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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: 

A mi titkunk
Papír városok
Találkozások

Kellemes időtöltést kívánunk
minden olvasónknak!
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Csapucha Rudolf

Tíz vödör
- részlet az Érdekes történetekből - 

Kimerülten és éhesen ballagott a két fiú az erdőben, a
kitaposott úton. A hatalmas tölgyek ölelő karjai között
folyton hallották azt a halk szuszogást, amit ezek az
óriások  suttogtak  a  fülükbe.  Dani  felpillantott,  és
meglátta az erdő végét. Felemelte karját, és hosszúra
nyúlt  szájjal  mutatott  abba  az  irányba.  Szaporázni
kezdték lépteiket, mintha ez a gyors tempó magával
hozná a várva várt  csodát.  Mind a ketten már csak
ebben reménykedtek. Az út végét lesték, így a szőke
fiú  nem  vette  észre  a  keresztben  fekvő,  leszakadt
faágat. A következő lépést már a levegőben végezte
el,  oldalasan  az  avarra  zuhant.  Ahogy  elfeküdt,
azonnal bokája felé lendült keze:
- Fáj a lábam! - ordított fel kétségbeesetten.
- Mi történt? - fordult vissza barátja, aki már vagy 5
méterre elhagyta őt.
- Tomi – tapogatta tovább bokáját Dani – azt hiszem
eltört a lábam.
Tomi  visszafordult  és  leguggolt  mellé.  Nézegette,
vizsgálgatta a sérült végtagot, majd nyugodt hangon
megszólalt:
- Danikám, nyugi! Ez csak húzódás!
- De iszonyatosan fáj – fakadt ki a még mindig földön
fekvő szőke fiú.
Nehezen feltápászkodott, majd bicegve indult az ismét
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sietős  tempót  diktáló  Tomi  után.  Kiérve  az  erdőből
valóban  –  talán  éppen  azért,  mert  annyira  hittek
benne  –  a  csodát  pillantották  meg.  A  meredek
domboldal  alatt,  a  völgyben,  kis  ívben  kanyargó  út
mellett, több tucat kis házikó hivalkodva jelezte nekik,
hogy  talán  megtalálták  a  szerencséjüket.  A  látvány
széles mosolyt csalt arcukra is. Dani azonban hirtelen
elszomorodott:
-  Én  így  nem  tudok  lemenni  –  és  a  bokája  felé
mutatott.
-  Nyugi,  nyugi!  Majd  én  lemegyek,  és  hozok
mindenféle  finomságot.  Te  csak  maradj  itt.  De  itt!
Innen  ne  mozdulj,  hogyha  visszaérek,  akkor
megtaláljalak.
Dani helyeslően bólogatott, majd halkan megszólalt:
- Nehogy bot vagy karó legyen a vége!
- Nyugi, semmi baj nem lesz – ütögette meg barátja
vállát,  s  közben  Tomi  elindult  lefelé  a  lejtős
domboldalon.
Mikor leért az útra, rendbe szedte ruházatát. Leporolva
magáról a homokot, a kis sár foszlányokat és a levél
darabkákat. Az első ház rozsdás kerítésénél megállt,
és  bekukkantott  az  udvarra.  Bent,  az  udvaron  egy
fiatal lány a kútból húzta fel a vizet. Nagyon lassan és
nehezen mozdult mindkét karja. A ház előtt is hallotta,
ahogy a lány liheg és nyögdécsel. Gondolkodás nélkül,
határozott, nagy léptekkel indult meg befelé. A vödör,
a  kútból  felfelé  evickélt,  negyed  részét  már  meg  is
tette útjának úgy, hogy közben jobbra-balra csapódott
a  kút  falának,  nagy  vízfoltokat  hagyva  maga  után.
Mikor  Tomi  megmarkolta  a  kötelet  és  nagy  erővel
húzni kezdte felfelé, a lány nagy barna szemeit a fiúra
emelte, de a döbbenettől  nem tudott megszólalni. A
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fiú a kút szélére rakta a vödröt, és ránézett a lányra.
- Tomi vagyok.
-  Én  meg  Zsuzska.  Köszönöm...Tomi…  -  leemelte  a
földre a vödröt, majd zavartan, szégyenlősen folytatta:
- Ketten élünk itt anyukámmal. Őt sajnos ágyhoz köti
a betegsége. Nekem pedig – közben körbe mutatott –
etetnem és itatnom kell.
-  Innen mennyi  kell  még? -  kérdezte  Tomi,  és  már
lendítette is a vödröt a mélybe.
- Még vagy tíz – válaszolt Zsuzska.
A  fiú  egymás után,  megállás  nélkül  húzta  fel  a  teli
vödröket.  Szuszogott,  elfáradt  mire  felkerült  mind a
tíz. Közben Zsuzsa is tett-vett az udvaron.
-  Most,  hogy a segítségeddel  gyorsabban végeztem,
fel tudok menni a tölgyesbe gombát szedni – mutatott
a sebesült Dani irányába – Csak ilyenkor néha már a
medvék is elő-elő jönnek.
Tomi  kétségbeesett:  „Medvék,  ő  meg  ott  van  fent!”
Alig hallotta meg, amit a lány kérdez tőle.
- Hogyan tudnám meghálálni a segítségedet?
Tomi zavarban volt. Pár másodpercig maga sem tudta,
hogy most mitévő legyen.
-  Sehogy,  sehogy,  szívesen  tettem,  de  most  sajnos
sietnem kell.
Zsuzska csodálkozva nézett a zavart fiúra. Felemelte a
karjait, és megfogta Tomi vállát. Közelhajolt hozzá, és
egy lágy csókot adott az arcára. 
- Ez pedig maradjon a mi titkunk!
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Csiszár Antal

Mit rejt a kapcsos füze mélye? 

Az öregember hosszasan tartotta kezében a füzetet,
végiglapozta,  minden  oldalt  úgy  cirógatva,  mint  a
nagypapa  unokája  buksiját,  ráncoktól  telebarázdált
arcán  egy könnycsepp gurult  végig,  majd  óvatosan,
mintha hímes tojást tartana kezében, a fiók mélyére
süllyesztette, gondosan bezárva.
Fiatalkori emlékképeket őriz ez a füzet. Tizenkét éves
volt, mikor keresztanyja – miközben csókot nyomott a
már  akkor  is  magas  homlokára  –  a  következőket
mondta,  miközben  átnyújtotta  azt,  amit  azóta  mint
féltett kincset őriz.
A jövőt nem sejtheted, ahogy lesz úgy lesz, de szívből
kívánom,  hogy  csupa  jó  és  örömteli  esemény
fakasszon mosolyt az arcodra, amire mindig szívesen
emlékszel, és ha a felejtés kútja nagyon mély lenne,
kapsz  egy  biztosítékot.  Eme  füzet  legyen  állandó
kísérőd, melybe rögzítheted mindazt a szépet és jót,
amit nem akarsz senkivel  megosztani.  Tudod sok az
irigy ember, meg kell  fontolni minden egyes közlést,
vannak  olyan  dolgok  az  életben,  melyek  nem
tartoznak a külvilágra.
A fiú mélyen elgondolkodott.
– Úgy jó, ha többen örülnek, én bizony sok mindenről
beszámolok.  Örömökről,  kudarcokról,  bár  érzem,
vannak  olyan  dolgok,  melyek  legintimebb  szférám
világának  tartozékai,  ha  ezeket  kiadom,  magamat
szegényítem  el,  és  lehet  valami  abban,  amit
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keresztanyám a külvilágról elmondott.
Úgy  is  cselekedett.  A  füzetben  gyűltek  a  pozitív
emlékek, de egyelőre úgy érezte, egyik sem bír olyan
súllyal, hogy elzárja környezete elől.
Aztán  egyszer  tizennégy  évesen  átlépte  az  áhított
középiskola kapuját, s a híres gimnázium gólyája lett.
Az  első  nap  feszült  várakozással,  lázas  izgalommal
kezdődött.  Nyílt  az  ajtó,  s  belépett  a  leendő
osztályfőnök.  A  fiú  felnézett,  miközben  az  osztály
vigyázzállásban  köszöntötte,  s  a  tanárnő
bemutatkozott. Molnár Ágnesnek hívták, a fiú szeme a
bámulattól fennakadt, hogy mindjárt zavartan lesüsse.
A  tanárnő  helyet  foglalt  a  hatalom  polcát  fémjelző
katedra mögött.
–  Csodálatos  –  suttogta  inkább  csak  önmagának  a
tinédzser, hiszen a tanulócsoport figyelmét lekötötték
a történtek.
A pedagógus a még érintetlen osztálykönyvet lapozva
írta be betűrendbe leendő patronáltjainak adatait.
Zoltán,  mert  úgy  hívták  nebulónkat,  nem  győzött
lelkileg betelni az életébe betörő új lénnyel: hullámos
aranyszőke  haj,  dereka  nádszálkarcsú,  keblei
ringatóztak, mint a tenger szél fodrozta hullámai, a láb
amilyent  Zoltán  még  nem  is  látott:  találkozott  a
járóeszközök  széles  tárházával:  vékony,  karikaláb,
olyan,  amit  tulajdonosa  jó  szívvel  „viselhetett”,  de
ilyent még nem.
Kíváncsi lennék, hogy valamely koszorús költő hogyan
foglalná verssorokba a most látottakat?
Amikor  rá  került  a  sor  közömbösséget  erőltetett
magára  (nehéz  volt),  de  elkerülte  a  feltűnést,  noha
tudatában volt a felvett póz mesterkéltségének.
Eltelt  a  délelőtt:  kölcsönös  ismerkedés,  házirend,
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balesetvédelmi  oktatás,  majd  feljegyezték  a  heti
menetet (egyelőre ideiglenes: milyen tanórák töltik ki
a hét napjait. Várni kellett még két új tanárra, utána
véglegesíthették a munkarendet.
Tanárnőnk a magyar és az angol órákat fogja tartani.
Zoltán  úgy  gondolta,  hogy  egy ilyen  szépség  csakis
esztétikailag  értékes  témákat  feszegethet.  Nem  is
illene hozzá holmi matematika vagy kémia. Elképzelte,
hogy  ez  utóbbi  stúdiumok  közvetítője  vagy  vastag
szemüveget  hordó  szigorú  tekintetű  hölgy,  illetve
tudós ábrázatú öregúr.  Egy ilyen szépségnek ezek a
tárgyak  nem  testhezállóak,  vonta  le  önmagának  a
konklúziót.  Ebbéli  meggyőződését  még  a  tanárnő
csengő hangja is megerősítette, hogyan változtatja –
mintha incselkedne – hangszínét, a torkából kiáramló
valami olykor fuvola, de tud ércesebb, dinamikusabb
lenni.  És  a  tekintet,  hol  találkozhatott  ilyennel
tűnődött.  Aztán  felderengett.  Nyáron  Párizsban
töltöttek két hetet, s felkeresték a Louvre-t. Számtalan
gyönyörűség  mellett  a  Mona  Lisa  maradt  meg
leginkább emlékezetében,  mint agykérgébe pecsételt
lenyomat.
Ha  szobrászi  talentummal  áldott  volna  meg  a
Mindenható, modellemül feltétlen Őt fogadnám meg.
Azon kapta magát, hogy teljesen hatalmába kerítette
egy  olyan  érzés,  melynek  mibenlétével  még  nem
nézett  szembe,  de  mélyen  beivódott  a  tudatába,
kitörölhetetlen emlékké vált, sőt mi több, mindenben
már  őt  látta:  egy  fa  erezetében  arcvonásait  vélte
felfedezni, a víztócsa mintegy karcsú nőként tekintett
rá, ha néptelen volt az utca, az üres tereket mintegy
„betöltötte”  a tanárnő alakja,  jókedvre hangolva,  de
egyfajta szorongás érzésével párosulva.
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Otthon  -bár  kedvenc  főztje  várta  –  ímmel-ámmal
kanalazgatott  az  ételből.  Az  anyja  nem  tudni  mire
vélje, hasztalan faggatta, de a fiú néma maradt. Mit
tehetett a szülő? Tanácstalanul széttárta a karját.
Tanulónk pedig folyton-folyvást rá gondolt. Hol lakhat,
van-e családja, férje, esetleg gyermekei – tűnődött és
próbálta  elképzelni  azt,  akinek  hátteréről  mit  sem
tudott,  de  a  szív  legyőzi  az  észt,  s  fantáziál
különösebbnél különösebb dolgokat.
Elképzelte  magát a tanárnő udvarlójának: „Vajon Én
lennék a zsánere?”– tette  fel  magának a kérdést,  a
lehetséges negatív választól menten elborzadt." Nem,
az nem lehet. Így próbálta magát meggyőzni.
A második nap órák után különös ötlete támadt. „Mi
lenne, ha megfigyelném? Feltűnés nélkül követném?”
Elszörnyedt  arra  a  lehetőségre,  hogy  a  „kedves”
váratlanul  megfordul  és....  Ez  maga  lenne  a
megsemmisülés.
Minden esetre tanítás végén "készenállt". Figyelmének
„alanya” pontosan tizenkét óra harminc perckor lépte
át az alma máter kapuját, s elegáns tűsarkú cipőjének
ütemes,  egyre  gyorsuló  kopogása érzékeltette,  hogy
számára „rohan az idő”.
Hősünk késedelem nélkül felvette a kívánatos követési
sebességet, ügyelve, miként a KRESZ-ben a követési
távolságra.  Nem  szabad  ütközni:  igaz,  ez  másfajta
következményekkel járna, mint a járművek esetében,
de nem lenne kevésbé kellemetlen,  mit  kellemetlen,
felettébb kínos.
Tisztes  távolságból  mögötte  haladva  látta,  hogy
sokemeletes lakótelepi házba lép be.
Onnantól  kezdve nap mint nap így tett,  közben úgy
érezte, ennél tovább kell lépnie.
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De hogyan? Mi lenne, ha egy levéllel hívná fel magára
a  figyelmet,  osztaná meg  vele  azokat  az  érzéseket,
melyeknek első találkozásuk óta foglya. A mindenkori
osztályfőnöknek  úgyis  tisztában  kell  lenni  leendő
tanítványaik  mind  külső,  mind  pedig  belső
tulajdonságaival,  ez  utóbbitól  elválaszthatatlanok  az
érzelmi világ titkai.
Természetesen  –  Miként  Anonymus  a  Gesta
Hungarórum  című  munkájában  neki  is  névtelenség
homályában kell maradni.
Igen ám – írta felül  a következő gondolat az éppen
hogy  felröppenő  előzőt  –  csak  idő  kérdése,  hogy
kézírása  elárulja  magát.  Elég  egy-két  dolgozat
összevetése és – számára kedvezőtlenül – megoldódik
a gordiuszi csomó.
Elhatározta, hogy ír leveleket, de csak saját magának.
Ott  nem  gátolja  semmi  abban,  hogy  érzelmei
áramlásának szabad folyást engedjen, s erre minden
nap sort kerít. Ahány nap, annyi szerelmes üzenet a
fiók mélyén titkos hódoltjának. Ilyen a plátói szerelem,
mert fiúnk ennek volt részese.
Bár  édes,  de  fájó  érzés.  Magának  vallja  be  azt,
amilyen hatással volt rá a hétköznapi Aphrodité.
A  leveleknek  mindenképpen  méltónak  kell  lenni
szerelme tárgyához és az imádóhoz egyaránt.
Kutakodni  kezdett  az  otthoni  könyvespolcon,  s  lám
kezébe  akadt  az  Évszázad  szerelmes  versei  című
kötet. Végiglapozva oldalról-oldalra olvasva megannyi
gyönyörűség birtokába jutott. „Milyen volt szőkesége,
nem tudom már”.  Hát  igen,  a  tanárnő haja  is  mint
érett búzakalász, de amikor Petőfi arról ír, hogy „Minek
nevezzelek” ez is szíven ütötte.
De  tovább  kalandozva  szeme  megakadt  az
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Odüsszeiában  lelt  „hókarú”  Nausziká  kifejezésen.
Hamarosan  a  szerelmi  költészet  terén  tanulótársait
meghaladó ismeretekre  tett  szert,  ha frappáns  ilyen
témakörű  idézet  szükségeltetett,  keze  magasba
lendült,  majd  kiesett  a padból  és a  felszólítást  meg
sem várva, szinte bekiáltotta az osztály elébe az adott
sort társai és a tanárnő elismerését egyaránt kiváltva.
Csupán akkor akadt el a szava és váltott át egyszerre
némaságba, ha a tanerő érdeklődött. Mire fő ez a nagy
vonzódás a szerelmi témához.
Minden  nap,  amikor  elérkezett  a  délután,  otthon  a
tanulósarokba  húzódva,  titokban  ügyelve  arra,  hogy
senki foglalatosságát meg ne zavarja, írta a szebbnél
szebb leveleket.
Eltelt  egy  év.  Tekintélyes  számú  mű  sorakozott  az
egyes füzetlapokon. Szűk lett számukra a hely, újabb
és újabb füzetekkel kellett pótolni.
Azon  vette  magát  észre,  hogy  nem  tudja  kiverni
fejéből az osztályfőnöknő keltette hatást. Levél levelet
követett,  a  szenvedély  izzította  az  oldalakat,  csoda,
hogy ki nem gyúlt.
Ha  a  füzet  beszélni  tudna,  gondolta  Zoli,  mennyi
érzésről  szereznének  tudomást  a  kívülállók.  Milyen
szerencse,  hogy  nem  fecsegő  vénasszony,  hanem
olyan  –  bár  passzív  –  cinkostárs,  aki  képes  lakatot
tenni a szájára.
Egyik  tanév  követte  a  másikat.  A  fiú  azon  kapta
magát, hogy ott áll a matúra kapujában. Aztán azon is
túl esett. Fortuna kegye megkímélte attól, hogy olyan
tételt  húzzon,  amely  felizgatja  –  amúgy  is  állandó
készenlétben lévő fantáziáját. Balassi katonaversei úgy
hatottak rá, mint katonáékra a bróm. A rossz nyelvek
szerint  a  honvédségnél  teába  csempészett  szerrel
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tartották kordában az angyalbőrbe bújtak férfiasságát.
A banketten, ahol már lebomlott  az a hagyományos
„kerítés”,  mely  elválasztotta  a  katedra  két  oldalán
levőket, egymást kölcsönösen tegezhette tanár és diák
Zoli  zavarban volt.  Szerelme plátói  tárgya  iránt,  aki
ráadásul  tanára,  osztályfőnöke  is  volt  egyben,
határtalan tiszteletet érzett, úgy érezte – érettségi ide
vagy oda – magasan fölötte áll: mintha a föld tegezné
le a Mennyet, gondolta és egyszerre elborzadt. Minő
blaszfémia egy ilyen égi tüneményt, bár csak Ő emelte
ilyen piedesztálra – köznapi megszólítással lerántani a
földre.  Olyan ez,  mintha egy ünnepi  új  ruhát  valaki
sárba  taposna,  úgyhogy  maradt  a  megszokott
tisztelettudó  magázásnál  minden  tanárnői  bátorítás,
unszolás  ellenére.  Így  abban  maradtak,  hogy  a
tanárnő  a  továbbiakban  is  tegezi,  de  ő  marad  a
megszokottnál.
Eltelt  a  nyár,  egyre  távolodtak  és  halványultak  a
középiskolai emlékek, egy maradt csak kristálytisztán
oly friss, mint egykor: a nő iránti érzése, vágyódása.
Öt  év  múlva  kézhez  kapta  a  diplomáját.  Megtudta,
hogy az egykori osztályfőnök megtalálta élete párját,
két gyermeket nevelő boldog édesanya lett.
Milyen  rendező  az  élet.  Zoli  –  tanári  diplomával  –
ugyanabban az iskolában kapott kinevezett állást. Az
első tanítási napon földbe gyökerezett a lába, amikor
megmutatták  a  tanáriban  a  helyét:  éppen  egykori
osztályfőnöke  mellett  kapott  helyet.  Nem  hiába
gyakorolt rá olyan erőteljes hatást, szintén a magyar
szakot választotta, s vajon ki lett a munkaközösség-
vezető – az egykori osztályfőnöke.
Örömmel  üdvözölték  egymást,  óraközi  szünetekben
felidézték hajdani emlékeiket. Fiunk – kezdő révén –
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istápolásra  szorult,  s  most  ez  a  tisztség  a
munkaközösség-vezetőre hárult. 
Kölcsönös  óralátogatások,  tapasztalatcsere,  így
zajlottak  az  első  tanítási  hetek,  hónapok.  Aztán
egyszer  a  munkaközösség-vezető  feladatai
megsokasodtak.  Osztályt  kapott,  ugyanis  az  1.  c
gazdája hosszúnak ígérkező, súlyos betegséget kapott.
Ebben az osztályban hospitált Zoltán, hogy gyarapítsa
tapasztalatait,  amelynek  a  kezdő  tanár  égető
szükségét érezte.
Mi lenne, így a vezető, ha a következő órát te tartanád
meg?
A fiú enyhe izgalmat érzett. Vajon elfogadnak-e, képes
vagyok-e akár a nyomdokába lépni mesteremnek. Mi
tagadás,  amikor  kézbe  vette  az  osztálynaplót,  s
elindult az új kihívások terme felé, izzadt a tenyere,
pulzusa szaporán vert. A folyosón közeledve a célhoz,
érezte a tanárnő biztatását, mely mélybarna szeméből
felé áradt.
Nyílt az ajtó, belépett a terembe, óvatosan körülnézett
–  harminchat  őt  fürkésző  tekintettel  találkozott.  A
következő pillanatban földbe gyökerezett a lába.
Nem akart hinni a szemének, optikai csalódás, avagy
magát  az  egykori  tanárnőt  látta  volna,  ugyanaz  a
bájos  mosoly,  világosszőke  vállán  leomló  hajfürtök,
mintha a hajdani szépség reinkarnálódott volna. Meg
kell  mondani,  zavarban volt,  mikor  Janus  Pannonius
titkaiba  készült  beavatni  az  osztályt,  s  vele  a
humanizmus  és  reneszánsz  lelki-építészeti-művészeti
hátterét felvillantani. Petrarca Laurához című versének
sorait idézve: „Áldott legyen a nap, a hó, az év...”, és
úgy érezte, mintha egy itáliai dómban istentiszteleten
lenne,  s  az  első  sorból  visszamosolygó  szempár
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tekintetével „érintkezne”.
Óra után – meglepetésére a folyosón váratlan kísérőre
akadt. A lány, aki oly mértékben kiváltotta csodálatát,
bátortalanul szegődött  hozzá,  és zavarba jött,  mikor
érdeklődött a témával kapcsolatos szakirodalom iránt,
mert felettébb érdekfeszítő volt a tanítási óra, s egy
addig  ismeretlen  csodálatos  világot  sikerült  előtte
feltárni. Kerekes Zsuzsának hívták. Mire a következő
órát  jelző  csengőszó  elhangzott,  tekintélyes  számú
könyvcím birtokában volt.
Ezt követően rendszeresen fordult hozzá tanácsért: hol
olvasmányélményeiről  kért  véleményt,  fogalmazásai
csiszolását kérte: észrevétlenül mintegy – rendhagyó
módon tanár  és  diák  között  –  munkatársi  kapcsolat
alakult  közöttük:  a  kezdeti  intellektuális  vonalra
irányuló kapocs egyre inkább érzelmivé formálódott.
Második  évfolyamon  az  eredeti  magyartanár  anyai
örömöknek nézett elébe, majd a három évi gyes adta
lehetőséget  kihasználva,  az  új  tanárt  ajánlotta
utódjául. Az igazgató – némi mérlegelés után – hajlott
a kolléga kérésének eleget tenni.
Az  érettségi  különös  elégtételét  adta  a  közös
munkának. Ráadásul, történetesen Janus Pannonius és
a  humanizmus  témaköre  volt  a  kihúzott  tétel.  Az
érettségi elnök erre a feleletre úgy emlékezett, mint
pedagógiai pályafutása legkülönb érettségi feleletére.
A  lány  az  Eötvös  Lóránd  Tudományegyetemre
iratkozott be magyar–német szakra.
Addigra  már  megvallották,  hogy  nem  közömbösek
egymás  iránt.  Együtt  járás,  eljegyzés,  majd
menyegző.
A  két  család  közel  került  egymáshoz.  Ekkor  újabb
meglepetések várták a leendő férjet. A lány édesanyja
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és a fiú egykori középiskolai osztályfőnöke testvérek.
A közös családi gének szépségformáló ereje teremtett
ilyen csodás nőket.
Házasság, gyermekek, karrier, végzős generációk sora
fémjelezte életüket.
Következtek  a  nyugdíjas  évek.  A  feleség  előtt
feltárultak a múlt titkai, egyet kivéve.
Az  egykori  osztályfőnöknek  szóló  szerelmes  levelei
továbbra  is  a  fiók  mélyén  maradtak  kulcsra  zárva.
Hiába  volt  az  unokák  családtagok  ismerősök
kíváncsisága,  a  füzet  gazdája  hajthatatlan  maradt.
Úgy érezte, a füzetben rejlő diákkori emlékek csak az
övék. Élete alkonyán egy merész, de fájdalmas lépésre
szánta magát.
Volt egy kis kerti bungalójuk, ahol nem vezették be a
központi fűtést: egyszerű szenes-kályha foglalta el a
sarkot.
Egy téli  nap a tűz martalékává tette, arra gondolva,
hogyha  eljön  az  elmúlás  ideje,  ne  a  szeméttelepen
landoljon,  és  illetéktelen  kezekbe  jusson  az,  amit
azokkal  sem  osztott  meg,  akik  számára  mindent
jelentenek.
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Dittrich Panka

Minden titok egy szerelem

Minden titok egy szerelem,
ha nem hiszed, gyere velem,
látatlanul fogd a kezem,
lehunyt szemmel lásd a szemem.
 
Hogyha velem bűnbe esel,
szelíd szavakkal keresel,
úgy szeretsz, hogy érint kegyem,
álom útján simít kezem.
 
Elengeded, visszahúzod,
tiszta hittel úgy hazudod,
hogy ebből semmi sem igaz,
lelked mélyén ez sem vigasz.
 
Tó tükrében engem látol'
fáj a tudat, mert a távol
derült égre felhőt ácsol,
ábránd színén bút korbácsol.
 
Vágy a vággyal oly hevesen
ott kalapál a szíveden,
hogyan mondjad el csendesen,
hogy belém zúgtál rendesen.
 
Képzeleted mélyre merül,
fáj a titok, nem teljesül.
Álmodban a kéj szertelen:
meztelen vagy és esztelen.
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Halász István

Meddő áldozat

Kihunyt csillagként őrzöm titkaink,
miért és meddig, fel nem érhetem.
Zúzmarát hintő, fagyos éjeken
lázas homlokom gyötrő kínjait 

bársonyos kezed nem enyhíti már,
s szívem sötétjén hálót sző a csend.
Köröttem emlékek hűs fátyla leng,
elhamvadt álmunkért mondok imát.

Vetetlen ágyam egyre hidegebb,
borongó létem vége messzi még.
Ó, de e világ ugyan mennyit ér
nékem, ki rég elhagytam hitemet?
 
Aki volt szerelmes, tudhatja csak,
milyen bús-reményvesztetten élni,
s nap-nap után pokol tüzén égni,
tudván, az milyen meddő áldozat.
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Jakab Ibolya Shanti

Titkok

Mint száguldó szélvész, útra kél a lelkem,
zöldellő mezőre megpihenni tér,
mézédes virágok nektár gyümölcséből,
mint megfáradt vándor, csendben inni kér.

Ne kérdezd tőlem, hogy hova sietek,
mi az mi hajt a fél világon át,
vannak bennem titkok, miről nem beszélhetek,
és vannak csodák, miket csak lelkem lát.
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Kerecsényi Éva

Bújócska

Elgurult egy érzés,
lábam előtt landolt,
szívedből szökött ki,
villámgyorsan startolt,
utcakövön koppant,
még fel sem ocsúdott,
lehajoltam érte,
kezem közé kúszott.
Gondolatgombócok
fejem fazekában
egyre csak dagadnak,
s folyton kiugrálnak,
kérdőre vonják a
teremtőt, a sorsot,
biztos pontra vágynak,
kérdőjelből sok volt.
Sorszámomra várok
sors várótermében,
ha csak egy percre is
hadd nézzek szemébe,
próbáljam szájáról
leolvasni, mit mond,

talán fátylat lebbent,
s csomót old a titkon,
miért is pottyantunk
két külön bolygóra,
mikor egyfelé jár
lelkünk mutatója,
miért vizesárok,
szögesdrót, kerítés,
tilalomfán gyümölcs
mily édes kísértés,
miért a vesztegzár
s megcsonkolt szabadság,
ha lelkünk vég nélkül
egymáshoz hazajár…
Elgurult egy érzés,
lábad előtt landolt,
szívemből szökött ki…
h
o
g
y
(szívedbe bújhasson)
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Krajtsovits Katalin

El ne áruld!

Arcomon őrzöm 
kezed simogatását…

ez a MI titkunk 

kezemben érzem 
a szíved dobbanását... 

ez a mi TITKUNK 

szememmel látom 
hogy mosolyod rám ragyog... 

EZ a mi titkunk
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Müller L. Péter

A hajnal titka

Hajnalban kiszöktem, hogy lássalak,
Mondd, merre jártál? Sokáig vártalak.
Jaj! Ne úgy értsd, hisz minden perc megérte,
Csak rajongásom mi téged sürgetne.

Szürke köntösödben alig láttalak,
Vártam a hajnalt, hogy érjen ámulat.
Éjnek függönyén húzzon csak egy araszt,
Új köntösöd szőjék a napsugarak.

Mit titkolsz előlem hajnali fényben?
Miért vont rád fátylat éjnek sötétje?
Te sírtál! Hallottam hulló cseppjeit,
Láttam elúszni bánatod rönkjeit.

Ne sírj csak azért, mert vége a nyárnak,
Hisz te minden évszakban oly csodás vagy.
Színek pompája gazdag ruhatárad,
Földi életnek díszes koronája.

Vigadj a nappal és táncolj a széllel,
Holnapod csodáját álmodd az éjben.
Legyél minden nap az élet reménye,
Bánat órájában lelkünk menedéke.

Ó csodás pillanat enyém vagy végre,
Elviszlek magammal örök emlékbe.
S hogy ne tudják mitől e könnypatak,
Ígérem neked, a mi titkunk marad.
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Müller L. Péter

Egynapos románc

Hajnal húz fátylat
felkelő napnak - vágynak
harmata cseppen.

Kezedben kezem
ujjaid zongoráznak
… szívem zenéje.

Szemedben könnyek
fátylad boldog szivárvány
… írisz virágzik

Tudom, hogy tudod
szemedben látom- ne szólj
ez a mi titkunk.

Útra kél a nap
félbeszakadt az álom
…hajnal hasad.

Egyik szenem sír
a másik nevet- színház
az egész világ.
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Ötvös Németh Edit

Titkok titka

Múlt szerelmek ifjú lángján
napot szül a szenvedély
kóbor árnyak egymás lábát
tapossák szét nincs remény.

Lakatlan a szívek titka
búcsújárás üdvözlet
szilánk hullik ripittyára
sebe vérzik tükrömnek..

Láthatatlan lakásokban
omlanak a közfalak
cinóberszín ereimben
áramlik egy kis patak.

Élhetetlen csodára vár
kardigán a harmatos
jeges a rét deres madár
zűrzavar most nem zajos.
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Ötvös Németh Edit

Holt napokban

Itt vagyok az ölelésben
fáradt táncom békét kínál
itt vagyok az ősz színében
tó partján kiszáradt hínár
én vagyok a mélység titka
szoprán szavak szólamában
szeretetnyelv csak egy csicska
búvik a múlt aszályában
ott vagyok a hamvas réten
törhetetlen leheletben
ott vagyok vaksötétben
pőre testem földeletlen
hol vagyok és hol nem vagyok
légzésem nem szabályszerű
hol kapok és hol nem kapok
gondolom ez törvényszerű.

27



Vönöczkiné Gmeindl Margit

Régmúlt

Szétvágtuk eltéptük
bántották elnéztük
nem hagytuk magára
eldugtuk az ágyba
nagy kincs volt féltettük
ha sok volt eltettük
mentek a hónapok
tőle lettünk nagyok
azt mondták rab vagyok
én és a barátnőm
nem voltunk angyalok
szédület járt vele
míg izzott a hegye
ha szánkba bevettük
megszívtuk kiköptük
íze volt fertelmes
mégis oly felnőttes
hajdan volt már régen
füstöltünk a réten
sok cigit elszívtunk
ez volt a mi titkunk!
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Zsubrits Zsolt

Lenéztem a tájra

Lenéztem a tájra,
tavi tündér titkát
kerestem hiába.

Kincseit kutatva,
így lettem örökre
tónak örök rabja.

Szoborba bezárva,
őrizem rejtélyét
mozdulatlanságban.

Szépségbe bújtatom,
varázsos világát
örökké titkolom.
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 Papir városok
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Jakab Ibolya Shanti

Biztos alap

Építeni új világot, 
ez a legfőbb feladat,
Szennyeződés, szemét nélkül
építeni stabil falat.
Ahol a sok hulladék
nem lesz már az élet része,
s minden ember magától
tudatára ébred végre.
Mert ha ez a folyamat 
nem belülről fakad,
akkor mást nem építhetünk
csak gyenge papírfalat.
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Kerecsényi Éva

Hol volt, hol nem volt

Hol volt, hol nem volt, 
akár a mesében, 
szárnya nőtt szívemnek, 
s egy éjjel megszökött, 
ide-oda röppent
lenge lenruhában,
s magányosan lófrált
álmos házak között. 
Ásított a város, 
a szuszogó csendben
furcsa szempár villant,
majd félve elfutott, 
szívem szaporázta, 
vadul vert szegényem,
s egy puha tenyérben
talált meghitt zugot. 
Kavicsok koppantak, 
potyogtak a földre, 
falatnyi lelkében 
már nem ült félelem,
szótlan szerelem vak
árnyai lebegtek
s kísértettek ködös
papírváros felett.
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Krajtsovits Katalin

Az Akvárium

Az  asszony  bizonyos  rendszerességgel  kapta  a
leveleket,  melyeket  már  elhagyott  párja
küldözgetett.  Ő  meg  felbontatlanul  gyűjtögette
egy  dobozban.  Nem  akart  már  vele  semmi
kapcsolatot. Rég volt… szép volt...elmúlt…
A  gyerek  keresett  valami  szórakozni  valót..  a
meséskönyveket  már  kívülről  fújta.  Nem  volt
kedve  az  autókhoz  sem…  De  megtalálta  a
sarokban a rég kiürült akváriumot, amibe minden
épp fölösleges dolog bekerült. Nagy igyekezettel,
szuszogva kipakolta, és az asztalkára tette. Leült
vele  szemben,  és  járt  az  agya,  mit  is  tegyen
bele...tovább  kutatott  valami  papír  után,  hogy
hajót, repülőt hajtogasson, meg házakat építsen
bele...egy egész városra valót.
Talált  néhány  reklámújságot,  és  ment  tovább
keresgélni (esetleg) valami használható után. Az
anyja  asztala  alatt  látott  egy  dobozt,  tele
borítékos  papírral.  Még  papírragasztót  is  talált.
Visszament a kincsekkel, és nekiállt a munkának.
Kibontogatta a borítékokat, a bélyegekből lettek a
házak ablakai,  egész ügyes kis városkát épített.
Boldogan nézte, és örült, hogy majd jól meglepi
vele  az  apját,  aki  délután  majd  jön  hogy  a
szokásos  kettesben  töltött  programjaira  elvigye.
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Tudta, hogy a szülei elváltak, és most így mennek
a dolgok...
A  férfi  nehéz  sóhajjal  ment  be  a  lakásba,
egyenest  a  fia  szobájába.  A  gyerek  ott  ült  és
nézte  a  papírvároskát,  melyet  ő  alkotott,
házakkal,  fákkal,  vízzel,  hajókkal,  repülőkkel.
Boldogan  mutatta  az  apjának..nézd  apa  milyen
szép! Az apa első pillantásra felismerte, hogy a
saját  leveleit  látja,  melyeket  a  békülés
reményében írt...Nagyot nyelt, és megkérdezte a
fiától,  honnan  vette  az  „építőanyagot”.  Anya
asztala  alatt  volt  egy  dobozban,  maradt  még
néhány,  nézd  csak!  És  mutatta  apjának  a
maradék felbontatlan borítékhalmazt…
Na  menj  öltözni,  aztán  indulunk,  mondta  a
gyereknek. Az elrohant, és a férfi rágyújtott egy
cigire,  míg a fia  visszajön….már csak egy slukk
volt hátra, jó nagyot szívott belőle és a parázsló
csikket beledobta az akváriumba….
Azt  még  nem  tudta,  hogy  miként  magyarázza
meg  a  gyereknek,  csak  a  mérhetetlen  indulat
háborgott benne…
Teltek az évek, a gyerek felnőtt fiatalember lett,
amikor  rátalált  a  még  mindig  kormos  régi
akváriumra, és elmélázott…

„ Levelek jönnek,
mennek – de papírvárosok
s pernye emlékek.”
/Kirschner Gyula/
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Ötvös Németh Edit

Gyűrött városok

Szürke ablak, gyűrött falak,
vaknak akad hamis falat,
skarlátszínnel visító kín,
számhalmaz és kidobott hír.

Szürke ablak, koszos kalap,
zsírban fürdő hazug szavak,
harmat áztatja a lépet,
átrajzolja a tájképet.

Szürke ablak, papír alak,
eltépett rét, halott halak,
szunnyadó hang virága nyár,
papírváros csodára vár.
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Ötvös Németh Edit

Miért?

Építünk  és  rombolunk.  Gyűrött  papírvárosok
fekszenek  a  porban,  szeméttárolókban.
Tulajdonképpen az életünk.

Pedig csöppnyi odafigyeléssel egymás iránt, nem
kéne  kidobni  az  apró  gonddal  megtervezett
origami  darabokat.  Hisz  vannak  köztük  igazi
remekművek is. Vagyis, lehetnének.
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Vönöczkiné Gmeindl Margit

Az egyetem docense

Hideg őszi reggel volt, már fázósan húzta össze a
kabátot reggelente mindenki. Éles volt a szél is,
az  ember  úgy  érezte,  beleszánt  a  húsába.
Napközben  viszont  ismét  szelíden  simogatott  a
napsugár, sokan üldögéltek az áruház és az iskola
közti padokon. Ez így ment már egy hete, mikor
megjelent  egy  idegen.  Még ha  csak idegen lett
volna,  de  egy  koszos,  kissé  áporodott  szagú,
(hogy  finom  legyek)  loncsos  hajú  és
természetesen  megállapíthatatlan  korú  férfi.  

A  buszmegálló  melletti  padot  szemelte  ki
magának,  mert  az  iskolából  jövő  gyerekek,  ott
szokták szemétbe dobni a maradék tízórait vagy
az éppen „nemszeretem” uzsonnát.

Természetesen csak a rendesebbje!

Az  ember  ezeket  gyűjtögette  egy  szakadt,  ám
láthatóan  jobb  időket  látott  hátizsákba.  Nem
kéregetett  soha,  nem  szólt  senkihez.  Késő
délután,  mikor  sötétedett,  mindig  eltűnt.  Hová,
merre  vitt  az  útja,  senki  nem tudta,  hisz  ki  is
törődött volna egy koszos, bűzlő hajléktalannal. A
korai sötétben meg igazán nem leste senki, még
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az  a  néhány  alkoholista  sem,  akiknek  a
környékben  még  meg  volt  a  lakásuk,  és
nyomorúságos  nyugdíjakból,  vagy  éppen
rokkantságiból tengődtek.

Ez így ment napról napra. Már kezdték megszokni
a  buszra várók,  hogy olyan pontosan jött,  mint
azok a szerencsések, akiknek volt munkájuk, és
várták  a  különjáratokat,  ami  szétszórta  őket  a
városon kívül elterülő ipari létesítményekbe, vagy
épp az AUDI gyárba.

El  lehet  mondani,  hogy  egy  csendes,  nem
beszélgetős  habókos  hajléktalan  volt.
Egyik kora délután, mikor ott üldögélt megszokott
helyén, fura dolog történt vele.
 
Egy anyuka jött, aki még új volt a környéken, (a
fiúcskát általában az apuka szokta hozni és vinni
egy szép kocsival) elsétáltak az emberünk mellett.
A gyerek kezében szalámis kenyér volt, nyilván az
uzsonna,  amit  nem evett  meg.  Vagy mert  nem
ízlett,  vagy  volt  még  a  tízóraiból,  lényeg,  hogy
hirtelen  gondolattól  vezérelve,  elindult  a
hajléktalan  felé,  hogy odaadja  neki  a  kenyerét.
Az  anyja  viszont  úgy  ráordított,  hogy  az  egész
váróterem odakapta  a  fejét  azt  gondolva,  hogy
talán egy oroszlán bődült el a közelben.

-  Nehogy  odamenj!  Hogy  gondolsz  olyat,  hogy
egy  ilyen  tetves,  mocskot  megközelíts?  Lehet,
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hogy  beteg,  vagy  éppen  tetves!  Még  csak  az
hiányzik, hogy valamit elkapj az ilyen embernek
nem nevezhető féregtől!

Mind  ezt  olyan  hangosan  és  olyan  vehemensen
adta  elő,  hogy  a  gyereknek  legörbült  a  szája
ijedtében.
A  nő  meg  kikapta  a  kenyeret  a  kezéből,  és
messziről, mintha a köztük lévő levegő is fertőző
lenne,  a  szemetesbe  hajította  a  maradékot.  
Majd  gyorsan  átmentek  az  út  túlsó  oldalára.
Az  eddig  is  összegörnyedten  ülő  szerencsétlen
még  jobban  összehúzta  magát,  és  a  pad  mellé
dobált  csikkeket  kezdte  felszedegetni,  már
amelyiket elérte, mert fel nem állt. Mintha féltette
volna  azt  a  helyet,  ahol  naphosszat  üldögélt.

Ez így ment hetekig. Reggel jött, estefelé eltűnt. A
semmiből a semmibe.

Mire beköszöntött  a  hideg,  és már két  kabát is
elkelt,  hogy  ne  vacogjon,  pulóverek  és  egyéb
ruhaneműk  kerültek  a  pad  mellé.
Senki  nem  szólt  senkihez,  csak  letette,  amit
éppen hozott.
 
Az öreg, hisz annak nézett ki, ezeket összeszedte,
mée az ételmaradékokat is, mert volt, hogy nem
a  kukából  kellett  kihalászni,  hanem  jobban,
rosszabbul,  de  becsomagolva  azok  is  a  ruhák
mellé, vagy épp a tetejükre kerültek. Fura módon,
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a  közelében  lévő  szemetesbe  is  szalvétába,  de
legalábbis  papírba  csomagolva  került  a  legtöbb
maradék.
Mikor  összeszedett  mindent,  és  elég  sötét  volt
ahhoz,  hogy  eltűnjön  az  esetleges  kíváncsi
szemek  elől,  elindult  a  maga  külön  útján.
Meggörnyedve  a  cipekedéstől,  a  külváros  felé
vette az irányt, arra, ahol a hővezetékek voltak.
Erre  nem  nagyon  jártak  emberek.  Itt  állt  egy
papírváros.
Azok a hajléktalanok, akik nem akartak bemenni
a szállóra, itt éltek. Kartonpapírokból, az áruházak
környékén  összeszedett  vastag  papírdobozokból
és  deszkadarabokból  összeeszkábált  kuli-
pintyókban.
Ezek a papírvárosok sokfelé megtalálhatók voltak.

Ez  a  hajléktalan  is  idejött,  megállt  a  szélső
bodegánál,  és  beszólt,  hogy  itt  a  szállítmány.
Mindenfelől előtünedeztek a torzomborz fejek, és
köréje  gyűltek.  Ő  pedig  elkezdte  osztani,  amit
összegyűjtött  a  szemetes  edényből,  és  amit
kapott.
Még  a  csikkeket  is  egy  nagyobb  zacskóban
odaadta egyik, sok szabad ég alatt eltöltött évtől
cserzett  arcú  férfinak.  Lelkére  kötötte,  hogy
igazságosan osztozzanak mindenen.
Ezután épp oly csendben, ahogy jött, visszament
a közelben lévő lakótelep egyik eldugott házához,
amit  egy  szép  magas  kőkerítés  vett  körül.
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Rongyai zsebéből kihalászott egy kulcscsomót és
bement a  kapun.  A garázs felé  vette az irányt.
Itt  már  gombnyomásra,  automata  nyitott  ajtót.
Egy  nagy  sóhaj  után  vetkőzni  kezdett.  
Ha ezt valaki látta volna, biztosan rendőrt hív. Ám
ez  az  ember  teljes  nyugalomban  volt,  és  már
szinte  pucéran  lépett  be  a  garázsból  a  pár
lépcsővel feljebb lévő lakásba.
Itt egyenesen a fürdőszobába ment, és egy nagy
kád mellett levetette a még rajta lévő alsóneműt,
megengedte a vizet, habfürdőt is jócskán öntött
bele,  és  mikor  már  félig  volt  a  kád,  elmerült
benne. Először megmosta az arcát, majd lehunyt
szemmel  átadta  magát  a  meleg  víz  nyújtotta
gyönyörnek. Közel háromnegyed órát töltött így,
azután  megmosta  a  haját,  és  láss  csodát,  egy
ötvenöt, hatvan év  közötti úr lépett ki a kádból.
Megtörölte magát, kicsit a haját is megdörzsölte,
felvett egy köntöst, és a szobák felé indult. Volt itt
dolgozószoba is, csodálatos ó barokk íróasztallal.
Leült, bekapcsolta a számítógépet, és írni kezdett.
Írt  a  megaláztatásáról,  ami  naponta  érte.
Számba vette, miket vitt ki a papírváros lakóinak,
és még hosszan részletezte azt, ami vele és ez-
által nyilván a többi hajléktalannal történik, bárhol
is élnek a város területén.
A  hajnal  hat  óra  most  is  a  megszokott  helyén
találta. De később, mikor elkezdtek szállingózni a
gyerekek  szülővel,  vagy  éppen  szülő  nélkül  az
iskolába, ő már egy fekete BMW mellett álldogált.

41



Néha még rá is támaszkodott! Mint aki valamire,
vagy valakire vár. Ez így is volt.

Mikor  meglátta  az  oroszlánhangú  anyukát,  aki
természetesen az út túlsó oldalán volt, bár jobb
oldalon álltak meg és szálltak ki a kocsiból, mégis
inkább került, csak közelébe se kelljen menni egy
hajléktalannak, aki ekkorra már ismét rákönyökölt
a motorháztetőre.
Magában kuncoghatott, mikor az asszony mérges
arcát meglátta.
 
Utánuk  nézett  és  látta,  hogy,  nagyon  gyorsan
bepaterolta  a  kisfiút  a  kapun,  majd  bőszen
telefonálni  kezdett.  Eközben,  mint  prédára  váró
vad,  úgy figyelte  a  rongyos embert.           
Alig tette le a telefont, megjelent két rendőrautó,
megálltak a BMW előtt  és  mögött.             
Az  asszony  önelégült  mosollyal  araszolt  feléjük.
-  Biztos  úr!  -  szólította  meg  az  egyik  rendőrt.
Ez a tolvaj biztosan fel akarta törni a kocsit, mert
ott  nézelődött,  és  még  rá  is  könyökölt!
Ezt  harsogta,  és  várta  a  hatást,  vagy  talán  a
dicséretet,  hogy  ő  eleget  tett  állampolgári
kötelességének,  hisz  megelőzött  egy  bűn-
cselekményt.

Ám ekkor  nem várt  fordulat  következett,  amire
senki nem számított.  A rendőr miután elkérte a
hajléktalan papírjait, harsányan nevetni kezdett.
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Sokan álltak a buszmegállóban,  jöttek az  iskola
felé,  de  senki  nem  tudta  mire  vélni  ezt.
Csak akkor esett le a tantusz, mikor a közelben
állók  meghallották,  mit  mond  a  rendőr.

-  Docens  úr!  Ön még mindig a  hajléktalanokról
írja  a  könyvét?  Azt  gondoltam,  már  nyomdába
adta!

Ezt  a  diskurzust  hallva,  a  rendőrséget  riasztó
anyuka  megszégyenülten  igyekezett  eltűnni  a
tömegben.

Azóta is azon rágódik, hogy egy docens hogyan
süllyedhetett  odáig,  hogy  olyan  koszos
rongyokban  ott  üldögéljen  és  kukákat
kotorásszon,  szemetesből  szedjen  ki  ennivalót.
Az  meg  sem  fordult  attól  a  pénztől  és
gazdagságtól  csökött  agyában,  hogy  a  docens,
tisztességes  nevén  Dr.  Hollóházi  Kálmán  ezzel
nemcsak egy könyv anyagát gyűjtötte össze első
kézből,  maga megtapasztalva a megvetettséget,
de  közben  segítette  is  a  kitaszítottakat,  a
papírvárosban élőket.
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Zsubrits Zsolt

Papírkönnyű

Mikor egyedül vagyok,
kísérnek fenn angyalok,
amit dongnak elhiszem,
szárnyaikat fényezem.

Mikor egyedül vagyok,
zajosak a sóhajok,
bátorságom megremeg,
szótlanságba betemet.

Mikor egyedül vagyok,
vágyaim oly sótlanok,
elhagyom a késztetést,
papírkönnyű neszezést.

Mikor egyedül vagyok,
a csendben társat kapok,
egy-egy bókja felemel,
el-el kapom röptében.

Mikor egyedül vagyok,
szabad szélként szárnyalok,
erőt ad képzeletem,
álmaimat színezem.
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Csapucha Rudolf

Apróságok

- 1 - 

Katalin a központi kórház intenzív osztályán dolgozott,
mint  főnővér.  Most  a  bevásárlóközpont  bejárati
ajtajánál  –  kollégájával  –  civilben  gyűjtöttek
adományokat.  Egy  méteres  talapzaton  állt  egy
műanyag gömb, amire a következő volt  írva: „Néha
apróságokon  múlik  az  életünk!”  Az  arra  korzózó
emberek meg-megálltak. Volt, aki a zsebéből, és volt,
aki a pénztárcájából kotorászott elő aprópénzt, majd a
jótékonykodók  adományukat  beledobták  a  már
majdnem  félig  telt  gömbbe.  Akadt  olyan  is,  aki
papírpénzt gyömöszölt bele a nem túl vastag nyílásba.
Az emberek döntő többsége azonban miután elolvasta
az  írást,  közömbösen  elfordult.  Egy  pocakos,
pirospozsgás úr félhangosan meg is jegyezte:
- Már ide jutottunk, hogy kéregetni kell ahhoz, hogy
életben  maradj!  -  mondta,  majd  nagy  mackós
léptekkel  indult  tovább a parkolóban sorakozó autók
egyike felé. Éppen odaért, már nyitni szerette volna a
kocsi  ajtaját,  mikor  egy  nagy,  széles  luxusautó
próbálkozott  betolatni  mellé.  Centikre  volt  már
egymástól a két autó. Idegesen és ingerülten nézett
be az ablakon, majd bekiabált:
- Mi van kisanyám, kilóra vetted a jogosítványodat? -
majd  ránézett  a  két  egymás mellett  álló  autóra,  és
tovább kiabált: - És én most, így hogyan fogok beülni?
A  luxusautó  lassan  előrearaszolt,  majd  nagyobb
távolságot hagyva kettőjük között visszatolatott. Az úr
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meg sem várva, hogy a hölgy kiszálljon, lendületesen
kinyittotta az ajtót és beült a járművébe. Nagy erővel
becsapta az ajtót,  még egyszer végigmérte a fekete
luxusjárgányt,  és  elhajtott.  Először  egy  kék  színű,
tűsarkú cipő érintette meg a parkoló betonját, melyet
másodpercekkel  később  egy  újabb  csinos  lábbeli
követett. Ahogy a hölgy fordult kifelé, az amúgy is pici
szoknya  feljebb  csúszott  és  kivillant  a  cipővel
megegyező  színű  alsónemű.  Kiszállva  lejjebb  húzta
szoknyáját,  eltakarva  formás,  feszes  combjait,  majd
körülnézett.  Megigazította  térdig  érő  felsőjét  is,
karjára akasztotta táskáját, az autó zárását jelző két
csippanó hang után pedig már indult is a bejárat felé.
Természetesen a férfi  szempárak szinte odaragadtak
testéhez. Majdnem derékig érő szőke haját – igaz a
póthaj  ragasztása  nem  volt  tökéletes  –  néha-néha
meglibbentette az enyhén fújó, tavaszi szél. Mint egy
lágyan,  lassan  közeledő  földönkívüli,  úgy  araszolt  a
bejárat irányába. Könnyedén lépkedett, szinte lebegett
a  levegőben,  kiélvezve  a  pillanatokat,  hogy  milyen
sokan  lesik  tökéletes  alakját.  Ilyenkor  feje  felett,
szinte  glóriaként  keringtek  gondolatai,  miszerint
mennyire  gáláns az ő szeretett  professzor  férje,  aki
még így hatvan felett is tudja, hogy egy magafajta,
érett nő mire vágyik. Odaérve a bejárathoz elolvasta ő
is a nagybetűs szöveget. Félhangosan jegyezte meg:
- Ha tényleg csak ezen múlik, akkor nincs semmi baj –
táskájába  nyúlt,  majd  rövid  kotorászás  után  egy
marék apró csörgött bársonyos, szépen manikűrözött
kezében. Még egy pillantást vetett a gömbre.
Közben  Katalin  éppen  lehajolt  a  táskájához,  mikor
hirtelen  fején  és  karján  érezte  a  fém  pénzek  lágy
ütését. Felnézett, és egy nyitott tenyeret látott, majd
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egy égető kék szempárt, és hosszúra nyúlt, tűzpirosra
festett ajkakat. A két nő közül egyik sem szólalt meg.
A  főnővér  maradt  ebben  a  helyzetben,  és  elkezdte
összeszedegetni az elgurult aprópénzeket. Kolléganője
is  csatlakozott  hozzá.  A  szőke  nő  még  egyszer
végignézett  a  két  ápolónőn,  majd  besuhant  a
bevásárlóközpont ajtaján.

– 2 -

Mikor végzett a vásárlással és kilépett az üzletközpont
ajtaján, szőke haját kacéran megigazította. Megvetően
és  gúnyosan  végignézett  Katalinon  és  kolléganőjén,
majd  folytatta  légies  lépteit  autója  felé.  Gondolatai
már  a  Péterrel  való  délutáni  találkozóján  jártak.
Készételt  és  két  félszáraz  pezsgőt  vásárolt.  Nem
véletlenül, hiszen ünnep ez a mai nap számára. Öt éve
tartó  kapcsolatukat fogják ünnepelni.  A délután első
fele  testük  maximális  kizsarolásával  vette  kezdetét.
Péter kicsit még pihegve pukkantotta a pezsgőt.
- A férjed merre? - kérdezte a nőt.
- Valami találmányát fejleszti tovább már megint. Csak
fejleszt és fejleszt. Az ágyban meg persze egy nagy
nulla. De jó ez így. Igaz, drágám? Tőle is és tőle is
megkapok  mindent  –  hízelegve  mondta  ezeket  a
szavakat,  majd odamászott a férfihoz és átkarolta a
lábait.
A nő mozdulatai közben a férfi szívverése felgyorsult,
Péter lágyan simogatta a hosszú, szőke hajszálakat.
- Mennem kell, Péter...
- Mikor találkozunk, Nóra? - kérdezte az ágyban fekvő
férfi.
- A szokott időben – válaszolt és kilibegett az ajtón.
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Maga  mögött  hagyott  egy  félig  átizzadt  ágyneműt,
lepedőt,  két  üres  üveget  és  a  mosatlant  a
konyhában...

– 3 -

Pár kilométerrel arrébb a professzor úr is az ágyban
feküdt. Érett, ám nála jóval fiatalabb nő társaságában.
A  hölgy  feléfordult,  megsimogatta  a  férfi  ősz
hajszálait, majd halkan megkérdezte:
-  Van  egy  piszok  csinos  feleséged.  Mégis  itt  vagy
mellettem. Tamás, mégis hogy van ez?
- Nagyon egyszerű, drágám. Az a nő egy műbaba. Mű
a haja, a szeme, az arca, szinte az egész teste. Nem is
számolom már mennyit költött plasztikára, feltöltésre,
szilikonra.  Te  azonban  őszinte  és  természetes  vagy.
Hozzá egyszerűen nincs gusztusom. Veled pedig teljes
az életem. Minket már csak a pénz tart össze, mint
valami fel nem oldható ragasztószer.

– 4 -

Nóra mámorosan és elégedetten ült be a luxusautóba.
Lámpás  kereszteződéshez  ért,  ahol  éppen  váltott  a
jelzőberendezés.  Ő  azonban  nem  lassított,  hanem
teljes erőből a gázpedálra lépett. A gyalogosok tömege
azonban  már  lelépett  a  zebrára,  köztük  Tamás  is.
Mikor  meglátta,  hogy  milyen  sebességgel  közeledik
felesége,  görcsösen  lemerevedett.  Pár  centire
száguldott el mellette a fekete autó. Könnyű tavaszi
kabátját  azonban  a  hátsó  lökhárító  pereme  elérte.
Belekapaszkodott,  nagy  erővel  megrántotta,  majd  a
földhöz vágta őt. Nóra a visszapillantóban látta, hogy
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fekszik valaki a betonon, ám a következő pillanatban
az autó eleje egy több tonnás szemétszállító hátuljába
csapódott,  ami  már  éppen  engedte  le  a  műanyag
konténereket. A segítség percek alatt megérkezett. Az
összes sérültet a központi kórház intenzív osztályára
szállították. 

– 5 -

Katalin  először  nem  ismerte  fel  az  ágyban  fekvő,
szőke,  rövid  hajú  nőt.  Szemein  és  száján  a  festék
elkenődött,  arca  csúnyán  sérült,  teljesen  bedagadt.
Megállt fölötte, és nézte ezt a nem túl szép látványt
nyújtó női testet. Nóra egyik mellének műtétjével már
végeztek. Katalin megfogta a fehér lepedőt, és a nő
nyakáig  felhúzta  azt.  Megnézte  a  lassan  csepegő
infúzitót,  és  már  éppen  lépett  volna  el  az  ágyól,
amikor  a  nő  kinyitotta  a  szemeit.  Tekintetük
találkozott, az égető kék szempár visszahozta Katalin
emlékeit. Az apró pénz kopogását szinte most is érezte
a hátán, és hallotta azt is, hogyan gurul mindenfelé a
pénz.  A  fekvő  nő  kinyitotta  a  száját,  de  Katalin
csendre intette majd megszólalt:
-  Drága  Hölgyem!  Tetszik  látni,  milyen  kis
apróságokon múlik az életünk? Olvastam a jelentést.
Ha Ön nem a műanyag edénynek ütközik, akkor talán
már nincs közöttünk – Katalin elindult kifelé, majd az
ajtóban megállt és visszaszólt: - Ja, és volt itt a férje.
Akinek  szintén  szerencséje  volt,  hogy  a  nála  lévő
vastag  táska  felfogta  az  esést.  Így  kisebb
karcolásokkal megúszta. Azt üzeni, innen az első útja
a bíróságra vezet...

50



Csiszár Antal

Ülök a buszon

Ülök a buszon. Elhelyezkedem egy-ablak felőli ülésen
és elgondolkodom.

Figyelmem  utasról  utasra  vándorol:  ki  elmélyülten
olvassa  a  híreket,  van,  aki  hangosan méltatlankodik
minden zöttyenés után, melyet a hepehupás út kelt,
meggyötörve  a  járművek  alvázát,  szaporítva  a
járműjavító műhely személyzetének egyre bokrosabb
teendőit,  egy  kisfiú  az  ablakon  mászkáló  légyre
vadászik.  A  rovarvilág  helyi  reprezentánsa  látszólag
békésen  tűri  a  kiskorú  homo  sapiensnek,  hogy
zsákmányul  ejtse,  aztán  egy  pillanat  alatt  elfogy  a
türelme,  s  úgy  dönt,  hogy  telephelyét  egy  másik
ablakra helyezi át.
Két  élemedett  korú  hölgy azt  találgatja,  vajon  hány
órát kell rostokolniuk a kórház ambulanciáján, mikor a
megszólaló  mikrofon  őket  szólítja  be  a  „gyógyítás
istenének”  a  szobájába,  ahol  mintegy
megvilágosodnak  gyötrő  nyavalyájuk  forrásáról  és
arról, milyen szer hoz számukra megváltást.
Kitárulkozó típus révén társalgásra vágyom. Egy-egy
gesztusból,  beszélgetésből  számos  alkalommal
gyarapítottam ismerőseim számát, nem egyszer tartós
barátságot kötve.
Miközben  elmélázok,  a  mellettem  lévő  gazdátlan
helyre egy idősebb hölgy telepedik le.
Eltűnődve  maga elé  bámul.  Első  pillantásra  érződik,
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hogy  az  intellektuális  típus  sarja.  Kisvártatva
beszélgetést  kezdeményezek,  szuper-semleges
témáról,  hogy  meggyőződjek,  vevő-e  a
kommunikációra. Mi lehetne alkalmasabb ehhez, mint
az időjárás.

– Ma a korábbiakhoz lépest hűvös a reggel – így én.
A néni élénken helyesel.
–  Így  igaz,  ha  ilyen  marad  estére  begyújtok  az
olajkályhába.
–  Igen,  időszerű  lesz,  de ne elégedetlenkedjünk,  ez
idáig  az  ősz  szebbik  arcát  mutatta,  nem  hagyta
cserben  azokat,  akik  az  elröppenő  nyár  iránt
nosztalgiáztak.
–  Nekem  szép  emlékeim  vannak  a  legmelegebb
évszakról.  A  Balatonon  töltöttünk  a  párommal  két
hetet, jóllehet már augusztus is a végét járta, mintha
a  legmelegebb  caesari  hónap  első  napjait  tapostuk
volna. Almádi a kedvenc helyünk, ide mindig jó szívvel
térünk  vissza.  Nem  sajnálva  a  fáradságot,
felkapaszkodunk  az  egykori  Almádi-Öreg-hegy
állomáshelyére,  ahol  egykor  utasok  szálltak  le  a
pöfögő gőzös által vontatott vicinálisról. A sín már az
enyészeté,  de  a  vörös  kő  ott  maradt.  Onnan
csodálatos  kilátás  nyílik  a  magyar  tengerre,  derűs
nyáridőben  ég  és  víz  eggyé  olvad,  fehér  vitorlázók
ringatóznak a hullámokban, hogy – utasaikkal együtt –
hallgassák  a  habok  zenéjét,  tekintetükkel
végigpásztázzák a partot.

Én  Budapesten  voltam  néhány  napot.  Bejártam  a
múzeumokat, sétáltam a Margit-szigeten gondolatban
visszapergetve,  mint  homokóra  porszemei,  azokat  a
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régi  időket,  mikor Arany János egy padon üldögélve
írta – a táj hangulata által elvarázsolva – emlékezetes
költeményeit.  A  Csepel-sziget  egykor  szocialista
ipartelep gyármonstrummal. Fantáziám összeszedve a
gyárak  semmivé  tűnnek,  s  máris  a  Toldi  cseh
Holubárral való párharc színhelye lép a helyébe.

A város szinte minden pontja vaskos történelem. Még
a  legújabb  városrészeknek  is  van  mire  és  kire
visszatekinteniük.  Gyerekkorom  és  a  mai  Győr
arculata közötti különbség olyan, mintha egy hölgyet
vadonatúj  ruhába  öltöztettek  volna.  Tanári  munkám
során  egészen  máshová  léptem  ki  a  gimnázium
kapuját  magam  mögött  hagyva.  Egykor  itt  szívtam
magamba  a  tudást,  hogy  később  a  katedra  másik
oldaláról  nézzek  szembe  az  érdeklődő  felnőtt
tanulókkal,  akikbe generációkon keresztül  plántáltam
az ismereteket, kísérve őket a matúráig.

– Ön tehát pedagógus – kérdezte útitársam.
–  Igen.  Harminchat  évet  töltöttem  a  pályán.
Debrecenben  végeztem.  Csinos  cívis  város.  Az
egyetemi stúdiumok mellett sokat kaptam a kálvinista
Rómától,  noha  katolikus  vagyok.  Az  egész  várost
belengi a kultúra. – univerzitások sora, diákok serege
a  mindennapos  vendég.  Közép-Európa  tán  legszebb
egyetemével  büszkélkedhet  a  Hajdú-Bihar  megyei
székhely.  Innen  bölcsész-  és  természettudományi
diplomával,  de  orvosi  vagy  agrármérnöki
végzettséggel  távozhatnak  a  tanulmányaikkal
sikeresen megbirkózó hallgatók.
A nénike elmosolyodott, majd így szólt.
– Én is a pedagógus pályával jegyeztem el magam. Itt
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jártam Győrben az Apáczai  Csere János Tanítóképző
Főiskolára. 1960-ban szereztem meg a képesítést.  A
kezdet nagyon nehéz volt. Vidékre kerültem, távol a
szülői  háztól.  Korábban  csak  a  tanulásra  kellett
koncentrálnom. „Ez az egyetlen dolgod, mi mindenről
gondoskodunk” – biztattak. Meg is lett az eredménye.
Máig  nem  felejtem  el  azt  a  büszkeséget  és
boldogságot,  mely  édesanyám  és  apukám  arcáról
sugárzott, s magamnak azt az elégtételt, hogy az élet
iskolájának egyik felét sikeresen kijártam.
Következtek  a  pályaalkalmazkodás  embert  próbáló
feladatai:  albérlet,  a  munkahelyi  nehézségek,
beilleszkedés  egy  olyan  közösségbe,  amely  a
megbecsülést  a  munkában  való  helytálláshoz  köti,
szigorú szakmai és erkölcsi mércével minősít.
Összevont  osztályba  kerültem.  Fényévnyi  különbség
volt  a  gyakorlóiskolai  tanulócsoportokhoz  képest.  Az
első  hetek  a  kölcsönös  megismerkedéssel  teltek,
fokozatosan egymásra hangolódtunk.
Mindeközben  élveztem  az  iskolavezetés  jóindulatú
érdeklődését, mely erőt adott a kezdeti gondokon való
felülkerekedéshez; s  az első szakfelügyelői  látogatás
kedvező véleményezéssel zárult, erősítve önbizalmam,
s egyben inspirált a még gondosabb tanítói munkához.
Jóleső  érzéssel  fogadtam,  hogy  év  végén  azon
pedagógusok  körébe  kerültem,  akiknek  munkáját
pénzjutalommal  honorálta  az  igazgató,  de  a  nem
csekély  összegnél  is  többet  jelentett  az  erkölcsi
elismerés, a nyilvános dicséret, a gyerekek szeretete
és  az  a  sok-sok  virág,  mellyel  tanulóim  és  szülei
kedveskedtek.
– Mióta élvezi a jól megérdemelt pihenést?
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– Mintegy öt éve mondtam búcsút a tanári asztalnak.
Meghatóan  könnyes  volt  az  utolsó  nap.  Az
iskolaépületből  való  távozásnál  még  egy  pillantást
vetettem arra  az  ódon  házra,  mely  munkahelyemet
jelentette – az elsőt, s egyben utolsót – negyven éven
keresztül. Az aranyórát, mely tantestületi  ajándékom
volt,  hímes  tojásként  őrzöm  a  szekrényemben,
ketyegése  mintegy  szívdobbanásom,  mely  „nevelt”
gyermekeimért is vert.

– Én is öt éve távoztam az aktív munkaerő piacáról.
Azóta  szorgalmasan  ápolom egykori  szaktárgyaimat,
követve  a  legújabb kutatások  eredményét.  Lélekben
most is tanítok.

Ekkor a busz a végállomáshoz kanyarodott, fékezett,
majd elült a motorzaj.
Megérkeztünk,  gondoltam,  s  ennek  kettős  jelentése
volt: az utazás és a beszélgetés vége.
Milyen különös az élet. Felszállván a tömegközlekedés
eszközére  még  semmit  sem  tudtunk  egymás
létezéséről.  Leszállván,  pedig,  mint  jó  ismerősök,
szakmabeli kollégák váltunk el egymástól.
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Dittrich Panka

Huzat

Márton bánatosan lépkedett az ódon utcakövön. A
márciusi  tavaszi  szellő  és  az  arcán  megcsillanó
napsugár  melege  sem  vidította  jobb  kedvre.
Barátjához  sietett.  Tegnap  este  kapta  a  lesújtó
hírt,  hogy  cimborája  agyvérzésben  szenved.  A
bejáratnál eldobta félig elszívott cigijét, és sietett
fel  a  lépcsőn  a  neurológia  osztályra.  Az  első
betegszobában az ablak melletti ágyon találta őt,
bal kezéből csövek lógtak ki, amiben infúzió folyt.
Köszönt neki, kicsit megrázta a paplanját, mire az
a  szemét  kinyitotta,  és  a  jobb  kezével  jelezte,
hogy nem jön ki hang a torkán. Márton könnyeivel
küszködött. Érezte előre, idén is a március sötét
lepelként  köszönt  rá.  Ahogy  az  utóbbi  években
mindig  ez  a  hónap  vitt  a  sírba  egy  általa  is
szeretett embert. Ezért nem várta a tavaszt, előre
rettegett,  hogy  balsejtelme  nehogy  meg-
ismétlődjön.
Barátja,  Guszti  megfogta  a  kezét,  erőtlenül  de
szorította, hogy figyeljen rá. Aztán felemelte azt,
és  olyan  mozdulatokat  tett  vele,  ahogy  a
kocsmában  áldomást  isznak.  Márton
megpacskolta Guszti sápadt arcát ezért a poénért.
Jól  van,  ha  te  mondod,  biztos  úgy  lesz.  Hiszek
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neked,  ezt  szeretem benned,  ezt  az életkedvet.
Jobb  volna  helyetted  nekem  meghalni.  Guszti
ekkor  a  szabad kezét  a  füléhez  tette,  hogy ezt
hallani  sem  akarja.  Aztán  az  éjjeli  szekrényére
mutatott,  hogy  inni  kér.  Barátja  a  poharat
szájához emelte és a szipókát is. Igyál cimbora,
kapj  új  erőre!  A  frissítő  ital  után  a  beteg
észrevétlen álomra szenderült.  A barát  még kb.
tíz  percig  csendesen  ott  ült  az  ágyánál,  nem
akarta szóval tartani, hagyta pihenni. 
Lehajtott  fejjel  szomorúan  hagyta  el  a
kórteremet.  A  folyosó  végén  meglátta  az  útba
igazító táblán, hogy jobbra található a pszichiátria
és  az  odatartozó  járó  beteg  mentálhigiénés
osztály. Mélyről hangos sóhaj tört fel belőle. Előtte
peregtek  a  20  évvel  ezelőtt  történt  tragédiák.
Három  hétig  volt  itt  lakó  amiatt.  Nem  akart
emlékezni  azokra  az  időkre.  Ám  mostanában
éjjelente  visszatértek  hozzá  rémálmok
kíséretében.  Erősnek  érezte  magát,  de  a
kialvatlanságtól  tompult  a  figyelme.  A  minap
majdnem  karambolozott,  áthajtott  a  piroson
kerékpárjával.  Bajt  okozni  sem  magának,  sem
pedig  másoknak nem akart.  Felötlött  benne,  itt
segítségére lehetnek. 
Ha  éppen  itt  van,  gondolta,  néhány  napig  este
egy altató tablettával a gyomrában majd biztosan
pihentebbnek érezné magát. Ezért a rendelő felé
vette  az  útirányt.  A  kartonozóban  kekeckedtek
vele,  hogy időpont hiányában nem fogadhatja a
doktor. Agresszív modorát bevetve meggyőzte az

57



asszisztenst, hogy ne a bürokrácia érvényesüljön.
Így  fél  óra  várakozás  után  már  benn  ült  a
doktorral  szemben.  A  pszichiáter  felhúzott
szemöldökkel  tett  szemrehányást  neki,  hogy
maholnap épp  két  éve feléje  sem járt,  pedig  a
gyógyszereit  a  saját  érdekében  rendszeresen
kellene  szednie,  nehogy  újból  kórházi  kezelésre
szoruljon.  Márton  kihúzta  magát  és  sorolta  a
bajait. Elhagyott a feleségem, túléltem. Kirúgtak a
munkahelyemről,  túléltem.  Aztán  ugyanoda
visszavettek közmunkásként, túléltem. Egy görbe
estén agyonvertek a huligánok, túléltem. A doktor
mindenre  fejbólintással  helyeselt,  még  a
szemüvege  is  lecsúszott  az  orrhegyéről,  amikor
röviden minden „túlélésre” annyit válaszolt, hogy
„elhiszem magának, Márton”. Aki sorolta tovább a
túléléseit, és elérkezett oda, hogy jelenleg miért
retteg  a  márciustól,  és  rémálmairól  is  beszélt.
Erre kapott az alkalmon a doktor, hogy altatóval
ezt  orvosolni  tudja.  Sebtiben  felírta  a  pirulát.
Kinyomtatta a receptet és aláírta. Rövidre fogta a
szót, hogy egy hét múlva várja vissza a beteget.
Márton megköszönte, és ott a nyitott ajtóban állva
még elújságolta neki, hogy vele azért csodás és
varázslatos dolgok is történnek. Ujjongva mesélte
a sztorit, hogy az ő jó tanácsa 2 milliót ért egyik
munkatársának.  Ugyanis  ő  beszélte  rá  a
játékfüggőt,  hogy  a  sok  nyeretlen  sorsjegyet
tízesével  be  kell  küldeni,  és  több  milliót
kisorsolnak  azok  közül.  A  kollégájának  ő  maga
adta fel azokat, és higgye el a doktor úr, hogy így
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lett azé a kétmillió forint, és ami a pláne benne,
hogy a jó hírt is tőle tudta meg elsőnek. A doktor
kidülledt szemekkel nézett rá, majd hirtelen felállt
és  az  ajtót  tágabbra  nyitva  az  tanácsolta
Mártonnak, hogy „elhiszem magának Márton, ha
legközelebb majd engem is felhív, hogy nyertem
kétmilliót”,  és  ezzel  becsapta  az  orra  előtt  a
rendelő ajtaját, olyat csattant, hogy majd kiesett
a keretből. Márton kezéből elszabadult a recept. A
többi  várakozó  mutogatott,  ott  van  fogja  meg,
fogja  meg,  elvitte  a  huzat!  Mire  ő
sértődöttségében így válaszolt: tévedés emberek,
ez  bizony  nem  a  huzat,  csupán  csak  bolond
lyukból  bolond  szél  fújt.  Mutatott  a  rendelő
ajtajára, közben akarata ellenére furcsa grimasz
formálódott az arcára, mely mosollyá szelídült a
körülötte lévő emberek hangos kacagásától. 
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Jakab Ibolya Shanti

Életed vonata

Életed vonatára Te foglaltál helyet,
s hogy ülni tudsz-e, attól függ, 
hogy, hogy váltottál jegyet.
Lesz majd ki elkísér, amíg tart az út,
de lesz olyan, kinek sírjára 
Te viszel koszorút.

Jönnek majd testvérek, rokonok, barátok,
kikkel majd boldogan egymásra találtok.
Azok, akikre soha sem számíthatsz,
Rajtad múlik, a vonatról bárkit leszállíthatsz.

Lesznek állomások, munkahely és család,
Tőled függ, hogy, hogy élsz meg 
egy mindennapi csatát.
Senki sem véletlenül száll fel a vonatra,
közös az utatok, akárcsak egy napra.

Tanulhatsz, okulhatsz, egész úton mástól,
tudd azt, hogy semmi sem megy 
csak úgy magától.
És a sors Veled bármit is tegyen,
fontos, hogy a végső állomáson,
 lelked tiszta legyen.
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Amikor vársz a központi pályaudvaron,
és jönnek gyerekeid, kiket hátrahagytál
egy szomorú hajnalon , 
gondolj arra, hogy csomagjukat 
segítetted tartalmassá tenni,
mert Te tanítottad meg őket igazán, 
őszintén szeretni.
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Kerecsényi Éva

MÉG EGY KICSIT

Kertek alatt sündörög a holnap,
hátát mutatja, arca még homály, 
futnék utána, tán visszafordul,
s felém villantja fehér fogsorát. 

Vicsorog vajon eltorzult képpel,
fájdalom rajzol ráncot homlokán, 
lemondón legyint fejét csóválva, 
vagy öröm csillan bájos mosolyán?
 
Állnám-e vajon a pillantását, 
akarnám-e látni a titkait, 
mit is mesélne, ha szóra bírnám, 
elviselném-e szúrós szavait. 

Örökbe fogadná árva lelkem, 
vagy hagyna bolyongani hontalan, 
magához húzna, hogy átöleljen, 
vagy elnézné, hogy küzdjek egymagam.

Mutatna utat, lesném az ujját, 
vakon követném a fényes jelet, 
még egy kicsit, míg a földön járok,
szeressen és ringassa lelkemet. 
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Krajtsovits Katalin

Találkozások /2018 /

Az  életben  többféle  találkozás  adódik...van,  amely
szívderítő, van amely kellemetlenül érint.
Kelenföldi  pályaudvar,  várakozás  a  vonatra.  Jön  egy
fiatal srác, kéreget, kajára kéne neki pénz...Pénzt nem
akarok  adni,  felajánlom a  nálam levő  uzsonnát...ha
éhes!  Elfogadja,  motyog  valamit  az  orra
alatt...eloldalog.  Figyelem…  hátranéz,  majd  a  kuka
mélyére  ássa  a  kapott  szendvicset...a  fenébe  is!
Szörnyülködöm...ez azért szemétség! 
Keleti pályaudvar, aluljáró… szaporázom a lépteimet a
metróhoz,  amikor  félszemmel  egy  fiatal  nőt  látok
kisbabával,  a  mellén  levő  hordozóban.  Kinyújtott
kezében  műanyagpohár...elsietek  mellette...aztán
megfordulok,  visszaballagok  és  megkérdem,  mi
indította erre a tevékenységre. Hamar megtudom, a
pici  külföldön  született,  még  nem  kapta  meg  az
állampolgárságot, így nem viheti bölcsibe, így nem tud
dolgozni  menni,  még  jó,  hogy  ahol  laknak,  ott
megértőek,  de  enni  kell...no  igen...neki  adok  némi
pénzt…
Nyugati  pályaudvar  felől  megyek  a  Nagykörúton...a
földön szinte hasalva térdel egy idős nő, fejét fel sem
emeli…  előtte  egy  papírtányér  némi
aprópénzzel...mindenki elsiet mellette...én is...Ugyanis
nem  először  láttam,  hogy  igencsak  menő  kocsiból
szállt ki és telepedett le a kéregető pózba…
Blaha  Lujza  tér…  leszállok  a  villamosról,  tétován
forgolódok,  merre  is  tovább,  amikor  határozottan
érzem,  hogy  nekem  jön  valaki  hátulról,  szinte
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megtaszít...megfordulok,  persze  senki  sem
jelentkezik...pár  lépés  után  újra  érzem  a
taszítást...megint  semmi  reakció,  hogy  bocs,
elnézést...Lépkedek  tovább,  egy  fiatal  lány  jön,  a
kezében  szorongatva  valamit,  és  mondja:  ez  az
öné..láttam  amikor  a  hátitáskájából  kilopták,  aztán
ledobta a tolvaj, mert értéktelen...mit mondjak, neki
az volt, de nekem fájdalomcsillapító kenőcs, meg egy
kozmetikum, amire azért szükségem volt...nos ilyenek
is megestek velem.
Elgondolkodtatók  ezek  a  váratlan,  kéretlen
találkozások...
Még  jó,  hogy  adódnak  meghatóak  is…  Mint  a
játszótéren  a  kisgyerek...elém  gurult  a  labdája,  és
visszagurítottam.  Tulajdonképpen  semmiség,  de  a
gyerek odajött, és megkérdezte, van e időm labdázni
vele...volt...a  végén  átölelt  és  mondta:  szeretlek,
néni.. köszönöm, hogy játszottál velem…
Bizony  vannak  életre  szóló  találkozások  is…
bemutatkoztok  egymásnak,  és  amikor  egymás
szemébe néztek, ott a felismerés szikrája… és ezekből
alakulnak  ki  mély  barátságok  nemtől,  kortól
függetlenül...ezek azok a barátságok, melyeken nem
fog az  idő,  nem számít  a  távolság… ott  vannak,  és
számíthattok egymásra…
Szerencsésnek mondhatom magam hogy nekem is van
néhány ilyen jó barátom. Nem nevesítem őket, hisz ha
olvassák,  tudják,  hogy  róluk  beszélek…  Köszönöm
hogy vannak…
Bölcs dolog nyitott  szemmel és érző szívvel  járni  az
utunkon,  hogy  észrevegyük  a  találkozások
lehetőségét.
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Ötvös Németh Edit

Ady 

Hitvány földnek vadhajtása,
pokolfajzat virág átka,
szesztestvére boldogságnak,
közhellyé vált korcs szavának,
árnyak között büszkén lépve,
kezet lazán zsebre téve,
párizsi ősz Szajna partján,
csókot lopna a nyár ajkán,
csókot lopna, csókot kérne,
csak legyen a felesége,
nem tudja ő botor módra,
gyűlnek már halotti torra,
száraz levél leperegve,
elbúcsúzik mindörökre.
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Vönöczkiné Gmeindl Margit

JÚLIA

Tamást kitolták a műtőből és az intenzívre vitték.
Mikor már az ágyában volt, a nővér megpaskolta
az arcát és szólongatta,  hogy ne aludjon.  Nagy
nehezen kinyitotta a szemét, és amennyire tudata
engedte, örült, hogy végre kórteremben és nem a
műtőben  van.  Azt  már  nem  érzékelte,  hogy
mindenféle  műszerek  villognak  körülötte  és
különböző csövek lógnak ki belőle. Ismét álomba
merült.
Ám ez már a hosszú műtét utáni  álom volt,  és
nem  az  altatás  hatása,  bár  még  az  is
közrejátszott.
Egy  szórakozóhelyen  ült  a  bárpultnál.  Barátja
Norbi, akkor kért valamilyen koktélt. Elé tolta az
egyiket, majd hirtelen felcsillanó szemmel az ajtó
felé indult. Három lány jött be, akik közül az egyik
otthagyta  őket  azonnal,  és  az  egyik  boksz  felé
indult. Norbi a másik kettővel beszélt, és látszott,
hogy  a  pulthoz  hozza  őket,  ahol  ők  ültek.
Kikerekedett  szemmel  látta,  hogy az egyik  lány
nagyon szép és gyönyörű alakja van, míg a másik
– de erről majd később.
–  Tamás,  kérlek  ismerd  meg  a  barátnőmet,
Noémit és a húgát, Júliát.
Kényszeredett  bemutatkozás  volt.  A  beszélgetés
is nehézkesen indult,  és egy idő után már nem
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bírt  magával  Tamás,  és elköszönt a társaságtól.
Norbi,  Noémivel  nevetve  köszöntek,  és  egy  pát
intettek utána. Azt nem vették észre, hogy Júlia
szomorúan  nézett  a  délceg  fiú  után.  

Tamás  most  forgolódni  próbált,  és  igyekezett
valami kényelmesebb pózba fordulni. Majd ismét
álomba zuhant. Furcsa mód folytatódott az álom,
de  most  már  a  lakásán  voltak.  Modernül
berendezett  stúdiólakásban  élt,  amit  az
örökségéből vett, miután az anyai nagyszülőktől ő
örökölte  a  villányi  kis  házat  a  borospincével
együtt.  Ezt  a  szomszéd,  mivel  amúgy  is
terjeszkedni  szeretett  volna  a  jól  működő
turizmus  kapcsán,  (Tamás  viszont  nem  akarta
Pestet  otthagyni),  jó  áron  meg  is  vette.

A  nappaliban  beszélgettek  egy  rendezvényről,
mikor nevetve a barátjának szegezte a kérdést.
- Ugye a barátnőd húga nem lesz ott velünk? Nem
is  értem,  hogyan  hívhatnak  Júliának  egy  ilyen
ronda  nőt!  Esküszöm,  rondább,  mint
„zsidótemplomban  az  utálatos  kép”,  mondta  és
hahotázni kezdett.

Norbi  nem  viszonozta  ezt  a  gúnykacajt,  csak
halkan megkérdezte.

–  Mi  a  bajod  Júliával?  Hisz  nem  is  ismered.
– Az igaz, - válaszolta Tomi,- de én Júliának csak
gyönyörű,  karcsú  lányt  tudok  elképzelni.
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Itt  megszakadt  az  álom,  mert  valami  furcsa
bizsergés kerítette hatalmába a fájdalmon túl és
mintha suttogtak volna hozzá.

Júlia állt az ágya mellett, fehér köpenyben, fején
fehér  műtős  sapkával,  lában is  valami  fehérség
volt,  de  ezt  már  nem  láthatta  Tamás.
Arcán  a  boldogság  ömlött  szét.  Fájdalmát
palástolni igyekezett, hogy Júlia ne lássa rajta a
szenvedést.

– Édesem! - szólt a lány, megtörölgetem az arcod,
látom,  nagyon  verejtékezel.  Az  orvossal
beszéltem, azt mondta innod még nem szabad, de
a  szád  szélét  áttörölhetem  egy  kis  vizes  papír
zsebkendővel.

Lehetett  látni,  hogy  a  lány  együtt  szenved  az
ágyon  fekvővel,  és  olyan  szeretettel  néz  rá  és
beszél hozzá, hogy a szomszéd ágyon fekvő férfi
kénytelen volt leplezetlenül bámulni őket. Ő már
kétnapos műtött volt, így könnyebben mozgott.  
Tamás bár nehezen, de a lány keze után nyúlt.  
–  Édesem!-  mondta.  Most,  hogy  a  halál  szele
megérintett, és a pokol kapujában voltam, el kell
mondanom valamit.

Lassan,  de  érthetően  beszélni  kezdett.  Az  első
találkozásukról  kezdett  beszélni.  Arról,  hogy
csúnyának  találta  és  miket  mondott  róla.
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Júlia  mosollyal  az  arcán  csitítgatta  az  egyre
inkább pihegő és fáradt fiút.

Nem akarta, hogy erről beszéljen, hiszen ő már
mindent  tudott,  és  túl  is  lépett  rajta  azon  a
bizonyos éjszakán.

Nehezére esett erre gondolni,  beszélni  róla még
inkább,  de  most  két  puszi  közt,  amivel  belé
fojtotta a szót az ágyon fekvő Tamásba, a fülébe
suttogott.

– Drágám! Én sokkal többel tartozom neked, mint
hogy  ne  bocsájtottam  volna  meg  már  rég.
Mi történt volna velem, ha te, akkor nem vagy ott
és  nem  szabadítasz  ki  azoknak  a  rettenetes
részeg  és  drogos  férfiaknak  a  karmaiból,  ott  a
lépcsőházban! Nem is  tudom elképzelni,  hogyan
kerültél oda.

Ha ott  engem megerőszakoltak volna,  hisz  arra
készültek, már biztosan nem élnék.

– Tudom, suttogott a fiú is.
 
Nem szerették volna, hogy a másik beteg mindent
halljon.  Bár  ő  lassan  felvette  a  köpenyét,  és
magára hagyta a fiatalokat.
A fiú folytatta, bár a lány az ujját a szájára téve
próbálta hallgatásra bírni. Ám ő tovább suttogott.
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Elmondta, amit eddig még sohasem, hogy akkor
ott  megtépázott  ruhában,  félig  lemeztelenítve
megesett  rajta  a  szíve,  és  csak  azzal  törődött,
hogy megmentse. Telefonált a rendőröknek, akik
hamar  odaértek.  Őt  pedig,  ki  tudja,  milyen  erő
szállta meg és egyiküktől elvette a borosüveget,
azzal csapott szét köztük. Akkor levette a zakóját
és  az  ingét  is,  hogy  a  vérző,  síró  lányt
betakargassa.
Arról  is  most  beszélt,  hogy már  nem a  csúnya
lányt,  hanem egy  tönkretett  életet  látott  maga
előtt.  Így  alakult  aztán,  hogy  nemcsak  a
rendőrségen találkoztak, de a kórházba is bejárt
hozzá.  
Lassan,  ahogy  megismerte  törékeny  lelkét,
kedvességét,  rájött,  Júlia  nagyon  kedves,  okos
lány,  ez  kisöpörte  belőle  a  kemény,  lekezelő
csúfolódó férfit.
Ennek  már  három éve.  Azóta  boldogan,  férj  és
feleségként élnek!
Júlia  mikor  végighallgatta  és  végre  minden
részletét megismerte, mit is tett a fiú, gyengéden
hasához  húzta  férje  kezét,  majd  megszólalt.
Remélem, hamar meggyógyulsz Drágám, mert a
gyermekünknek  egy  egészséges  apukára  van
szüksége.
Tamás, alig tudott megszólalni, amilyen „gyorsan”
tudott mozogni, magához húzta Júliát, és hosszan
megcsókolták egymást!
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Zsubrits Zsolt

Találkozások

Hosszasan fürkészte a keresztet  a fiú.  Valahogy
nem akaródzott  neki  elvenni  a komor,  felkavaró
érzéseket  ébresztő,  jókora  fahusángokról  a
tekintetét.  Elmélázásából  egy  csavargó  külsejű
férfi  felbukkanása  zökkentette  ki.  Mint  egy
elvadult  zen  szerzetes,  aki  épp  tanítványát
igyekszik  rávenni  önmaga  mélyebb  megélésére,
jól oldalba bökte botjával. A kamasz felszisszent.
Az  idős  különc  elégedetten  húzta  szélesre  a
száját.
- Na, elaludtunk?
- Mit zaklat?- csattant föl a fiú.
- Ugyan. Csak próbálok kapcsolatba kerülni veled.
-  Ne  kóstolgasson  engem!  Hagyjon  a  botjával,
különben megjárja!
Az öreg békítőleg gyorsan letette a támasztékát.
És  ahogyan  az  ősember  integethetett  felemelt
karokkal  egy  ellenséges  törzsbéli  idegennek,
ugyanúgy mutatta feléje üressé vált mancsait.
- Nyugalom, kiskomám! Nem verekedni akarok.
A kárt vallott fél lassan megenyhült az otrombán
viselkedett irányába. 
-  Inkább  beszélgessük.  Mit  szólsz  ehhez  a
kereszthez?
-  Látom  önnek  sem  közömbös,  -  majd  kicsit
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megenyhülve  folytatta,-  olyan  furcsa  ilyet  látni,
feszültté tesz.
- És mit jelent neked ez a kereszt?
- Mondom, hogy ingerel.
- Az a te bajod, - húzta széles vigyorra száját a
másik.
- Tudja, magával nehezebb beszélgetni, mint egy
lóval imádkozni, - bosszankodott a fiú.
Erre aztán hangos nevetésbe tört ki a férfi.
- Az is a te bajod.
Azzal otthagyta a srácot, és leült a fűbe, magába
mélyedt teljesen, mintha egyedül lenne.
A fiú nem nagyon akart még tovább állni. Valamit,
maga sem tudta, hogy mit, még akart a hibbant
vén  embertől.  Kivárt.  Megvárta,  míg  végez  a
dolgával a haragkeltője.
Aztán érdeklődve fordult feléje.
- Mondja, és magának mit jelent ez a kereszt?
A  hallgatag  alaposan  végig  mérte  a  legényt,
kitartóan a szemébe nézett, próbálta megérteni,
mit  is  szeretne  igazából  tőle.  Kicsit  várt,  csak
aztán válaszolt. 
-  A  szenvedést,  a  halált  és  az  újjászületést.
Mindhárom dolog benne van egyszerre.
A fiú gondolkodóba esett. Mélyet sóhajtott.
- Szenvedés… Tavaly nyáron magamra maradva,
szinte kapartam a falat kínomban, mert elhagyott
a  barátnőm.  Az  szenvedés  volt.  Tudja  is  maga,
hogy  milyen  az,  amikor  többé  már  nem
számíthatok  arra,  aki  a  legtöbbet  jelentette
nekem?  -  kámpicsorodott  el,  és  együttérzésre

72



vágyóan vonta kérdőre a furcsa férfit.
- Értelek. Én úgy vélem, hogy ha megküzdesz a
fájdalmaiddal, akkor megerősödsz. Ha nem, akkor
halott maradsz, és fűbe - fába bele fogsz kötni.
Talán  azt  hiszed,  hogy  az  ismeretlentől,  a
holnaptól  való  félelem  a  legnehezebb?  Pedig  a
jelen fájdalmát átélni, megérezni azt, ami a szívbe
markol,  azt  sokkal  nehezebb.  Aztán,  ha  egyre-
másra  megízleled  a  keserved  fanyar,  gyomrot
összehúzó,  és  maró  ízét,  úgy  egyre  inkább
megérezheted annak örömét is. Olyan ez, mint az
erős  paprika  zsibbasztó,  égető,  szurkáló  ereje.
Minél többször megkóstolod, annál inkább nem a
fájdalomra, a kellemetlenségre és tehetetlenségre
figyelsz, hanem a kellemessé, és éltetővé formáló
erejére. 
- Hm. Nem könnyű egyedül, - szomorodott el a
srác. 
Még  mindig  két  külön  malomban  őröltek.  De  a
remete  külsejű  próbált  rákapcsolódni  a  fiú
vágányára.
- Mindig egyedül vagyunk a hetedik szobánkban.
- Az meg mi?
- A személyes kereszted.
- Nem értem, - nyugtázta ráncolt homlokkal a fiú.
- Ha befelé figyelsz, ott kezdődhet egy játék, ahol
alámerülsz és felemelkedsz, mint a mérleghintán.
- Nem szeretek csöndben lenni.
-  Az  elég nagy baj,  mert  akkor  nem lesz  hova
fordulni válaszért, ha valami nagy baj ér.
- Mi van a csöndben?
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- Ott a szíved érez. A fejed üres. Ott van az igazi,
örök  társad.  Én  hozzá  igyekszem  egyre
gyakrabban.  Az  igazi  önmagammal  szeretek
találkozni.
A fiú most már kikerekedett szemekkel figyelte az
öreget.  Jól  érezte  magát  a  közelében,  de  azért
bizalmatlan is maradt. 
-  De,  tudja,  nagyon nehéz újra  próbálkozni,  ha
sokszor csalódtam már.
- Meghiszem azt. Szeretünk tartozni valakihez. Jó
is az, ha dicsérnek, bátorítanak, simogatnak.
-Á! Nem hiszek már a hűségben sem. Nincs olyan
lány, aki engem igazán és örökké akarna.
- Megértem, hogy elkeseredett  vagy. De mindig
van tovább. Boríts fátylat a múltra, és kezdj előre
tekinteni.
- Nem megy olyan könnyen, - jött az ellenkezés a
fiútól.
-  Akkor  nyalogasd még a sebeidet.  Az  biztosan
segít, - bökte oda gúnyosan az öreg.
- Maga ezt nem érti.
Felnevetett  a  férfi  és  szedelőzködni  kezdett.
Botját  magához  vette,  és  elbúcsúzott  a
fiatalembertől.
- Bocsáss meg, de nekem most már mennem kell,
találkoznom kell még egy-két cimborámmal. Én a
helyedben keresnék olyan embereket, akikkel jól
érzed magad.
A  fiú  csalódottan  ránézett,  és  bosszúsan
belerúgott egy kiálló kőbe.

– Azért köszönöm.
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ÉLETRAJZOK:
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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, 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. 
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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. 
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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. 
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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.
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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.
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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.  
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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!
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Müller L. 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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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.
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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.
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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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