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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: 

Vidámság
Álomlista
Találj csodát!

Kellemes időtöltést kívánunk
minden olvasónknak!
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VIDÁMSÁG



Kerecsényi Éva

Édes élet

Ha keserű az élet, legyél te édes,
finoman érzéki, bájos, nem negédes,
keverjél egy koktélt hűvösebb napokra,
s színezzél szivárványt mára, holnapokra,
hintsd be porcukorral hétfő reggeledet,
hozzon a nap neked jó ízű perceket,
cseppents csokicsodát a keddi napokra,
s legyen bőven okod szerdán egy mosolyra,
ne spóroljál soha az élet sójával,
csütörtök csókoljon mézízűt a szádra,
ízesítsd életed boldog öleléssel,
töltsd fel a pénteket szíved melegével,
szombaton ne félj a semmin is nevetni,
boldog, aki képes önmagán kacagni,
édesítsék élted nyári nyalánkságok,
eperfagyi ízű vasárnapi álmok.



Kerecsényi Éva

Végzet asszonya

Te a férfi, én a nő,
most csak az a bökkenő,
merre jársz és hol maradsz,
kulcs a lábtörlő alatt...

pillám rebben, sminkem ékes,
körmömön lakk tükörfényes,
hajam vasalt, bőröm selymes,
alkatom sem terjedelmes,

két kiló máz elég húzós,
rúzs a számon túl hangsúlyos,
várlak téged, drága párom,
észre ne vedd jó pár ráncom,

rózsát hozzál nagy csokorral,
pezsgőt is vagy két kartonnal,
áhítattal hallgasd szavam,
s dicsérd közben hamvas hajam,

bókokkal se fukarkodjál,
éjjel-nappal udvaroljál,
s hogy ezért mit kapsz cserébe,
lehetnék a szemed fénye...



te a férfi, én a nő,
már csak az a bökkenő,
itt jártál és megláttál,
s rémülten elszaladtál.

Kerecsényi Éva

Zsebdal

Zsebembe duglak, hogy senki se lásson,
menjünk világgá egy szép délutánon,
riszálja magát a nap nagy kevélyen,
felhőkkel flörtöl a végtelen égen.

Sors keze lendül és int, hogy kövessük,
szív szava szólít, hát ne késlekedjünk,
ha felkap a szél, csak lazulj el, s szálljunk,
míg repít az érzés, félre ne álljunk.

Keressünk kincset a parti homokban,
ölelj magadhoz a hűvös habokban,
tarts karjaidban, a legtöbb, mit kérek,
s tégy a zsebedbe, amíg beleférek.



Kerecsényi Éva

Kedv(es) vers

Felébredt a kedvem, szemét dörzsölgeti,
álmosan, kócosan a plafont kémleli,
nagyokat nyújtózik, kicsit tétovázik,
legjobb, hogyha rögvest jól belakomázik.

Kávéját kortyolja kevés tejjel, mézzel,
ablakon kibámul nem sok szenvedéllyel,
hűvös még a reggel, koccan a tél foga,
virágos jókedvnek sehol semmi nyoma.

Gyorsan jár az óra, mintha versenyt futna,
el kéne dönteni, jobbra-e vagy balra,
kedves kedvem mi lesz, maradsz morcos, lusta,
felkérlek egy táncra, lehet szamba, rumba.

Ó, tudom, mit érzel, vársz egy apró jelre,
léleksimogató, kedves üzenetre,
nincs az életnek se sava, se borsa,
kell csipetnyi fűszer, s az, ki adagolja.

Lélek konyhájában érzésből kell főzni,
recept nélkül, lazán, szívből rögtönözni,
saját készítésű fűszerkeverékkel,
mosollyal, jó szóval, meghitt öleléssel.



Dittrich Panka

Ha képre lefestenél

Ha lefestenél, vajon milyen lennék?
A képen fejem felett, kéklene az ég?
Hosszú hajamat fényezné-e napsugár?
Szemem csillogna-e, mint szentjánosbogár?
Arcom vidám-e, kacér vagy mosolygós?
Ajkamon ott lenne-e mézes-mázas csókod?
Elképzelted már a képen milyen is lennék?
Elég lenne rólam egypár kevert festék?
Vagy kevernéd-e harmatos cseppekkel?
Tiszta lélekkel, igaz szerelemmel?
Vajon ruhában lennék vagy netán meztelen?
A valóság lenne vagy csupán képzelet?
Vagy nem lennék más, csak egy szörnyeteg,
Boszorkány, sárkány, vagy tán egy pöfeteg?
Vagy le sem festenél, mert nem érek annyit,
Hogy a vászonra kenj rólam egy fikarcnyit.



Dittrich Panka

Ha buliba megyek...

Ha buliba megyek, szemem kifestem.
Burokba teszem, nehogy kiessen.
De a pasik szeme tőlem kieshet,
Ha tánc közben lesik a ringó fenekem.

Csipkés blúzomat magamra veszem,
Nem számít, ha kicsit kilátszik a mellem.
Jó és csábos lesz ez a dekoltázs,
Irigykedve nézhet minden munkatárs.

Miniszoknyámat jó rövidre húzom,
Hadd domboruljon még jobban a combom.
Csipkés harisnyám takarja lábszőröm,
Akinek nem tetszik, rágja le a körmöm.

Körömcipőt veszek majd a lábamra,
Ne legyek oly kicsi én a nagy marha.
S ha majd nem tudok benne táncolni,
Ó, ti izzó férfiak, lehet min csámcsogni.

A hajamat, azt a keveset, kivasalom.
De a ferde orrom el nem takarhatom.
A csöpp kis számat rúzzsal vastagítom.
A szájszagomat sprayvel eltorzítom.



Ha meghívnak italra, akkor potyázok.
Megiszok én mindent, amit elém raktok.
Sör, vodka, konyak, torkomon lecsúszhat,
A férgek a belemben ettől majd kinyúlnak.

S ha majd egy férfi többet akar tőlem,
Jó nagyot beintek: kapja be a tőgyem!
Igaz, hagyni fogom, hogy haza kísérjen,
De nem fekszek el neki az anyós ülésen.

S ha másnap majd magamhoz térek,
Hogy érezted magad? Kérdezi a férjem.
S akkor majd azt fogom mondani neki,
Máskor is menni kell, tetszik vagy nem tetszik.



Dittrich Panka

Úgy berúgnék én is

Te vagy a mindenem!
Hagyd, hogy vezesselek.
De szemtelenül mégis
Úgy berúgnék én is...

Mindig futok érted!
Benned van reményem!
De szabadon mégis
Úgy berúgnék én is...

Ha másnál vagy éppen,
Úgy is visszatérhetsz!
Hideg fejjel mégis
Úgy berúgnék én is...

Nem engedek másnak!
A testemmel elzárlak! 
Nem kímélve mégis
Úgy berúgnék én is...

Neked élek szenvedéllyel!
Tiszta fejjel és lélekkel!
De könyörtelenül mégis
Úgy berúgnék én is...



S ha kellenek a cselek,
Hogy legyen még esélyem.
Szembeszállva mégis
Úgy berúgnék én is...

Nem állhatok lesben,
De csak téged követlek!
Érző szívvel mégis
Úgy berúgnék én is...

Körülötted forog
Az összes gondolatom!
Kegyetlenül mégis
Úgy berúgnék én is...

S ha elvennének tőlem,
Akkor sem adnám fel!
Utolsó lehelettel mégis
Úgy berúgnék én is...

A kapuba egy nagy gólt
Úgy berúgnék én is!



Dittrich Panka

Állatok éve

Van az úgy, hogy a farok csóválja a kutyát. De
amelyik kutya ugat, az nem harap, ám ha mégis,
akkor ebcsont beforr, és eben gubát cserél. Aztán
lesz eb az ura fakó. Hát itt van a kutya elásva, bár
ebből  sem  lesz  szalonna,  inkább  nyeljük  le  a
békát, vagy várjuk a sült galambot, de ne kössük
az ebet  a karóhoz! Nehogy a kutya megegye a
telet! Igaz, akinek nincs kutyája, maga ugat este,
még hogy a pénz beszél, és a kutya ugat? S ha
szegények  vagyunk,  mint  a  templom  egere,
vigyázzunk,  nehogy  darázsfészekbe  nyúljunk,
mert akkor hallgatni kell, mint a süket disznó a
búzák között. Tudni kell, nem erőszak a disznótor,
nem mondhatjuk,  itt  a  kezem, nem disznóláb.  
Azt mondjuk a gyereknek, tanulj tinó, ökör lesz
belőled,  vén  kecskeként  nyalogatjuk  a  sót,  és
forgolódunk, mint a tojó galamb. Majd úgy élünk,
mint hal a vízben. Igen, a nagy hal megeszi a kis
halat, ettől bűzlik a hal feje, és lehet, hogy ezért
sok  az  eszkimó,  és  kevés  a  fóka.  Míg  más
vergődik, mint a partra vetett hal, mi kóválygunk,
mint  gólyafos  a  levegőben,  mert  nem
melengetünk kígyót a keblünkön, és mert ha ló
nincs, jó a szamár is, mert, akit a kígyó megmart,
az remeg a gyíktól is. Aztán mégis szemtelenek



leszünk, mint a piaci légy, habár most sem ütünk
két  legyet  egy  csapásra,  hiába  akarnánk  nem
tudunk  majd  ágyúval  verébre  lőni,  hiszen  a
hátunkon hordjuk a házunkat, mint a csiga. Hiába
értjük az abc-t, mint a tyúk, mégis buta tyúkok
vagyunk.  Pedig  tudjuk:  a  jóllakott  macska  nem
fog  egeret.  Vagy  mégis?  De  ettől  nem  fogunk
kiabálni,  mint  a  fába  szorult  féreg,  mert  nem
vagyunk báránybőrbe bújt farkasok. Télen is arra
gondolunk, egy fecske nem csinál nyarat, mert a
lónak is négy lába van, mégis megbotlik, és nagy
a feje búsuljon a ló. No, de ne csapjunk a lovak
közé,  hisz  úgyis  azt  a  lovat  ütik,  amelyik  húz,
aztán  átesünk  a  ló  túloldalára.  Betérünk  a
kocsmába,  mert  ökör,  aki  egymagában  iszik,
rákapunk, mint maci a lépes mézre, hazatalálunk,
aztán  bámulunk,  mint  borjú  az  új  kapura.
Asszonyka néha buta, mint a liba. Igaz, ha nincs
otthon a macska, akkor cincognak az egerek, ha
pedig  az  alamuszi  macska  nagyot  ugrik,
legtöbbször talpra esik, és kiugrasztja a nyulat a
bokorból, sőt kígyót, békát kiált rá, de nehogy a
nyúl  vigye  a  vadászpuskát!  De  lehetne
birkatürelme  is,  mert  ugye,  házi  nyúlra  nem
lövünk... Mert a végén a verebek is azt csiripelik:
bagoly mondja verébnek, hogy nagy fejű, ugyanis
utánozás, majom szokás. Ezért örüljünk, mint a
majom a farkának, és inkább hízelegjünk, mint a
macska,  hogy  aztán  madarat  lehessen  velünk
fogatni.  Fontos,  hogy ne igyunk előre  a  medve
bőrére, mert aztán menekülhetünk, mint patkány



a süllyedő hajóról, mert minden bizonytalan, mint
a kutya vacsorája, és késő bánat, eb gondolat.
Idén  is  boldogok  leszünk.  (Mint  a  tejbe  esett
légy?)  Talán  akkor,  ha  nyelünk,  mint  kacsa  a
nokedlit...  Egy biztos: ember embernek farkasa!
Ahogy a latin mondja: homo homini lupus est....
B.U.É.K. 



Tarsoly Beke Tamás

Visegrádi szerelemese

Visegrádon, fenn a hegyen,
kezdődött e szerelem.
Öleltelek, csókoltalak,
megremegtek a várfalak.

Az emberek kifutottak, 
földrengésre gyanakodtak.
Én nevettem és intettem, 
-Ááá…az egészet én tettem!

Öleltelek, csókoltalak,
repülni tanítottalak,
s mint fonott kalács, kéz a kézben,
suhantunk a magas égen…

Az emberek irigykedtek,
rájöttek, hogy lent rekedtek.
A Mennyországig meg sem álltunk,
A jó Istennel povedáltunk…



Tarsoly Beke Tamás

Virágos erotika  +18

Szépséged, mint illatos virágnak,
de rászállnék szirmodra,
ágyat vetnék ott magamnak, 
így vigyáznék álmodra...

Arcod nézném titkos kéjjel,
bibéd lenne párnám...
virágporod egész éjjel
nyalnám....nyalogatnám... 

Lennék a macskád

Lennék a macskád, szőrösen
ágyadban megbújnék, csöndesen
csókodat  tűrné minden porcikám,
lennék a macskád édes Barbikám.

a málna

kis kertemben érik a málna,
pár szemmel ha megdobálna,
szép szemem se sírdogálna,
mosolyognék neki máma,
mosolyognék, mint a málna….



Csiszár Antal

Ki-rándulás

Andrásnak,  a  filozófia  tanárnak  nosztalgiája
támadt ifjúkora túraélményei iránt. A kötelesség
az  íróasztalhoz  szorította  hétköznap,  hiába  az
ünnepnapok is, sok volt a penzum: tanulmányok,
konferenciák és minden, amely a tudományos élet
velejárója. 
Elhatározta,  hogy  a  hétvégét  régi  hobbijának
szenteli.  Kiadós  gyaloglás  a  Bakonyban,  és  a
kilométereket  róva,  a  természet  adta  táj  újra
felfedezése  a  régi  emlékek  felelevenítésével,  és
ismét fittebbnek érzi magát. 
Egyedül  nem,  de  szeretne  a  fiával  kirándulni
menni.  Nehéz  lesz  őt  kirángatni  a  virtuális
világból,  szinte  minden  idejét  az  online
barátoknak és társaknak szenteli.
Az  apa  minden  fortélyát  bevetette,  addig-addig
győzködte,  hogy  mennyi  szépség  várja,  ha  egy
napot a Bakonyi hegyek meghódítására áldoz. Míg
végül a fia rászánta magát. 

Hétvégén  az  asszony  édesanyjához  utazott  a
fővárosba, erre a napra időzítették az utazást. A
meteorológus előjelzése is jó időt jósolt, csapadék
biztosan  nem  lesz.  Összekészítettek  mindent.
Hátizsákba  került  az  élelem,  a  kulacs,  a



fényképezőgép, de még a teniszlabda is. Reggel
érte őket a vis major: esőfüggöny, viharos szél, a
nap sugara még a távolból sem ereszkedett meg.
Hát  ezért  fáradoztunk!  Az időjárás  istene hadat
üzent,  keresztül  húzva  számításainkat!  A
csüggedés  teljesen  eluralkodott  rajtuk.  Az  nem
lehet! A „ház ura” colstokot ragadott, és kezdte
méregetni a szoba kerületét. 
– Hát te, mit csinálsz apám?
– Tudod,  a  Vinye  és  a  Cseszneki  vasútállomás
közti táv öt és fél km. Ha azt elosztom a szoba
kerületével...
– A szoba kerületével? Ugyan miiinek? 
– Annyiszor kerüljük meg a szobát, hogy tervezett
túránkat mégis  teljesítsük! 
– Túránkat? Azt meg hogyan? – a fiú csak ámult-
bámult, de mit volt mit tenni, ment az apja után.
Elindultak.  Persze  az  „erdei  menet”
megpróbáltatásokat  ró  az  emberre,  időnként
meg-megállnak.
– Fiam,  itt  egy  tisztás!  –  hajította  a  szoba
közepére az anyja ócska zöld szőnyegét. – 
Anyád a szekrény mélyére süllyesztette, irritálta a
színe,  és  hogy  bizonyos  anyag  végtermékre
emlékeztet. Mi ne legyünk annyira finnyásak! 

A  „kirándulók”  elővették  elemózsiájukat,  s  úgy
falatoztak,  mintha  szabad  levegőn  lettek  volna.
Hiába,  a  szobát  már legalább ötszázszor  körbe-
sétafikálták. Meg is hozta az étvágyukat. 
– Fiam, milyen az erdő fa nélkül? 



Ezt is  megoldották.  A falakról  lekerültek az oda
függesztett  képek, helyébe a szekrény mélyéből
előkerültek  a  vadonokat  ábrázoló
posztertekercsek:  máris  a  „sűrűben”  voltak,
ráadásul  néhányon  szarvasok  és  vaddisznók  is
„vonultak” a patak partján. 
– Fiam, meg kell örökíteni, hogy itt jártunk! 
A fiú kezdte élvezni a dolgot. Odaállította a falhoz
az  apját,  és  lencsevégre  kapta,  majd  ugyanez
lejátszódott fordítva. 
Bandukoltak tovább a „Bakonyukba”. Kisvártatva
megálltak.
– Szedjünk gombát! – kiáltott az apa. Rögvest a
hűtőszekrény  mélyére  nyúlt,  s  elővette  az  ott
tárolt vargányát. Elszórta a „gyepen”. 
–  Itt  is  egy!  Itt  is  egy!  –  rikoltoztak  felváltva,
kapkodva  egymás  elől  az  olvadó  vargányát.  –
Vigyázz  gyilkosgalóca!  –  viccelődött  az  apa.  A
kisvártatva kiolvadt termény és átnedvesedett. –
A  harmat  füröszti  a  növényeket...  az  is  ilyen.
Haladtak  tovább,  körbe-körbe,  hegyen  és
tisztáson,  patak  partján.  Még  az  időt  sem
érzékelték.  Leültek  pihenni,  nagyokat  húztak  a
kulacsból. 
–  Ideje felkerekedni,  hogy le  ne késsük az esti
vonatot.
Felálltak és szaporábbra vették a tempót.
 

– Ó jaj, csúszik a gyep, csúszik a gyep!
– Nem baj,  fater,  siessünk,  el  ne  menjen  a

vonat! 



Aztán  puff!  Egy  nagy  huppanás.  A  zöld  gyep
fűszálai  keringtek,  szálltak  a  magasban!   A
fényképezőgép  darabokra  hullva,  a  gombák  az
apa feneke alá préselődve. 
– A lábam a lábam! Hívd a mentőket fiam! Jaj a
bokám, a bokám! 

A fiú gyorsan intézkedett, maga vitte be az apját
a  baleseti  osztályra.  Az  orvos  megdorgálta  az
öreget,  hogy  esős  időben  nem  ildomos  a
Bakonyban  kirándulni,  mert  akkor  ilyen  boka-
rándulás lesz a vége. Viszont nem értette, hogy a
Bakonyban  milyen  vonat  után  futhattak  ma,
hiszen a vasutas sztrájk még be sem fejeződött...



Rozán Eszter

Gyilkosság a portásfülkében

Egy szép  júniusi  délután  Gróf  Kicsi  Tóth  István
(nevezzük  röviden  GKTI-nek)  a  híres  Electronic
Doodad Zrt. elnök-vezérigazgatója a munkahelye
felé igyekezett.  Hétágra sütött a nap, tombolt a
kánikula,  GKTI  orráról  patakokban  csorgott  az
izzadtság.  Elhaladt  egy  fagylaltbolt  mellett,  a
pultról  barna,  sárga,  fehér,  rózsaszínű
krémköltemények  hívogatták,  de  ő  elhatározta,
erős lesz, nem enged a csábításnak. Aznap már
legalább 14 gombócnyit befalt, s bár a mondással
ellentétben  úgy  tartotta,  a  jóból  sosem  elég,
mivel semmi esetre sem árthat meg, ami finom;
elhatározta,  a  nap  hátralévő  részében  diétázni
fog. Akaraterejének biztos tudatával hagyta el a
fagylaltozót,  amikor  vaníliaillat  csapta  meg  a
feltámadó  langyos  fuvallatban.  Tekintete  a
hűtőpultra  tévedt.  A  kávéfagylalt  tetején  apró
kávészemek barnálltak, a vanília lágyan omlott el
edényében,  csábító  eperdarabkák  piroslottak  a
rózsaszínű krémcsodán. 
GKTI  keze  majdnem  leszakadt  a  zsúfolásig
telepakolt  óriástölcsértől.  A  puncs  félrebillent  a
fagylalttorony  tetején,  félő  volt,  hogy bármelyik
pillanatban  leesik.  Ezt  megelőzendő  GKTI



hatalmasakat  harapott,  élvezte,  ahogy  a  hideg
végig csúszik a torkán. A test  és lélek számára
egyaránt gyönyört adó édesség nem sokáig bírta
a hőséget, az alja hamar elolvadt, a gróf (akinek
nemcsak  a  neve,  hanem  a  rangja  is  gróf)
elszontyolodva nézte, amint végigfolyik a simára
koptatott kockakövön. 

- Jenő bácsi! - kiáltotta a portásfülkéhez érve. 
Megszokta, hogy a Bizgentyű portása lelkesen elé
siet,  gyakran  már  az  ajtóban  várja,  kíváncsian
fürkészve a táskáját, vajon mit hozott neki. 
-  Jenő  bácsi!  -  mondta  most  már  kicsit
mérgesebben,  mert  nem  szerette,  ha  a  dolgok
nem az általa kedvelt rutin szerint haladnak. 
A  portásfülke  apró  helyiség  volt,  mindössze
néhány  négyzetméter  egy  ággyal,  asztallal,  két
székkel,  és  egy  kisebb  szekrénnyel.  Jenő  bácsi
negyedmagával  osztozott  a  szűk  szobán,  két
kutyával: Morzsival, a palotapincsivel és Pitikével,
a  border  terrierrel,  illetve  egy  cicával,  Cirmivel.
Azon a napon azonban az állatok is  eltűntek. A
málladozó  plafonról  szakadozott  pókhálók
csüngtek  a  mélybe,  egyiken  egy  kaszáspók
egyensúlyozott. A gróf szólni akart hozzá, ám a
rémült  pók gyors  tempóban menekült  visszafelé
vékony  fonalán.  Sóhajtva  tette  az  asztalra
szatyrát, majd leült az egyik székre. Kibontotta a
pilótakekszet, ám a falat nem ment le a torkán, a
köhögési  rohamtól  majdnem  elájult,  amikor
észrevette  az  ágy  alól  kikandikáló  lábat,  mely



kísértetiesen hasonlított a Jenő bácsiéra. 
- Jenő bácsi, térj magadhoz! - pofozta az élettelen
testet, hiába. 
GKTI rettenetesen megrendült. A portás a Doodad
motorja.  Ő  engedi  be  és  ki  a  dolgozókat,  a
vendégek és a prominens személyek is csak rajta
keresztül  léphetnek  be  az  ipari  vállalatok  eme
kiemelt  gyöngyszemébe.  Már  hívni  akarta  a
rendőrséget,  amikor  megszólalt  egy  síron  túli
hang:
- Majd én kinyomozom, ki volt a gyilkos!
Úgy  tűnt,  mintha  Jenő  bácsi  beszélne,  de  ezt
máris  elvetette,  hiszen  ott  feküdt  előtte  holtan,
nyakán fojtogatás  nyomaival.  Talán túl  sok bort
ivott,  vagy  a  fagylalt  árthatott  meg,  mégsem
kellett volna annyit ennie.
-  Jól  hallottad,  én vagyok az,  a Jenő bácsi.  Ne
aggódj, mindent ki fogok nyomozni!
Egyszerre  csak  ott  termett  előtte  Jenő  bácsi
elegáns  öltönyben  (a  valóságban  sosem  viselt
ilyet)  nyomozóként,  ugyanakkor  a  holttest  is
maradt  a  régi  helyén.  A  gróf  azt  hitte,
megbolondult.  Kinyitotta  a  portásfülke  ajtaját,
hogy friss levegőt szívjon. A három állat nyüszítve
rohant a szobába. Pitike a földön fekvő Jenő bácsi
kezét nyalogatta,  Morzsi  ellenségesen morgott a
nyomozó  Jenő  bácsira,  Cirmi  pedig  idegesen
nyávogott a szekrény felé. A nyomozó elővett egy
jegyzetfüzetet, és hivatalos hangon megkérdezte:
- Voltak az ön portásának ellenségei?
- Nem tudok róla ¬- vakarta meg a feje búbját



idegesen a gróf. - Jenő bácsit mindenki szerette.
-  Nem igaz,  én  nem szerettem!  -  hallatszott  a
szekrényből.
A nyomozó feltépte a  szekrényajtót.  Hajléktalan
külsejű,  torzonborz  alak  kuporgott  az  akasztós
rész aljában. Haja csimbókokban hullott a vállára,
ápolatlan  szakállában  minden  bizonnyal
hemzsegtek  a  tetvek,  nem  lehetett  eldönteni,
hogy ruháján a foltok száma vagy a szakadás a
több. De mindezek ellenére ő is Jenő bácsi volt. A
csavargó  Jenő  bácsi.  A  nyomozó  elkapta  a
csavargó  grabancát,  és  kicibálta  rejtekhelyéről.
Cirmi  felpúpozta  a  hátát,  dühödten  fújt  a
csavargóra.
- Te ölted meg? - kaffantotta a nyomozó. 
A csavargó megrázta loboncos szakállát (néhány
tetű Morzsira hullt), majd diadalittasan vallomást
tett. 
-  Igen én! Méghozzá azért,  mert  neki  van szép
otthona - mutatott körbe a lepusztult falon -, van
munkahelye, finom ételeket kap - itt beleharapott
az  egyik  pilótakekszbe  -,  nekem  pedig  éjjel-
nappal  az  utcákat  kell  rónom,  még  télen  sincs
hová lehajtanom a fejem. 
GKTI elkeseredetten roskadt az ágy szélére, kezét
az arcába temetette.
- Mi lesz most velem? - hajtogatta.
-  Nem akarsz  neki  megbocsátani?  -  kérdezte  a
nyomozó,  miközben  szigorú  tekintetét  a
csavargóra szögezte. Sosem kedvelte az ápolatlan
embereket,  de  ezt  a  loboncos  hajat  valamiért



szimpatikusnak találta.
- Elvégre ő is csak te vagy. Vagyis te is csak ő
vagy. Meg, valójában én, azazhogy te, vagyis mi. 
Ebbe  a  mondatba  szemmel  láthatóan
belezavarodott,  de  a  csavargó  rámosolygott  a
halott Jenő bácsira.
- De igen, megbocsátok! Nem haragszom, amiért
portás  lettél,  bár  jól  emlékszem  rá,  hogy
fiatalkorodban  sokkal  nagyratörőbb  vágyaid
voltak. Igaz, ami igaz, nálam többre vitted.
Abban  a  pillanatban  eltűnt  a  nyomozó  és  a
csavargó Jenő bácsi, csak egy maradt, aki mohón
nézett a grófra:
- Hoztál pilótakekszet? 
A gróf bánatosan emelte fel az üres zacskót.



Rozán Eszter

Vendégek a kertben

Sűrű  pelyhekben hullt  a  hó,  szinte  percek  alatt
fehérbe vonta a várost. Aki csak tehette, fedél alá
húzódott  a  tomboló  szél  elől.  Valahol  egy  ajtó
csapódott  be  óriási  robajjal,  varjak  repültek
riadtan  károgva  a  szürke  égbolton.  Idősebb
nénike  sietett  szorosan  a  fal  mellett,  az  esti
áhítatról igyekezett haza. Hamarosan vidám zsivaj
töltötte  be  a  kertvárosi  utcácskát,  gyermekek
hógolyóztak a korai alkonyatban, miután túlestek
a mindennapi házi feladataikon. Önfeledt kacajuk
messze szállt. Néhány apuka is kimerészkedett, a
zord idővel mit sem törődve húzták szánkójukon
gyermekeiket a közeli domb felé. 

Termetes  hógolyó  landolt  Alex  kabátján.  A  fiú
lehajolt, hogy újabb adagot gyúrjon, amikor egy
apró  tetemet  pillantott  meg  a  juharfa  tövében.
Feketerigó  feküdt  ott,  dermedt  testét  már  félig
beborította  a  hó.  Alex szánakozva nézte a  kicsi
madarat.  Sajnálta,  amiért  ilyen  magányosan,
mindenkitől elhagyatottan kellett bevégeznie. Már
a fejére hulló hógolyózápor sem érdekelte, egyre
csak a rigó tragédiáján töprengett.
- Mi van, Alex? Már nem játszol? - kérdezte egy



alacsony,  kövérkés  fiú.  A  hidegtől  és  a  vad
játéktól arca teljesen kipirult. 
- Most nem - felelte Alex.
A többiek kíváncsian gyűltek köré, tudni szerették
volna,  mi  az,  amit  Alex  még  a  játéknál  is
fontosabbnak  tart.  Mikor  meglátták  a  rigót,
gúnyos  kacajban  törtek  ki.  Érthetetlen  volt
számukra,  hogy  Alex  miért  bámulja  a  tetemet.
Nemsokára  ott  is  hagyták,  egyre  távolabb
kerültek a gondolataiba merült fiútól. 
- Szegény rigó! - szólalt meg egy hang Alex háta
mögül.  Alex örömmel  vette észre,  hogy legjobb
barátja, Soma, most sem hagyta cserben. 
- Tudod, arra gondoltam, hogy jó lenne eltemetni
- jegyezte meg Alex.
Soma megértőn bólintott:
- Igen, tényleg jó lenne, de most túl fagyos a föld.
Alex papírzacskót vett elő a zsebéből, beletette a
parányi testet, majd Somához fordult:
- Úgy sajnálom szegény madarakat, milyen sokan
elpusztulnak  ilyenkor.  Annyira  szeretnék  tenni
valamit értük.
Egy darabig némán ballagtak, élet és halál dolgain
töprengve.
- A szomszédunk cinkegolyókat akasztott a fákra
a kertjében - mondta Soma. - És képzeld, jönnek
is a madarak, nemcsak cinegék, hanem verebek
és vörösbegyek is. 
Alex diadalmasan a homlokára csapott:
-  Hát  ez  az,  madáretetőt  fogunk  készíteni.
Segítesz, Soma?



Soma  természetesen  a  legteljesebb
támogatásáról biztosította barátját. 

Gyorsan  munkához  is  láttak.  Alex  szobája
átalakult  műhellyé.  A  fáskamrában  talált
deszkalapokból  készült  a  házikó.  Egyik  oldalán
jókora nyílást hagytak, hogy a nagyobb madarak
is beférjenek. A tetejét pirosra festették, a hátsó
falára  pedig  ablakot  rajzoltak,  mert  igazi  ház
benyomását  szerették  volna  kelteni.  A  nagy
kalapálás, fúrás-faragás zajára Alex anyja nézett
be  hozzájuk.  A  fiú  megrettent  egy  kicsit,  mert
eléggé nagy felfordulás uralkodott a szobában, a
nemrégen  vásárolt,  drága  szőnyeget  pedig
forgács borította. Aztán arra gondolt, a nemes cél
talán elfeledteti az anyai haragot. És valóban, az
állatszerető asszonyban igazi szövetségesre talált.
Anyja  saját  maga  ment  a  bevásárlóközpontban
lévő állatkereskedésbe, hogy magokat vásároljon.
Utána  együtt  készítették  el  a  madárkalácsot,
marfaggyúval  keverték  össze  a  különböző
magokat,  és  golyóvá  gyúrták.  Késő  éjszakába
nyúlóan  beszéltek  terveikről.  Másnap,  szombat
lévén, szerencsére nem kellett iskolába menniük,
így Soma a napkeltével együtt érkezett hozzájuk,
mert  ő  is  részese  akart  lenni  az  eleségek
kihelyezésének.  A  hó  már  nem  esett,  szikrázó
napsütés fogadta őket. Az etetőt a cseresznyefa
egyik  kinyúló  ágára tették,  jó  magasra,  nehogy
Cilu cica elérje. A többi fára madárgolyó került. A
cinegéknek  szalonnaszelettel  is  kedveskedtek,



mert tudták, hogy nagyon szeretik. A földre pedig
napraforgómagot szórtak a nagyobb madaraknak.
A mű készen állt, már csak éhes szájakra várt. A
két  fiú  izgatottan  húzódott  vissza  a  konyhába,
ablakából ugyanis pompás kilátás nyílt  a kertre.
De  hiába  várakoztak,  egyetlen  látogató  sem
érkezett  hozzájuk.  Már-már feladták volna,  Alex
fel  is  ajánlotta,  hogy  inkább  játsszanak  az  új
videojátékával, amikor egy széncinege kíváncsian
körbejárta az egyik golyót. Hamarosan rá is szállt,
és mohón csipegetni kezdte a finom magokat. Pár
perc múlva a társai is megérkeztek.

Kertjük  egész  télen  át  a  madarak  igazi
menedékévé  vált.  Széncinegéket,  kékcinegéket,
házi- és mezei verebeket, vörösbegyeket, rigókat
mentettek meg az éhhaláltól. Az eleség rendkívül
gyorsan  fogyott,  szinte  hetente  kellett
utánpótlásról gondoskodniuk. A madárkák boldog
csiripeléssel  hálálták  meg  a  gondoskodó
szeretetet.  Soma rendszeres  vendég lett  Alexék
házában,  együtt  figyelték  a  konyhaablakból  a
vidáman lakmározó társaságot.



Zsubrits Zsolt

Mint gyermek

Azon tűnődöm bátran, alázatosan,
zavar-e a lógó gatya rojtosan?
visszanyal-e a négy gombócos fagyi?
Önfeledten, tágra bámult szemekkel
ámulok a világon vidám éhséggel,
játszani fapuskával, rongybabával,
bújócskázni, fára mászni, fogócskázni,
padlás ódon ládáiban kotorászni,
papírrepülővel felhők fölé szállni,
éhesen, fáradtan, no meg csapzottan
ágyba süppedni kócosan, morcosan,
narancsligetben vagy pálmafák közt
egy majom vagyok, aki nyelvet ölt,
has dagadásig banánt majszolni,
ördöginek színe javát habzsolni,
elhinni, gyerekként - el nem múltan,
lelkendezve, élettől mámorosan.



Zsubrits Zsolt

Óda a húslevesről

Amint a konyhába toppantam,
maradék hajamhoz kaptam,
ínycsiklandozó illattól elaléltam. 
Úszkáló felsál darabok, 
hátszín cafatok, grízgombócok,
mennyei ízek kavalkádja, sárgarépa, 
fenséges paszternák, lila hagyma…
De láss csodát, lapockát! 
Meglöktem a tálat, 
nejem dobott egy hátast.
A húsleves így lett oda,
kőbe harapott levesünk fogsora.



Zsubrits Zsolt

Gomba módi

 
Irány fel a dombra! 
Nini! Ott egy gomba? 
Mérges? Csak szomorú? 
Tán gyilkos kalapú?
 
Kérdezz igaz gombászt! 
Ne holmi madarászt!
Eh! Nem kell a gond ma! 
Gyerünk másik dombra!



Zsubrits Zsolt

Kirándulós

Haladunk, szaladunk,
csattogva baktatunk,
mosolygunk, fáradunk,
szűrt fényben bolyongunk.

Napfénytől elbújunk,
caplatunk, slattyogunk,
hadd fogyjon az utunk.
Na gyerünk, lábizmunk!

Kilátó, lelátó.
Oda még felmászunk.
Dombra fel! Hegyről le!
Puhára dőlünk le.



Ötvös Németh Edit

Tavaszi derű

Csókot hint a fénynek lánya,
szirmot bontva friss ruhája,
recseg-ropog csendnek tükre,
madárének teszi tönkre.

Zölden nyílik kertnek gyöngye,
tulipánok selymes öle,
nyugalomnak kis szigete,
tavasz himnusz őrülete.

Nárcisz csillag sugárszirma,
zöldharisnyás balerina,
hamvas inge Napnak színe,
mosolyog a Világ szíve.

Egyensúlyban

Csendes reggel, csipog a fény,
zöldülő kert, selyemszatén,
béke alszik fűszál hegyén,
tücsök cirip halkan zenél.
Ébred lassan, nyugalom száll,
ágról, ágra vándormadár,
hintát lökdös parányi szél,
azúran néz, kacsint az ég.



Ötvös Németh Edit

Távirat

Sürgönydróton ül a hír,
leszakadt a szárnya,
üzenetet aki írt,
választ nem kap rája’.
Tétova az egyensúly,
semmi markol semmit,
bot nélküli öregúr,
ráragaszt egy cetlit.

Ramazuri nagy a buli

Zakkan, kattan, marka csattan,
ajtó alatt, nagy a rés,
szürke villám izgat talpast,
siess cica, nagy a tét!
Cirmos bajsza kunkorodik,
lisztet szitál ma a pék,
össze-vissza mosakodik,
káprázatos lesz a cél.
Plafon teteje már véges,
vajas kalács, mi finom,
sorsnak keze eres, kérges,
simogat, de kibírom.



Vönöczkiné Gmeindl Margit

Szerelmem a mobilom

Ó én drága telefonom!
Hozzád zengedez a dalom.
Mikor a kezembe veszlek,
ellenállok minden nesznek!
Drótjaid fülembe dugom
kiabálhat már a húgom.
Sem nem látok, sem nem hallok,
Mert neked szerelmet vallok.
Sokszor rettegés a napom,
Hogy a hangod nem hallhatom.
Drága aksid majd lemerül.
Létem feledésbe merül.
Simogatlak, becézgetlek.
Otthon sosem felejtelek.
Nélküled félember vagyok.
Hiányodba belehalok.
Azt az édes csengőhangod,
tudom, csakis nekem adod.
Mikor rezegsz a zsebemben,
Bizsergés van a szívemben!
Tőled várom  SMS-em!
Néha ettől búnak esem.
Ám lehet, hogy öt perc múlva
Pajzánul suttogok s búgva.
Ám ha eljön majd az óra,



Nem hallgathatok a szódra.
Örök álom visz magával,
Gyere velem, mint hű társsal.
Tegyenek a két kezembe,
Képernyőd nézzen szemembe.
Hogy ott fent a magas égben
Ott legyünk örök egységben!



Vönöczkiné Gmeindl Margit

Régi történet!

Amiről  hallottam  és  most  elmesélem,  az  nem
mese,  mind  egy  szóig  igaz  történet.  
Annakidején,  a  ’60-as  években,  a  vonatokon
Komárom  után  rendőrök,  katonák  és  civil
nyomozók  is  járták  a  vagonokat,  a  kupékat  és
igazoltattak. Ez a nyugati határ felé mindennapos
és kötelező eljárás volt.

Az  állomásokon  is  rendszeres  volt  a  rendőri
igazoltatás,  hisz  a  határhoz  közeledve  már
határsáv  is  kellet.  Sőt,  bizonyítani  kellet,  hogy
jogosan  utazik  a  sávon  belülre  az  illető.

De nem is ez most a lényeg, csak azért mondtam
el,  hogy  átérezhessétek  a  helyzet
tragikomikumát.

Egy  vasárnap  délután  az  őgyeri  (nevezzük  így)
vasútállomáson  17-18  év  körüli  lány  ácsorgott,
kockás sporttáskával a vállán. Ez nem is lett volna
furcsa, hisz akkoriban szinte minden diák henger
alakú és kockás sporttáskát hordott. Ami sokkal
inkább  feltűnt  mindenkinek,  az  a  lány  öltözete
volt.  Ma  úgy  mondanánk,  hogy  királykék,
aranygombos  ing  volt  rajta.  Ezen  egy  fekete
zsorzsetthez  hasonlító  anyagú  és  magyaros,



rátétes  mintákkal  díszített  rövidke  mellény.
Mindezekhez  egy  akkor  lasztexnek  nevezett
passzentos,  ugyancsak  kék  nadrágot  viselt.
Így  sétálgatott  az  ablak  és  az  újságos  bódé
között. Igaz sokan bámulták és tettek ilyen vagy
olyan megjegyzést, de a lány erre nem is figyelt.

Egyszer  csak  megjelent  az  állomás  jól  ismert
figurája,  kitől  mindenki  rettegett,  Öpics,  a  rend
őre.
A vagányok, a hosszú hajú hippik, de még az ott
vonatra  váró  diákok  is  rettegtek  tőle.
Ezt ma már kevesen tudják, de akkor az állomás
várójának volt a jobb és a bal oldalán is (na, nem
Twix  gyár)  hanem  emelet.  Természetesen  az
egyik  a  fiúknak,  másik  a  lányoknak.
Az  ő  viselkedésüket  volt  hivatott
megrendszabályozni  a  már  említett  ”fakabát”.
Rendőri  mivolta  és  hatalma  teljes  tudatában
sétálgatott  körbe  a  vasútállomáson  és  a
várótermekben.  Tányérsapkáját  kissé  hátratolva
viselte,  ez  engedni  láttatta  kopaszodó  fejét.

Ahogy  sétálgatott  és  vizslatta  az  embereket,
megakadt  a  szeme  a  furaöltözetű  lányon.
Lassú,  kimért  és  félelmet  keltő  léptekkel  indult
feléje.
Szigorú arccal és szúrós szemekkel ránézett, és jó
hangosan,  hogy  a  sok  várakozó  hallja,
megszólította.  Mit  megszólította,  ráförmedt.



- Spekkhenzi dajcs? – kérdezte kissé nevetséges
németséggel.(Bár  meg volt  róla győződve,  hogy
aki  csak  hallotta,  mindenki  ájuldozott  az  ő
nyelvtudásán.
A  lány,  nevezzük  Miminek,  tágra  meredt
szemekkel  bámult  a  rendőrre.  Meglepetésében
nem jutott szóhoz.

Ezt  a  mi  Öpicsünk,  nem  hagyhatta  szó  nélkül,
ismét rádörrent Mimire.

- Gavarítye paruszki? – volt a következő, szintén
jó hangosan feltett kérdés.

Na, erre Mimi már levegőt is  alig kapott.  Ekkor
már  nem csak  csodálkozott,  de  teljes  döbbenet
uralkodott el  nem szép, de a fiatalságától bájos
arcán.

Rendőrünkön,  már  nem  csak  meglepetés,  de
valamiféle ijedtség is látszott.

Sapkáját kissé hátratolta fényes homlokáról, amin
már  izzadságcseppek  is  megjelentek,  és  újfent
szóra nyílt szája:

-  A  kurva  életben!  Más  nyelven  nem  tudok!

Akkor  a  sok  utas  és  diák  legnagyobb
meglepetésére, a lány is megszólalt.
- Köszönöm! Ezt végre megértettem, mondta, és



visszafogott  hangon,  bár  röhögés  kerülgette,  ez
látszott  az  arcizmai  rángatózásán.  
-  Kéri  az  igazolványom,  vagy  a  menetjegyem?
Öpics,  mint  akit  fejbekólintottak,  vagy  bedobott
fél  liter  cseresznyepálinkát,  kóvályogva  és
nagyokat  nyelve,  (mert  csuklani  kezdett)
botorkált  ki  a  pályaudvarról  kaján  vigyoroktól
kisérve.

-  Ennek  aztán  kár  volt  megszólalni,  hallatszott
innen  is  és  onnan  is  a  megjegyzés,  bár  voltak
bátrabbak,  és  ennél  cifrábbakat  is  mondtak.

A történettel,  és a benne szereplő személyekkel
bárminemű  hasonlóság  vagy  egyezés  csak  a
véletlen műve!



Vönöczkiné Gmeindl Margit

Kacat vagy emlék

Másnak ez csak kacat,
nekem fontos, emlék,
végig kísérték sorsomat,
megválnom tőlük nem szabad.
Itt egy régi gyöngysor
akad a kezembe,
közben dobozolok,
s por megy a szemembe.
Egy tépett mozijegy,
ott szakadt harisnya,
megtartom bár színe
ma is olyan rusnya.
Képeket, kalapot,
mindent elpakolok,
emlékeim közül
egyet ki nem dobok.
Ha én már múlt leszek,
szemétre kerülnek,
s utódaim rajtam
majd jókat derülnek.



Vönöczkiné Gmeindl Margit

Férfit álmodom

Tedd meg, ó, jó sors, tedd meg azt nekem!
"Csak jókedvet adj", csak azt adj nekem!
Egy férfi legyen a játékszerem.
Vele játék lesz az én életem.
Jaj, ha a fülét megharaphatom,
ne harag legyen nekem a jutalom!
A düh kerülje el akkor is,
ha citromba harap a kis hamis!
Ne félelem uralja tetteit,
ha megtalálom nőkről a fényképeit.
Kedvesen, szeretve búgjon a hangja,
ha ráült éppen egy hangyabolyra!
De útját kiadom, ha a tréfát nem érti,
hisz e nélkül, csak sótlan báb az ilyen férfi!
Az idézet Garai Gábor verséből való.



ÁLOMLISTA



Tarsoly Beke Tamás

Ha rúzs lehetnék…

Ha Nap lehetnék,
mindig sütnék
a lelkedben, hogy ne fázz,
jól ’befűtnék’.

Ha Madár lehetnék,
Hozzád repülnék,
csőrömben Néked
rózsaszálat vinnék.

Ha Rózsa lehetnék,
mindig nyílnék,
csöndes nyári estén
Néked illatoznék.

Ha Szellő lehetnék,
mindig fújnék,,
kéményedbe bele bújnék
este, mikor minden csendes
altatódalt fuvoláznék…

És ha netán Rúzs lehetnék,
csakis a legszebb színű lennék,
így ajkadon mindig Véled lennék…

(modern vallomás Pillangómnak)



Rozán Eszter

Álom-haikuk

Álmodozom, te
jössz elő a homályból,
hajnalom hozod.

Fényes csillagok
éjszakai égbolton,
titkos kívánság.

Egy csak az álom,
vágyaink erdejében
csendes kikötő.

Esti vízparton
halkan zsongó szúnyogok
álmot ígérnek.

Kiteszem eléd
álmaim rejtett titkát,
szívembe zárlak.



Rozán Eszter

Álmodom

Az éjszaka, ha hosszú, segít az álom,
képzelet, valóság közös útra téved,
lelkem titkos hangját ott bent megtalálom,
visszanyerek veled sok elvesztett évet.

Álmaink listája gyötör, oly végtelen,
néha elenged, máskor hálójába csal,
vágyak nélkül élni elképzelhetetlen, 
akkor is, ha ábrándunk sokszor belénk mar. 



Jakab Ibolya Shanti

Búcsúlevél

Álmodtál egy szép világot, megélhetted a javát,
és most mégsem folytathatod, mert nyitják a Menny kapuját.
Minden, amit elképzeltél, valóra váltottad,
akkor is, ha nem úgy történt, ahogy megálmodtad.
Segítettél mindenkinek, csendesen, önzetlenül,
még akkor is, ha lelked közben háborgott legbelül.
Nagy családról gondoskodtál, elfáradt a kicsi szív,
égi csodák várnak most Rád, Édesanyád szava hív.
Jóvá tenné szeretettel, amit itt lenn nem tudott,
visszaadna minden szépet, amit Tőled itt kapott.
Az angyalok és a Teremtő már fogják gyenge kezed,
drága Barátnőm, az Isten legyen Veled!



Vönöczkiné Gmeindl Margit

Szeretném

Elgondolkodtam eddigi létemen,
mi volt benne a jó, vagy épp mi nem.
Száz gondolat cikázott át az agyamon,
még az is, mi olyan furcsa magamon.

Szeretnék szárnyakat, hogy felrepüljek,
hogy mindent, mi bánt az életben, elkerüljek.
Rómát látni, hisz minden út odavezet.
Vagy a Vezúvról nézni a kék eget.

Szeretnék szerelmet igazit, odaadót,
s nem később megfizetni érte az adót.
Jó lenne csónakkal ringani az óceánon,
ha vihar csapna le rám, én azt se bánom.

Pipaccsal teli, vadvirágos réten heverni,
testem százszorszéppel vastagon belepni.
Nézni, hogyan futnak ott fenn a fellegek,
Örülni annak, ha arcomra eső permetez. 

Álmomban szivárványhídon mennybe szállni,
s mint holdsugár, éjjel tehozzád visszajárni.
Vagy Göncölszekérrel körbejárni a földet,
látni sok csodát, nem is kívánnék többet.

Vagy csak egyszerűen szeretetben élni,
hogy kíntól és nyomortól ne kelljen félni.
Amíg a félelem démonával felveszem a harcom,
érzem, a hajnal bársonyával simogatja arcom.



Kerecsényi Éva

Hahó, álmok

 
Hahó, álmok, gyerünk sorba állni,
pörög a stopper, az élet szalad,
addig kéne ritmusra rázni, míg
bírói kéz nem a „stop”on matat.

Kicsik és nagyok együtt jöhettek,
fontos a cél és a jó társaság,
az, ki gyorsabb, nyugodtan előzhet,
se harc, se harag, semmi lázadás.

Jöhetsz, te is, te régi nagy álom,
porold le ruhád és vedd fel cipőd,
kapj a karodba, vigyél magaddal,
elpazaroltunk már annyi időt.

Húzom magammal életem zsákját,
már nem csörög bilincs a lábamon,
hahó, álmok, hát szaladjunk együtt,
száz gyors vagy maraton… én vállalom.



Zsubrits Zsolt

Milyen furcsa

Milyen furcsa, ahogy visszatérsz,
fodrozódó felszín, fojtó mély,
bárcsak nevetnénk megint, mint rég,
arcom kezedben felejteném.

Mily nehéz elengedni újra,
és a lelkem hiánytól fázik,
amint sóhajom köréd fonja
keserű, panaszos hangjait.

Milyen különös, ám véget ért,
banális ritmust dúdol a szél,
hömpölyög a tömeg, zúg a tér,
megszólalt az éhes szürkeség.

Mily személytelen ma az este,
mint a fakult festmény, csak lógott,
szavát szemem hiába nézte,
arctalan bolyongtak csillagok.



Ötvös Németh Edit

Kívánság

Szeretném az erdőt járni
facipőben csendesen
addig amíg lesz jártányi
erőm hozzá kedvesem.

Szeretnék a folyón úszni
keresztben és hosszában
vízi szörnynek haját húzni
zöld pizsamakabátban.

Szeretnék magasra szállni
felhők között lebegve
nem csak állni mindig várni
dadogva és hebegve.

Szeretném a csillagokat
megölelni hevesen
koszorúba fonott fényük
érdemrend lesz szívemen.



Ötvös Németh Edit

Kívánságlista

Hogyha én meg tehetném
szellőt széllel kergetném
fricskát nyomnék a Napra
jobbra süssön ne balra
utána meg fordítva
kantárt kötnék ordítva
esőcseppek csendesen
cikáznának spiccesen
tintát innék nem vizet
verset írnék száztízet.



Krajtsovits Katalin 

Bakancslista haikuban

Álomlistámbam
megfér egymással 
minden vágyam és álmom...

Erdőkben járni...
megcsodálni tavakat...
pihenni veled...

Mennék hajózni,
lecsorogni a Dunán..
lennél kapitány?

A tengermélyben
is csak úgy lennék búvár
ha te kísérsz el...

Szállni volna jó...
felhők közt repülni...
és ott is – veled!



Müller Péter

Új erő ébred

Vasmadár az égen- nem szól rám senki,
hangosan kiáltom, hogy: hajrá repcsi!
Hófehér csíkot húz a magas égre,
képzelet suhan el a messzeségbe.
Felhők felett szállok, de nem ám gépen,
szárnyaim vannak, úgy siklok a szélben.
Támadás kürtje szól, mindennek vége,
indiánok jönnek, sziúk egész népe.
Fegyvert a kézbe, mindenki lóra,
katonák hullnak a homokozóba.
Egy igazi hős, aki nagyon merész,
egymagam vagyok a hét mesterlövész.
Ostorozom lovam, porzik a gatyám,
tíz perced van fiam- kiáltott anyám.
Voltam én még füstös mozdonyvezető,
róttam a tájat, sínen elérhetőt.
Hánytam a szenet a vasparipába,
verítékes munkám nem volt hiába.
Legendás volt, ahogy fütyült a gőz,
álomban álmodtam, lehetnék hős.

...Bőrgolyót rúgva képzelet cselt szövi,
én lettem a pályán a Puskás öcsi.
Szakadt Tisza-dorkó piliszka lábon,
még csak félidő van, s máris hat-három.
Űrhajós lettem a csillagok között,
velem jött ET, ki otthonról elszökött.



Fénykardom nem más, mint egy elemlámpa,
este kilenc fiam, mars a szobádba!
Pizsibe bújtam,- mely egy varázsruha,
várt reám újabb kalandoknak sora.
Hol zűr van a világban, ott hős terem,
repülni tudok, én vagyok Superman.

…Köpenyes vállam húzta nehéz táska,
nagy vágyakkal telve mentem iskolába.
Jó pár év eltelt a padsorok között,
álmomba lassan valóság költözött.
Lemosták rólam a játszótér porát,
rá kellett jönnöm, változik a világ.
Nem lehet, nem szabad, tegyél le róla,
ne igyál több bambit, nesze itt egy kóla.
Dobozban fekszik a meggyötört matchbox,
más szövi az álmom, virtuális Xbox.
Nagyra törő vágyam kicsit alább hagyott,
álruhát húzva öltök új alakot.
Volt néhány kísérlet, s olykor megesett,
ötször lettem vizes, mint hős Nemecsek.
Nem voltam többé grundok kapitánya,
bedarált az élet középszerű árnya.

.. A szerelem lángja szívem elérte,
nem a szöszi Barbie, hanem Hófehérke.
Fehér paripán vittem a nászútra,
ásó, kapa, harang meg a Káma-szútra.
Így van ez rendjén nem a sors fintora,
magával ragadott a Gyűrűk ura.



Felcsillan a remény hála a nőnek,
új álmokat szőve közös jövőnek.
Önálló fészek, telefon meg kocsi,
jó szakmával kézben meglesz az tuti.
Kényszerű álom, ha nem is aranyból,
építed a jövőt hozott anyagból.

Múlnak az évek, a gyerekek nőnek,
ebben az évben a nyaralásnak lőttek.
Retróra mulatunk ez a kedvenc nóta,
baboskendőbe csavart háromszor nyolc óra.
Nincsen már füstös, villanyvonat járkál,
csekkes tehervonat zakatol a párnán.
Bulvárlap oldalán az ideális derék,
gyorsan leméred, kétszer is belefér.
Lapozol egyet és elhatározod:
holnaptól egy kicsit tornázni fogok.
Kimondott szavad süt rád billogot,
bemelegítésként a konyhát felmosod.

... Tükröt tart az élet, amitől féltél,
gyermeked álmát mások elítélték.
Vigaszt keres nálad a könnyes tekintet,
dezsavű érzés szorongatja szíved.
 
Börtönödbe zárva kaparod a falat,
félelem sziklára épített váradat.
Mindegyik kőben döntéseid sora,
megkezdődik benned a múlt ostroma.



Új erő, ébredj! Még mindig van esély,
új álmokat szőhetsz életed delén.
Groteszk a szabadság, nagy volt az ára,
cellád ajtaja soha sem volt zárva.
 
Lefekszel este, lecsukod a szemed,
csend, ami körülvesz, tanítód lehet.
 
Vagyok, aki vagyok!- elfogadtad magad,
földi küldetésed jó irányba halad.

Tervezed holnapod, jövőd valóságát,
mai pillanatok átélt boldogságán.

Hova eltemetted múltadnak árnyát,
kőtáblába vésted álmaid listáját.



Halász István

Szeretnék, csak egyszer...

 
Mézédes szókkal vall’ni szerelmet
rózsaszirmokkal terített ágyon,
s csókolni ajkad epedve, vágyón,
mint hogyha percünk utolsó lenne.

Látni a gyönyör tüzét szemedben
a sóhajokból szőtt félhomályban.
Majd eggyé forrva kéj sikolyában
meghalni, s újjászületni Benned...



Dittrich Panka

Álomlista és az unokám 

Kisunokám tavaly is nyaralt nálunk. Akkor én aludtam
mellette.  Ő  már  nagy  fiú,  novemberben  nyolc  éves
lesz.  Megint  jött  pár  napra  hozzánk.  Azóta  a
kisszobánkba  új  fekvőalkalmatosság  került.  Este
ágyaztam neki és mondom, hogy mostantól nem lesz
kihúzva az ágy és egyedül fog rajta aludni.

– De mama, én olyan rosszakat álmodok!
Hmm.  Most  volt  festés,  napokig  ezen  az  ágyon
töltöttem az éjszakát, és míg az egyik fele kényelmes,
a  másik  fele  igen  csak  kemény  a  hátamnak,  a
derekamnak  egyaránt.  Ha  ezt  tudom,  nem  ilyet
veszek.  Azt  sem  akarhattam,  hogy  a  kisunokámra
sózzam az ágy rosszabbik felét.

– Majd teszünk róla, hogy ne álmodj rosszakat!
Egyből  eszembe  jutott  az  Író  Alkotók  Klubja  e  heti
témája  :-)  Mondtam  neki,  hogy  csinálunk  egy
álomlistát. Én felírom egy papírra, ő sorolja el nekem,
mi az, amit szívesen álmodna. Először furcsán nézett
rám. Mi az az álomlista? - kérdezte kíváncsian. - Az
olyan,  hogy  összegyűjtjük  mindazokat  a  szép  és  jó
dolgokat,  amit  az  álmodban  szeretnél  visszalátni.  -
Fellelkesedett,  és  élvezettel  csacsogta:  Legyen  az
álmomban is Gyerkőcfesztivál. A mama is jelenjen meg
álmomban. A mama és a papa háza is benne legyen.
Legyek  Gin  a  meséből.  Legyek  uszodában.  Legyen
okostelefonom  is.  És  csak  játszanék  mindennel.  A
mama biciklijén is legyen hátsó ülés, ami visz, olyan
mint a papáén.



    –    Jó, jó, ennyi elég lesz, majd még folytatjuk, ha
ezeket már mind megálmodtad, – aztán kérdem tőle,
– mégis mi az a rossz, ami álmodban van? – A kígyó.
Nagyon gyors és meg akart harapni. – De hogy nézett
ki  az  a  kígyó?   Erre  már  nem  emlékszik  az  én
kisunokám. Mentegetőzött, hogy azért a többi jó, amit
álmodni szokott.
Az, hogy a kígyó színét sem tudta megmondani,  az
megnyugtatott engem, hogy akkor nem is álmodhatott
annyira félelmeteset. Ám mégis egy másik cselhez is
folyamodtam.  Elővettem  a  karkötőjét,  amiről  azt
tudja, hogy pozitív energiákat sugároz.

– Ezt a kis kezedre teszem, hogy biztosan olyat
álmodj, amit felsoroltál.

Adtam két cuppanos puszit neki.
– Szép álmokat!

A szobában azért felkapcsoltam a ledlámpát, hogy ne
legyen  teljesen  sötét.  Amikor  először  visszanéztem
hozzá,  szomorúan  mondta,  hogy  zavarja  a  kezét  a
karkötő. Levettük róla.

– Betesszük a párnád alá,  ott  is kifejti  a  hatását.  De
gondolj  inkább  az  álomlistára,  amit  felsoroltál,  és
akkor biztosan szép álmod lesz!

Adtam  mégegyszer  két  nagy  puszit  neki,
megsimogattam  az  arcát,  aztán  a  kis  szemét  is
megpusziltam álomtündérkéket küldve rá.
Amikor  másodszor  benéztem hozzá,  már  édesdeden
aludt.  Magamban  mosolyogtam,  milyen  jó  téma  az
ÁLOMLISTA, így ha nem is közvetlenül, de az Íróklub is
hozzájárult  az  én  kisunokám  nyugodt  és  békés
éjszakájához.
                                             (igaz történet)



Csiszár Antal

Megütöttem a főnyereményt!

Ötvenmillió euró! Hát ez hihetetlen.
Csipkedem magam, nem álmodok-e De nem! Előttem
a nyertes számok. 
Vége a nélkülözésnek, a rabszolga melónak a kicsinyes
despota főnök előtti gazsulálásnak. Igenis, Szabó úr44
Ha csak egyet tüsszentett a cég mindenható ura, az
alkalmaZOTTAK ( RÁ) fáztak s hetekig szenvedtek e
különös  szövődmény  miatt.  Hát  ezzel  szakítok.
Bemegyek  hozzá  s  valahogy  igyekszem:  Főnök,
harminc  évig  húztam  az  igát,  eredmény  jóformán
semmi. Nem leszek többé lúzer, mától fogva a magam
ura  vagyok,  ezennel  felmondok,  s  ha  szemei
kikerekednek s érdeklődik, hogyan tovább, udvariasan,
de határozottan elhárítok mindennemű kíváncsiságot.
Mindenki  a  maga  szerencséjének  kovácsa,  ezért  az
már az én személyes ügyem. Láthatóan megdöbben,
széttárja  karját,  de  (rá  cseppet  sem  jellemző
jóindulatot  mímelve  kezet  nyújt,  erre  az  elmúlt
évtizedekben  nem  volt  példa),  majd  formaságokon
túlesve  örökre  hátat  fordítok  szenvedéseim
helyszínének.
Töprengeni  ez  után  is  ráérek:  Mit  kezdjek  a
millióimmal,  amely  jó  magyar  valutára  átszámítva
milliárdokra rúg.
Hát  mindenek  előtt  utazom.  Bejárom  a  világot.
Általános  iskolás  koromban  eleget  hallottunk  az
egyiptomi  piramisokról,  a  kínai  Nagyfalról,  a  dél-



amerikai  indián  kulturális  emlékekről.  Mindezt  élő
valóságban látni vajmi keveseknek adatott meg, mától
jómagam is  ehhez  a  körhöz  tartozom.  Hallgatni  az
idegenvezető előadását a múlt rejtelmeiről, szuvenírt
vásárolni  a  történelmi  helyszíneken.  Csodálatos
gyűjtemény boldog  tulajdonosa  lehetek,melyeknek  a
felépítendő pompás villámban külön terme lesz, s Én a
boldog  házigazda  büszkén  mutogathatom  exkluzív
vendégeimnek
Eddig  minden  garast  fogamhoz  kellett  vernem,
élelmiszerből a legolcsóbbakat vehettem, mindez már
nem köt engem, az ár nem lesz akadály.  Mennyivel
más egy olcsó kifőzdében egytálétellel csillapítanom az
éhségemet, mint egy elképesztő étteremben finnyásan
fürkészni az étlapot. Lecsókolbász és szalonna helyett
homár és kaviár, ez már döfi.
Mindig  sóvárogva  bámultam  a  könyvesboltok
kirakatát,  ahol kurrens könyvek sorakoztak. Nem fáj
többé a fejem, ha egy ritka becsű kódex nyerné meg a
tetszésemet,  reprintkönyvek  sora  lenne  könyvtáram
része.
Már  beszéltem  a  villáról,  természetesen  a
legkényesebb  ízléssel  rendezném be.  Felkutatnám a
világhíres építőművészeket, s egyedülállóan tervezett
házat igényelnék, pénz nem számítana.
Berendezése  fejedelmi  lenne:  mondjuk  barokk
kristálycsillárok,  perzsa  szőnyegek,  antik  bútorok,
kínai  porcelán,  mindezt  természetesen  egy  híres
lakberendezővel  konzultálva  Kifogástalan,  kényes
ízlésről  tanúbizonyságot  tenni  számomra  elsődleges.
Ne  mondhassa  senki  -  némi  irigységgel,  hogy  „lám
felkapaszkodott  az  uborkafára  és  rázza  a  rongyot!" 
természetesen  pazar  fogadásokat  rendeznék



válogatott  személyzettel,  szakértőként  magyaráznám
az  egyes  bútordarabok  eredetét,  eszményképem  a
szellemi  arisztokrata,  aki  kiegészítőként  „még"
dúsgazdag is.
Az elittől nem állhat távol az adományozás. Szélesre
tárnám  a  pénztárcám  azon  tehetséges  fiatalok
számára,  akik  anyagiakban  szűkölködnek,  s  ezért
elérhetetlenek  számukra  az  egyetemi  tanulmányok.
Gondolnék családjukra. Nem lenne mostohagyermek a
tudomány  és  a  kultúra  sem.  Támogatnám  a
szárnyukat  próbálgató  poétákat,  a  humán  és  a
műszaki tudományokat

• Szabó úr, mit lazsál - förmedt rám egy hang.
A szigorú főnök komor tekintettel lépett oda hozzám.
Már  jó  ideje  figyelem,  de  a  munkát  már  jó  ideje
hanyagolja,  pedig  túl  van  a  harmadik  írásbeli
figyelmeztetésen. Vésse jól abba a kicsi agyába, még
egy  mulasztás,  és  útilaput  kötök  talpára.  Lóduljon,
pótolja az elvesztegetett időt.

Istenem,  hiszen  a  szép  ábrándokból  a  valóságba
csöppentem.  Hallgatnom  kell  a  megaláztatásokat,  a
rendre  utasításokat,  a  soha  semmivel  nem
elégedetteket. De ha egyszer tényleg nyerek, akkor…



       TALÁLJ CSODÁT



Dittrich Panka

Mert a csoda...

Az élet olyan feladat,
hogy olykor a jó is henyél,
de ne ítéld el magadat,
mert a csoda benned is él.
 
Építhetsz olyan falakat,
hogy szép szóval ölelés legyél,
majd minden kínban jóakarat,
mert a csoda benned is él.

Húzz olyan útvonalakat,
hol szívedből fakad a cél.
Mérd súlytalan a javakat,
mert a csoda benned is él.
 
Az élet gyorsan elhalad,
ahol minden gazdát cserél,
s úgy teremtsd újra magadat,
hogy a csoda benned is él.

Mint éjt a Nap is felavat,
és időt teret sem kímél.
A kezdet s a vég nem apad,
mert a csoda benned is él.



Halász István

Ne félj...

Sose habozz és kívánj merészet,
tűz ha csábít, ne féld a lángolást!
Ne ölbe tett kezekkel várj csodát,
magadnak éppúgy tenned kell érte.

Nem elég az, tétlenül szemlélni,
hogy az utadba sorsod mit sodor.
Merj álmodozni, ha kell, légy bolond,
s ne félj álmaid szívvel megélni! 



Jakab Ibolya Shanti

Kívánság bolt

Ha bemész a csodaboltba,
kívánságok állnak sorba.
Kívánj csodát, emberséget, 
gyermekeknek egészséget,
kívánj szépet, lélekmentőt,
kicsi testvért, szerethetőt,
erdőt, mezőt, virágosat,
gyors folyású patakokat,
kívánj hazát és nyugalmat,
házat, földet és oltalmat!
Kívánj bátran, ne hagyd abba,
mi fér még a kosaradba?
Kívánj békét, szeretetet,
napsütéses játszóteret,
ölelésből százat, ezret,
mindig vidám gyerekeket!
És ha mindez megvalósul,
boldogságom majd kicsordul.



Kerecsényi Éva

Szeretetpohár

Kopogó léptekkel közelít egy álom, 
szarkaláb arcomon megbotlik s elhasal,
könnycseppek hintáznak alvó szempillámon, 
sós tengerré válnak, mire hajnal hasad.

Gondolat kalimpál álomfelhő szélén, 
ki tudja, ébren van-e vagy csak álmodik, 
agyamat zsibbasztja, piszkál, nem hagy békén,
képregény helyszíne percenként változik. 

Lebegés, zuhanás, lepedőm markolom, 
pár pillanatra kihagy a szívverésem,
őrülten kereslek, homokban lábnyomod,
kapaszkodom lázas látomás kezébe.

Két csillag flörtöl az égbolt kapujában, 
szívem megdobban, hisz téged is láttalak, 
te kigombolt ingben, én fehér ruhában,
valószerűtlenül meghitt e pillanat. 

Szél szaporázza, vele forgunk, keringünk, 
őrangyalok kara áll néma sorfalat, 
annyira vágyom, hogy asztalukhoz üljünk, 
s együtt igyuk ki a szeretetpoharat. 



Krajtsovits Katalin

Aranyhal

Szokás szerint a vízparton ücsörögtem, eregettem
a  papírhajókat,  locsáltam  kezemmel  a  vízben,
amikor megrezzentem, mert valami síkos került a
tenyerembe…  egy  hal!  Viszolyogva  tartottam,
frászt kaptam régebben is, ha netán meg kellett
fognom… Na, de ez más hal volt… ez Ő volt… az
Aranyhal…
A gondolataimban szólalt meg: Kívánj csodát!
Elképedtem...hát  hol  van,  hogy  lehet  három
kívánságom?!  Kívánj  csodát…  Atyaég!  Mit
kívánjak?!  Kétségbeesetten  fogtam  a  halat,  és
kattogott az agyam, mit is kívánjak, ami csoda?!
Hisz  annyi  minden  van,  ami  ha  teljesülne
bakancslistám egy tagjaként… az tök jó lenne, És
annyi minden van, ami szeretteimnél, barátaimnál
jó lenne, ha teljesülne….
Kívánj  csodát!  Szuggerált  az  aranyhal…  Na  jó…
nagyot  kívánok…  Legyen  egyetértés  és  béke  a
Földön!  Legyen  az  emberiség  összhangban  a
természettel  és  egymással!  Szűnjön  meg  a
szegénység!  HUHH!  Kiáltott  fel  az  aranyhal…
ezeket én sem tudom teljesíteni… azzal elúszott a
papírhajóimmal együtt… Talán tényleg önzőbbnek
kellett volna lennem, és csak magamnak kívánni
egy  kis  csodát… Teszem azt,  hogy  nyerjek  egy
rakás pénzt…



Ötvös Németh Edit

Angyalkacaj

Csilingel kis cseppnyi sóhaj
angyal járt a réten
kifésülte aranyhaját
egy szálat elkértem.
Talizmánként féltve őrzöm
patak parti álmot
nem adom senkinek kölcsön
sújtson bármi átok.



Ötvös Németh Edit

Angyalkönny

Rám csurrant egy buborékban
az összegyűlt pára
felnéztem a kék karéjra
felhőtlen határra
Nap sütötte be az eget
fellegeket elkergetett
mosolyszirmát elhintette
tiszta lett a tekintete.
Honnan jött a víz a dacos
nedves eső akaratos
ott táncolt a pillám hegyén
nem értettem ezt én szegény
akkor láttam fátyolszárnyát
gondolatnyi suhanását
angyalkának fürge röptét
ő cseppentette rám könnyét.



Tarsoly Beke Tamás

Lássatok csodát!

(csodamese)

Beletettem egy zsákba
az összes keserűségemet,
szomorúságomat, bánatomat
és minden könnycseppemet.
Bekötöttem a zsák száját jó erősen.
Hátamra vetettem.
Vittem, csak vittem…
vissza egyszer se néztem.
Napok teltek így el,
de nem fáradtam.
Istentől a tervemhez
elég erőt kaptam.
Egyszer csak felértem
egy nagyon magas hegyre.
S nyugalom szállt
vergődő szívemre.
Testemet-lelkemet
békesség járta át.
Kinyitottam a zsák száját,
és lássatok csodát…
A látvány lenyűgözött,
egészen meghatódtam tőle.
Ezer kis pillangó
repült ki belőle…



Vönöczkiné  Gmeindl Margit

Egy kis levél boldogsága

Nézd, ahogy a kacér levéllel
játszik a napsugár,
ahogy a szélben riszálja
s kelleti magát.

Néha kicsit elbújik,
majd libben és kacag,
egy másik kis levélnek
most lopva csókot ad.

Durcásan elfordul,
fonákját mutatja meg,
egy pillanattal később
úgy tesz, mint ki vágytól remeg.

Csókot vár a naptól,
nyújtózik, tetszeleg,
nem sejti, majd e csóktól
lassan hervadni kezd.

Csak táncol, libben, lebben
lelkében ott a nyár.
S a kis levél buján, továbbra is
a nap csókjára vár.



Zsubrits Zsolt

Egyedül ébredtem

Egyedül ébredtem tegnap,
alant sötétség suttogott,
baljós árnyék borzongatott,
mélyben hideg álom lépdelt,
kísértett, s elhagyott végleg.

Egyedül ébredek ma is,
fent a boldogság táncot jár,
kikelet dúdolja dalát,
öleli éledő virradatát,
neveli narancssárgáját.

Egyedül ébredek holnap,
kikandikál ébersége,
simogat lágy lélekszépe,
emelkedik, majd mosolya
megérint, és vágya tiszta.

Egyedül ébredek mindig,
útra kelek, miként a Nap,
tüzes reménye megmarad,
feketéből fénybe török,
ahol a mély s az ég örök.



ÉLETRAJZOK:



CSISZÁR ANTAL (1952) – Győr
 
Történelem - orosz szakos középiskolai tanár vagyok. 32 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, a prózák írásába kezdve, itt
publikálok először. 



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. verseskötetem.  



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.  Publikálási  lehetőséget  kaptam  a
Menhely Alapítvány gondozásában megjelenő Fedél Nélkül c.
lapban,  a  Napvilág,  Héttorony,  Holnap  Magazin,  Magyarerő
felületén  is  olvasható  vagyok.  Szerepelhettem 29  társammal
együtt egy CD-n közös verssel.



Tarsoly Beke Tamás (1963) – Győr

55 éves nyugdíjas. Soproninak és győrinek is vallom magam
egyaránt.  Gimnazista  korom  óta  írok  verseket.  2005-ben
megjelent az  első verseskötetem Szeretet, szerelem, imádság
címmel. Az a megtiszteltetés ért, hogy 2015-ben a veszprémi
Elekes  Pictures  rövidfilmet  készített  a  verseim  nyomán.  A
youtube-n  megtekinthető:  Perihelion  c.film.  Több
antológiában, újságban, hangos Cd-n jelentek már meg írásaim.
2018  tavaszán  jött  ki  a  győri  Palatia  nyomdából  az  első
mesekönyvem  Három mese címmel, ami országosan kapható
és  nagyon  büszke  vagyok  rá.  Jelmondatom:  A  tollam  a
pszichológusom! 



Vönöczkiné Gmeindl Margit  (1952) – Győr 

Győrben  születtem,  de  gyermekéveimet  Gönyűn  töltöttem.
Mindig  szerettem a  verseket,  az  irodalmat.  Versírásra  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 verseskönyvem.
Két CD-m is van a You Tube-n. Itt zenei aláfestéssel Mészáros
Mihály  színművész  mondja  el  verseimet.  Mindig  öröm
számomra, ha írásaimmal megérintem az olvasó szívét.



Rozán Eszter (1969) – Szombathely

Újságíró, médiumalapító. Hatkötetes 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)



MÜLLER PÉTER  (1970) – Győr

1970-10-07 születtem, Győrben. Azóta itt lakom. Itt végeztem
tanulmányaim,  itt  érettségizem.  Főiskola  BP.  Könnyűipari
mérnökként szereztem diplomát. 20 éven át Győr szövőiparát
erősítettem mint üzemi technológus és gyártmányfejlesztő. 
Két csodálatos gyermek édesapja vagyok.
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