élvezi  a  friss  levegőt
Másoknak ez csak egy pipajel  a „bakancslistán”,
amivel eldicsekedhetnek majd a barátaiknak. Őket
nem bűvöli  el  túlzottan az őszi  völgy szépsége,
legfeljebb  a  mulandóságot  juttatja  eszükbe  a
korhadó  avarszőnyeg  édeskés  illata  -  biztos
vagyok  benne,  hogy  zordabb  időben  messze
elkerülnék.  Pedig  a  tudatalattijuk  éppen  úgy
tárolja azon idők emlékét, amikor ember és a táj
egyazon  egész  szerves  részei  voltak,  de
hajlamosak megfeledkezni  arról,  hogy  ez  ma is
így van.
Nem látják azt, amit látniuk kellene...
A  természetben  a  halál  –  legyen  szó  akár
növényről,  akár állatról  – soha nem értelmetlen
és  haszon  nélküli  vég.   A  fák,  bokrok,  virágok
álomba merülve várják az új Tavaszt. A rengeteg
falevél  elbomlik  az  áztató,  őszi  esőktől  és  a
talajba olvadva kényelmes bölcsője lesz a lehulló
magoknak. Az elpusztult állatok teteme eleség a
fennmaradóknak, egyben a túlélés záloga.
Örök körforgás ez, az ÉLET közönséges és mégis
oly csodálatos keringő tánca...



                             Nagy Teréz

Őszi bazár

Tessék, csak tessék, 
éveim adom, vegyék!
Teli fonottas kosárban,
eladó minden a bazárban!

Ősz színei zakatolnak bennem,
magammal hoztam alkonyom...
Szalmakalapom eldobom,
s kitárom deres ablakom.

Mennyi év sorakozik már mögöttem!
Szürkébe csavarodó fürtjeim
ítéletet mondanak fölöttem.
Zsebemben tarkapillangós nyarak
foszlós lyukakba hajlanak.
Szétszórják éveim kincseit,
zilálják hajam ősz tincseit.

Vásárba hozom emlékeim garmadát,
asztalra terítem életem teli puttonyát.
Tessék, csak tessék:
nincstelen éveim ingyen adom,
vihetik fürgén, szabadon!



Mennyi bánat, nyűg és feledés,
eladó görbe hát és remegés.
Arcom barázdái kinek kellenek?
Szívesen adom, bárki is veszi meg.

Szélbe szórom szét őszi szirmaim,
vásárban hagyom dermedt virágaim.
Elillanok, mint a büszke hajnalok,
őszöm elárvult otthonát
elnyelik, majd a hideg habok.



Krajtsovits Katalin

Őszi vásár… Élet… 
                                 

Kint járok a természetben. Augusztus közepe felé 
mutat a naptár. Még harsány zöld minden… Ám 
hamarosan itt az ősz… s az őszi vásár is kezdetét 
veszi…
Ruhát váltanak a fák, bokrok.. szebbnél szebb 
színekben árulják pompájukat.. Az élet nem áll meg…
Lepkék, madarak repkednek még, szüretelve a nyár 
ajándékait a természet ölén… A fiókák már szárnyra 
keltek, s némely madárcsalád nagy útra kél, mit sem 
törődve az őszi pompába öltözött fákkal, bokrokkal…
Küldetésük, mind betöltötték..
Eladó a pompás ruha is, jön az őszi vásár.. A fák, 
lassan levetkőznek, színpompás ruháik  ott hevernek a
földön… Némely arra járónak megtetszik egyik – 
másik, felveszi és gyönyörködik benne, majd otthon 
rajzlapra tűzve a falra akasztja…
Az élet nem áll meg…
Hiába állnak most csupaszon, mint rakás szikkadt 
vénség, a fák…
Tavasszal majd újra zsendül mindben az élet csodája, 
és új rügyeket, új ruhákat kap az erdő minden bokra, 
fája…
S kezdődik minden elölről… az élet nem áll meg...



TÖKÉLETES IDEGEN -
GYERMEK



                             Farkas Ilona

Tökéletes idegen
                    (lélek-nász)

Ara haján csillog a holdsugár-fátyla,
fényből szőtt ruhája boldogság színárnya,
menyasszonyi csokra a szerelem-rózsa,
szerető hitvese Platón rajongója!

A két lélek násza gyönyör gyötrő gyöngye,
kéjtől gyúl a vére, mámortól hull könnye,
a szenvedély táncol – hallik nászmuzsika:
tragédia mindez, vagy tán komédia?



                           Szokolay Zoltán

Ha újra, de mégsem

S ha megint gyermek lennék, kérded,
hatvan helyett éppen csak hároméves,
és egyszerűen ottfelejtenének
egy játszóházban, színes műanyag-
kockák között, a csőlabirintus
mélyén szomjasan, elárvulva,
és – folytatod – majd egy sárga csúszda
legalján döbbennék rá, hogy sehol senki
nem vár, nem néz, nem vigyázhat rám,
és innen nem visz már haza,
hiába indulnék, nincs többé hova,
s nem érteném, hogy elvesztettek-e
(a poézisnek ez a lényege), 
vagy csak bújósdit játszanak velem,
fortyogó lávaörvény nyelte őket,
szabadság, vulkán, pokol, történelem ---,
ugyan hívnám-e, kérlelném-e Istent,
hogy nézzen rám, hogy lásson, fölsegítsen
innen, a keskeny, veszélyes peremről,
sírásra görbülne akkor majd a szám,
és tudnám, minden hipotézis megdől,
már semmi dolga, gyermeksírást nem hall,
mert ő csak Isten, nem óvónő, sem angyal,
a horzsolást a térden nem gyógyítja meg,
s ha ember ordít neki lentről, úgy remeg,
hogy szél támad, s az ég alja piroslik,
az Isten fél, de felhő el nem oszlik,
a világvárost fényvihar veri,
az óra éjfélt üt, már minden bolt bezárt,



az üres parkolóban tétovázom,
zoknim lecsúszott, nincs sapkám, nincs kabátom,
s az imént talált fémgombokkal játszom.
A teremtéssel mindent elintézett,
azóta közömbös, vagy gyáva, ránk se nézett,
az Isten fél, az Isten fél – ekkor kimondom-e?
Ha újra kérdeznéd, de mégsem kérdezed,
hogy itt vagyok-e, s mindez miért lehet,
ha leguggolnál hozzám és nyújtanád kezed,
elsorolnám-e képzelt bűneim Neked,
vagy behunynám szemem, hogy végleg elfelejtselek?
                   



                          Walter István

Tökéletes idegen

Azt vártam, hogy felém nyújtja majd a kezét
színes virágomat soha nem tépi szét
ő lesz kire mindig mosolyogva nézek
s hogy a szerelmünk nem könnycseppel ér véget.

Tudom, hogy ez kár volt, de én mégsem bánom,
hogy a mosolyodat már hiába várom.
Nem fogadtad tőlem el a szerelmemet:
talán tökéletes csak idegen lehet?

Nem tettem olyat, hogy a föld meghasadjon
azt vártad, hogy a sors neked jobbat adjon
nem is vehettem fel vele a küzdelmet
egy idegen nálam tökéletesebb lett!

Tudom, hogy az idő egyszer csodát művel 
nem csak gondot okoz, hanem gondot űz el,
rádöbbensz, ha egyszer téged félrevezet:
nem mindig igazi, aki tökéletes!

         



Dittrich Panka

Vándor képek

Néha úgy érzem, oda kéne mennem az emberekhez és
megszólítani  őket.  Ám  még  sem  teszem.  Talán  a
rohanó élettempó, hogy mindig mindenhová sietni kell.
Szerettem volna riporter lenni. Fotóriporter. Átadni a
múltból a jövőnek a jelen képeit, embereit, gondolait.
A  sors  közbeszólt.  Nem  lettem  az.  Idővel  meg  is
békéltem vele. Mi mást is tehettem volna. Mégis azért
néha eszembe jut. Vajon mit is mutattam volna be a
jelenből és hogyan?

Megyek az utcán. Egy park a múltból oly sok emléket
idéz.  Képeket.  Ahogy  koszos  ruhás  kislányként  a
kátrányba  lépett  szandálommal  rugóm  a  labdát  a
fiúkkal ebben a park szélén lévő betonaszfalton ahol
kapuk is álltak. Milyen jól eső szabad érzés volt. Nem
számított  mi  van  rajtam!  Nem  számított  mennyit
mutatott  az  óra!  Rég  volt.  Aztán  egy  másik  kép.
Amikor  már  bizony  nem  volt  mindegy  mi  is  van
rajtam.  Kamaszként,  ahogy egy  barátommal  és  egy
barátnőmmel  ittuk  a  sört  ennek  a  park  egyik  sátor
alakú kis fakuckójában. A mi palotánkban ahova csak
guggolva  préselődtünk  be.  Összehúzódva  az  élet
dolgait bogozgattuk. Firtattuk, vajon mi is adja majd
az életünk értelmét. A család volna? A család? Melyről
fogalmunk  sem  volt  egyikünknek  sem.  Csak  azt
tudtuk,  vannak  vér  szerinti  kötelékek.  Amit  láttunk
másoknál, hogy ők összetartoznak és szeretniük kell
(kellene) egymást. Mert az élet ezt kívánja. A mi első



kötelékünk pedig nem az anyánk, hanem majd a mi
saját  gyermekünk  lesz.  A  szerelemről  is  sokat
diskuráltunk. Milyen jó dolog, ha az ember szerethet
és viszont szeretik. Felmerült a kérdés: vajon lehet-e
valakit  élete  végéig  őszintén  tiszta  szívből  szeretni?
Vagy netán a pénz lehet az ami majd boldoggá tesz?
Lakás,  kocsi  és  nyaraló?  Ezeken  és  még  rengeteg
dolgon  elmélkedtünk.  Jutott  eszembe  amikor
elsétáltam  az  egykori  park  mellett  ránézve  a  kis
fakuckó(n)ra.

De vajon mit látok? Egy sáros bakancs lóg ki belőle
aminek  gazdája,  vagyis  viselője  is  van.  Egy  ember,
talán egy bácsi, akinek nincs hova mennie. Egy kicsit
megállok. Talán épp kijön a mi egykori "palotánkból".
Kis  idő  után látom,  ahogy lassan az  agyagos földet
súrolva  a  térdére  ereszkedve  kúszik  ki  onnan  egy
ember.  Szívemet  facsarja  a  látvány.  Hosszú  fehér
szakállát, ezüst haját lengeti a fagyos szél. Úgy tűnik,
mintha Mikulás  volna a  piros  kopott  kabátjában,  ha
netán  mosott  volna.  Ám  telezsák  helyett  csak  egy
batyut húzott maga után.

Ahogy  nézem,  odajön  hozzám egy  idős  asszony  és
mondja: "Egykor tudós volt azt beszélik róla. Messziről
jött,  ám  soha  sem  árulta  el,  hogy  honnan.  Néha
megkínálom  vacsorával.  Sokan  csak  rusnya  vén
embernek tartják. Valójában csak egy szerencsétlen,
aki  annyit  mond  néha,  sokat  tudott  és  ez  lett  a
veszte."

Ám rohannom kell.  Muszáj.  De éreztem, ha riporter
volnék  szívesen  elbeszélgettem  volna  a  fakuckó
lakójával. Így magamba zártam el azt amit láttam, és
azt amit éreztem.



Pár hét múlva olvastam a napilapban a furcsa bérlőről,
akit a parkból kilakoltattak. (csak azt tudni miért, de
nem tudni hova) Nem maradt más csak az újságban
egy  kép  a  parkban  lévő  fakuckóról,  melyen
bizonyítható, hogy nincs már benne szemét...

(igaz élet sem...)



Vönöczkiné Gmeindl Margit

Tökéletes Idegen – Gyermek

Várom nagyon az érkezésed,
hisz tudom már a létezésed.
Szerelmes esténk gyümölcse 
te leszel, te gyermek!
Tökéletes idegen vagy,
de ez engem hidegen hagy,
Nem tudom, hogy fiú, 
vagy talán lány leszel?
Milyen lesz mosolyod,
 ha már köztünk leszel?
Magasra leszel - e majd?
Sudár, mint a nyárfa?
 Vagy apró, törékeny, 
kis dalos madárka,
csivitelve néznél 
széjjel a világba?
Akár sas is lehetsz,
szelek szárnyán szállva,
 madarak uraként…
Mikről álmodok én!
 Kék lesz-e a szemed,
 mint egy szelíd, szép tó?
 Vagy sötéten villan
vihartól  haragvón?
Nem tudom még,
milyen lesz arcod, a szád.
De hozzád szól minden esti imám. 
Kicsinyke magzatom,
édes kicsi szentem



Annyira várlak már 
majd az eszem vesztem. 
Kicsiny virágszirmom
édes mézem vagy te.
Véremmel táplállak,
húsomból nevellek,
Világgá kiáltom, őrülten szeretlek!
Tökéletes idegen vagy
Mégis dédelgetlek!
Szívem alatt hordlak,
vigyázlak és óvlak.
Amíg kínok között, 
majd világra hozlak. 
Várom rezdülésed, 
várom mozdulásod,
mi leszel majd nekem?
Boldogság, vagy átok?
Hasonlítunk vajon 
vagy leszel majd másabb? 
Messze még az idő
míg karomba veszlek.
Szívemhez szorítlak,
emlőmből etetlek.
Karjaimmal óvlak,
emberré nevellek!



Nagy Teréz

Nem hagy hidegen

Úgy ülsz mellettem, 
mint egy idegen;
nézem a mosolyod 
és nem hagy hidegen
a borzongató tudat: 
valamikor magamba fogadtalak.
Kilöktelek s a világ befalt, 
züllesztett és te ellenálltál;
sokkal szelídebb s jobb lettél a vártnál.
Kis kezed kezembe adtad,
magadat olykor vezetni hagytad.
Együtt halomba raktuk játékaid,
nevetve locsoltuk kertünk virágait.
Barna szemedben égtek 
picinyke aranyló lángok,
most is keresném őket, 
de bennük már csak múltat látok.
Óvnálak, takarnálak, 
puha párnák közt ringatnálak,
de már nem lehet...
Az úton valahol elveszítettelek.
Magukhoz ragadtak mások,
ígéretes, gyötrő álmodások.
Veled törölték foltos könnyeik,
belőled bontották túlélő kincseik.



Körötted barátok, emberek
lebzselve lemerítenek.
Nekem fáj halkuló szavad,
amikor gazok rád rosszat mondanak.
Hemzsegő magányod kínzó nyugalom:
jaj, drága gyermekem,
már nem látok át a vastag falon!



 Ötvös Németh Edit

Fordulat
Napok teltek csendesen,
éltem létem rendesen.
Nem volt mit elrejtenem,
a múltat felejtenem.

Egyszer aztán csendemen,
átjutott a szerelem.
Felforgatta szemtelen,
minden egyes rendszerem.

El kellett töprengenem,
hogyan legyek nemtelen.
Így érezném idebent,
tökéletes idegent.

Eljött a hányingerem,
nagy változás testemen.
Vártam én reszketegen,
féltem rettenetesen.

Idő eljött reggelen,
könnyíteni terhemen.
Sok perc telt el véresen,
ölelhettem gyermekem.

Agyamban gyúlt fényperem,
megértettem hirtelen.
Soha nem lesz ő nekem,
tökéletes idegen.



Walter István

Gyermekem

A feleségem körülbelül  hat hónapos terhes volt,
amikor egy utazásunk alkalmával odajött hozzánk
egy idős asszony, nézegette a feleségem pocakját
és azt mondta:
 -  Lelkem, magának nagy fia lesz.
 Ha hegyes a pocakja, az azt jelenti, hogy fiú lesz.
El  is  kezdtük tervezni  a feleségemmel,  hogy mi
lesz a fiú neve.
Nekem volt néhány ötletem. Nagyon sok embert
ismertem  már  addig,  és  próbáltam  őket  név
szerint osztályozni.
A Jánosok voltak a legtöbben és ráadásul sok volt
közöttük, akinek a személyiségi jegyei, legalábbis
szerintem, pozitívak voltak.
Utánuk  következtek  a  Lászlók,  akik  szintén
masszív,  erős  embereknek  mutatkoztak.
A feleségem viszont eltérített ezektől a nevektől,
mondván,  hogy  ne  legyen  olyan  neve,  mint
minden  második  embernek,  hanem  valami
ritkábban előforduló.  Mondott  is  mindjárt  egyet-
kettőt.  A  Csaba,  ősi  magyar  név,  nem  is
használják túl sokan. A Zsolt már nemcsak azért
tetszett,  mert  ritkábban  viselték,  hanem
összeillesztve  a  vezetéknévvel,  már  elég  jól
hangzott: Walter Zsolt.



Kimondottan művésznév, vagy sportoló. Könnyen
megjegyezhető:
Nekem  ugyan  volt  még  egy  komolytalan
javaslatom. Legyen Valter.
Walter Valter.
A monogramja tripla "vé". (WV). Erre a feleségem
csak  azt  mondta,  hogy  hülye  vagyok.
Abban maradtunk, hogy a legmegfelelőbb a Zsolt
lesz.
Egy  szeptemberi  reggelen  -  csaknem  napra
pontosan  az  esküvőnk  napjával  -
a feleségem jelezte, hogy bizony be kell mennünk
a kórházba, mert közeledik az idő. Mentőt hívtam
és már fél hétkor benn is volt a szülőszobában.
Akkor még nem volt apás szülés. Engem az orvos
elzavart a szülőszoba közeléből is. Pedig szívesen
ott lettem volna. Lent izgultam a kórház udvarán.
Az  orvos  már  tizedszer  zavart  ki  az  épületből,
pedig az idő csak haladt.
Már fél tizenegy volt, amikor újra megkíséreltem
bejutni.  Ballagtam  fel  a  lépcsőn  és  azon
csodálkoztam, hogy a velem szemközt jövő orvos
nem űz el sokadszorra is.
Amikor  mellém  ért,  annyit  mondott:  Andrea.
Nem értettem, mit mond. És, hogy kinek beszél.
 Kérdezem tőle, hogy nekem szólt?
Azt  mondja:  Igen!  Kislánya  született,  Andrea.  
Nem értettem tisztán. 
Megindultam vele lefelé a lépcsőn, amíg rám nem
szólt:  
- Nem akarja megnézni?



Akkor tértem magamhoz. Dehogy nem akarom.  
Rohantam  is  fel  a  feleségemhez,  aki  nagy
örömmel újságolta,  nagy lányunk született  és  ő
úgy döntött, hogy Andrea lesz a neve.
Nehogy  valaki  azt  gondolja,  hogy  én  egy
érzéketlen ember vagyok.
Igenis  örültem:  Ráadásul,  amikor  megnéztem
nagyon szépnek találtam.
És  tényleg  nagy  volt,  több  mint  50  centi  és
majdnem 4 kilogramm.
A kollégák, a rokonok, a szomszédok persze nem
hagyták  ki  a  zrikálást.  Volt,  aki  azzal  biztatott,
hogy  okos  embernek  lánya  van,  meg  hogy  fia
csak a szamárnak van. De volt, aki azt mondta,
hogy leányt könnyű "csinálni", mert előtted van a
minta.
Nem  törődtem  velük.  A  fő,  hogy  apa  lettem.
Szerettem  a  kislányomat,  aki  egyre  szebb  lett.



Krajtsovits Katalin

Pillanatkép
Az  asszony  dermedten  ült  a  képernyő  előtt  és
nézte  a  fiatalember  képét,  aki  az  unokája  volt,
mégis  tökéletesen  idegen  benyomását  keltette
már azzal is, hogy a nevét megváltoztatta…
D  ő  volt,  vitathatatlanul  ő  volt.  Eszébe  jutott,
hányszor  dajkálta,  játszott  vele.  hallotta
nevetését, látta huncut mosolyát…
S  egyszer  csak  felnőtt,  a  rohanó  idő  elrabolta,
eltávolította…  a  tobzódó  élet  magába
szippantotta.  Olykor-olykor  megjelent,  csillogó
meséket  mesélt,  miket  megélt…  s  aztán  pénzt
kért  a  továbblépéshez…  mindig  kapott,  hisz  a
gyermekünk,  a  vérünk  volt…  S  aztán  megint
teltek  a  hónapok,  évek…  s  lám  itt  a  társasági
oldalon  látja  viszont  jóképűn,  mosolyogva...
tökéletesen idegenként….
Az asszony keserűn nevetett… most döbbent rá,
hogy  ez  a  gyermek  mindenkit  megvezetett,
átvert, kihasznált… a családját a barátait.
Lopva kitörölte  szeméből  a  könnyeket… a beste
kölke azt sem érdemli meg. dohogott…
Mégsem törölte az ismerősei közül… hisz a vére…
bárhogy  fáj  közönye,  nemtörődömsége…  Majd
egyszer  rádöbben  ez  a  fiatalember  is  hogy  mit
veszített el… csak akkor már késő lesz… gondolta
az asszony és megsimogatta a képernyőn unokája
képét.   





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.
       



     

Szokolay Zoltán (1956) – Fülöpszállás

Hódmezővásárhelyen  születettem  1956.  szeptember
9-én.  Költői  pályám  Ratkó  József  és  Csoóri  Sándor
indította el. Tíz könyvem jelent meg, a legutóbbi Bottal
a fövenyre címmel. Fülöpszálláson élek. A Hangraforgó
barátja vagyok. Ez köt Győrhöz.



Vendégünk  volt,  Szabó  József  a  Radnóti  Irodalmi
Társaság Elnöke, és Virág Lajos fotós.



Itt találkozunk:

Győr, Marcalvárosi Fiókkönyvtár

Elérhetőség: iro.alkotok@gmail.com

mailto:iro.alkotok@gmail.com
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