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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 is három témát jelentetünk
meg: 

Minden madár az égen
Égi kő
Kardok harca

Kellemes időtöltést kívánunk
minden olvasónknak!
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MINDEN MADÁR AZ ÉGEN



Kerecsényi Éva

Átirat

Porlepte úton baktat a magány,
ormótlan orra a földig leér,
szakadt ruháját a szél cibálja,
de szívében szendereg a remény.

Az élet sokszor megráncigálta,
galacsinná gyúrta az álmait,
kígyó sziszegte, nem érsz te semmit,
de letörni nem tudta szárnyait.

Szíve szabad volt, felért az égig,
a felhőknek sírta el bánatát,
sors ujja némán csendre intette,
hogy meghallja lelkének sóhaját.

Angyali arcú madarak jöttek,
keringtek, köröztek feje felett,
vállára repülve súgták-búgták,
a te időd végre elérkezett.

Virágos réten lépdel a magány,
orra már nem lóg, néz az ég felé,
rongyos ruháját újra cserélte,
átírta nevét s röpke életét.



Tarsoly Beke Tamás

Elmúlás

Elrepült az ifjúságom, 
elmúltak az évek,
mostanában eszembe jut
egy szomorú ének…

Naphosszat ezt dúdolgatom,
értetlenül nézel…
„Nem tudom, az életemet
hol rontottam én el…”

Minden madár fenn az égen
velem dúdolgatja,
velem együtt, könnyek között
az elmúlást siratja…



Ötvös Németh Edit

Sírdogál a hegedű

Csillagléptű félhomályban sírdogál a vén cigány,
hegedűnek húrjai közt dalra kél egy csalogány.
Húzzad cigány, te vén cigány, életemnek bánatát,
játszd el újra, játszd el megint örömömnek dallamát.
Éljem újra, éljem én meg fénysugarát napomnak,
ne legyen kesernyés íze boromtól a torkomnak.
Éves öröm, napi jókedv nekem kevéske jutott,
ettől borús a félhomály, míg síromba fordulok.

Csipcsirip

Csiripel a jó idő,
fagy immár csak ágyelő,
kit érdekel már a tél,
itt a tavasz, jaj de szép,
huncut hangú madarak
trilláznak a fák alatt,
illatfelhő, orgia,
párzási rapszódia.



Csapucha Rudolf

Varjak

- Részlet az Érdekes történetekből -

Két  tizenhárom  körüli  fiú  szaladt  kifelé  a  faluból  a
poros  úton.  Kicsit  távolabb,  az  utolsó  háznál  egy
idősebb férfi bottal a kezében, hatalmasakat lendítve a
levegőben integetett utánuk, és közben úgy ordított,
ahogy kifért a torkán.
-  Ha még egyszer  meglátlak  titeket  – nagy levegőt
vett, majd folytatta – eltöröm a derekatokat.
A hosszú botot még mindig a levegőben lengette. A
fiúk  arca  és  meztelen  felső  testük  a  rájuk  száradt
portól – ami izzadsággal keveredett – úgy nézett ki,
mint  a  harc  előtt  felkészített,  mindenre  elszánt
indiánoké. 
- Lassíthatsz, Dani – szólalt meg lihegve a szőke – már
nem tud utolérni minket.
- Jól van, Tomi – válaszolt a barna hajú és a futást
gyors lépésekre váltotta.
- No, aztán most mit csinálunk?
-  Még  azt  én  sem  tudom  –  néztek  egymásra
csodálkozó tekintettel.
-  Kis  kenyerünk  és  egy  doboz  gyufánk  még  van  –
mutatta meg Tomi a kincseket.
- Hát ez nem sok – válaszolt Dani egykedvűen.
-  Én  már  éhes  vagyok,  és  mindjárt  besötétedik  –
nézett barátjára szomorú arccal Tomi.
- Oda nézz! - Dani felmutatott az égre.



Varjak  nagy  számú  csapata  körözött  a  levegőben.
Távol voltak még ugyan, de a károgásukat már tisztán
hallották.
- Étel az már lehet, hogy lesz. Csak követni kell őket.
Majd megmutatják nekünk, hogy mit tudunk megsütni
– bizakodva mondta a szavakat Dani, és közben egyre
közelebb értek a varjakhoz.
Már  fölöttük  voltak,  a  két  fiú  pedig  a  tisztást
pásztázta, hogy a dög vagy a sérült állat merre lehet a
területen.
- Ott van! – az erdősáv előtt látott meg a szőke fiú egy
földön fekvő állatot, de ebből a távolságból még nem
tudták  eldönteni,  pontosan  milyen  élőlényről  is  van
szó. 
Gyorsítottak lépteiken, így pár pillanat alatt odaértek.
A földön egy nyúl  feküdt  élettelenül.  A varjak kicsit
lejjebb  ereszkedtek.  A  szőke  fiú  kivette  zsebéből  a
bicskáját,  kikattintotta,  majd  gyakorlott  mozdulattal
bontani  kezdte  a  tapsifülest.  Barátja  beszaladt  az
erdőbe és már tördelte az ágakat, a gyújtósnak és a
nyársnak valót. 
Kis  idő  elteltével  már  mind  a  ketten  jóízűen
lakmároztak. 
- Úgy emlékszem Dani, hogy itt az erdőben úgy 100
méterre van egy kis patak. Ott majd tudunk egy kicsit
inni is.
- Helyes! Akkor hajrá – válaszolt a barna hajú fiú.
Idő  közben  besötétedett.  Derekukra  kötött
pulóverjüket felvették és elindultak szomjukat oltani. A
varjak csak erre vártak. Kicsit még köröztek, majd a
tíz-tizenöt főből álló csapat hirtelen lecsapott. Hegyes
csőrüket  a  félredobott  nyers  húsba  vágták.  Tépték,
szaggatták  a  nyúlra  már  nem  emlékeztető  állatot.



Nagy  zajjal,  keresztül  ugrálva  egymáson  –  néha
belevágva  a  másikba  –  kapkodták  fel  a  véres  kis
darabokat.  A  mező  szélén  megjelent  egy  róka.
Beleszippantva a levegőbe gyorsította sunyi  lépteit, és
hamar  odaért  a  varjakhoz.  Néhány  ugrással  a
levegőbe  kergette  az  összes  lakmározó,  fekete
madarat, majd komótosan falatozni kezdett.



Jakab Ibolya Shanti

Égi GPS

Mondd meg, hogy tud minden madár
újra hazaszállni?
Fészkéhez vagy fiókához
rendre visszatalálni?
Mi viszi úgy előre 
azt a csöppnyi testet,
hogy végtelen határon át 
még csak nem is reszket?

Hol a haza és a fészek 
ami hazavárja,
hol az ember szülőföldjén, 
ki szívébe zárja?
Daru, kakukk, gólya, 
fecske és a nádiposzáta,
valamennyi madarat, 
ki ősszel útnak indul,
szívem hazavárja!



Halász István

Tavasz, szerelem…

Tűzzel, s ékesen vajh' mi is szólna,
szerelemről mi vallhatna szebben,
mint fenséges dísze minden kertnek,
egy bársony szirmú, bíborszín rózsa?

Vagy a kismadár fenn a kék égen.
Édes trilláját más úgysem érti,
csak kinek szívét oly hév emészti,
melynek parázsán naponta ég el.

S tudja, egy napon való lesz álma,
melynek lázában éjente senyved.
S megtalálja az egyetlen egyet,
miként párra lel minden madárka.



Dittrich Panka

Halvány eső

Isten áldja balsorsom,
verheti a koporsóm.
Fentről az ég vigyorog,
mélyre ránt és vicsorog.
 
Markában a végtelen, 
esőcseppje szemtelen,
angyalszárnya kicsiben,
kifacsarja a szívem.

Öle vihar sötétje,
lelkem bújik beléje.
Lázad lényem, tusája:
szűz-fehér lesz ruhája.

Minden madár az égen,
dallal köszönt serényen.
Jó az élet, nem kétlem.
Napsugár a reményem.



Zsubrits Zsolt

Tavasztánc

Lenge virág a réten,
kíséri könnyed léptem,
minden madár az égen
vígan dalolja éltem.

Örömtáncol az erdő,
fényt szórják koronái,
nekünk susog a szellő,
integetnek vágyai.

Simogató színorgia,
virágzó fák illata,
tarka tavasz kacaja,
szoknyás kislány mosolya.



Krajtsovits Katalin

Tétován

Olykor úgy érzem…
elhagynak már a szavak…
nem tudok írni…

hagynom kell… mondom,
s hallgatózok befele,
mit mond a szívem…

néha riadtan,
szaporán ver indulót…
mégis maradok…

várom az időt,
még ha lassan múlik is…
eljön a Tavasz…

Tavasz… te ravasz
minden madár az égen
csak neked fütyül…



ÉGI KŐ



Csapucha Rudolf

A biztonságos út

Mikor az aluljárón ment át, a gyalogút több helyen
már sérült volt. Csakúgy, mint a mellette haladó
két sávos út. A kisebb-nagyobb kátyúk nem kis
bosszúságot okoztak az áthaladó járműveknek. Jó
kedve  volt,  hiszen  főnöke  fizetésemelést
emlegetett,  de  hasonló  örömet  okozott  neki  a
másnapi születésnapi buli gondolata. Izgatottan –
akárcsak kisgyermek korában – várta már, hogy
vajon mivel  lepik  meg őt  szerettei.  Kis  táskáját
lóbálva  ugrálta  át  a  járda  repedéseit.  Jókedvét
kissé  fátyolozta  az  úton  haladó  autók  zaja,
dübörgése. Az aluljáró felül és két oldalról átölelő
betontömege  bezártság  érzetet,  tehetetlenséget
árasztott, csak az járt a fejében, hogy „mi van, ha
ez épp most szakad le, attól a több tonna vonat
szörnyetegtől,  ami  most  dübörög  el  felette?”  A
gondolatok tovább morzsolták agyát. „Igen. Akkor
itt több száz halott, sebesült, talán az élete végéig
béna ember lesz.” Szaporázni kezdte lépteit, mert
már  kimondottan  idegesíteni  kezdték  az  autók
zajai,  torkában  érezte  a  büdös,  semmihez  sem
hasonlítható gázokat, amiket a kipufogók okádtak
ki magukból. „Ki, csak ki innen, minél előbb. Ki a
szabadba, a friss levegőre, ahol a zaj is tompábbá
válik.”  Nagy  igyekezettel  haladt  az  alagút  vége



felé.  Ebben a pillanatban megbotlott  egy kisebb
kátyúban.  Feje  előre  nyaklott  és  alig  sikerült
megtalálnia az egyensúlyát. 
Másodpercekkel  később  az  úton  egy  teherautó
kerekei  az  egyik  kátyú  széléből  egy  kisebb
törmeléket hánytak ki a járda felé. A nagy zajtól,
az éles, sivító hangot nem is lehetett meghallani.
Azt  viszont  annál  inkább,  mikor  a  törmelék  a
betonfalba csapódott, majd néhány pillanat alatt a
fiatalember  lába  elé  pattant.  Döbbenten,
lecövekelt lábakkal, kikerekedett szemekkel nézte
az  előtte  heverő  követ.  Először  fel  sem  fogta,
hogy  valójában  mi  történt.  A  következő
másodpercben egy újabb becsapódás követte az
előzőt. 
Izzadtan,  idegesen,  remegve  ült  fel  az  ágyon.
Felesége  már  fent  volt,  de  úgy  gondolta  kicsit
még  fekszik,  mielőtt  nekivág  a  napnak.
Csodálkozva nézett férjére. 
- Rosszat álmodtam – mondta akadozó hangon –
Az  aluljárónak  soha  többet  nem  jövök  haza  –
folytatta  tovább,  s  közben  felesége  továbbra  is
csodálkozó tekintettel meredt rá.
Másnap,  mikor  a  fiatalember  ment  hazafelé,
valóban elkerülte  a  veszélyesnek vélt  útvonalat.
„Lehet,  hogy  erre  kerülök,  de  legalább
biztonságos” - nyugtatta magát.
Egy felújítás alatt álló épület előtt sétált a járdán.
Azt azonban nem vette észre, hogy egy fél tégla a
cserépen lefelé zötyögve elindult a járda irányába,
ahol ő éppen, táskáját lóbálva gyalogolt. 



Tarsoly Beke Tamás

Nem adom fel!

A sors sok nehéz követ 
rám görgetett
ujjam bedagadt
a kőrengeteg alatt
és büszkén viselem
ha nincs is hitelem
mert hiszek magamban
a legelszántabban
és ha erőm nem is lesz
de a hitemből
várat építek én még 
ezekből a kövekből.



Rozán Eszter

Égi kő

Égi kő 
egyre csak nő
a vágy,
a remény, hogy
lesz elég út,
lesz elég hely,
hol elférsz, 
hol nem őröl kétely,
nem pusztít métely,
hol önmagad lehetsz.

Égi kő
egyre csak nő
a vágy,
a remény, hogy
lesz elég víz,
lesz elég bor,
hogy ihatsz,
ha szomjazik lelked, 
ha kitikkadt tested, 
mikor szükséget szenvedsz.



Égi kő
egyre csak nő
a vágy, 
a remény, hogy
lesz elég nap,
lesz elég fény,
dalra fakadsz,
nem szorít rettegés, 
szeretnek, és te is szeretsz.

Égi kő
egyre csak nő
a vágy,
a remény, hogy
lesz holnap, 
lesz jövő,
múltból életre kelő,
hogy lesz tavaszi virág,
virul minden faág,
s ha akarsz, elmehetsz.



Rozán Eszter

Enyém lett

Messziről dobod felém,
elkapom, de nem adom,
tenyerembe zárom, 
mert kincsem ez nekem,
mit fázós reggelen
kézbe foghatok, 
ha rád gondolok.

Földivé lett égi kő,
hosszú útja véget ért,
többé már nem vándorol, 
megpihen a kedvemért.
Enyém már örökre,
az út mögötte
véget ért.



Zsubrits Zsolt

Téglák

Próbáltam félőn 
hosszú tekergő termeken,
nem múlt el a zaj, tegnapi
szögei téglák szívemben,
nehezékként éket vernek
hangyabolynyi embersereg,
táncuk mezítlábas ihletek,
hangjuk porzik, ízük serceg,
mint egy film, csak pereg, pereg,
a munkás ma nem dolgozik,
bilincsnek áll a sósperec,
égi kő a nap s alszik.



Krajtsovits Katalin

Égi kő 

Lepottyant fentről 
Mi volt vajon...meteor? 
Kéken világít.... 

Kezembe fogva 
Szinte lüktetést érzek... 
Üzen a távol... 

Szívdobbanással 
Jelzi: veled vagyok 
Nem vagy egyedül...



Kerecsényi Éva

Barátságos mérkőzés

Ringatózó csendem átvisz egy határon,
öngólt rúg az elme, s fejre áll világom,
két kézzel kaparok kútnak legmélyére,
onnan kacsint vissza a mindenség fénye.

Keresem önmagam, benne téged látlak,
tükröt tart a lelkem, tudom, megtalállak,
mocorog egy érzés, leng lélek hintáján,
repülnék magasra önfeledten, kábán.

Félelem fátyla ha lehullna szívemről,
nagy kanállal ennék sorsnak tenyeréből,
már most is pislákol gyertya gyenge lángja,
belekapna szellő, megvadulna tánca.

Érzem az erejét elejtett szavaknak,
szurkolhatnak értünk az égi hatalmak,
világok borulnak, hegyek megmozdulnak,
szívünkről a kövek lassan legurulnak.



Ötvös Németh Edit

Égi háború

Halk a reggel pihen a hang,
csendes, tiszta lélekharang,
apró zajok, pillanatkép,
megszokások, lágy kenyérbél.

Lassan kúszik, tekeregve,
kés hegyén ébred a penge,
finoman fúr, apró, szakadt,
torkon akadó kis falat.

Látomás jön vonakodva,
parancs parancsokat hozva,
hangos lesz az idő délre,
mennykő dörren rá az égben.



Dittrich Panka

Tömören

égi kő a mennykő
nekem az sosem kő
vihartól a szív robban
hát ölelj szorosabban
 
napsugara megjön
jó kedvem is eljön
Te szeressél még jobban
mert az idő az porlad



Halász István

Kék gyémánt
 

Szemednek kékje azúrszín tenger,
hullámán én kicsiny csónak vagyok.
Amidőn gyémántként reám ragyog,
nem vágyom mást, mint elvészni benne.

Szépsége mása fenn az egeknek,
jéghideg ékkő, szent, örök varázs,
legmélyén mégis ott lobog a láng,
mely engem egykoron rabul ejtett.



Vönöczkiné Gmeindl Margit

Vallomás

Felhők szálltak magas égen,
szivárványt láttam szemében,
hét szín fény volt, mit rám vetett,
amikor ő rám nevetett.
Piros pipacs tarka réten
nyoszolyát terített nékem,
margaréta volt koszorú,
nem is voltam én szomorú.
Szívem neki megnyitottam,
ruháimat is ledobtam,
búzavirág szirma rejtett,
ingem mégis pecsétes lett.
Napok teltek, hetek múltak,
szélvihar jött, a fák zúgtak,
a madarak nem daloltak,
mert az égből kövek hulltak.
Vihar tépázta a fákat,
dühöd szórta rám a vádat,
pedig csak te vágytál másra,
egy szebb, fiatalabb társra.
Ez zúzta szét szerelmünket,
már nem nézted gyermekünket,
jégeső volt, fagyos tél lett,
már nem tudtam, hogy ki vétett.
Most nem hiszek szivárványban,
lelkem ott van a márványban,
oly kemény lett és oly hideg,
elvesztettem minden hitet.



Jakab Ibolya Shanti

Égi kövek

Csodálattal ámulok a terheidet nézve,
mit Atyádtól kaptál e rövid földi létre,
s amikor elárultak, Te ott is kitartottál,
gyarló emberekért áldozatot hoztál.

Feláldoztad magad, hogy bocsánatot nyerjünk,
hogy általad mi is új életre keljünk,
a kereszten hagyva a földi terheket,
ennél nagyobb áldozatot értünk más nem tehet.

Feltámadásoddal megláttattad velünk,
hogy nem hiábavaló hitünk és életünk.
Vezess minket, mert szeretetre éhezünk,
mint anyja a gyermekének, fogjad a kezünk.



KARDOK HARCA



Rozán Eszter

Szabadság

Csörren a lánc,
a rabság hangja ez,
végtelen tánc,
 rég elakadt lemez.

Nem kell a zene,
csak forogsz körbe- körbe,
eltűnt a mese,
már nem látsz tükörbe. 

Pattan a zár,
az ajtó megnyikordul,
őrződ már vár,
zordon feléd fordul. 

Fényvillanás,
ez a szabadság mámora,
nem látomás,
lesz itt még kardok vihara.



Csapucha Rudolf

Hazaárulás

-  Most  meg  kell,  hogy  öljelek  –  szólt  a  10  év
körüli szőke fiú, és szúrós szemekkel nézett rá a
vele  szemben  álló,  hasonló  korú,  remegő  fiúra,
majd így folytatta: - A hazaárulásért halál jár! -
ezeket  a  szavakat  már  hangosabban,  tagoltan
mondta, és büszkén körülnézett.
Összeszorította  fogait.  A  kezében  lévő  fakardot
felemelte, és a másik srác meztelen felső testéhez
nyomta  tű  hegyét.  A  körülöttük  álló  vagy  egy
tucatnyi kislegény helyeslően bólogatott. Ebben a
pillanatban egy magasabb, nagyobb fiú lökdöste
félre  az  előtte  állókat.  Megfogta  a  kardot  és
határozottan megszólalt:
- Miért bántjátok azt a kis embert?
-  A  bűne:  hazaárulás  –  válaszolt  kicsit
megszeppenve a szőke fiú.
- Az más. Ha biztos vagy ebben, akkor tedd, amit
tenned kell.
-  Teljesen  biztos  vagyok  benne,  és  ők  is  itt
mindnyájan  –  járatta  körbe  tekintetét  a
többieken. Hátrébb húzta a kardját, és már szúrni
készült,  mikor egy kesztyűs kéz megmarkolta a
karját.



És akkor a nézőtérről megszólalt egy mély, öblös
hang. A színpadon az összes fej felé nézett.
- Nem jó, ez így nem jó, gyerekek. A hazaáruló
rettegjen.  Rázza  őt  a  félelem.  A  vádlója  pedig
határozott és harsány legyen. Éreznie kell annak a
mocsoknak,  hogy  elárulta  a  hazáját.  A  kardos
emberke,  igen,  te  ott,  te  pedig  éreztesd  vele,
hogy itt és most vége az életének. Így kérem a
jelenetet.
A  nézőtéren  felkapcsolódtak  a  lámpák.  Nappali
világosság árasztotta el azt a pár embert, akik ott
ültek.  Az  összes  kijáratot  szemüveges,  frissen
vasalt,  fekete  ruhás  emberek  állták  el.  Egyikük
kivált, oda sétált a rendezőhöz. Lehajolt hozzá és
a fülébe súgta:
- Hazaárulásért letartóztatom!



Tarsoly Beke Tamás 

Kardok vihara

Halált hozó bűzben,
véráztatta mezőkön
lépdelt Daenerys,
a sárkányok királynője.

Feltámadtak a holtak,
az élőkkel harcoltak.
Értelme nem volt hadjáratuknak.
A világot akarták maguknak.

Emberek és sárkányok,
harcok véres zűrzavara,
a Hét királyságban kirobbant
a kardok csillapíthatatlan vihara.



Krajtsovits Katalin

Kard ki kard!

Elindultam fokosommal
hosszú vándorútra…
Sűrű erdő közepében
páran rám rontottak…

Fokosommal vagdalóztam,
karddá vált az nyomban, 
úgy védtem kis életem,
addig amíg bírtam…

A kardok vihara csendet teremtett…
Körülnéztem: bandita már egy sem,
Fokosomat vállra vettem,
hegyen völgyön meneteltem,
míg hozzád nem értem.



Kerecsényi Éva

Gyógyulás

Fekélyes foltok a tegnap arcán,
szavak szurkálta, vérző, nyílt sebek,
forog a kerék az idő malmán,
halványodnak lassan a csúf hegek.

Itt cseng fülemben sok sértő mondat,
mi miszlikre szaggatta lelkemet,
beleborzongok a fájdalomba,
de nem űz már csúfot a félelem.

Kardélre hányt évek elköszöntek,
szó nélkül elloptak sok szép napot,
legyilkolt álmaim felhörögtek,
de hagytak maguk után írmagot.

Feloldozást ad a megbocsájtás,
harag talaján fű sosem terem,
jókedv landol a leszállópályán,
hogy megédesítse az életem.



Ötvös Németh Edit

Harc

Üres napok, üres beszéd,
szél szárnyán fut, az is kevés,
hörgő tenor tegnapoknak
erejük nincs, haldokolnak.

Összecsapás reménytelen,
sors ásta meg farkasverem,
kardok éle gyűrött acél,
kontár kezében kapanyél.

Erőlködnek csókot hintve,
hazug hangok vászoningbe
burkolódzó hitvány hite,
kapaszkodnak egy Istenbe.



Ötvös Németh Edit

Pengeélen

Locsogás a hajnal hídja,
semmit érő üres beszéd,
hallgathatja aki bírja,
elviselni nagyon nehéz.

Szörnyek között félálomban,
hegedűszóval kísért bűn,
kaparászás hűs alomban,
csillagfény csordul a szérűn.

Mikor hasad ketté a lét,
toprongy kabátba fulladt szó,
kardok túrják szét a ganét,
bukéja mindent átható.



Dittrich Panka

Kard a karddal

mindegyik kard fényes
veszíteni kényes
porba hulló fejjel
békéd visszanyerjed
 
örök harc az élet
minden perce éles
az egyiknek édes
másiknak veszélyes
 
kard a karddal küzdjél
semmit el ne tűrjél
szív az ésszel harcolj
lelkedbe ne karcolj



Halász István

Atilla és Aetius 

Nagy Aetius, te büszke nemes,
tudom, miért mutattad meg Rómát.
Szemedben az, ki nem visel tógát,
megvetett barbár, vad és nemtelen.

Jóbarát vagy, de fegyvertárs inkább,
közös érdek, mely szült szövetséget,
s ámbár nincs okom kenyértörésre,
az ily paktumok hosszan nem bírják.
 
Aképpen véled, hódolnom kéne
ennyi pompának és hatalomnak.
Ám nézz egyenlőnek magatokkal
engem és szilaj sztyeppei népem.

És halld, mit szólanak az istenek!
Magam valék Hadúrnak ostora -
valóban barbár, de nem ostoba.
S örökkévaló dolgok nincsenek.



ÉLETRAJZOK:



Csapucha Rudolf  (1958) –  Kunsziget

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, 10 éves koromban Jókai Mór és nagybátyám
alkotásai hatására ragadtam magam is tollat. Kamaszkoromban egy
hosszabb  szünet  következett,  az  igazán  termékeny  időszak  akkor
köszöntött be az életembe, amikor a teátrumhoz kerültem. Nagyon
inspirált  ez  a  kulturális  közeg,  fogalmazzunk  úgy,  hogy a  múzsa
néhány évvel ezelőtt újra kopogtatott az ajtón. 



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  képezi.  Szeretek
alkotni,  adni  valamit  magamból  másoknak.  Kedvtelésből  e-book
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), Ellen-tétek (2017). 

E-book kötetek: Szívtárs (2015), Ihletések (2016), Itt vagyok (2016),
melyek  a  MEK  (Magyar  Elektronikus  Könyvtár)  weboldalán
olvashatók és ingyenesen letölthetők. 



Halász István (1970) – Tápszentmiklós

1970.  június  12-én  születtem  az  Ikrek  jegyének  harmadik
dekádjában.  Gyermekkoromtól  szenvedélyem  az  olvasás  és  a
gondolatok írásos megjelenítése. Huszonévesen vetettem papírra első
versemet, majd közel negyedszázados csend következett.  2013-ban
egyfajta belső katarzis adott ismét tollat a kezembe. Eleinte prózákat
írtam,  majd  fokozatosan  nyergeltem  át  a  versekre.  A kezdetben
hobbinak  számító  írás  mostanra  elválaszthatatlan  része  lett  az
életemnek.



Jakab Ibolya Shanti (1955) – Győr

Jakab Ibolya Shanti vagyok, 2 gyermek édesanyja és 4 unoka boldog
nagymamája.  Vámszakértőként  és  banki  tanácsadóként
dolgoztam, 2014. óta nyugdíjas vagyok. 2016. decemberében
írtam,  40  év  után  az  első  verset  Bendegúz  unokám
születésnapjára, ami annyira
jól sikerült, hogy a családom biztatására publikáltam. Azóta is
jelennek  meg  verseim  a  poet  .  hu  oldalon,  ahol  amatőr  és
közismertebb  költők  írásai  olvashatók.  Mindig  szerettem  a
verseket.  Asztrológus  és  lélekgyógyászként,  többnyire  olyan
témákról  írok,  ami  az  emberek  lelkét  foglalkoztatja,
megbetegíti,  illetve  az  eddigi  tapasztalataimat  fogalmazom
meg.  Mellette  a  győri  Liszt  Ferenc  Kórus  tagja  vagyok.
Minden alkalommal feltölti a lelkem, amikor énekelhetek.
Nagyon  szeretek  utazni.  Mindenre  nyitott  vagyok,  ami
boldoggá teszi a lelkem.



Kerecsényi Éva (1964) - Győr 

Körmenden születtem. Szombathelyi és pécsi tanulmányaim után a
sors szerencsésebb kezének köszönhetően Győrbe vezetett az utam.
Olasz magántanárként  és asztrológusként  tevékenykedem,  szellemi
éhségemet többek között az irodalommal, a költészettel igyekszem
csillapítani.  Jó  kedvemben,  rossz  kedvemben,  vidámabb  és
szomorúbb  pillanataimban  születnek  rímpróbálkozásaim.  Verseim
megjelennek  a  Poet.hu,  Verseskönyv,  Holnap  Magazin,  Litera-
Túra internetes irodalmi közösségek oldalán.  Három magánkiadású
könyvvel büszkélkedem. 2015-ben jelent meg Lélekkeringő címmel
első könyvem, 2016-ban a Felhőtánc, 2017-ben pedig a Lélekfutam
c. verses 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!



Ötvös Németh Edit (1966) – Győr / Díszletfestő /

Születtem  Győrben.  Versírással  2015  óta  foglalkozom.  Számos
irodalmi oldalon szerepelek, több antológiába beválogatást nyertem.
Büszkeséggel  tölt  el,  hogy alapító  tagja  lehettem az  Író  Alkotók
klubjának. 



Tarsoly Beke Tamás (1963) – Győr
55 éves nyugdíjas vagyok. Soproninak és győrinek is vallom
magam egyaránt. Gimnazista korom óta írok verseket. 
2005-ben megjelent az  első verseskötetem.
Az a megtiszteltetés ért,  hogy 2015-ben Perihelion címmel a
veszprémi  Elekes  Pictures  rövidfilmet  készített  a  verseim
nyomán.  Több antológiában,  újságban,  hangos Cd-n jelentek
már meg írásaim.
2018 tavaszán jön ki a  nyomdából az első mesekönyvem és
karácsonyra a 2. verseskötetem.
Jelmondatom: A tollam a pszichológusom! 



Vönöczkiné Gmeindl Margit  (1952) – Győr 

Győrben születtem, de gyermekéveimet Gönyűn töltöttem.  Mindig
szerettem  a  verseket,  az  irodalmat.  Versírással  mégis  csak  egy
szomorú  esemény  késztetett.  Ki  kellett  írni  magamból  a
fájdalmaimat,  vágyaimat  és  mindent,  amit  éreztem.  Ismerőseim
unszolására  pár  versem  beküldtem  a  Kisalföld  című  lapba.
Meglepetésemre ezeket közölték. Ez további írásra ösztönzött. Azóta
különböző antológiákban jelentek meg verseim, újabban novelláim.
2013-ban és 2016-ban magánkiadásban megjelent az „Életmorzsák”
és a „Gyémántkönnyek” című verses könyvem. Két CD-m is van a
You  Tube-n.  Itt  zenei  aláfestéssel  Mészáros  Mihály  színművész
mondja  el  verseimet.  Mindig  öröm  számomra,  ha  versemmel
megérintem az olvasó szívét.



Rozán Eszter (1969) – Szombathely

Újságíró,  médiumalapító.  Ötkötetes  író,  10  éve  a  vaskarika.hu
újságírója  főként  kulturális  és  PR-cikkek  köthetők  nevéhez
rendszeresen  publikál  a  Napút  kulturális  folyóiratban  írásai
rendszeresen jelennek meg antológiákban a  Hang-Szín-Pad Stúdió
Kulturális Egyesület alapítója rádiós főszerkesztő (Szóköz Rádió) és
műsorvezető (Berzsenyi és Credo Rádió)



Zsubrits Zsolt (1967) – Győr

Győrben élek és dolgozom. Szakképzési tanácsadó vagyok a Győr-
Moson Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamaránál. 3 nagykorú
gyermekem van. Mindig is érdekeltek az emberek, emberi sorsok, az
emberben működő erők,  lelki  történések,  rezdülések.  Közel  4  éve
kezdtem  el  rendszeresebben  írni,  a  gondolataimat  és  érzéseimet
papírra  vetni. Elsősorban versek, novellák kérezkednek ki belőlem.
Eddig két kötetem jelent meg. FinomSZER (2014 - Prózák, versek),
Álomszárnyon (2017 – Versek)
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