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Farkas Ilona 

 (1942) – Győr  

Téten  születtem,  Kisfaludy  Károly  szül falujában.ő
Mindig   "faltam"  a  verseket,  különösen  a
klasszikusokat! 2 - 3 fiatalkori versemet leszámítva -
2014 elejét l írok magam is verseket. Eddig mintegyő
300 -  els sorban lírai  -  verset  írtam.  Leginkább aő
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 cím  versem.ű
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Farkas Ilona - Az éjjel

Vénül a fénye Nap sugarának.
földet az árnyék festi tele,
szőnyege szürke esti homálynak,
hollószín lesz a kékség ege.

Madár-fészekben elhallgat a nesz,
álmokat fúj az esti szellő,
bércen és réten is honol a csend,
éjfény világa némán feljő.

Szunnyad a rózsa, ma nem nyílik már,
hírnök illatát most hinti szét,
szép kelyhét zárja és álmodik tán,
vágyik hajnalban kinyilni még!

Fátylat terít a koromló éjjel,
csillagok Holddal a mécsesek,
magány bandukol csak a sötétben,
óvón vigyázza a fénysereg!
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Farkas Ilona - Könyörgés

Rezeg a holdfény, szikrázik csillag,
harmat ezüstjén a hajnal virrad;
mennyei illat, napsugár-fonat,
megannyi szépség, édes pillanat:
zengedezzetek, illatozzatok,
életörömtől vigadozzatok!

Tenger levelek, virágligetek,
dalnok madarak, buja szigetek;
szerelem-izzó szeszélyes tavasz
kihűlt lelkemet szólítsa szavad,
vigyél magaddal a lenge légbe,
bércről a völgybe, májusi éjbe!

Érintsen meg a gyönyöréh kellem,
járja át testem, didergő lelkem,
olvassza fel, mi dermedtté fagyott,
ébredjen érzés, ami elhagyott;
zsigereimben mámor pezsegjen,
szerelem-vágyra tavasz feleljen!
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Farkas Ilona - Impulzus

Pislákol fénye az élet-sómnak,
szemem nem látja, fülem nem hallja:
zsibong a világ, vagy béna-balga,
dúdol az élet, vagy értem kongat?

Törpül a világ – sorvasztja vágyam,
ámde virraszt – még éber az ördög; 
lázadó lelkem fűti az ösztön,
pilleszárny létem lélegezz bátran!

Ásom a mélyet, tenger mélyeket,
holdfényes májust – cukrozott mézűt,
szerelmi mámort – gyötrelmes éjűt,
vérbő ölelést, kárvolt könnyeket!

Napkelte-nyugta – közte monoton,
impulzust várok, úgy is, ha kábít,
szólítson élet – álmom, hogy csábít;
érintse lelkem – összecsókolom!
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Farkas Ilona - Adj!

Adj takarót – fázik lelkem,
adjál hitet – elvesztettem;
hitesd el, hogy hosszú a nyár,
hogy szerelem úgy szép, ha fáj!

Akkor lelkem majd nem fázik,
akkor hitem elér százig;
izzó, forró, hosszú lesz nyár;
éget szavad – akkor sem fáj!

Add a szemed – lássak vele,
add a kezed – fogjak vele;
add a lelked – bennem éljen,
szenvedélye velem égjen!
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Walter István 

(1939) – Győr 

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

Egy szegény skót farmer a földeken járva
Figyelmes lett egy nagy segélykiáltásra
Odaszaladt nyomban a hang irányába
Rémült fiút látott a zord ingoványba
Derékig elmerült a sötét iszapban
Egyedül kimászni végrehajthatatlan
Sikerült kihúzni borzalmas halálból
Biztos helyre vitte, az iszaptól távol.
 
Másnap a házánál díszes hintó állt meg.
A fiúnak apja jött, akit kimentett.
Jutalmat ajánlott az életmentésért
Mit el nem fogadott a világ kincséért.
S amikor a farmer fiát is meglátta
A nemes úr egy új ötletet ajánla:
Tanuljon a fiú a fiával együtt.
És ez a két fiú tanult is egy helyütt.
 
A farmer fia így diplomát is szerzett,
Egy londoni kórház híres orvosa lett.
S amidőn a nemes úr fia beteg lett
Az ő találmánya, mi életet mentett 
Hisz felfedezte a híres penicillint
Aki feltalálta, jól ismerjük: Fleming.
A megmentett fiút - talán elhiszitek,
Hívták világszerte sir Winston Churchillnek.
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Walter István - Gyógyulás

Csak fekszik az ágyon erőtlenül
a javulásnak nem látni jelét,
most már minden gyógymód előkerült,
az orvos csalódott, rázza fejét.
 
Semmire nem reagál betege,
úgy tűnik teljesen elhagyatott,
mozdulni sem tud, nincs már ereje,
az életből mindent így feladott.
 
Az orvos másnap is rázza fejét,
de most az őt ért meglepetéstől,
ágyán ülve találta betegét,
semmi sem látszott a betegségből.
 
Mi történt Önnel? - kérdi az orvos,
már teljesen feladtuk a reményt,
történhetett tán valami fontos,
amitől visszanyerte erejét?
 
Az unokám itt volt tegnap nálam,
attól gyógyultam meg, amit mondott.
Drága nagyapa csak az a vágyam,
gyere haza, biciklim elromlott.

.                       Író Alkotók Klubja                       .



Walter István - Kakukk

Kakukk, kakukk eljött a nyár
Vígan dalol ezer madár
Erdőben réten
 puha kis fészken
Társat talál minden madár
 
Kakukk, kakukk dalolj madár
Erdőn, mezőn repesve szállj
Erdőben, réten
 puha kis fészken
Kakukk, kakukk, be szép a nyár
 
Kakukk, kakukk az éj leszállt
Ezüstöt ont a holdsugár
Erdőben, réten
 puha kis fészken
alszik ezer dalos madár
 
Kakukk, kakukk be szép az éj
álmot csodás tündér mesél
erdőben, réten
 puha kis fészken
lágy altatót suttog a szél.
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Walter István - Rózsalevél…    

Hallottam egy dalt, mely szíven ütött,
Egy régi emlék belém költözött.
Utoljára ezt sok-sok éve már
Énekelgette az Édesanyám.
A refrén most szívemig ér:
"Rózsalevél, felkap a szél..."
 
Néhány éve már, eszembe jutott
Felkeresni, hisz régen láthatott.
Kértem jöjjön el egy vacsorára,
Felelnem kellett aggodalmára:
Nincs semmi baj, csak bennem él:
"Rózsalevél, felkap a szél..."
 
Hálásan nézett jól esett neki,
Hogy a régi dalt fia énekli.
Csak nézett engem ragyogó szemmel,
Ahogy én néztem őt gyermek fejjel,
Csengő hangja, ha dalra kél:
"Rózsalevél, felkap a szél..."
 
Jött velem büszkén, karon ragadva
Szorított, ahogy igazi anya.
Bámulva nézett, mikor beszéltem.
Így hallgattam én énekét régen.
A szeme még szinte zenél:
"Rózsalevél, felkap a szél..."
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Boldog voltam, hogy boldognak láttam
Hiszen mindig is csak erre vágytam.
Hálás is vagyok a sorsnak ezért,
Mert utoljára foghattam kezét.
Szívembe még nótája él:
" Rózsalevél, felkap a szél,
 talán sosem látlak!”
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Dittrich Panka 
(1966) – Gy r ő

Születtem  Gy rött.  2004  óta  hobbiból  írok.  Gyermekkoriő
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.  Kedvtelésb l  ebook  köteteket  szerkesztek.  Másikő
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  letölthet .ő
(2016-  Gy ri  Könyvszalonra  jelenik  meg  Csendem  c.ő
kötetem.)
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Dittrich Panka - Idén az sző
 
üres még a fáknak alja
hópihéknek sem üzen
versem írom tiszta lapra
amiért a nyár füzet
 
dióhéjban titkot rejlő
ábrándos a természet
az évszaknak még sem sejlő
venyige s az enyészet
 
kék felhőben a napsugár
bátran trónol naphosszat
lelke szíve újra sudár
fák levelén hódolhat 
 
szeret idén a szeptember
simogat és megölel
bár hajnal harmat könnyivel
közeleg az október
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Dittrich Panka - Az utolsó kötél...

Amikor  megszületsz  elvágják  a  köldökzsinórt.
Sorjában  jönnek  a  "kötelek".  Ha  szertettel  kötődsz
szüleidhez, akkor beültetnek téged is a kötélhintába,
jól bekötnek, ki ne ess, és megtapasztalod milyen ott
fent, aztán lent. Megint fent, megint lent, a világ, az
ég és  a  föld.  Majd  vesznek egy ugrálókötelet,  hogy
tovább  játssz.  Először  csak  egy  helyben  ugrálsz,
botladozol, majd futva kötelezel, amerre látsz. Ahogy
nősz,  úgy törsz  magasabbra.  Megtapasztalod  milyen
egyedül  a  kötélugrás.  A  lécet  egyre  feljebb  teszed.
Aztán eléred a csúcsot, és rádöbbensz: ennél tovább
nem  emelkedhetsz.  S  elkezdődik  a  társakkal  a
kötélhúzás. Ki az erősebb és ki győzi le a másikat. Ki
nyeri a játszmát. Éjjelente kötél táncolsz egy valakivel.
A  mutatvány  annyi,  hogy  mind  a  ketten  rajt
maradjatok  a  kifeszített  kötélen.  Egyensúlyoztok.
Nehogy  valamelyiktek  lezuhanjon  a  mélybe,  mert
akkor  a  másikat  is  magával  rántja.  Aztán  az
esküvőtökön  egybeköttettek.  Elmentek  nászútra
hajókötelezni,  hogy  kipróbáljátok:  hogyan
horgonyoztok  ki.  Dolgozol  elkötelezetten,  majd
lekötelezetté válsz. Aztán megkezdődik a kötélgyártás.
Jönnek a köldökzsinórok, amit viszont el kell vágni.
Megszületnek  a  kötelékek  igaz,  csak  a  sodrott.
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természetben  lebomló  alapanyagból.  Ez,  ami  még
jobban  összeköt  benneteket.  Kötőelemekből  fészket
raktok.  Nem  mássá,  mint  családi  kötelékké  váltok.
Aztán valamelyikőtök megkóstolja a mézesmadzagot,
vagy lókötővé válik. Az bírja tovább: akinek erősebb
kötélből  vannak  az  idegei.  Igaz,  ha  minden  kötél
szakad,  akkor  sem  teregetitek  ki  a  szennyest  a
szárítókötélre.  Melyet  előzőleg  kötélboltban
vásároltatok  együtt,  ahol  volt  háló  és  heveder  is.
Ahogy telik az idő, úgy mállik szét a kötél. Először a
sodrás  feszül,  mint  a  húr.  Jön  a  kötözködés  és  a
belekötés.  Majd  valamelyiknek  általában  az
akasztókötél is eszébe jut. Amikor megöregedtek jön
egy másik KÖTÉL azaz a K odolt Ö nkéntes T űzoltó és
ÉL  etmentő  egyesület,  magyarul:  a  kórház..  Aztán
senki  sem menekül.  Itt  hagyva  mindent:  kötelet  és
köteléket, -miért is ne,- kötéllel eresztenek a földbe is.

-Ilyen a világ: KÖT és ÉL.-
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Dittrich Panka - Szavakon túl
A sötétben bánat fanyalog,
de szempillám alatt fény ragyog.
Benne halkan csengnek szavaid
most is hallom, bár rég nem vagy itt.
 
"Szeretem, bár csúnyán elhagyott
szívemben egy éles tőrt hagyott."
Ez a pár szó sosem szenderül,
mint egy árva tücsök hegedül.
 
Nem álom, nem távoli csoda,
tőled kapott legszebb adoma:
/Míg újra szívébe bújok,
bár hinni, s bízni sem tudok.../
 
Az élet egy külön áldomás,
nem holmi sejtelmes látomás.
Szempillámon párás csillagok,
így őrizlek, ők az angyalok. 

"Miért keresnék távoli csodákat?
hiszen, hogy élek, maga is csoda!"
Míg a szív újra szeretni tudja azt,
mit az értelem gyűlölni akart.
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Dittrich Panka - Igény
kiapadt az óceánunk

szmogos rég az oxigén
lakatlan út amin járunk
hamuba sült venyigén
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Halász István
 (1970) – Tápszentmiklós

1970  június  12-én  születtem  az  Ikrek  jegyének  harmadik
dekádjában.  Huszonévesen  vetettem  papírra  els  versemet,ő
majd  közel  negyedszázados  csend  következett.  Két  évvel
ezel tt egyfajta bels  katarzis adott ismét tollat a kezembe éső ő
az írás mostanra elválaszthatatlan része lett az életemnek.
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Halász István - Adagio
Minő kicsinység imé' az ember:
vakon vész el emlékek ködében,
esendőn gyenge és oly törékeny,
lelke hullámzik, miként a tenger.
 
Tétován idéz meg hamvadt álmot,
talmi kincseken dúskál a képzet:
vágy ecsettel festett színes képek,
maréknyi por múltnak aranyából.
 
Vérpatakká válnak régi sebek,
vadul tépi foggal és körömmel;
érthetetlenül konok csökönnyel
mulandónak átkán fogást keres.

És olykor, mintha zenét hallana:
reszkető csendjén olvatag éjnek
lágy melódiák zsongnak a széllel,
bennük zúg, s árad a lét dallama.
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Halász István - Óh, balga ember...
Azt hiszed, tenálad senki nagyobb
nincs? Pusztán bitorolod e Földet,
tested göröngy, mit kedvére görget
az Úr, s melynek kegye lelket adott.
 
Tudásod egy bogárhoz sem ér fel.
A bölcsesség, az fénylőn lobbanó 
láng - mert egyenest Istentől való,
oly gyarlóság magadénak vélned. 
 
S mit őrizel, mint páratlan kincset: 
e dús mámorral zsongó furcsa lét
lepke-könnyű álom, s a kurta vég
rádöbbent : illúzió volt minden.
 
Fenn az űrnek végestelen mélye,
sem kezdetét, sem határát annak
- elméd akár végletig ragadhat -
halandó léptékkel fel nem méred.
 
Hogyha éteri dal cseng az éjben
és válladon reszket szikra-palást,
lekicsinyűl lényed, hisz az parány
csak a csillag-miriádhoz képest.
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Halász István - Kell... 
Sorsnak szekere kimérten halad,
a vén hegyek rendületlen állnak,
szunnyad méhükön ősidők álma:
fenségben győzni kék égi magast.
 
S lenne valóban pazar a látvány,
megszédítője elmének, szemnek,
ám száz, s ezer év felettük eltelt,
nagyságuk hiú, porladó ábránd.
 
Épp így az ember. Néha fellegen
jár, magát balgán istenhez méri,
s ha a szivárványt el mégsem éri,
hajlamos vélni, minden elveszett.
 
Ó, minő sok vágy, akár a tenger!
Mi múlandó, ha elenyész halkan,
ahogyan volt ideje szép dalnak,
úgy kell jöjjön ideje a csendnek.

S kell akkor törni síró hegedűt -
menni bárha kínoz is a honvágy,
sziklába zárni kristályos forrást,
friss vizén mielőtt méreg vegyül.
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Menni és fürkészni, távol mi vár,
keresni mélán sosem lesz rendet,
s hogyha a hiány sikolya rettent,
legbent suttogni csak sóvár imát.
 
És kell - mikor tűnőn lebben az éj,
miként a pilléknek puha szárnya -
hinni: véle majd tűnnek az árnyak,
s látni nyíló szemmel újra a fényt.
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Halász István - Képzelt való
Ellentétek tára az ember. Csügged,
s torpan a láb, hogyha menni kéne,
vagy épp futni kész bármely igézet
vonzásán, annak zsongásától űzve.

Akár titokfürkész Hamlet-i magány
kérd' töprengve egy koponyatetőt -
úgy méláz: Mit egykor sorsa jelölt,
vezérül - élet még van-e csillagán?

Ama régi kedves vajh', merre jár
(míg hullámzik fenn éji tenger ár)
kinek emlékén most is csitulni jó?

S valón túl a szem más tükörbe néz.
Új trónra emel száműzött reményt,
tudván-tudja bár, csak szép illúzió.
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Nagy Teréz 
(1951) – Gy rszemere ő

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 id re ott ragadjak, s születhessenek versek, dalokő
és miegymás...
Eddig  három  verseskötetem  jelent  meg.  Az  els  a  kétnyelvő ű
Trügerischer  Stern  –  Csalóka  csillagom   (magyarból  a  verseket
Eugen  Schusteritsch  és  Thomas  Zöbelin  fordította  németre);   az
Ostortánc és a Hoztam utat...
A verseimb l több zenész versmegzenésítést készített.  Az Aphoniaő
együttes egy egész lemezre valót, az Ahonnan jöttem... címmel. Egy
id ben az agyag hívogató szépsége varázsolt el néhány kis szobor,ő
falikép, és kiállítás erejéig.
Ma,  csendes  magányomban  rovom  id nként  a  sorokat.  Néhaő
el bújok  és  megmutatom  magam,  hogy  azután  ismét  a  bet kő ű
vezessenek  utamon  és  férjem,  Nagy  László,  akinek  a  szerető
támogatása nélkül csak “fiókversek” születtek volna.
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Nagy Teréz - Édesanyám
Finom kezén az erek
Pókhálót szőttek szaporán
Szelíden összeértek
Azon a dolgos lágy csodán

Tekintetében tündökölt
A ringató ég kék szeme 
Mosolyból font álmai
Kacagtak mind vele

Rám szórta kincseit
A szirmos szép tavaszt
Szellőbe szőtte kívánságait
És mind nekem adta azt

Gyümölcsérlelő nyárban
Gyöngéden átölelt
Gyöngyös harmatú reggelt
Arcomra rálehelt

Mire eljött az őszöm
Ő már rég messze járt
Telemben fentről őrzi
Lépteim foltos nyomát
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Nagy Teréz - Az a régi
Szép leszel az esti fényben
Mikor ölelnek a fák,
Szíved rejtett zegzugából
Kihajlik az olajág.

Foszló szavak töviseit
Selyempapír fogja át,
Vérrel festi be az esti
Árnyas kezed bársonyát.

Bíbor felhő borulása
Eltakarja a napot,
Életutad vonulása
Sajgó sebből áztatott.

Nincs, ki átfogja a tested,
Nincsen, aki visszavár;
Otthonodból eloldalgott
Az a régi feslett nyár.
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Nagy Teréz - Gondod zze...ű
(Születésnapodra)

Nevess újra, napba, földre,
légy szeretve - még, ha fáj is;
ördögűző feszületre
kúszik fel a szivárvány is.

Gondod űzze tarka álom,
tartson ki a felleg ágyon.
Karod ölelje át testét,
annak, kinek úgy szeretnéd.
Annak, kinek szeme bársony,
annak, ki kopog az ajtón.

Őszülő fejedre gondot,
ne hozzon soha bolondot;
ne hozzon a sorsod semmit,
semmi olyat, mit felednéd.

Hozzon évet, számolatlant,
szép szavakkal betakartat;
esti mosolyt, éji álmot,
amelyben - a reggelt látod.
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Nagy Teréz - Rianás
Csöndes éjben szirma hull a télnek,
meleg szobából kacaj csörgedez;
a jégvirágok megpihenni térnek,
szemükben múló idő lengedez.

Szakadt csavargó sötét úton ballag,
kabátja tépett, rongyos, vén cafat;
jégen fut egy csodálkozó csillag
s a rianástól szíve megszakad.

Szomorúfűz áll szitáló ködben,
rügyei még mélyen alszanak;
álmában a barkafa ölében,
picinyke cinkék lágyan ringanak. 
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Krajtsovits Katalin 
(1944) – Gy rő

A háborús id szak kell s közepén születtem. Szüleim nem igazánő ő
gondoltak  családtervezésre  már  azokban  a  zivataros
id kben, így épp eléggé meglepte ket jelentkezésem. Életem nemő ő
volt  zökken mentes,  és  ez  késztetett  az  írásra,  eléggé  szabadő
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 lesz rt tanulságokkalű
másoknak is segíthessek.  S ha csak egy ember is felismeri a saját
érzéseit,  megoldatlan gondjait,  vagy épp a  megoldást  találja  meg
írásaimban, megérte!
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Krajtsovits Katalin - Már csak emlék
egymásba zuhant évek közt keresem

kutatom
emléked, Anyám.

most értem csak, fél évszázad tükrében
félelmeid, a rohanást,

hisz dúl a háború,
hogy mentsd a tieid s a magad életét

míg robbannak a bombák
A háború elmúlt, én is felnőttem.

Te meg itt hagytál mielőtt szólhattam volna;
vigyél magaddal, az élet mégiscsak; fáj!

.                       Író Alkotók Klubja                       .



Krajtsovits Katalin - A múló idő
A  múló  időről  súg  a  szél  fülembe  igaz  mesét.
Ijesztő, hogy az ami most e pillanatban öröm, az
a  következő  szempillantásban  már  a  múlté  és
csak az emlékeimben él  tovább.  Ugyanúgy,  ami
most e pillanatban fáj,  az még sokáig lüktet.  S
érdekes, hogy az emlékezés ködvilágában a szép,
egyre  inkább  szebb  lesz,  a  fájdalmas  emlékek
kínja meg elcsitul, eltompul, olykor megszépül az
is. Nyilván valahol erre érzett rá a költő amikor
írta;  "  csak  a  szépre  emlékezem!"  Az  ember
sokszor rádöbben, ahhoz hogy odajusson lelkileg -
szellemileg  ahova  érkezett,  ugyanúgy  szüksége
volt a fájdalmak kohójában való izzásra, mint a
boldogság örömében való fürdésre.
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Krajtsovits Katalin - Napjaim
Teremtők vagyunk,
Isten munkatársai

Megszületünk
s világunkkal együtt 

sorsunkat is megteremtjük.
Nem hibáztathatunk semmiért

sem Istent, 
sem embert.

Magunk teremtjük tetteinkkel,
szavainkkal 

életünk során a csendet.
És a viharokat is...

Kilépni fölösleges, nem érdemes.
Hisz azért születtünk,

az a dolgunk, 
hogy saját világunkban

megállni tudjunk.
S mindez addig tart, 

Akár több életen keresztül is.
míg meg nem tanuljuk. 
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Krajtsovits Katalin - Néha
a bánat az öröm csak fut mellettünk

a szívünk az eszünk csak nyűg lett nekünk
a bánat az öröm mit ér már nekünk

a szívünk egy vekker mi kattog bennünk
az eszünk egy gép lett

már nem érezünk
az öröm a bánat

csak fut mellettünk

.                       Író Alkotók Klubja                       .



Vönöczkiné Gmeindl Margit  
(1952) – Gy r ő

Gönyün gyerekeskedtem itt  végeztem az iskoláim. Gy rbe jártamő
gimnáziumba.  Els  házasságomból  egy  fiam,  másodikból  egyő
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 els  könyvemő   "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.
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Vönöczkiné Gmeindl Margit  -

Az égben fenn

Honnan jöttél hová tartasz?
Szikrázó fénybe, naptüzébe?
Álmok, vágyak körbefonnak,
nem tudod már azt sem hol vagy.
Selyem fátyol körbevesz,
a valóság  elereszt.
Szállsz a vágyak fényes útján,
boldoggá tesz minden látvány.
Nap sugárban  megfürödhetsz
bánat felhőt összetörhetsz!
Láthatsz égi csillagot
tenyeredbe foghatod.
A tejutat végig járod,
ott keresed ifjú vágyad.
Hold udvarán fent hintázol,
hideg a fény mégsem fázol.
Látod Vénusz ragyogását
benne arcod fénylő mását.
Mikor álmod már nem látod,
megtalálod boldogságod,
S éled földi valóságod.
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Vönöczkiné Gmeindl Margit  -

Fényes sötét gondolatok
Kavicsok csillognak
sáros pocsolyában,
középen fürdenek
szikrázó sugárban.
Pokolban vergődő lelkek,
rabságban sínylődő testek.

Égből jövő csodás gyönyör
mi a földön mindent betölt.
Magához hív, a rabja vagy
ám fák árnyéka szívedre hat.
Félsz tőlük, mindet kísértetnek látod,
itt hagynád miattuk a színes világot.

Hová merül majd létünk
ilyen pocsolyába, tócsába?
Kavicsként eltűnni a sárba?
Vagy a napsugara
égi boldogságba
emeli lelkünket a másik világba?

Nézzetek ránk árnyékos fák
Kik az ég felé nyújtóztok!
Nekünk most választ adjatok.
Átkot hoz majd ránk a sár
elpusztít mindent mi szép a földön?
Nem az úr nem teheti, hogy így döntsön!
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Vönöczkiné Gmeindl Margit  -Vagy nekem

Mikor szíved itt dobog szívemen,
mikor a kezed itt nyugszik kezemen,
mikor a fejem ott pihen válladon,
mikor nem kérem csókod és mégis megkapom,
mikor a vágy önt el nem pedig fájdalom,
mikor remegve fekszem az ágyamon,
akkor érzem, hogy élek,
érzem nagyon szeretlek Téged.

Mikor lábamhoz simul egy fűszál,
mikor hozzám ér egy kis levél,
mikor sugarával csókolgat a nap,
úgy érzem ott vagy, s te simogatsz.
Mikor két szemed sugarát látom,
nem félek hisz tudom ez nem csak álom.
Ölelj hát, szeress még, történjen bármi,
az élet viharát ki fogjuk bírni!
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Vönöczkiné Gmeindl Margit -  Örök kárhozat

Azt mondják rám sokan
"te mindenki bohóca"
hisz ahol ott vagy
ott mindenki nevet.
Velük nevetek én is
ez így igaz, de belül
nyelem a könnyeket,
ha megtörténik olykor,
hogy kibuggyan,
s végig csorog az arcomon,
még jobban kacagnak fájdalmamon,
mert azt gondolják,
ez a jókedvtől van.
Aztán ha itt az est
és nyugovóra térnek
elmegyek én is, hogy 
pihenjek vackomon.
Egy sóhajtás egy szívdobbanás után
zokogva felszínre tör a bánatom.
Szertelen ifjú voltam egykor
szerettek és én is szerettem olykor
ám este ha a Duna partján ültem
igaz szerelmet kértem én a holdtól.
Egyszer végre eljött kiért esengtem,
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szerelmünk tombolt, mint a nyár
de dacos arccal eltoltam magamtól,
s szóltam hozzá...
ugorj a vízbe és elhiszem, szeretsz!
Életem megpecsételte az a perc ott,
mert ugrott s visszaszólt
ég veled!
Ekkor lett gazdagabb egy csillaggal az ég Veled!
Azóta kacagok és sírok,
a temetőben ismernek a sírok,
hisz odajárok, ott zokogok neked.
Kétarcú lettem akár Janus,
bennem van kezdet és a vég
tudom, hogy fel nem oldoz senki
s szívem is olyan lett mint a jég.
Ezért nem járok a Dunához
mert vonz a víz, talán Ő hívogat.
De nem megyek, mert akkor
nem vezekelhetek és 
nem mondhatom el a titkomat.
Így aztán ha jön a reggel,
ismét mindenki bohóca leszek.
Ott fent a mennyben érzed, ugye érzed,
hogy eldobott szerelmed
s kettétört életed miatt én,  
amíg csak élek, szenvedek.
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Ötvös Németh Edit 
(1966) – Gy r ő

Néhány éve el ször a magam kedvéért kezdtem írni.ő
Aztán barátaim biztatására és örömére folytattam. Jó
érzéssel  tölt  el,  ha  mosolyt  csalhatok  az  emberek
arcára. 
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Ötvös Németh Edit - szi vásárŐ
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.
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Leárazta a nyár rongyait,
pávaszemes lepke bujdosik,
szakadt szerelmek foszlányait,
közeleg az est, alkonyodik.
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Ötvös Németh Edit - Nyár
Öblösen kacag a nap délután,
csíkos pizsamáját keresi a hold,
nem akar pihenni este talán,
egyre több a homály és sötét folt.

Szirom búj' a szürkület csendjébe,
virágillat szelencébe zárva,
nyári este nyugtató rendjébe,
reggel bomlik teljes pompájába.

Maradj itt nyár, örökre most velem,
míg arcom csókolod fellángolok,
olyan vagy mint egy boldog érzelem,
ne hagyd, hogy őszi eső eloltson.
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Ötvös Németh Edit - Életszilánk
Bűvölet tart fogva, csodákkal határos,
kibillent egyensúlyból zavaros mámor.
Kocogó lotyók, mérföldkőként hatnak rám,
túl vagyok életem víg tündér- korszakán.

Mustot facsarok az élet szőlejéből,
Bort készítek ez édes lé erejéből.
Szeretném élvezni értékét óbornak,
tekinthetjük ezt most kiindulópontnak.

Hóbortos kacagány prémes szenvedélye,
édes kiváltságok bánatos csengése,
Hermelin hamvasságú puha gondolat,
törötten fekszik a családi ágy alatt.

Szedem szilánkjait picike dobozba,
véres kezem törlöm egy fehér pólóba.
Vakcinát fecskendezek térdhajlatomba,
aztán bemenekülök az ősvadonba.

Világgá megyek életem erdejéből,
pusztulatba a szeretet erejétől.
Világot látni vad acsarkodás nélkül,
amíg szívem teljesen fel nem élénkül.
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Ötvös Németh Edit - Nyárutó
Élvezd a nyarat,
amíg lehet,
mert ősz lesz
s búcsút int neked.
Ködös homályba
burkolódzik az este,
kicsi, alig van teste.
Ernyedten hull
hideg kezedbe...
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Szokolay Zoltán 
(1956) – Fülöpszállás

Hódmez vásárhelyen születettem 1956. szeptemberő
9-én.  Költ i  pályám Ratkó  József  és  Csoóri  Sándorő
indította  el.  Tíz  könyvem  jelent  meg,  a  legutóbbi
Bottal  a  fövenyre  címmel.  Fülöpszálláson  élek.  A
Hangraforgó barátja vagyok. Ez köt Gy rhöz.ő
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Szokolay Zoltán - rlángŐ
Már csak
itt lenn
itt
gyufalángnyira tőlem
fázik reszket
kérdezi látom-e arcát
higgye-e
merje-e hinni hogy
itt lenn
itt mindig
velem élne ha láthatnám most
nyíló száján
nyitva felejtett száján
hangtalan szó három szótag
láthatatlan légáramlat
futna elébem s vissza ahogy csak
eggyé forrott csípőnk hajdani ritmusa tudta
ott ingázott ott lebegett
föl-le-le-föl-le
föl-le-le-föl-föl
az a szó
az a három szótag
AZ
ami már csak
itt lenn
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itt
gyufalángnyira tőlem
téren időn túl
volna valóság

Isten elé zuhan így
testéből kifelé a halandó
és csak a szó
az az egy szó
az a három szótagú szó
az a kis gyufalángnyi remény
imbolyog végül a nyelvén
ezzel a szóval húnyva
s újra kigyúlva véglegesen

Ezzel a szóval amit neki
nem mondtam elégszer
s nem mentség hogy ő se nekem
mert nincs evilági mulasztás ami nem bűn
és nem magyarázat a bűnre a másé
Téren időn túl gyufalángnyira tőlem
stigmámat viseli
stigmáját viselem
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Szokolay Zoltán - Szakadékban
Nekem Te most nagyon hiányzol.
Koromfeketén kong az ég,
az éjszakai szakadék,
és nincs közel és nincsen távol.

Nekem Te most nagyon hiányzol.

Nem vagy közel és nem vagy messze,
csak a kettő közt valahol,
szívem egyedül így dobol,
a sötétben Téged keresve.

Kezem is kezedet kutatja,
párnám széle a párnád szélét,
ágyam csendje az ágyad csendjét,
szemhéjad borul szemhéjamra.

Ébren, alva csak forgolódom,
a képzeletet is meguntam.
Fekszem a világból kihulltan,
csillag se ég a takarómon.

Üres váz vagyok, karok, rácsok.
Nem tölt be más, csak a hiányod.
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Szokolay Zoltán - ÉDESAPÁM
nem értettem apám döntéseit
sem azt hogy olykor miért volt döntésképtelen
toporgott a kapuban fel-felemelve fejét
ott állt sokáig
bal keze a kilincsen
félig nyitva a szája
mintha valami fontosat szeretett volna mondani
csak az első szót kereste
mindig az elsőt a legnehezebb
a legmegfelelőbbet amivel kezdhetné

soha életemben nem ütöttem meg
de ma délben
15 évvel és 8 hónappal a halála után
láttam az arcán
fél hogy egyszer majd megütöm

teste már nincsen csak az arca
áttetsző az is
átereszti a fényt
egymás mögé dereng a világból
egy apámarca-formájú folt
és apám arca
így követ
szelíden figyelve
tétovázásaimat tévedéseimet
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eltékozoltam eltékozlok
tékozló vagyok nem tagadhatom
eltévedek elkoszolódom
pörgetem a szótárt a fejemben
hogy hazatérjek
de van-e ott haza még
van-e valahol haza
vagy csak megyünk el-elbotolva
tékozlók mind
egymást okolva s eltékozolva
körbe-körbe mint cirkuszi lovak
hazafelé

az öccse világhírű zeneszerző lett
képeslapokat küldött hihetetlen fényű városokból
„óriási siker millió csók”
apám azt hitte fabatkát sem ér az élete
azt hitte bűnös akit már senki sem szeret
állt a kapuban kereste a szavakat
hét nyelven beszélt folyékonyan
tíz nyelvből fordított verseket
kék zöld és barna kartonfedelű spirálfüzetekbe írta
aztán legépelte elküldte ide-oda
de ritkán kapott választ

hogy ő is jó volt
ő is élt
csak ennyit
szeretett volna bizonyítani
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már a halála után egy őszi reggelen
azt álmodta az unokája hogy
felkereste őt az iskolában
a menzán odaült mellé az asztalhoz
és „ugye én jó voltam”
„ugye én nem bántottam senkit”
kérdezgette
azután a választ meg se várva
eltűnt az álomból is nyomtalan

most meg itt ülsz a tornácon testetlen
előtted egy régi angol könyv
sötétzöld borítójú
talán Shakespeare-dráma
és én az első szót keresem hozzád
édesapám
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Szokolay Zoltán - Az újrainduló mutatókról
1.

a régi falióra
minden nap megáll 30-40 percre
erőt gyűjt ilyenkor
önbizalmat további körökhöz
azután elindul ismét
hogy folytassa útját
a következő megállásig

az állítólag közösen elfogadott
(holott valójában szintén
önkényesen megállapított) idő
múlásától már régen elszakadt
nem érdekli
de a szolgálatot fontosnak tartja
él mert élni akar
jár mert járnia kell
és hisz abban
amit öntörvényűen
mutatnak mutatói

vajon mi tudunk-e hinni így az életünkben
meg-megállva és újraindulva számtalanszor

s neheztel-e ránk aki olykor
rápillant mutatóujjunkra
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2.

a régi falióra jót akar
bónusz időt ad
meghosszabbítja életünket
hálátlan gazdája mégis lomtárba hajítja
ott járogat tovább
míg le nem merül benne végleg a gombelem

miért kellene utólag tudni
éltünk-e valójában amikor
azt hittük cselekszünk ölelünk
ingáznak egymás felé szenvedélyeink

érdemes lenne-e tudni
hol fekszünk amikor elfogy minden energiánk

hosszú és veszélyes kérdéssorokhoz vezet
higgadtan végiggondolni
azt például hogy akit mindig vártunk
s akinek bőrére emlékszik tenyerünk
nyelvére a nyelvünk
és fényére a szemünk legmélye
azzal éltünk-e azonos téridőben egyáltalán
vagy csak képzeljük
más lényekkel vagy önmagunkkal
tévesztjük össze újra meg újra
és valójában mind egyedül vagyunk
külön-külön kihajított
faliórák a szeméttelepen
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3.

az elromlott falióra helyén
tátongó fekete rés
akár egy kéménycső nyílása
és mint fészkükből kifüstölt darazsak
özönlenek belőle akiknek tartozom
zúgnak köröznek homlokom előtt

nem győzöm számolni:
őt amikor sírt nem vígasztaltam
őt nem engedtem megpihenni
beszéltem hozzá pedig csendre vágyott
neki nem vittem a terhét
neki csak egy korty vizet kellett volna adnom
őt észre se vettem a kertkapuban
beléfojtottam a titkot
amit csak nekem akart elmondani
ő kezét nyújtotta de elhúzódtam
ő a levelem várja mindmáig hiába
ő napokig hasztalan kuporgott a lépcsőn
nem mentem haza nem mentem haza
neki sem mondtam elégszer azt az egy szót
és neki sem és neki sem és neki sem
itt vannak mind akiket megbántottam
szóval tettel vagy mulasztással
zúgnak köröznek homlokom előtt

és jön a népem végtelen védtelen sorokban
Arany Kosztolányi Szilágyi Domokos népe
és velük mind a többi népek
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rongyosan kifosztottan de zokszó nélkül
asszonyok egymásba kapaszkodva
hajlott hátú öregek görbe bottal
és katonák minden háborúból
elüszkösödött lábú vesztesek
nyíllal átlőtt torkú hírvivők

és gyűlnek egyre gyűlnek körém
mind akik valaha éltek emberek
muzsika zeng belőlük
égig hullámzó orgonazene
semmit nem kérnek számon
boldogok hogy hozzám találtak
gyengéden fölemelnek
már vízszintes a testem
korompille-könnyű
együtt örvénylünk
magukkal visznek valahová 

s a helyére visszakerül a falióra
és teljes kört járnak a mutatói
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