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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: 
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Első és utolsó



Vönöczkiné Gmeindl Margit

Apeva

Az 
első
szerelem
már messze jár
elszállt a nyárral

jaj
de kár
merre jársz
csókod vártam
vágytam utánad
                  
                  
ó 
a tél
elborít
bennem megfagy
nem olvad a szív

szó 
nincs már
utolsót
zeng az éjbe
s végleg elhalkul
                  

az
érzés
szeretlek
csak bennem ég
maradt az emlék



Walter István

Nyolcadik János

Feltűnő szépségű leány volt Johanna
A tudás iránt is nagy volt a vonzalma
De a nagy szerelem még őt sem kímélte
Beleszeretett egy ifjú szerzetesbe.

Hogy vele lehessen, ő is csuhát öltött
És így szerelmével sok időt eltöltött.
Kedvesével eztán közösen kerestek
Ismeretet és tudást nyújtó helyeket.

Barátja azonban hamarosan meghalt
Így a szerzetesség tovább nem vigasztalt.
A középkori nők beszűkült élete
Neki egyáltalán nem volt az ínyére.

Férfinak álcázva utazott Rómába
Ahol egykettőre ismert lett tudása.
Röviddel ezután iskolát indított,
Ahol sok fiatalt sikerrel tanított.

Emiatt örvendett nagy megbecsülésnek
Még a pápai trónra is lett esélyes.
Sőt mi több, pápának meg is választották.
S neki a nyolcadik János nevet adták.

Végezte is dolgát nagy hozzáértéssel,
Feladatát nőként is ellátta szépen.
Két éven keresztül nem is volt probléma.
Sokan megszerették és tisztelte Róma.



Ám egyszer engedett egy nagy kísértésnek.
Elérte, ami egy gyarló embert érhet.
Mert tán pápaként is valakit szeretett,
Kitől rövidesen teherbe is esett.

Anyaságát nagyon nehéz volt titkolni.
(Apaságot sokkal könnyebb mismásolni.
Néhány pápa már ezt bizony meg is tette)
Anyaként titkolni, nehezen tehette.

Ráadásul fiát a nyílt utcán szülte.
Részt vett egyik ünnepélyes körmenetbe.
A menet egy szűk utcába kanyarodott,
A „szentatya” lába egyszer csak megbotlott.

Az ájtatos tömeg tisztán látta akkor
Hogy tisztelt pápájuk, egy vajúdó asszony.
Egy csapásra bőszült csőcselékké váltak,
Átkozták és szidták, kit eddig imádtak.

Városkapun túlra kivonszolták őket,
S halálát okozták ottan mindkettőnek.
Addig hajigálták rájuk a köveket,
Amíg csak észlelték bennük az életet.

Neve nem került be a nagy krónikába.
Hogy nyolcadik János, nincsen ilyen pápa.
Az esetből tanulva azt is figyelik,
A „körmenet” útját messze elkerülik.

Hogy a fenti eset tényleg megtörtént-e,
A kezemet tűzbe én sem tenném érte.
Ha nőként, mint pápa a legelső volt is,
Az biztos, hogy Ő volt a legutolsó is!



Farkas Ilona

Elmúlt a múlt

Elmúlt a régmúlt – elmúlt sok szép nap, 
szárnyra kelt széllel – felszítta dél-nap, 
tél-fagy lovasa jégszánon hordta,
égvíz a nyomát locsolta, mosta.
Emlékét töri a csúf enyészet,
varázsát őrzi a hű költészet!

Talán csak mese – nem történt soha:
valaha régen gyöngyfény karolta,
rózsaszín mennybolt – örökzöld a lomb;
mindig ragyogott – kerek volt a Hold. 
Szeretni még ma – késő a holnap;
gyönyörű világ gyönyöre hol van?

Csillaghulláskor mosolyát látnád,
felhőn lebegő égkék palástját,
öleli ölén mámor-élményét,
földi világnak édes-szép fényét.
Elmúlt szerelem hervadt múzsája
tündér-honnak lett legszebb rózsája!



Csapucha Rudolf

Egy meleg nyári nap

Rekkenő hőség volt azon a nyáron. A gazdák az eget
kémlelték, imádkozva egy kis csöndes, áztató esőért.
Sajnos hiába való volt minden. A szőke fiú hatalmas
cukros-zsíros kenyérrel sétált a kiserdőben. Mezítláb,
glott gatyában ballagott a rét felé, ahol a nagyobb fiúk
már tengóztak. Kenyere két kezénél is nagyobb volt. A
felolvadt, folydogáló cukor és zsír már mindenhol ott
éktelenkedett rajta. Arcán, meztelen felső testén, de
még a lábán is voltak apró maszatok, foltok. Már látta
ahogy  a  fiúk  rúgják  a  bőrt.  Végzett  a  kenyérrel  és
maszatos,  ragacsos  kezét  fekete  nadrágjába  törölte.
Hárman voltak.  Megfordult  a fejében,  hogy tengózni
négyesben  igazán  jó  csak.  Félszegen  odaballagott  a
közelükbe. Rá sem hederített arra a három fiú, hogy ő
ott  ácsorog  és  lesi  minden  mozdulatukat,  főleg  a
pattogó labdát. Halkan megszólalt:

- Beállhatok negyediknek?

Az  egyik  fiú  nagyot  ugorva  elkapta  a  labdát  a
levegőben, majd hanyagul válaszolt:

- Miért akarsz beállni? Kicsi vagy és ügyetlen. Csak a
labda után szaladgálnál mindig.

A szőke fiú szomorúan leült  egy közeli  fa tövébe és
bánatosan figyelte őket. Fojtogatta a sírás. Torkában a
hatalmas gombóc mindig feljebb vándorolt, majd pici
csöppek  jelentek  meg  maszatos  arcán.  Csillogó
kristályként  gurultak  lefelé,  letörölgette,  hogy  ne



lássák  gyengeségét.  Így  aztán  még  jobban
összemaszatolta  magát.  Az  egyik  fiú  észrevette  a
pityergőt. Lekezelő hangon odaszólt:

- Na látod! Ez az amiről beszéltem. Ilyen nyafi, nyálas,
gyönge gyerek nekünk nem kell.

Üldögélt  még  ott  egy  darabig.  Az  arcán  már
megszáradt a zsír, a cukor és a szívből jövő folyadék
keveréke. Feltápászkodott és elindult hazafelé.

Pár  nappal  később  a  bányászok  klecnit,  azaz  a
bányában, az ácsolásánál megmaradt kisebb-nagyobb
kugliba  vágott  fadarabot  kaptak.  Ácskapoccsal
összefogva  párban  lehetett  hazavinni.  Általában  a
vállukra  rakták  az  emberek,  szintén  párban,  kettőt
vagy akár hármat is.

Közel  laktak  a  bányához,  mint  minden  család.
Nagyjából  negyed  órás,  könnyed  séta  volt  csak.  A
szőke fiú katonáival a lugasban játszott, az árnyékot
adó  szőlő  levelek  alatt.  Éppen  az  ellenség  lendült
támadásba, mikor nagyanyja kiszólt az ajtón:

- Figyelj, csillagom! A papa nemsokára végez. Klecnit
kapnak  ma.  Szerintem örülne,  ha  elmennél  vele  és
segítenél neki.

-Mindjárt vége a csatának – oda sem nézve válaszolt.

- Jó, jó, rendben.

Az ellenség győzelmével ért véget a csata.

A szőke fiú már ott topogott a bejárat előtt. Figyelte
mikor  jelenik  már  meg  nagyapja.  Nézte  ezeket  a
koszos,  megfáradt  embereket.  Hamar  előkerültek  a
gyűrött cigaretták, ami meghozta a jókedvű társalgást



is. Kicsit arrébb észrevette a három tengóst. Meglátta
nagyapját, gyorsan elé szaladt.

- Jöttem segíteni – szólt lelkesedve.

-Jó is, hogy jöttél kisöreg, kaptam hat párat. Ezt a két
kisebbet talán elbírod.

Oda  nyújtotta  a  valóban  két  kisebb  párt.  A  fiú
gondolkodás  nélkül  felhelyezte  meztelen  vállára  az
egyik  párat.  A  másik  pedig  nagyapja  segítségével
került  a  vállára.  Elindultak  hazafelé.  A  közelben
ácsorgó  fiúk  is  kaptak  klecniket  az  apjuktól,
nagyapjuktól.  A  felnőttek  könnyedén,  jókedvűen
beszélgettek már az elmúlt nyolc óráról. Megtárgyalva
az elkövetett hibákat, majd a helyes döntéseket. Ekkor
az egyik tengós felszisszent:

- Apu! Nem bírom!

Pár perc telt el és a másik is feladta a harcot. 

- Nagyon fáj már a vállam – mondta szipogva.

A harmadik fiú válláról is a földre zuhant a klecni.

A szőke fiú büszkén ballagott tovább nagyapja mellett.
A  válla  már  sajgott,  zsibbadt.  Vékony  csíkban  piros
folyadék  szivárgott  lefelé  a  válláról.  Kezét  ökölbe
szorította, fogai csikorogtak, de tovább ballagott.



Dittrich Panka

Utolsó gyertyaláng

Marietta  tekintete  megint  összevillant  a  legközelebbi
asztalnál  ülő  férfiéval.  Ilyenkor  már  nem  nagyon
foglalatoskodik  az ebédelőkkel.  Gábor  már három hete
járt  ide  étkezni,  de  lehet,  hogy  régebb  óta.  Ám  a
pénztáros  Mariettának  csak  ennyi  ideje  tűnt  fel,  hogy
mindig ebédidő vége felé érkezik és épp az előtte lévő
asztalnál fogyasztja el az ételt...
Gábor  most  is  a  levesét  kanalazta,  fel-felnézett  és
Mariettát bámulta. Olyan olvadozó tekintettel, amit nem
lehet  nem  észre  venni.  Marietta  kicsit  szégyenlősen
nézett  bele Gábor mélykék szemébe. Mit  akarhat  ez a
férfi?  Miért  játszom  vele?  Miért  kutatom  már  én  is  a
tekintetét? Vajon mit látok benne? Egy férfit, aki rajong
értem? Vagy  ő  is  csak  játszik  velem?  Miért  várom az
ebédidő végét és várom őt is? Mi van velem? Hisz még
semmi  nem  történt  kettőnk  között,  csak  bámuljuk
egymást. De a tegnapi nap, az más volt. Mikor kifizette
az  ebédjét,  megérintette  a  kezem  és  azt  mondta:
köszönöm kedves.
Na  nem,  ne  járjon  az  agyam,  ne  is  akarjak  semmit,
hiszen úgy  sem lehet...  Van férjem,  gyermekem,  nem
szabad félretekintgetnem. Nem is nézek rá többet, nem
lehet.  Jaj,  már  megint  bámul.  Izzad  a  kezem,  és
zavarban  vagyok.  Mit  akarhat?  Jobb  lesz,  ha  most
eltűnök. Nem akarom, hogy bármit is akarjon – zárta le
korábbi  gondolatait  Marietta.  Ekkor  szólt  a
kolléganőjének,  hogy  dolga  van,  álljon  be  helyette  a
pénztárba.
Gábor persze sejtette, hogy ez a zavartság annak a jele,



hogy Marietta már biztosan érzi, ami köztük kialakult. Ez
beindította  mindkettejük  fantáziáját  –  bizony  érdeklik
egymást.
Másnap  Marietta  elhatározta,  többé  nem néz  Gáborra.
Tudomást  sem  vesz  róla,  még  véletlenül  sem.  De
meglepetésére  a  férfi  odament  hozzá  és  megkérdezte
tőle:
– Hogy van, kedves?
– Köszönöm, jól – hangzott a válasz.
– Megcsókolhatom a kezét?
Idő  sem maradt  a  feleletre,  mert  abban  a  pillanatban
Marietta  már  érezte  is  a  kezén  a  forró,  hosszú  és
szenvedélyes  csókot.  Rég  tapasztalt  ilyen  különös
érzést. 
– De uram… – és már lassan húzta is vissza a kezét, de a
férfi ajkának nedves lehelete izgalomban tartotta. 
– Bocsánat hölgyem! Már megyek is, viszontlátásra!
Amilyen gyorsan csak lehetett, elviharzott.
Marietta  egy  ideig  levegőhöz  sem  jutott.  Olyan  érzés
kerítette  hatalmába,  mint  amikor  az  első  szerelme
először érintette és csókolta meg. Pár percig csak állt és
nem tudta, hol van. Majd elkönyvelte magában, hogy ez
csupán férfi hóbort, nincs ebben semmi, egyszerűen csak
kedveskedni  akart.  Ám  azt  is  érezte,  valami  elindult
köztük,  valami,  amire  nem  tudott  magyarázatot  adni,
hiszen Gábort nem is ismerte, azt sem tudta, ki ő. A csók
a  kezén  valamiről  mégis  árulkodott.  Olyanról,  amit
mostanában  férfitól  nem  tapasztalt.  Aztán  a  heves
szívdobogása alábbhagyott. Bezárta a pénztárt. 
Belül  melegség  járta  át  egész  testét.  Belépett  az
aurájába  ez  a  kék  szemű,  ismeretlen  ember,  aki  új
érzéseket  váltott  ki  belőle.  Ugyanakkor  elhessegette
magától  a  gondolatot,  hogy  ő  márpedig  nem  lehet
szerelmes, hiszen tíz éve boldogan élnek a férjével, aki
az  első  szerelme  volt,  és  ezidáig  úgy  is  vélte,  másé



sosem lehet a szíve, lelke. Mert úgy, mint őt, mást soha
nem tudna szeretni.
Amikor  hazaért,  mindent  törölni  akart  a  tudatából,
próbált  ellenállni,  de  a  kék  szempár  emléke  akarva,
akaratlanul újra és újra beférkőzött látószögébe. Ez így
nem mehet tovább! Nem gondolhat többet rá, és nem
engedheti, hogy elhatalmasodjon, eluralkodjon rajta ez a
megmagyarázhatatlan vonzalom.
Másnap mégis megint megtörtént a bűvös dolog: Gábor
és Marietta  ismét elmerültek egymás szemtükrében és
szerény  kedvességgel  mosolyogtak  egymásra.  De  a
kézcsók elmaradt. Ez így történt egy hétig. Talán már a
másik  szívébe  is  beleláttak  pillantásaikon keresztül,  és
mindkettejükben  felizzott  a  parázs,  amely  a  legkisebb
szikrától is azonnal lángra gyúlt volna. Azután Gábor tett
egy fontos lépést. Marietta kezébe dugott egy cetlit  és
csak annyit mondott neki: itt és ekkor találkozzunk. Majd
szélsebesen távozott.
Marietta megnézte a cédulát és azon gondolkodott, vajon
az  időpont  jó-e  neki.  És  milyen  a  véletlen,  épp akkor
ráért. Megjegyezte az adatokat és összetépte a cetlit.
A  tudat,  hogy  találkozni  fognak,  egy  teljesen  más
dimenzióba vezette: az ismeretlen utáni vágyakozásba.
Rég  tapasztalt  ilyet.  Ő,  aki  tíz  éve  egy  férfival  sem
randizott, és nem is volt szándékában, hiába udvarolták
körbe oly sokszor, most elbizonytalanodott. Mit akarhat?
Mi  lesz,  ha  elmegyek?  Kell  ez  nekem?  Teljesen
megváltoztam.  Talán  a  mélykék  szemek?  A  kedves
mosoly bűvölt el? Ezt nem szabad! Nem és nem! De ha
nem  megyek  el,  akkor  meg  sem  ismerhetem…
Ezek a kérdések motoszkáltak szüntelenül a fejében, de
nem tudta az igazán megfelelő választ.
Három nap  gondolkodhatott  rajta  megint,  mivel  hétfői
napra esett a találka, így volt min rágódnia. Hosszúnak
tűnt  a  hétvége,  mintha  soha  nem  akarna  eltelni.



Bizonytalan  volt  a  szombatja,  vasárnapja,  mert  nem
tudta eldönteni,  szerelmi  vagy csupán testi  vágy,  amit
érez,  ami  befészkelte  magát  zsigereibe.  Aztán  az
álmatlan éjszakákat követve eljött  a hétfő. Még reggel
sem tudta, mi lesz aznap. Találkoznak vagy sem? Bent a
munkahelyén is  hibát  hibára  halmozott.  Várta  is,  meg
nem is a kék szemű lovagot, aztán meglátta és nem volt
visszaút, kérdésére annyit felelt:
– Ott leszek. 
Még  volt  ideje  hazaugrani,  csinosan  felöltözni,  úgy
készülni, mint amikor randira megy az ember. 
A  nap szikrázott,  az  égen örömtáncot  jártak  a  felhők.
Hamar odaért a csónakházhoz. Gábor már várta. 
–  Itt  vagyok  –  mondta  csendesen  és  szíve  akkorát
dobbant, hogy majd szétfeszítette a mellkasát.
– Örülök, hogy eljöttél. 
Mindketten  arcon  puszilták  egymást  és  bementek  a
házba.  Békés,  csendes  hely  volt,  madárdal  szólt  a
közelben.
Gábor  megfogta  Marietta  kezét,  és  felvezette  az
emeletre. A szobában az asztalon jégbe hűtött pezsgő.
Leültek  és  csak  nézték  egymást.  Ekkor  Marietta
csendesen megszólalt:
– Nem lehet... nem tehetem... 
– Pszt... pszt... – tette az ujját Gábor a nő szájára.
– Igyunk pezsgőt arra, hogy itt vagyunk, csak mi ketten,
senki más. 
A férfi félig töltötte a két poharat.
– Kérlek, ne mondj semmit – csitította tovább Gábor, és
elővett két kis gyertyát és az egyiket meggyújtotta.
– Látod, amelyik ég, az én vagyok. Ha szeretnéd, hogy a
másik is égjen, akkor légy szíves tartsd oda a gyertyát és
égni fog a tiéd is – mondta Gábor és várt.
– Szeretném... – volt a csendes válasz. 
Marietta megfogta a gyertyát és odatartotta a másikhoz.



A keze kissé megremegett. A két gyertya fénye és illata
átjárta  a  hangulatos  szobát.  Ittak  még  pár  kortyot  a
jeges pezsgőből.
Gábor a nő felé hajolt.  Marietta becsukta a szemét és
viszonozta a lágy csókot. Ekkor Gábor keze gyengéden
végigsimított  felső  testén.  Minden  egyes  porcikájukat
érzéki erő járta át,  amely magával sodorta őket régen
tapasztalt csókokba, ölelésekbe, a szenvedélybe. A blúz
gombjai finoman kinyíltak, majd óvatosan, észrevétlenül
a  melltartó  is  lekerült  Mariettáról,  aki  megelégedve
szédült Gábor gyengéd karjaiba. Mámorban úszott, nem
is tudta, hol van. Az ész és a gondolat, a tér és az idő is
megszűnt  létezni  kettejük  számára.  Marietta  szinte
érezte,  ahogy Gábor  lüktető  szíve  az  övéhez  simul  és
élvezte  a  hosszú,  mézédes  csókokat  a  nyaktájékán,  a
füle  mögött  kiszámíthatatlanul,  hol  lágyan,  hol  kicsit
erősebben. Majd egy kis harapást érzett a fülcimpáján,
mely  még  jobban  ámulatba  ejtette.  A  hatást  fokozta,
hogy  Gábor  a  két  melle  közé  temette  borostás  arcát.
Nem  beszéltek,  szó  nem  jött  ki  a  szájukon,  csak
örömsóhaj.  Gábor  megfogta  a  nő  kezét  és  a
férfiasságához  vezette.  Marietta  gyengéden
megtapintotta,  és  olyan  vad  vágyat  érzett,  amit  már
régen. Végigsimította Gábor kissé szőrös mellkasát, majd
apró  puszikkal  halmozta  el.  Összefonódtak  és  átadták
magukat a gyönyörnek, ami beteljesülésre várt. A férfi
lüktető teste fel-le járt: ahogy a tenger vize hullámzik a
parton,  úgy  érintkeztek.  Heves  szívdobogás,  kéjes,
csendes  sikolyok,  csókok  és  finom  puszik  váltogatták
egymást. Egyszer hűvösen, egyszer égetően forrón. Majd
a  lassú,  tompa  lüktetés,  a  gyengéd  egybeolvadás
következett,  miközben  az  asztalon  a  gyertyák  még
pislákoltak.  Szemüket  végig  csukva  tartották,  hogy
magukba  zárhassanak  minden  édes  pillanatot,  amit
egymásnak  adhattak.  Aztán  elérték  a  kéj  legnagyobb



csúcsát,  ahová  együtt  érkeztek.  Test  a  testben
alázuhantak  a  sóhajok  elhaló  mélységébe,  a  nász
bevégeztetett.  A  csoda,  a  vágy  mindkettejükben
megtestesült, egymáséi lettek.
Marietta  a  férfi  vállára  hajtotta  fejét,  combjukat
összekulcsolták,  lélegzetük  elhalkult.  Így  pihentek,
egymást simogatva, ki tudja hány percig. Gábor szólalt
meg először:
– Köszönöm, fantasztikus voltál...
–  Te  is...–  válaszolta  Marietta  és  pár  csepp  könny
végigcsordult kipirult arcán. 
– Ne sírj – törölte meg Gábor a nő szeme környékét.
– Hogyan tovább? – kérdezte Marietta.
Gábor odament az asztalhoz.
– Látod, a pezsgő is addig jó, amíg jeges és pezseg –
felelte. – Addig kell meginni, amíg érzed a hatását, ami
aztán  tompul,  elhalványul.  Nézd  a  gyertyáinkat:
mindkettő ég egymás mellett, de mégis külön. Mindjárt
csonkig égnek, a lángjuk lassan kialszik... ilyen az élet...
–  Most  ezt  miért  mondod? –  kérdezte  Marietta.  –  Azt
akarod, hogy elmúljon? Hiszen csak most kezdődik? Vagy
nem?
– El kell mondanom valamit. Holnap Kanadába utazom a
beteg szüleimhez. Hiába is szeretném, hogy sokáig égjen
köztünk a láng, el kell, hogy fogadd, ennyi volt.
Marietta úgy érezte, mintha a könnyei oltották volna el a
lángokat. De legbelül a szívébe zárta a fényt, belélegezte
a szoba illatát, a forró melegséget – örök titkukat.



Halász István

Tristesse
(mert újra November...)

Épp úgy, mint mikor először jöttél,
opál köd leng novemberi fényben.
Hajam lásd, csillámló ezüstté lett,
jeltelen nem múlhat huszonöt Tél.

Rőt lomb szőnyege ropog alattam,
ágyat vet a hosszú, dermedt éjnek,
mégis (ahogy régtől minden évben)
felcsendül egy ábrándos Tavaszdal.

Mely Ősz végén ébredt váratlanul
 - az a furcsa, vágybontó kikelet -
visszatér, s még reménnyel hiteget.
(Ó, örök gyermek, hát sose tanulsz?)

Messze szökkent illatod kámforán
bódulva gyémántot hint az emlék:
mintha megint ifjú magam lennék,
ki híven elhitt százszor száz csodát.

Sajgó kín, s gyönyör, oly éteri kép
arcod - de káprázat, látomás csak -
magány szaggatta szívem oly árva,
mint fagy szirtjén jajgó' északi szél.

Dúdolok könnyes, halk szimfóniát,
halandó nem hallott szebbet soha.
Kecsesen, álomként lebegsz tova,
s szemembe ég füst-arany glóriád. 



Krajtsovits Katalin

Volt...van...lesz

Volt első randevú, s utána mennyi még…
volt első szerelem, ma már csak szép emlék…
volt első ölelés… hol van már… messze rég…
Pár éve volt még egy randevú…
tán nem pont az utolsó…
Van újabb ölelés… épp elég, néhányszor…
És van egy szerelem, mely számomra: utolsó..
Magammal vinni, ha menni kell…
örökszép emlékét fogom…



Ötvös Németh Edit 

Gondolatok a múltból

Első pofont az élettől
megkaptam jó korán.
Iskolából hazajövet
nem siettem jöttemet.
Anyám drága, derék asszony 
elővette a bőrövet,
"szíjat hasított hátamból",
nem volt benne köszönet.
Később is volt egyéb hibám,
mert nem volt jó az útirány,
szerinte...
Minden  egyes alkalommal
"belekevert a levesbe."
Aztán keményedett az ügy,
mogyorófán fakadt rügy,
vágott egy vesszőt belőle,
nadrágom sem védett tőle,
hogy  vaskos hurkák maradjanak,
lila sávban ruhám alatt.
Szégyenlettem nagyon magam,
hogy bőröm, nem kifogástalan.
Felnőtt lettem nagyon korán,
el is hittem nagy ostobán,
hogy Anyám nem beteg,
csak az emberek bölcstelenek.
Azt mondják botor módon,
birtokol Ő, megváltozott
gondolkodásmódot.



Gondom volt temérdek,
míg Ő a templomban térdelt,
aztán hirtelen képzetből
késsel esett nekem...
Kényszerből.
Bármennyire naiv voltam
és szív vezérelt agy helyett,
be kellett látnom egyszer,
sajnos szülőm elmebeteg.
Beigazolódott hamarosan,
ez a feltevésem, 
önkezével beintett a sorsnak,
nem lehetett ellenvetésem.
Mégis szeretettel emlékezek reája,
mert Ő szült engem erre a világra.



Kerecsényi Éva

Elúszott álmok

Eső áztatta májusi reggel, 
lent járnak a felhők a fák között, 
szürke szemekkel figyel az égbolt,
egy szívbe a magány ma kést döfött.
 
Kihalt vízparton sirály sem vijjog,
tombol a tenger, és üvölt a szél, 
hullámok hátán álmai úsznak, 
összetört lelkében kihunyt a fény.
 
Hiába várja, elment örökre, 
búcsúzóul csak könnyes kínt hagyott, 
első csókja még tűz volt és mámor, 
utolsótól ajkára jég fagyott.

Szél tépázza a part menti fákat, 
csöpp csónak zord árnyként imbolyog, 
léket kapott a lélek bárkája, 
s a víz minden szép reményt elmosott.



Kendőmesék



Halász István

Hét fátyol

Előlem még hétrétű fátyol rejt el,
s az arcod mögötte láthatatlan -
ám szívemben ezer árnyalat van,
belőlük festelek meg képzeletben.
 
Az álom karjain ringva csendesen,
mély bódulatban gyakorta látlak.
És hittel hiszem, hogy megtalállak,
hiszen a sors keze jelölt meg nekem.
 
Születésemtől tudom, hogy létezel,
mert jövőmben kódolt emlékezet
őrzi azt, mit szemem sosem látott.
 
Ha eljössz, amiként az rendeltetett,
az fenséges, szép ünnep lesz nekem.
S földre hull majd a hetedik fátyol.



Ötvös Németh Edit

Kendőzetlen

Csupasz, pőre lelkem tánca,
hogy megyek el, így a bálba?
Ruhátlanul vergődöm majd,
élveteg, vad vágyam hajt csak.

Csillag alszik harmatágyban,
láthatatlan zaklatásban,
valótlan az élet léte,
fulladom a szenvedélybe.

Lélegzetet alig veszek,
nem lehetek kedves veled,
szorítja a szívem csapda,
megmenthet az ásó, kapa?

Számolatlan pereg percem,
fájdalmamban szelem lelkem,
darabokra törve hullik,
szikár szakadékba ugrik.

Mennyit bírok azt nem tudom,
cérnám gyenge, hártyás hurok,
könnyem pereg, tengert sírok,
rögös halmon, virágszirom.



Walter István

Vörös és Fekete

Figyelj ide                                   
kis Bertike,
mert mesélek
néked szépet, 
érdekest.
Ne légy rest,
mond meg gyorsan, 
de azonnal,
miről szóljon a mese, 
melyikbe kezdjek bele.
Mert van ám sok,
amit mások
nem hallottak még soha.
Nem a gonosz mostoha
kiről néked
most mesélek, 
mert így van az eleje:
Volt egy cica, Fekete.
Játszótársa,
jó pajtása,
testvére a Vörös volt.
Selymes hátán
szőr-bundáján     
 húzódott egy vörös folt.        
           
Játszadoztak,
ugrándoztak,
néha jókat aludtak.



Egér-fogni nem tudtak.
Ennél fogva
egérlyukba
volt nagy dínom-dánom
ott fenn a padláson
vígan rágták
a sok árpát.
Míg a gazda,
észbe kapva,
a cicákért elszaladt.
Megfogta a farkukat,
bajsza alatt így morogva:
Kezdjetek a dolgotokba
két mihaszna kis csibész!
S Vöröset és Feketét
jól bezárta
a padlásra.
Lett erre nagy lárma
az egércsaládba.
Szaladgáltak össze-vissza,
nem találtak be a lyukba.
Siránkozott egérmama
legeslegkisebbik fia,
mi is lesz most ővele,
megeszi az 

egyik cica,
Vörös vagy a Fekete.
De a buta 
két kis cica, 
ahelyett, hogy egerészne
játszadoznak, kergetőzve.
Míg az egyik kisegér
megharapta Feketét.



No de erre
teringette
hozzáláttak szaporán.
És hogy mi lett ezután
az egér családdal?
Aki tudott 
szerte futott
az egész világban.
De amelyik
valamelyik 
cica útjába került,
az jobb létre szenderült.
Ettől kezdve
egérlesre
jártak a padlásra,
ügyesen vadászva,
akikről szól a mese:
Vörös és a Fekete.



Kerecsényi Éva

Kendőmesék

 1. 

Mutasd az arcod, lelkedbe lássak, 
kendőbe rejted súlyos titkodat, 
szemedbe nézek, két apró gyémánt, 
szinte szíven szúr jeges indulat. 
 
Forrong a lelked, izzik parázsa, 
dühös óceán minden mondatod, 
pusztító hullám, elnyel az árja,
elragad mindent, meg nem úszhatod. 
 

 2.

Mutasd az arcod, lelkedbe lássak, 
kendőbe rejted boldogságodat, 
szemedbe nézek, két apró gyémánt, 
kezem simítja kedves arcodat.
 
Forrongó lelked szerelem fűti, 
vidám csermelyként csordogál szavad, 
hűsítő hullám ringatja testünk,
s kéz a kézben úszunk oly gondtalan.



Krajtsovits Katalin

Salome tánca, avagy: Titkok a szárítókötélen

A  titkok,  bármennyire  is  titkolják,  fényre  derülnek
előbb-utóbb…
Nekem  a  fátylak  mesélték  amikor  ott  hevertem  a
nyugágyon és azok lengedeztek a szellőben… Színeik
hullámzása elkábított és szinte hallottam meséiket…
- Abban az időben – mesélte a vörös – szokás volt,
hogy  a  nők  dévaj  tánccal,  fátylaikat  rafináltan
forgatva, lengetve mindenfélére rávegyék a férfiakat…
-  Igen –  susogott  a narancssárga – remélték,  hogy
bájaikat ravaszul mutogatva, rejtve, kéréseik, vágyaik
teljesülnek…
- Emlékszem – hullámzott a sárga – akkor mind ott
voltunk igaz? Amikor Salome táncolt velünk…
- Valóban – lebbent meg a kék - rafináltul tudott bánni
velünk,  meg  a  testével...Heródesnek  a  nyála  is
csorgott utána, pedig az anyja volt a szeretője…
-  Na  ezért  prédikálta  ki  őket  a  Keresztelő  János  –
lobogott a lila…
Ámulva hallgattam… mondjuk ismerem a történetet,
de  mialatt  a  fátylak  az  emlékeikről  susogtak,  én
valósággal  ott  voltam  a  teremben,  ahol  Salome
táncolt… teste gyönyörűen, engedelmesen hajladozott,
a  fátylak  a  szivárványt  varázsolták  köréje…  Tánca
rabul  ejtette  a  közönséget…  sejtelmes,  kimondatlan
ígéretekkel,  melyek fokozták a férfiak vágyálmait  és
irigységet támasztottak a nőkben….
- Szavamat adtam! - szólt Heródes a tánc végeztével –
hogy bármit kérhetsz a fátyoltáncért...Mit adjak neked



Salome?
- A Keresztelő János fejét! - hangzott a válasz…
Heródes intett, s rövid idő múltán jött a hóhér, s egy
tálcán hozta a Keresztelő János fejét…

Hirtelen heves szél fújt az arcomba, és csak bámultam
a békésen lebegő fátylakat a szárítókötélen..

Mintha  a  Szivárvány  lebegett  volna  előttem...vagy
még mindig Salome táncát nézem… ki tudja...



Csapucha Rudolf

A pad

Kati néni csöndesen bezárta a bejárati ajtót, majd a
lugason keresztül  lassan kisétált  az  utcára.  A házuk
előtt lévő, fenyőből készült padhoz ballagott. Lágyan,
többször  megsimogatta.  Csákányhoz,  szívlapáthoz,
baltához  szokott  kezek  készítették.  Szögek  nem
csúfították,  csapolással  rakta  össze  a  férje.  Arra  az
időre,  ha  majd  nyugdíjas  éveikben,  ráérő  idejükben
kiülnek. Nézegetik az amúgy gyér utca forgalmát, és
az arra járókkal jóízűen tudnak majd beszélgetni.
De ő már elment. Elnyelte a bánya sötét, fekete torka,
egy  el  nem  felejthető,  szörnyű  napon.  Ma  is  őrá
emlékezik  az  özvegy.  Még  egyszer  lágyan
megsimogatta a padot, majd leült. Becsukta szemeit,
kendőjét  levette,  majd  kezét  fésűként  használva,
megigazította őszülő haját. Az emlékek csak röpítették
s röpítették, laza, lágy szálakon. A múlt képei jelentek
meg. Elsőként az esküvőjük. Szegényes volt ugyan, de
annál  őszintébb.  Majd  a  másnap,  mikor  a  nászút
helyett  jött  a  munka.  Kellett  a  pénz  a  házra.  Kis
segítséggel gyorsan fel is épült. Az asszony ezután a
fia  születésére  gondolt,  mely  feledtetett  minden
rosszat.  Az anyai  és  az  apai  örömök.  A mindennapi
görcsös,  izzadsággal  teli  napok  aztán  persze
folytatódtak.  Férje  három  műszakban  dolgozott.  Ő
otthon a gyerekről, az állatokról és a nagy kertről is
gondoskodott. 
Hűvös szellő  borzolta  meg a haját.  Megigazította  és
feltette kendőjét. Szemét kinyitotta és látta, hogy csak



pár méterre van tőle a szomszédja. 
- Jó napot Katika! - szólt szívélyesen.
- Jó napot szomszéd! - válaszolt ő is kedvesen.
A  szomszéd  meg  sem  állt.  Tovább  ballagott  és
becsukta kerítésük kapuját. Hátra sem nézve ment be
a házba. A Nap újból kisütött és a szél is kellemesebb
volt már. Kati  néni levette kendőjét.  Ismét becsukta
szemeit, és a múlt jelent meg megint. István a násza
kopogott az ajtón. Az ebéd már készen volt, várta a
férjét.  Együtt  szoktak  enni,  ilyenkor  megbeszélik  a
napi  problémákat,  gondokat.  Jobban  a  férje
panaszkodott a bányában tapasztalt körülményekre, a
géphiányra és egyebekre. A kollégáiról azonban mindig
csak áradozott. 
- Kati – hallgatott el István, majd nagy levegőt vett –
baj  van!  Nagy  baj  van!  –  mondta,  majd  lesütötte
szemét.
- Nem – nyújtotta el a szót az asszony, és belül már
érezte, hogy olyan történhetett, amit soha nem felejt
majd el.
-  Kati  –  ismét  nagy levegőt  vett  a  nász  –  a  férjed
beszorult egy leszakadt gerenda alá. Tartotta, és így
másik hat ember ki tudott még szabadulni, de ezután
sajnos leszakadt még egy gerenda – újabb szünetet
tartott István – de azt már nem tudta megtartani.
- Leszakadt egy gerenda? - suttogta a feleség.
-  Igen.  Ő  ott  maradt.  Még  mindig  azon  dolgoznak,
hogyan tudnák őt onnan kihozni.
- Leszakadt egy gerenda? - ismételgette Kati. Nem is
figyelt már másra.

Újból elborult. Csúnya, sötét fellegek jelentek meg az
égen. A szél is hűvösebbre váltott, a Nap is elbújt. Az



özvegy újból felrakta a kendőjét és érdeklődve nyitotta
ki  szemeit.  Az  utcában  semmi  mozgás  nem  volt.
Távolabb  a  főútról  hallott  néha  dudálást  és  tompa
kocsizajt. Fiát, menyét és unokáját várta mára. Ebéd
után majd kimennek a temetőbe. Főleg az unokája -
ez az állandóan csicsergő, rosszalkodó szőke gyerek –
tudta  pótolni  férje  hiányát.  Elfelejt  minden  gondot,
rosszat,  bajt,  ha  megszólal  és  állandó  érdeklődő
kérdéseire  válaszolnia  kell.  Becsukat  szemeit,  mély
levegőt vett.  István jutott eszébe és az, hogy vajon
mennyi,  de  mennyi  Istvánt  kellett  kiküldeni  a
családokhoz, mikor 1950-ben rabolt az a mély, fekete
torok.  82  embert  nyelt  el  örökre  a  12-es  akna
feneketlen  bendője.  Nem  csak  feleségek,  gyerekek,
barátok,  kollégák gyászoltak  akkor,  hanem az  egész
ország. Majd jött 1978, mikor 26 ember maradt végleg
lent  a  Vadorzó  névre  keresztelt  bányában,  hogy  az
megtömhesse éhes gyomrát. 
Tisztult  újból az idő. Meleg szellő érintette meg Kati
nénit. Felnézett az égre és férjét látta, amint int neki,
hogy nézzen az utca végére. Ismerős autó jelent meg,
majd megállt a pad előtt.
 



Dittrich Panka

Idén a tavasz

Kendőzetlen mese idén a tavasz,
májusban szürkén gomolyog a Nap.
Fénytelen bimbója az ég kezében,
villám csapás szakad közelében.

Nézem, ahogy vihar tépi az eget,
sötét árnyak sűrűn sereglenek.
Összekaszálják fenn a békés teret,
mennydörgése nyomja el szívemet.
 
Letaglóz, futva szabadulni vágyom,
nem kérve a zord világ poklából.
Kegyetlen zokog, zúg, morog a távol.
Jégeső koppan és mindent páhol.
 
Bennem is csattant egy hatalmas szikra,
megleltem őt, de csak egy „kőszikla”.
Réseibe könnyemet csepegtetem
így mondom el neki, hogy szeretem...



Csiszár Antal

Egy kendő kalandjai

Minden egy úttörőtáborban kezdődött. Két sülve-főve,
miden időt együtt töltő jó barátnő megható könnyes
búcsújára  került  sor  táborzáráskor.  A  könnyes
elköszönést  egy ajándék pecsételte  meg. Magdi  egy
szép  kendőt  nyújtott  át  Zsuzsának  A  következő
sorokat írta rá.
„Köszönet  az  együtt  töltött  órákért,  a  boldog
percekért,  sohasem  feledlek,  az  újabb  találkozásra
szomjúhozva.
Szerető barátnőd: Magdi”
Csodálatos  szöveg.  Akár  egy  szenvedélyes  szerető
ajkáról  is  fakadhatnának  eme  szavak!  Ha   tudták
volna, milyen kalamajkákhoz vezet e kendő birtoklása,
alighanem  más  formában  örökítették  volna  meg
barátságuk derűs napjait. Zsuzsa boldogan ment haza,
örömmel újságolta édesanyjának a tábori  élményeit.
Másnap  jókedvűen  ébredt,  de  öröme  rögvest
ijedtségbe csapott át. Rápillantva  a faliórára jutott el
a felismerésig: elaludt, tíz perce maradt órakezdésig,
addig mosakodás, öltözködés, a reggeli már bele sem
fér, így sem  jut oda időben. Rémülten kapta magára
ruháit,  táskájába  gyömöszölte  a  szükséges
tanszereket,  majd  rohanás,  tilos  jelzés,  rendőri  síp,
fékcsikorgás: mindez hidegen hagyta és loholt tovább.
Hirtelen  átvillant  az  agyán:  -  „Jaj  a  kendő.”
Belegyömöszölte  táskájába,  de  becsukni  elfelejtette
azt, egy óvatlan pillanatban kihullott belőle a kendő, s
már repítette is a szél utcahosszakkal arrébb, s végül



egy bokor tövében   állapodott meg. Nem elég, hogy
elveszett, szégyenben maradt osztálytársai előtt, mint
 az osztályba későn beeső.
Térjünk  vissza  kendőhöz,  mi  vár  rá,  lesz-e  újabb
gazdája,  s  vajon  több  szerencsével  jár-e.  A  még
nyitottnak  tűnő  kérdés  hamar  megoldódni  látszott.
Nézzük sorjában! Kovács úrnak fárasztó munkanapja
 volt az irodában. Mint köztisztviselő, a paragrafusok
birodalmában  élt.  Míg  a  hívőnek  a  Biblia  megfelelő
idézetei jutott eszébe, közszolgánk álmát a Számviteli
törvény  aktuális  paragrafusai  törték  meg  dodonai
nyelvezetükkel,  mely  a  szakértők  szerint  komoly
fejtörést,  más-más  tanácsokban  eltérő
végkövetkeztetésekre sarkallt, de hát ilyen az élet, az
ügyvédi kamarák és a feljebb viteli bíróságok munka
nélkül  maradnának,  ha  minden  simán  menne.
Kisvártatva  elmosolyodott.  A  hivatalnok  is  ember,
nem  paragrafusrágó robot,  ember, házas, ha házas,
van asszony, ha van feleség, annak szülinapja.
Emberünk, amúgy mélyen érző szívű lény lévén egy
pillanatra  kikapcsolódott  a  törvényszövegek,
preambulumok  világából,  s  a  szó  igaz  értelmében
ember,  homo  emocionális  lett.  Hát  a  születésnap
gonddal is jár. Fájdalommal tapasztalta fantáziájának
korlátoltságát:  fogas  kérdés,  mivel  lepje  meg  a
hitvest. Hetek óta törte  fejét, halasztotta, prolongálva
a  döntést,  ezzel  leplezve,  hogy  pillanatnyilag  híján
van  bárminemű  ötletnek.  Ez  mit  sem  változott  azt
követően sem, hogy aznapi munkanapjának utolsó jogi
döntését  meghozva,  hivatali  főnökével
ellenjegyeztetve az iratot, a fiókba süllyesztette, majd
kalap, kabát, s irány hazafelé.
A  hivatali  szoba  dohos  világából  kiszabadulva



megcsapta  az  őszi,  kellemes  szellő,  simogatta  az
indiánnyári napsugár.
Egy pillanat,  az előbb még gondterhelt arc felderült,
tekintete egy magányos bokor aljára tévedt.
Mi ötlött szemébe. Egy szép kendő árválkodott, mint
egy  kacér  hölgy,  hivalkodóan,  mintha  arra  várna,
fedezz  fel,  vigyél  el!  Eszébe  ötlött,  hogy  felesége
kendőgyűjtő. Az asszonyok szeretik a szép holmikat.
Ki  retikül  kollekcióval  dicsekszik  barátnői  előtt,  ki  a
cipők  szerelmese,  van,  aki  majd  megvesz  egy  szép
 nercbundáért,  s  nyílik  hitvese  bukszája.   Mondják,
hogy  Mária   Antoinette  minden   nap  más  ruhában
pompázott.  Vannak példák, de hát Ő nem XVI. Lajos,
egyszerű  vidéki  kishivatalnok,  jobban   emlékeztet
Gogol hősére, Akakij Akakijevicsre, „A köpönyeg” című
műből.  Bár  nemrég  sorolták  magasabb  fizetési
osztályba,  ez  még  nem  jelenti  számára  a  tehetős
középosztályba való besorolódást. Íme a kendő. Hogy
fog örülni. Arról, hogyan talált rá, persze mélyen fog
hallgatni, de - lelkiismerete megnyugtatására felidézte
gondolatban azt a mondást, hogy: ajándék lónak   ne
nézd  a  fogát.  Az  elégedettség   érzése  hatotta  át  a
lelkét. Milyen boldog lesz!- képzelte.
Az  átadás  ünnepi  pillanatai  azonban  hamarosan
visszájára fordultak. Az asszony bontogatta a kendőt ,
óhatatlanul rátalált  az üzenő szép sorokra. A boldog
mosoly  rögvest lehervadt arcáról, úgy tört ki belőle a
keserű harag, mint amilyen gyorsan a nyári napsütötte
derűsséget a  sötét zivatar felhők rohanják meg aztán,
mennydörgés, cikázó villámok kíséretében.
A  mérges  arc  teljese  elsötétült,  a  szájból  szitkok
áradata  tört  ki,  majd  hamarosan  a  tányérok,  mint
megannyi  gránát  röpködtek  a  levegőben,  hogy   a



konyhába éppen belépő férj fején kössenek ki. A férj
úgy érezte, eljött az est, mert csillagokat látott, fejét
kapkodta  a  szidalmak  és  ütések  özönében,  arca
hamarosan  a  szivárványt  idézte,  annyi   folt
éktelenkedett rajta.
- Vedd a cókmókodat, takarodj   innen! Rád áldoztam
legszebb éveimet, s te ilyen galádul megcsaltál. Látni
sem bírlak, tűnj el az életemből!
A  férj  a  váratlan  s  igaztalan  vádak  hálójában
tehetetlenül  vergődött,  úgy  érezte  minden  ereje
elhagyta, a Reménység végképp hátat fordít  neki. A
tányérzuhatagot  most  a  kidobott  férfi  holmik
 követték,  tapasztalva  a  gravitáció  törvényét,  a  ház
tizedik emeletéről a járda felé tartó útjukban. Néhány
perccel később a járókelők  egy férfire figyelhettek fel,
aki mint a guberáló, szedi össze kidobott holmiját, s
gyűri egy utazóbőröndbe, csak  nem a kukából, hanem
a járdaszélről szedegeti össze. 
Hogyan  tovább?  Pánik  lett  rajta  úrrá.  Oly  hirtelen
változott  meg  körülötte  minden.  Az  egykori  meleg
családi fészekből a kilátástalanságba zuhant, mint egy
madárfióka,  aki  kiesik  a  védelmet  nyújtó  fa
otthonából,  s  ezer  veszély  leselkedik  rá.  Jó  barátja,
bizalmas  ismerőse,  rokona  nem  lévén  nem   is
gondolhatott  arra,  hogy  valakinél  átmenetileg
meghúzza  magát,  mígnem  kínálkozik  számára  egy
elfogadható albérlet.
Bizony, bár kiebrudalása óta – Arany János szavaival "
háromszor ért össze utasunk az esttel" hol   a Duna-
part, hol a Margit-sziget, hol pedig  a Keleti pályaudvar
kupolacsarnoka alatt vészelte át az éjszakát. A feleség
ádáz  haragjában  pedig  az  ablakon  át  hajította  ki
házastársa  vélt  hűtlenségének  corpus  deliktijét,



végképp száműzve életéből.
A férj  közben azon agyalt,  hogyan lágyíthatná   meg
felesége  szívét.  Igaz,  tudta,  hogy  a  ma  született
bárány  sem  lehetne  ártatlanabb   mint  ő,  de  tudta,
hogy  a  bírói  pulpituson  is  veszett  fejsze  annak  az
ügye,  akinek  bűnössége  mellett   a  körülmények
kegyetlen  gonosz  összjátéka  szól.  Végre  elszánta
magát arra, hogy  felesége bocsánatáért esedezzen.
A  néhai  IV.  Henrik  német-római  császár  példája
lebegett  előtte,  aki  Canossa vára  előtt  három napig
szőrcsuhában  igyekezett  VII.  Gergely  pápa  szívét
meglágyítani: oldja fel a kiátkozás terhe alól.
Ha nehezen is, de próbálkozását szerencse kísérte: a
feleség - egy utolsó lehetőséget adva - visszafogadta.
A kendőt, mint rossz emléket kidobta. Éppen jókor jött
egy arra vetődő koldusasszonynak, aki az előbb kapott
néhány forintot, hogy legalább kenyérre fussa. Annyira
 ágrólszakadt  volt,  hogy  nem  akadt  hely  rongyai
között, ahova azt menteni tudta volna. Kapóra jött így
a kendő. 
A  könyöradományt  bepréselve  elballagott  a  boltba.
Útközben a kendőből észrevétlen kigurult a pénz, s a
boltból  kenyér  nélkül,  éhesen  kellett  kikullognia.  A
kendő is  hamarosan" megvált"  alkalmi  gazdájától.  A
talált  pénz  jól  jött  egy  arra  vetődő
korhelynek, leöblítenie  a  torkát  az  út  menti
„becsületsüllyesztőben".  Esetében  a  talált  pénz  nem
csak szerencsét hozott, hamarosan tapasztalhatta  az
alkohol  kellemetlen  utóhatását,  úgy  érezte  mintha
fejét abroncsokba szorították volna, úgy megfájdult.
A  kendőre  meg  ráakad  egy  kislány.  Boldogan  fel
akarta  venni,  de  közben  elcsúszott,  kificamította  a
lábát.  A  kórházban  állították  helyre.  S  a  kendő?



Szomorú  sorsát  a  kommunális  szolgálat  pecsételte
meg,  a szeméttelepen végezte.
Arról,  hogy  a  guberálók  rátaláltak-e,  nincs
tudomásom.
De az előzmények kapcsán remélni szeretném, hogy
több bajt nem okoz. 



Buja fortélyok



Csapucha Rudolf

Az újság

- Kopogtak,  Főnök! - szólalt  meg az asztal  mögül  a
szemüveges,  öltönyben  és  hozzá  illő  nyakkendőben
ülő,  harminc  év  körüli  fiatalember.  A  szoba  másik
felében,  szemben vele,  az  asztalnál,  mákos  hajú  úr
válaszolt nyugodtan, halkan:
- Hallottam! - fejét lehajtva olvasta tovább a kezében
lévő újságot.
Az ajtó felől újból kopogás hallatszott.
-  Megint  kopogtak  –  most  már  halkabban  szólt  a
fiatalember.
- Nem vagyok süket, legyen szíves jegyezze meg, ha
állásinterjúra hív valakit, azt meg kell váratni az ajtó
előtt.  Teljesen  mindegy,  hogy  most  nekünk  nagy
szükségünk  lenne  egy  titkárnőre.  Akkor  is  meg  kell
váratni,  mert  különben  elbízza  magát  –  válaszolt
halkan,  oktatóan.  Összehajtotta  az  újságot  és  a
második  fiókba  rakta.  Felnézett  és  hangosan
megszólalt:
- Tessék!
A  hölgy  belépett  a  szobába.  Ám  erre  a  látványra
egyikük sem számított.  A főnök végignézett a szőke
hajú,  tökéletes  alakú  nőn.  Zavarában  az  asztalon
heverő papírlapokat kezdte tologatni, majd újból végig
pásztázta szemeivel az ajtóban álló tüneményt.
- Legyen szíves, foglaljon helyet! – mutatott az asztal
másik oldalán lévő szék felé.
- Köszönöm. – a szőkeség picit lesütötte szemét, és



elhelyezkedett  a  széken.  A  térd  fölött  lévő  szoknya
combközépig  felkúszott,  majd  mikor  keresztbe  rakta
lábait,  falatnyi  bugyija  is  majdnem  megmutatta,
milyen színből gyártották. A főnök újból zavarba jött
és elkezdett fészkelődni a kényelmes karosszékben.
-  Az  állással  kapcsolatban...-  nem tudta  befejezni  a
mondatot az úr.
-  Igen,  igen  –  vágott  szavába  a  hölgy  –  az
állásinterjúra  jöttem.  Olvastam,  gondoltam
megpróbálom.
- Helyes, nagyon helyes. Milyen nyelven tud beszélni?
- nézett a szemébe a főnök.
A szőke tünemény lesütötte szemeit, picit megdöntötte
fejét  és  száját  nagyon  lassan,  jobbról-balra  nyalni
kezdte, közben néha felemelte fejét és a férfi szemébe
nézett.
- És milyen képesítéssel rendelkezik? - közben a férfi
megigazította nyakkendőjét. A hölgy lassan felemelte
kezét,  a  blúzt,  mely  amúgy  is  feszült  rajta,  lentről
felfelé megsimította, majd a felső gombnál megállt a
keze és kibújtatta azt. A főnök a látványról nem tudta
levenni  a  szemeit.  Mikor  végzett  a  gombbal,  keze
lecsúszott a combjához, lágyan megsimította, és lábait
megfordította. Így kiderült az úr számára az is, hogy
az a falatnyi bugyi valójában piros színű.
-  Igen...igen  –  akadozott  a  hangja  a  mákos  hajú
férfinak.  -  Köszönöm,  köszönöm.  Hogyan  tudom
értesíteni? - nézett a nő szemébe.
Ezen  a  számon  –  pici  kártyát  nyújtott  át  a  nő  és
közben  megsimította  a  férfi  kezét.  -  A  vonalas  az
otthoni számom, a másik pedig mindig nálam van –
mutatott a két számra, és közben újból megsimogatta
a férfi kezét. Felállt és elindult az ajtó irányába. Halkan



kopogott  a  magas  sarkú  cipő  a  szobában.  Mielőtt
kilépett volna megfordult.
-  Várom  a  hívását,  uram.  Előre  is  köszönöm.  –
kinyitotta az ajtót, kiment és halkan becsukta.
- Főnök, kit fog felvenni? - kérdezte a másik asztalnál
ülő fiatalember.
- Arra a dagadt, zsíros hajú nőre gondolt – mosolyra
szaladt a szája.
- De – vágott a szavába a beosztott.
- Nincs de! - szólt hangosabban a főnök – Arra gondol,
hogy négy nyelven beszél és három diplomája van?
- Igen. – nézett csodálkozva rá az alkalmazott.
- Ön szerint ki állna velünk szóba, ha azt a hölgyet
meglátnák mellettünk? Mellesleg én is tudok beszélni
két nyelven.
Megsimogatta az előbb eltett  kártyát,  belső  zsebébe
rakta, majd a második fiókból kivette az újságot.
-  Ha  valaki  kérdezi:  állás  betöltve!  -  dobta  oda
hanyagul a mondatot beosztottjának.



Krajtsovits Katalin

Amikor a tervek füstbe mennek

Az  interneten  ismerkedtek  meg.  Már  jó  ideje
leveleztek, és most eljött az első találkozás ideje. A
fotók alapján tetszett a pasas, s arra gondolt, tán lesz
belőle  valami,  nemcsak  úgy  jár  vele,  mint  az
addigiakkal... hoppon maradva…
Na, mindegy, gondolta, ha ez is fuccsba megy, többet
nem keresgél.
Gondolatban  már  rafinált  illatú  gyertyákat  gyújtott,
melyek a buja vágyakat hivatottak megteremteni…
Így,  mielőtt  az  állomásra  ment  volna,  egy-egy
mécsest,  illatos  gyertyát  meg  is  gyújtott,
rendezkedett, behűtötte az italt.
Felöltözött  és  indult.  Az  állomáson  azonnal
megismerték  egymást,  majd  félszeg  üdvözlés  után
elindultak a nő lakására…. Semmitmondó, hétköznapi
beszélgetéssel telt az idő, míg odaértek.
Szemérmesen  leültek  a  kanapéra,  megbontották  az
italt,  jóféle  vörösbort  vett  erre  az  alkalomra,  és
koccintottak…
Egymás szemébe nézve kortyoltak a pohárból…
tekintetük  továbbra  is  egymásba  mélyedt...  a
gondolatok füstté váltak, míg lassan összehajoltak és
egy mély, hosszú csókban forrtak össze…
Fejükben  káosz  volt,  testük  tombolni  vágyott,
elfeledve és újraírva minden buja fortélyt, mit előtte
elképzeltek…
Fejbe vágta… leterítette őket a Szerelem...



Vámosi Dániel

Lendület és türelem

Meleg este volt.  Az ablakokat  kinyitották,  a  függönyök
csak vártak a szélre. Villany nem kellett, még színek is
éppen voltak. Az öregeket csak betolták, egyet-egyet a
két ablakhoz, aztán hoztak pár széket. Ilyenkor lehetett
egy kicsit lazítani. A szoba közepére az egyik ápoló letett
egy lavórt, abba köphették a magokat. Jólesett nekik a
cseresznye. Ettek, kiköptek, aztán újra ettek. Csak ennek
a  hangját  lehetett  hallani.  Gabi  nővér  folyamatosan
osztott a zacskóból,  mindenkinek egy marék, aztán ha
elfogyott, megint egy. A bácsinak, meg a néninek nem
adott. Csak pépeset ehettek.                                       
A  bácsi  meg  a  néni  egymást  nézte,  míg  az  ápolók
nyammogtak,  hisz  egymás  felé  lettek  fordítva.  Volt
köztük vagy három lépés. Nem ismerték egymást régről.
A bácsi elaludni készült. Érezte, hogy csipás a szeme, de
nem  tudta  megtörölni.  Hagyta,  hadd  ragadjon.
Hirtelen bejött az ablakon egy másfajta levegő. Fuvallat
volt,  megtáncoltatta  a  függönyt,  aztán végigmászott  a
tapétákon. Befütyülte a cseresznyéket, a magos lavórt,
felbukfencezett  a  néni  lélegeztetőkészülékén,  végül  a
bácsi lábszárához ment, megrángatta a nadrágja szárát,
és elült. Abbamaradt. Ennyi tellett tőle. A bácsi felfigyelt
erre, a nadrágja hozzásimult a lábához aztán elpattant
tőle. Rég nem történt ilyen. És akkor, egy pillanatra, a
bácsi  megérezte  magában  annak  az  embernek  a
jelenlétét, aki egyszer volt. Az erőt, vagy hogy hívják ezt,
és a kedvet. Aztán már nem érezte. De az imént, mintha
csalánba lépett volna, meghasította valami, és a szemei
kijjebb nyíltak, várta, hogy újra jöjjön ez az érzés. De az



egyre  múlt,  már  a  rövid  emléke  is  kezdett  zavarossá
válni. Ekkor látta meg a nénit. És arra gondolt, hogy mi
lett volna, ha ők régen találkoznak. Akkor, amikor még
színesebbek  tudtak  lenni,  amikor  álltak,  és  láttak
szépeket. Amikor még emberek voltak. Elképzelte a nénit
fiatalon. Most csak ült ott, összenyomódott arccal, aludt
és lélegzett közben. De milyen lehetett akkor, elképzelte,
hisz egyszer volt már mindenki szép.
Megcsókolta  volna  akkor,  ha  fiatalon  találkoznak,  egy
ilyen  nyári  estén,  megcsókolta  volna  akkor,  a  száját,
mindenét.  Meg  a  haja  tapintását,  szálanként  a  haját,
elképzelte minden illatát, és mindenét, ami csak változik.
Biztos  lett  volna  bátorsága  rá,  ma  már  bele  sem  bír
gondolni,  milyen  bátor  volt  régen,  megízlelte  volna  a
szeméből a fényt, és kiitta volna minden csókját és az
összes  szavát,  amivel  csak  neki  tartozik.  A  lányka,
egészen pici lányka lehetett, ülve a válláig sem ért. De
furcsa ebbe most belegondolni.
 És  a  bácsi  meglepődött,  hogy  az  ujjai  zsibbadoznak,
mintha  az  öreg  test  még  a  szerelem  gondolatától  is
berzenkedne.  Hogy  lehet  ezt  már  nem  kívánni.
Még egy kicsit erőltette. Szégyellni akarta a szemében a
csipát, mutatni, hogy van itt még egy úr egy hölgy előtt.
És akart még egy kis  szelet.  Csak jöjjön, hűsítse le  a
lábikráját,  rakjon bele valami kiadós férfivágyat.  Olyat,
amivel az ember kimondhatatlan dolgokat akarna tenni.
Csak a kezét, azt hadd emelhesse fel legalább, ránthassa
magához,  kocsiban,  így,  ráncosan.  Bár  esnének  el,  ki
ezekből  a  székekből,  örökre  nem  is,  de  sokáig.
Nyújtózkodott a néni felé képzeletben, ropogtak éhsége
csigolyái. De sok volt az a három lépés távolság. Aztán
már elfogyott a cseresznye. A magokon nem maradt hús.
Az ápolónők kitartóan szoptak.                                      
Felálltak aztán az ápolónők, és eltolták az öregeket a 
szobából. Még a végén meghűlnek itt.                           



 Vönöczkiné Gmeindl Margit

Egy estém

Itt fekszem az ágyamon. A függöny félrehúzva, hogy
kinézhessek az ablakon.
Látom a fekete égboltot, amit apró fénylő flitterként,
beborítanak a csillagok. Megborzongok, némelyiknek a
sugara  végigcirógatja  testem,  és  ettől  bizsereg  a
bőröm. Lassan kicsordul a könnyem. A vérem is forrni
kezd, vergődik a szív, a lélek. Hiányod görcsbe rándítja
a  gyomrom.  Kívánlak!  Kívánom  ölelésed,  kívánom
csókod!  
Hol vagy most? - kérdezem magamtól, pedig tudom a
választ.  Mégsem bírok  parancsolni  magamnak,  nem
bírok a vágyaimmal. Izzik a vágy. Most érzem igazán,
hogy nő vagyok. Buja fortélyok járnak az eszemben
arról,  hogy  mit  is  tennék.  Pirul  az  arcom.  Szerelmi
jeleket  karcolnék  bőrödre,  közben  elégnék.  
Lángolnék, ahogy nyelved barangol testemen, mellem
remegve  keménykedne  csókodtól.  Derekam  íjként
megfeszülne,  és  remegve  fogadnálak  magamba,
harapnék  rubint  cseppet  a  szádra,  mikor  elfoglalod
feszülő ágyékod helyét ölemben.
Míg ezt gondolom, egy pillanatra behunyom szemem. 
Mire felnézek, egy felhő eltakarja az ég fényeit, és én 
visszazuhanok a valóságba. Verejtékben fürdök, de ez 
csak a be nem teljesült vágyaimtól van. Elfordulok az 
ablaktól, és párnámat markolva, könnyeimet nyelve 
visszasüllyedek magányomba.   
                                                                               



Walter István

A fellegekben

Feledni nem tudom
nem is akarom
mennyekben éreztem magam
csak bámultam a csillagokat
és öleltelek boldogan
tűzben égett minden sejtem
megborzongok s máris sejtem
a mennyországba jutottam
csípőm csípődhöz szorul
szívem szíveddel ver vadul
ujjaimmal érintelek
csókolgatom tenyeredet
majd tested rejtett pontjait
kifürkészem titkaid
húrjaimon mesterien játszol
bűvös hangszered vagyok
elődübörögnek elfojtott vágyak
újra és újra magamba szívnálak
gyönyörűséges most a jelen
nincs múlt sem jövő sem gyötrelem
nem kényszerülünk válaszútra
felesleges a Káma-szutra
tombolhat kánikula kint
idebent tornádó közelít



Dittrich Panka

Amikor nem szabad

Szíve szeret, édes kedély,
bódult óhaj, vigad veszély.
Kacér világ, tág szenvedély:
nem unalmas, ural szeszély.
 
Mivel ő nős, és te házas,
nem születhet kezes-lábas.
Nem csattan csók, forr a katlan:
összebújtok gondolatban.
 
Buja fortély, jól tudom én.
Bájjal kóstol, nincsen eszén.
Lángot szór, mint izzik a szén,
parazsába merülök én.



Csiszár Antal

Hogyan (ne) fogjunk nőt!

Már elmúltam ötvenéves, de még nem volt dolgom a
nőkkel. Pedig úgy szerettem volna.
Bennem  buzog  a  nemi  vágy,  majd  szétfeszít.
Diákkorom  óta  van  ez  az  érzésem,  de  soha  nem
követte  a  vágyat  a  beteljesülés.  Osztálytársaim
"nagykanállal" falták a nőket, legalábbis azt mondták.
Nekem  az  erotikus  filmek  és  a  pornográf  kazetták
maradtak. Olyan ez, mintha nem innál igazi kávét, s a
cikóriával kellene beérned. Így teltek-múltak az évek,
s észrevétlenül száll az élet, szűkülnek a lehetőségek.
De  még  nem  adtam  fel,  különböző  praktikákkal
kísérleteztem.  Sokat  olvastam  arról,  hogy  egyesek
miképpen  hódították  meg  egy-egy  nő  szívét,  s
módszeresen  igyekeztem  utánozni  őket.  Van,  aki
idézetekkel  nyűgözi  le  azt,  akire  hálóját  igyekszik
kivetni,  hiszen  a  szerelem  is  költészet,  s  legszebb
hódoló versekkel a poéták dicsekedhetnek, nemdebár?
Utaztam a vonaton,  velem szemben  egy  lány  -  mit
lány,  egy  földi  istennő  ült,  lábait  csábosan
szétterpesztve.  Nekem  egy  Toldi-idézet  ötlött  az
eszembe.
- Óh, ha én is, én is köztetek lehetnék - hagyták el
ajkamat ezek a szavak. Könnyedén hátradőltem, várva
a  hatást.  Olvastam  valahol,  hogy  a  lovagnak  a
magabiztosság benyomását  kell sugároznia. A nő arca
megrándult, de a bátorító mosoly  csak nem jött el. A
lányarc  grimaszba  torzult,  kényszeredett  nevetés
követte.



Ha uraságod megengedi, én is egy idézettel válaszolok
Ez  az   a  mosoly  biztosan  most  jön  el,  némileg
felbátorodva vártam a bátorító sorokat.
"Szép öcsém, be nagy kár, hogy apád paraszt volt, s te
is az maradtál."
-  Hát  ez  nem  jött  be,  valószínű  nem  megfelelő
sorokkal próbáltam a kegyes figyelmét felhívni, netán
érzelmeket ébreszteni. Szó, mi szó, érzelmek   lettek,
de  nem  ilyet  vártam.  Sebaj,  a  költők  szerelmes
verseinek  széles  tárháza  segíthet.  Itt  van  mindjárt
Balassi, a reneszánsz időszakának   koszorús dalnoka,
mikor az életöröm a szerelem kultusza is dívott.
Ezért adódott úgy, mikor - néhány nappal később - az
utca forgatagában feltűnt egy csinos nő, a következő
sorokkal imígyen próbáltam elbűvölni.
"Ez világ sem kell már nékem
nálad nélkül szép szerelmem
Ki állasz most énmellettem
Egészséggel édes lelkem."
A nő  hangos kacajra fakadt.
- Melyik történeti múzeumból keveredtél ide öregapó.
Így  nem  tesz  szépet  senki.  Évszázadokkal  vagy
lemaradva.  Ma  disco,  lézerfüst,  a  kan  mondja."
öreganyó, ha jók a virgácsaid,  csöröghetünk egyet".
No, viszlát!
Hát  az  nekem nem szimpatikus.  Reumás lábaimmal
hogyan "csörögjek"?  Más  taktikát  kell  bevetnem, ha
azt akarom, hogy a hálóm ne maradjon üres.
Merítsünk  példát  az  állatoktól,  hát  nem  onnan
származunk... Párzáskor   csábító színeikkel hívják fel
magukra  a  figyelmet.  Hát  én  kiteszek
magamért! Következő  nap  hajam  sárgára,  arcom
kékre, ruházatom zöldre festettem. Eltekintve a városi



ruházattól, úgy néztem ki, mint egy indián törzsfőnök
vallási  szertartások alkalmából.

Így  hagytam el otthonom. Bár ne cselekedtem volna!
Alig tettem néhány lépést, máris harsányan csúfolódók
gyűrűjében találtam magam.
- Nézzetek oda, mint egy paradicsommadár. Tán egy
állatkertből szökött meg. Tegyük még csicsásabbá!
Záporoztak rám a kövek, mi tagadás még színesebb
lettem,  mikor  lemostam magamról  a  mázt,  a  kövek
okozta  "természetes"  kék-zöld  foltok  dekorációjával
szembesültem.
Hosszas gyógyulás után fundáltam ki a következőt...
 Az illatokkal feltétlenül hódítani fogok, a reklámokban
hirdetik a különböző illatszereket. Ha ezeket magamon
ötvözöm, ezeket vegyítem, mindenkit   lepipálok. Úgy
bíz  ám!  Háromféle  kurrens  parfümöt  locsoltam
magamra.  A  hatás  kedvéért  színházjegyet  vettem,
beültem a nézőtérre, vártam a kedvező hatást.  Még
nem kezdődött el az előadás, mikor feltűnően sokan
álltak fel mellőlem. El sem tudtam képzelni, miért nem
hódítok.
Másnap a sajtó - öles betűkkel a címlapon- közölte,
hogy  eddig  ismeretlen  szagkeveréktől  tömegesen
lettek  rosszul  a   helyi  színházban.  Hát  ez  nem volt
betervezve, mi tagadás enyhe lelkifurdalást éreztem.
Akkor  marad  az  újság.  Ismerkedési  hirdetést  kell
feladnom. A gondolatot tett követte. A helyi sajtóban a
következő sorok jelentek meg "jól szituált, bátortalan,
ismerkedni  vágyó,  javakorabeli  férfi  mérsékelt
szexuális  gyakorlattal,  de annál  több belső  értékkel,
tapasztalt  nő  barátságát  keresi,  akivel  hosszú  távú
tervei vannak. Válaszokat:   hervadó, de még el nem



száradó  férfiasság  jeligére  várom  a  kiadóba.”
Garmadával jelentkeztek jelöltek, de a választék silány
volt.  Hervadt  arcú  vénkisasszonyok,  számító
némberek.  A  találkozások  számomra  anyagi  csőddel
jártak. Pénztárcám ürülésével párhuzamosan párolgott
az irántam tanúsított érdeklődés. Hirtelen egy merész
ötletem támadt.
A régiek igen, a lovagok lanttal fejezték ki érzéseiket a
szeretett  hölgy  iránt.  Nekem  lantom  nem  volt,  de
otthon  ráakadtam  egy  régi  gitárra.  Ez  az.
Tanulmányoztam  a  régi  idők  dalos  kottáit,
rendületlenül gyakoroltam. Amikor úgy éreztem, hogy
ez  már  megy,   belevágtam.  Biztosítani  kell  a
romantikus  hátteret.  Ódon  kastélyban  hasztalan
reménykedem,  de éjszaka, holdfény már megteszi.
Elképzeltem, mikor a  hölgyet álmából egy hősi dalnoki
hang zökkenti ki, kinéz az ablakon, kijön és...
Igazán milyen szép lenne, mint Romeo és Júlia idillje,
de ne olyan tragikus legyen! Kiszemeltem egy házat,
benne  egy  szép  lányt,  odaálltam  az  ablaka  alá,
megpendítettem gitárom húrjait.  A  lány  helyett  egy
rendőrautó jött, csikorogva fékezett, majd  a biztos úr
közölte, hogy feljelent csendháborításért.
Én  méltatlankodva   tiltakoztam,  hogy  csupán  egy
középkori  lovagi  szokás  szerint  vallok  szerelmet   az
imádott nőnek. A járőr társára nézett, csóválta  fejét,
telefonált  valahova,  majd  kért,  hogy  maradjak.
Hamarosan  rádöbbentem  kérése  okára.  Ápolók
ragadtak meg, majd mentőkocsiba tuszkoltak.
Most  a pszichiátria  vendége vagyok,   kihasználva az
alkalmat,  tanácsot  kérek  az  orvostól  a  jövőben
elkövetendő szerelmi stratégiáimhoz...



Ötvös Németh Edit

Szikrázó vágyak

Izgő-mozgó érintések,
szendergésem semmivé lesz,
harmatos a homlok fátyol
elpirulok vonzásától.

Agyam helyén üres massza,
rózsaszínű csinnadratta,
elképedten nézek széjjel,
hova kerültem ma éjjel.

Simít rajtam pille ujjbegy,
szerelemre hív e kis nesz,
táncra szólít mosoly szava,
elvisz engem vágy vonata.

Egyre gyorsul, hegyre vágtat,
illatorkán mélyen áthat,
selyem bűvös forró katlan,
elégek a pirkadatban.



Szmolka Klára

Veritas

Buja, telhetetlen vágyak,
mért kínoztok az éjszakában?
Nincs békém tőletek.
Megnyugvásra vágyom.
Hiba is, boldogtalan a világom,
Csalódtam a házasságban,
és még ti is megzavartok...
Elég legyen a kutatásból,
szomorú és fáradt vagyok. 
Tehetetlen és erőtlen.
Bizonytalan, s reményvesztett.
Üres a szívem szerelemre...



Ötvös Németh Edit

Pillanatnyi varázslat

Mézes kéjjel keltett az éj,
napsugárba gyömöszölt hév,
cirógatta pilleszárnya 
selyembársony vállam, párna.
Szaggatott, halk sóhaj hallott,
elfújhatta a pitypangot,
szűrt fények közt a pihében,
táncra kélt a szenvedélyem.
Könnyű szikra perzselt végig,
égetett, ez nem volt tévhit,
számolatlan folyt az idő,
hevessége volt őrjítő,
és akkor a dombok mögött,
csillag hullott a rét fölött.
Elcsendesült akkor az éj,
csatakosan pihent a kéj,
betakart a koromsötét,
sziromlevél szunnyadni tért.



Kerecsényi Éva

Mondd, mire várunk

Akarsz, akarlak, mondd, mire várunk,
álmodunk folyvást, ez minden vágyunk,
arra szeretnék ébredni reggel,
feljön a nap, s te mellettem kelsz fel,
legyen bár korán vagy késő éjjel,
hozzám bújsz, ölelsz vad szenvedéllyel,
szótlan, pihegve fekszem karodban,
nyakig merülve a meghitt „most”-ban,
várni, hogy eljössz, várni a percet,
őrizni álmod, érezni tested,
buja vágyak szőtte éjszakában
együtt repülni ég templomába.



Halász István

Salome tánca

Salome nem volt útszéli lotyó -
kegyét nem válogatlanul mérte,
ám akit hálóba szőtt, mint a pók,
az mind nagy árat fizetett érte.
 
Bujaságán csábult a férfinép -
habozás nélkül tette, mit kívánt.
A nagy Heródes sem volt kivétel,
mert bíza' nem látott át a szitán.
 
Gerjedt férfiú vággyal, s óhajtá
látni a hét fátyol bűvös táncát.
Cserébe az asszony Keresztelő
János fejét kérte ezüst tálcán.
 
Kérésén szörnyedve szólt a király,
ígért kincset, s aranyból hegyeket.
Ámde a vérszomjas nő makacs volt,
s a kegyetlen árból nem engedett.
 
Annyi volt csupán Jánosnak vétke,
hogy ármánykodóként, megvetette
Salomét. Könyörtelen bosszúvágy,
s gyilkos düh ily mód elveszejtette.



Balassa Péter

Nyolc gyertya 

    Hamiskás fintor jelent meg Ágika arcán. A maga 8
évével  pontosan  tudta,  hogy  elérte,  amit  akart.  Az
apjának esélye sem volt ellenkezni, mert ő bevetette
azt  a  bizonyos  „apuci,  légyszi-légyszi-légyszi…”
nézését,  azokkal  az  amúgy  is  hatalmas,  meleg
szemeivel…

   „Elvégre,  születésnapja  van,  na!  Ha  ma  sem
engedhetjük meg magunknak ezt a kis luxust, akkor
mikor?” – valami hasonló járt az apukája fejében. 

   A  cukrászda  kirakata  előtt  álltak,  egymás  kezét
fogva,  bámulva  a  sütemények  színes  kavalkádját.
István  önmaga  arcát  látta  a  kirakat  üvegében,
válaszokat  várva  borús  tekintetének  tükörképétől.
Ágika pedig Nórát, a pult mögött. Éppen azt a fehér
blúzt viselte, amire az álmából emlékezett. 

   Nóra  néha  helyettesítette  Juli  nénit  rajzórán,  a
második  B  igencsak  vidám  közösségében.  Ágika  az
első  pillanatban,  amikor  Nórát  megpillantotta,  tudta,
hogy nekik, kettejüknek dolguk van egymással. Akkor
a  szíve  hevesebben  kezdett  dobogni,  és  a  testét
valami régről emlékezett melegség járta át. 

   Éjszakánként,  álmában  gyakran  beszélgetett
anyukájával,  aki  olyankor  mindig  egy  fülbemászó,
lélekmelengető  dalt  dúdolt  neki.  A  Nórával  való



találkozás napján, az éjszaka csendjében megkérdezte
édesanyját, mit gondol a történtekről…

   A  válasz  lágy,  fényes  mosoly  volt,  amit  Ágika
azonnal megértett. 

   Ettől az éjszakától fogva várta a jeleket.

   A  jelek  pedig  nem  akartak  túl  sokat  váratni
magukra,  már  a  következő  délelőtt  jelentkezett  az
első. 

   Karácsonyra készülődtek,  melynek részeként  Éva
néni  az  osztálytársak  és  a  tanítók  neveit  kis
papírdarabkákra írta, majd azokat összehajtogatva egy
régi  kalapba  szórta.  Később  ebből  húzhatta  ki
mindenki  annak  a  nevét,  akit  valami  személyes
ajándékkal köszönthet majd fel. - Nóra pontosan ekkor
lépett az osztályterembe, hogy a megbeszéltek szerint
leadja a szertár kulcsát.

   Éva néninek automatikusan mozdult a keze Nórát
megpillantva,  és  a  következő  cetlire  felkerült  a
helyettes tanító neve is. 

   Amikor pár perccel később Ágika izgatottan bontotta
szét az általa választott  darabot,  és azon Nóra néni
nevét olvasta, felsikított örömében.

   A  papírfecnit  aztán  gondosan elrejtette  rózsaszín
iskolatáskájának "titkos" zsebében, és senkinek nem
volt  hajlandó  elárulni  a  rajta  szereplő  nevet.  Még
apukájának sem, aki szeretett volna segíteni lányának
az ötletelésben.

  -Egy szőke  angyalé  lesz,  apa!  -  kacsintott  apjára
huncutul, mikor rákérdezett, ki lesz az ajándékozott.



   Álmában ezzel a szőke angyallal együtt fújta el a
születésnapi  tortáján  a  nyolc  gyertyát,  aki  fehér
blúzban volt, és határtalan szeretet áradt lényéből…

   Az ajtón belépve kis harangok csilingeltek felettük.
Senki nem volt a cukrászdában, csak két szőke nő a
pult mögött.

   Minden nagyon álomszerűen történt. István, amikor
később a cukrászdában töltött időre visszagondolt, úgy
érezte,  mintha  ott,  akkor  kívülről  látta  volna  saját
magát, és az eseményeket, melyek vele, Ágikával, és
azzal a meleg tekintetű, fehér blúzos elárusító lánnyal
történtek.

   - Azt kérem! - szaladt a pulthoz Ágika, és mutatott
az egyik tortakölteményre.

István csak mosolygott, és fehér blúzos lány tekintetét
kereste, aki épp Ágikára kacsintott. Az elárusító lány
mosolyában  volt  számára  valami  hihetetlenül
ismerős...

- Biztos azt kéred, kislányom? - kérdezte, miközben
egészen más dolgok jártak a fejében - ahogy a nő a
lányával összenézett... - elkalandoztak a gondolatai.. 

- Igen, apa! Azt szeretném! Igen! Igen! 

- Tessék mondani, ez milyen torta? - kérdezte a lányt,
mert  bizony  rajt  felejtette  a  tekintetét,  és  a  beállt
csendben  kényszert  érzett  arra,  hogy  valamit
kérdezzen...

- Buja vágyak. Ez a torta neve! - válaszolta a lány,
kissé elpirulva. 



-  Érdekes  neve  van,  annyi  biztos!  -  mosolyodott  el
István  is,  újra,  miközben  zavara  egyre  csak
erősödött...

- Apa! Mit szólnál, ha Nóra néni is odaülne mellénk az
asztalhoz? 

   A kérdéssel sikerült meglepnie az apját Ágikának,
majd  a  meglepettség  néma csenddel  telő  pillanatait
kihasználva,  Nórának  is  előadta  azt  a  bizonyos,
visszautasíthatatlan, könyörgő nézését.

-  Nóra  néni,  ugye  odaül  velünk  az  asztalhoz!  Úgy
szeretném, ha odaülne! 

  Nóra  Istvánra  nézett,  aki  csak  mosolygott,  mert
pontosan tudta, hogy ez így fog történni.

-  Üljön  le  hozzánk,  kérem!  -  hangja  nyugodt,  és
határozott  lett.  -  Örömet  okozna  ezzel  Ágikának!
Igazán! 

   Nóra  mosolyogva  kivette  a  hűtőpultból  a  tortát,
majd  keresett  nyolc  apró,  piros  gyertyát,  és  hozzá
gyufát.  Addigra  Ágika  és  István  leültek  az  egyik
asztalhoz.  A másik szőke lány eközben az asztalhoz
vitte a tányérokat, villákat.

   Két idősebb hölgy jött be az ajtón kicsit később. Ők
már  csak  azt  látták,  hogy  épp  hárman  ültek  a
cukrászdában, az egyik félreeső asztalnál. Egy kislány,
aki határtalan örömében boldogan kacagott, egy férfi,
meglepően elérzékenyült ábrázattal, és egy szőke nő,
fehér blúzban, arcán angyali mosollyal. A nő és a férfi
a  kislány  kezét  fogták,  két  oldalról,  és  épp  együtt
fújtak  el  nyolc  gyertyát  egy  málnás  csokoládétorta
tetején. 



ÉLETRAJZOK:



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. A ma írt verseim elsősorban líraiak. 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.  2016
tavaszától  próbálkozom  versírással.  Több  antológiába
beválogatták  az  alkotásaimat.  Több  irodalmi  oldalon
szerepelek. Az írás napjaim részévé vált.



Csapucha Rudolf  (1958) – Abda

1958-ban születtem Tatabányán, bányász család tagjaként.
1980-ban  nősültem,  feleségemmel  azóta  is
kiegyensúlyozott,  boldog  házasságban  élek.  Két  lányom
van, akik már asszonyok, és négy drága csicsergő unokám.
Jelenleg  a  Győri  Nemzeti  Színháznál  dolgozom  mint
segédmunkás.  Az  írással  hobbi  szinten  foglalkozom
(elsősorban  versek).  Önálló  megjelent  alkotásom  még
nincsen.



Vönöczkiné Gmeindl Margit  (1952) – Győr 

Gönyűn 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-on. Itt zenei aláfestéssel egy békéscsabai
színész Mészáros Mihály  mondja el verseim. Második verses
könyvem  2016-ban  lett  kiadva  Gyémántkönnyek  címmel.
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).  Csendem  (2016)  E-book  kötetek:
Szívtárs (2015), Ihletések (2016) Itt vagyok (2016) melyek
a MEK (Magyar Elektronikus Könyvtár) veboldalán olvasható
és ingyenesen letölthető.



Kerecsényi Éva (1964) - Győr 

Körmenden születtem. Szombathelyi és pécsi tanulmányaim
után a sors  szerencsésebb kezének köszönhetően Győrbe
vezetett  az  utam.  Boldognak  érzem  magam,  hisz  a
munkáim egyben a hobbijaim is. Olasz magántanárként és
asztrológusként tevékenykedem, szellemi éhségemet pedig
többek  között  az  irodalommal,  a  költészettel  igyekszem
csillapítani. Jó kedvemben, rossz kedvemben, vidámabb és
szomorúbb  pillanataimban  csusszannak  ki  belőlem
rímpróbálkozásaim.  Verseim  megjelennek  a  Poet.hu,
Verseskönyv, Holnap Magazin, Tiszta sor internetes irodalmi
közösségek oldalain. 
Két magánkiadású könyvvel büszkélkedem. 2015-ben jelent
meg Lélekkeringő címmel első könyvem, 2016-ban pedig 
Felhőtánc című kötetem.



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!



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.



Csiszár Antal (1952) – Győr
 
Történelem-  orosz  szakos  középiskolai  tanár  vagyok.  20
éven  keresztül  általános  iskolai  és  középiskolai  tanárként
dolgoztam. Az utóbbi két évben nagyon sok előadásról írtam
cikket a Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér
honlapjára  riportokat  készítettem,  egyéb  rendezvényeket
népszerűsítettem.
Saját alkotással most próbálkozom először, a prózák írásába
kezdve, itt publikálok először. 



Vámosi Dániel (1998) – Győr

Győri  gimnazista  vagyok.  Idén érettségiztem,  orvosi
egyetemre készülök. Másfél éve kezdtem újra írni, ezt
megelőzően  körülbelül  hat  és  tizenkét  éves  korom
között  írtam  verseket,  elsősorban  alkalomra,
rendszertelenül, valamint egy novellát. 
Szabadidőmben szívesen olvasok, illetve filmezek.
Általában  azt  próbálom  leírni  ami  ér  engem,  ami
hatással  van rám. Mostanában az új ihletforrásom a
múltam.



Szmolka Klára (1948) – Győr

Kapuváron  születtem.  Általános  ápolónőnek,  majd
szocitereprutaként  végeztem.  Nyugdíjas  koromig
ezekben a szakmákban dolgoztam. Gyermekkorom óta
írok  verseket,  illetve  azóta  rajzolok  is.  Két
verseskötetem magánkiadásban jelent meg. Valamint
a rajzaimból önálló kiállítás is volt 2015-ben. Ez a két
művészeti ág tölti ki a szabadidőmet.



Balassa Péter (1977) – Győr

Pápán  születtem.  Gyerekkoromban  örök  barátságot
kötöttem a hegy-völgyes, erdős-mezős bakonyi tájjal.
A  Pápai  Református  Kollégium  Gimnáziuma  adott
útravalót az életre. Majd szociálpedagógiát végeztem,
mert  nagyon  is  emberi  kérdések  foglalkoztattak,  és
Győr lett a városom, ahol több kérdésemre választ is
kaptam  az  utóbbi  11  évben.  2013-ban,  szerzői
kiadásban  jelent  meg  „A  kút”  című  dráma,  amit  -
remélhetőleg  hamarosan  –  újabb  írásaim  követnek
majd.
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