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Előszó 
 

Az Író Alkotók Klubja 2016 januárja óta rendszeresen 
megjelenő elektronikus kötetében 2019-ben bővítettük 

az olvasmányt. Ezentúl nemcsak a havonta témára írt 
alkotások szerepelnek itt, hanem az alkotók által 

felajánlott „szabadon” alkotásokat is megjelenítjük. 
Azaz 2019-től a havi rendszerességgel megjelenő 
nyomtatott „újságunk” minden alkotását közreadjuk. 

Kívánok kellemes időtöltést minden Szavak a mélyből c. 
e-antológiánkhoz az Alkotók nevében: 

                                            Dittrich Panka 

                                       /Író Alkotók Klubja elnöke/ 
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Csapucha Rudolf 

Végállomás 
 
Ákos egy kellemesen italszagú, és még egy 
elfogadhatóan füsttel teli kocsmában ült egy asztalnál. 

Könyökét az asztalra támasztotta, homlokát a 
tenyerébe hajtotta, és gondolatai megtámadták. 

„Hogyan jutottam idáig? Hogy történhetett ez meg? És 
miért pont velem? Nem. Nem hiszem el, hogy ez 
lehetséges. Igaza volt az asszonynak, mikor elhagyott, 

mert nem mentem el orvoshoz, pedig beteg vagyok. 
Csak pár ezerrel indult és egész jó bulinak tűnt. Főleg 

mikor nyertem. A haverok meg hallgattak rám. A 
szavamnak súlya volt. Engem kérdezett mindenki. 
Mindig, mikor bejött: miért nem raksz többet? 

Szerencséd is van, meg rohadtul képben vagy minden 
csapattal. Ez hiányzott, ez volt a kezdő lökés. Ők voltak 

a hibásak, hisz hallgattam rájuk, de rohadt jó volt mikor 
bejött. Gratuláltak, ütötték a hátam. Na meg itt, az 
utána következő piálások: még egy kör, még egy kör, 

végül is nem a fizetésemből vettem el. Ez persze az 
asszonyt nem érdekelte. Olyankor azt mondta: te csak 

mindig ott lógsz a többi hülyével, az meg nem érdekel, 
hogy itthon mi van. Soha nem érdekel – morgott és 
igaza volt. Nyertem és megint nyertem. Ő elment, de a 

szelvények megmaradtak. Megmaradt a lakás, 
kifizettem őt tisztességgel, még mondták is a haverok, 

hogy többet adtam, mint amennyit 15 év után 
megérdemel. De most elment minden.” Fejét felemelte, 
nézte, ahogy a halkan duruzsoló legyek, hogyan 

keringenek a zsíros, pókhálós lámpa körül. Belekortyolt 
a poharába, az erős pálinka kellemesen égette száját s 

torkát. Újból a legyeket figyelte.   „Már sokáig ti sem 
köröztök úgy, ahogy én.” Felállt. Kicsit megtántorodott. 
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A szíve körül érzett érdekes bizsergést, amit még idáig 

soha. Egy pillanatra összefolyt minden, és homályos 
világ vette körül, majd hirtelen kitisztult a kép. A pultnál 

kért még két pálinkát és a táskájába még belerakott két 
liter bort is. 

A kocsmaajtón kilépve a szívét mintha egy erős, 
vasmarok szorította volna meg, majd elengedte, majd 
egy percre rá újból zúzott az erős kéz. A hideg, csontig 

hatoló északi szélnek most örült. Lassan lépkedett a 
buszmegálló felé. Távolból fénycsóva jelezte, hogy ő 

még időben odaért. Mikor az ajtó szisszent, 
kapaszkodva, nehezen felszállt. Zsebében kotorászott. 
- Hagyd – szólt a sofőr már megszokott módon – tudod, 

ez az utolsó járat, nincs visszaút. 
Felszállva látta, hogy a második sorban egy idős néni ül, 

maga elé bámulva. Fel sem emelte a fejét, mikor Ákos 
felszállt. 
„Nagy gondja lehet, hogy így magába van zárva.” Ákos 

fejében hirtelen megfordult a gondolat, de ugyan olyan 
gyorsan el is szállt. „Nálam nagyobb bajban nem lehet 

már senki.” 
Az autóbuszban kellemes bariton hangon megszólalt a 
hangszóró: „Temető következik, végállomás.” 

Ákos vállára lódította táskáját és lassan leszállt. 
- Viszlát – köszönt neki a sofőr és folytatta a papírok 

kitöltését. 
Mikor elindult a temető felé, a szívét újból az erős 
vaskéz kezdte szorítani. Megállt. Halk csoszogást hallott 

maga mögött, és meglepve vette észre, hogy az öreg 
néni követi. Ám most ő is megállt. Pár pillanatig nézték 

egymást, majd Ákos folytatta komótosan az utat a 
bejárat felé. Halvány volt a fény, ami idáig elverődött. 
Ő azonban már tökéletesen ismerte a járást a szülei 

sírja felé. Itt vackolta be magát, miután a lakásból 
elzavarták. A hely szélvédett volt. Fölötte hatalmas 

fenyő, melynek majdnem földig érő ágai védték az 
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esőtől és a hótól. Nyugodt, csendes hely volt. Újabban 

– már lehet vagy egy hete is – úgy aludt el, hogy beszélt 
édesapjához, édesanyjához. Mire elfogyott a pálinka és 

a bor fele, hallotta is őket válaszolgatni. Mielőtt leült 
volna a néni alakját kereste a tekintete. A félhomályban 

meglátta – tőle nagyjából hat sírhellyel távolabb – hogy 
megállt egy tölgyfa lábánál. 
„Fura egy időpontot választott az öregasszony.” Ákos 

lehúzta a ruhákról a takaró fóliát, majd leült. Ebben a 
pillanatban érezte a vaskéz marását, ám a fájdalom 

most nem múlt el olyan hamar, mint korábban. Tartott 
és tartott. Nem eresztette a test motorját. A levegőt is 
préselte már ki a tüdejéből. Ákos partra vetett hal 

módjára küzdött. Akkor állt el hirtelen a fájdalom, mikor 
valami furcsa zajt hallott a néni irányából. Táskájából 

kivette a pálinkás üveget, és két jó nagy kortyot 
leeresztett. „Fájdalomcsillapítónak jó lesz.” Kivette a 
borosüveget is, levette a kupakját és emelte volna a 

szájához mikor kezei remegni kezdtek. Egész testét 
rázta már. A vaskéz ismét támadásba lendült, de már 

nem hideg, hanem izzó fortyogó láva volt. Hol remegett, 
hol a víz csordogált homlokáról. Három hangos „jaj” 
hagyta el a száját, ami folyamatosan halkult. Kezéből 

kicsúszott az üveg, és a tartalma bugyborékolva hagyta 
el a helyét. Utoljára még szelvényeket látott és 

papírpénzt, amint a magasból hull, csak hull lefelé. Kati 
néni mikor a közelből meghallotta a jajgatást, azonnal 
keresztet vetett és felnézett a fára. 

- Tudtam Istenem, hogy megadod a jelet, és tudtam 
Gézu – az előtte álló sírra pillantott – hogy megszólalsz. 

Itt vagy megint velem, érzem – lehajolt és a hideg kő 
fedelét simogatni kezdte. - Érzem, tudom, mindjárt 
találkozunk drágám. Mindjárt. Már nem bírom tovább, 

nekem már nincs visszaút. Az én utam már tehozzád 
vezet, elhagytál, ahogy a gyerekek is elhagytak. Őket 

csak a pénzem érdekli, csak akkor jönnek, mikor, ahogy 
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mondják „sokadika van”. Ez az állandó szöveg. Az, hogy 

velem mi van, az őket nem érdekli. Se anyák napja, se 
az, hogy mit tudnak segíteni, nem beszélve arról, hogy 

ide a temetőbe sem jöttek ki még egyszer sem. De nem 
is kell nekem semmi, ezt te tudod a legjobban, Gézu. 

Soha az életben nem kellett nekem segíteni. Szerintem 
azt sem tudják, hogy hány éves vagyok. Talán akkor 
köszöntöttek, mikor velem voltál. Istenem, mi lett abból 

az aranyos két gyerekből. Istenem, mi lett? Múltkor 
mondtam Zsuzsinak, hogy rosszak a véreredményeim. 

Meg sem hallotta. Tudod, mit mondott? Csak ennyit 
tudsz adni? Igen, drágám, halálos beteg vagyok, pár 
hónapom van hátra. A főorvos mondta, mikor rászóltam, 

hogy legyen őszinte.  Nincs visszaút. Eldöntöttem. A 
végrendeletem is itt van. Pecsétes, igen. Mielőtt 

megkérdeznéd. Van rajta rohadt nagy pecsét. Mindent 
jótékonyságra írattam. A gyerekeim egy fillért sem 
kapnak. Nem. Még a házat sem. Ezt akartad kérdezni, 

ugye? Mindjárt találkozunk drágám. Itt fogok fölötted 
lógni. Elhatároztam, eldöntöttem. Együtt leszünk újból. 

Táskájából előhúzott egy hosszú, de vékony kötelet. 
Felmászott a sírra, és egy erős, lelógó ágra feldobta a 
kötél végét. Ebben a pillanatban, leoltott lámpával egy 

személyautó állt meg a kerítésnél. Négyen szálltak ki a 
gépkocsiból. Zsákok, nagy táskák, feszítővasak, fogók, 

csavarhúzók voltak náluk. 
- Gyorsan kell dolgozni. Világos vagyok? - egyikük 
körbe nézett a társaira. - Minden, ami mozdítható vagy 

könnyen elemelhető, az a miénk – folytatta tovább 
félhangosan. 

Kesztyűt húztak és elindultak a bejárat felé. Beérve 
gyorsan, módszeresen, kis zajt hagyva haladtak sírról-
sírra. Az egyikük Ákoshoz ért és éppen feszegette a 

kifeszített Jézust. Nehezen sikerült leszedni, mikor már 
a kezében volt, Ákos jajgatni, hörögni kezdett és lassan 

kinyitotta a szemeit. 
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- Se...se...segíts! - mondta, majd felemelte karjait. 

A távolban az úton, leoltott lámpákkal négy rendőrautó 
közeledett a temető felé. 

- Ha jó az információ, amit kaptam, akkor ma elkapjuk 
ezeket a dögöket – szólalt meg az elől haladó autóból 

egy testes férfi. 
Az ember a sírnál, kezében a kereszttel, először nem 
tudott megszólalni a döbbenettől. Remegő, akadozó 

hangon szólt oda másik társának, aki két sírral arrébb 
tevékenykedett. 

- Valaki kimászott. 
Kati néni is végzett, és kötéllel a nyakán szétterpesztett 
karokkal leugrott a sírról. A kisebb zajra mind a négyen 

odakapták a fejüket. A félhomályban egy himbálózó 
alakot láttak. 

- Ez isteni jel – ordított fel egyikük. Táskáját ledobva, 
bukdácsolva, szaladva elindult a kijárat felé. A 
kerítésnél a karját szorító rendőrnek elcsukló hangon, 

remegve mondta: - Megjelent a mindenható, ott, igen 
ott – mutatott befelé – először kimászott, majd 

megmutatta magát. Ott, ott, nézzék. 
A rendőri akciót vezető tiszt hamar átlátta a helyzetet. 
A telefonjáért nyúlt. Pár perc múlva lehetett hallani, 

hogy szirénázva érkezik a segítség. 
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Dittrich Panka 

 

Másik út 
 

mikor magába ránt a sötét 

az élet örvényében 
a szíved monoton 

kétes partok közt feszeng 
mert még némi fény dereng 

a nincstelen utakon 
a gátak falai kőkeményen 

szilárdan állnak 
s csendben otthagyod 

hisz nem hiszel a 
mögötte vibráló fénynek 

mert hamis ígéret 
a múlt őrjítő zaja 

lecsukja szemed 
csitítja lelkedet 

a legszentebb fegyvered 

hogy nem vársz már csodára. 
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Jakab Ibolya Shanti 

 

Sorsforduló 
 
Már az eleje is rosszul kezdődött. Feszített a tüdeje és 
nem kapott levegőt. Mire keresztülverekedte magát 48 

óra után minden akadályon, fáradtan és kimerülve egy 
pofon fogadta. Mély hangján erősen és hangosan felsírt. 

A körülötte álló emberek vegyes érzéssel fogadták 
érkezését. Volt aki örült, volt aki csalódott volt, mert 

hiszen megint csak egy kislány. Az apja meg sem akarta 
nézni. Végtelen elkeseredésében inkább ivott egy pohár 
pálinkát. Mire 5 éves testvére anyai nagyapjával 

hazaért, már hófehér pólyában, megfürdetve csendben 
szuszogott a meleg szobában.  A  mezőn voltak virágot 

szedni. Amikor Vilma belépett a szobába, a csokor 
ibolyát csendesen a pólyára tette. Erről kapta a nevét. 
Nagymamája féltő gonddal és óvatossággal figyelte 

minden mozdulatát. 
Valami megmagyarázhatatlan köteléket érzett a kis 

jövevény iránt. 
Jó gyerek volt Evett, aludt, nem sok vizet zavart a 
jelenléte. Aztán megérkezett a várva várt hír, hogy 

nagynénje két lány után végre fiút szült. Anyjának meg 
kellett néznie. Sietve nagy léptekkel igyekezett, hogy 

kezébe vehesse a csodát, ami neki nem sikerült. 
Újszülött gyerekét 4 hónaposan magára hagyva egy 
nagy párnán, csipke terítővel letakarta, hogy a legyek 

ne ébresszék fel. Sokáig elvolt. Nem tudott a látvánnyal 
betelni. Hazafelé már gyorsabban szedte a lábát, mert 

rossz érzése támadt. Mire belépett a szobába, már csak 
azt látta, hogy a kicsi addig kapálózott, amíg magára 
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húzta a párnát, amivel rögzítve volt a terítő. Egy nagy 

sóhaj és ájulás. Anyja idegesen és lelkiismeret 
furdalással tartotta kezében a mozdulatlan gyereket. 

Addig pofozgatta és nyomkodta a mellkasát, mire újra 
lélegezni kezdett. Nem volt büszke magára. 

A hétköznapok gyorsan teltek. Apja és nagyapja 
alkoholizmusa beárnyékolta a délutánokat. Már 
majdnem 2 éves volt, amikor a forradalom hívei 

csapatostul indultak a határnak egy jobb élet 
reményében. Az ő apja is elindult harmadmagával. 

Feleséget, családot és 2 gyereket magára hagyva, nem 
törődve semmivel. Laci akkor még nem tudta, hogy 
harmadik gyermeke már úton van. Februárban, hasig 

érő hóban igyekeztek átjutni a határon, anyja, Vilma, 
terhesen (akkoriban nem áldott állapot volt) ment 

utána. Nem számított rá, hogy felkészülten, kettős 
őrizettel védik a határt. Bokrokban bujkálva figyelte és 
latolgatta az esélyeit, majd visszafordult és nyúli 

rokonainál húzta meg magát. Innentől nem kívánatos 
személynek számítva állandó zaklatásnak volt kitéve a 

család. Ünnepek előtt rendszeresen megjelentek a 
hatóságok és börtönbe zárták apját, nehogy valami 
zavargást idézzen elő. Ekkor döntött úgy a család, hogy 

Oroszlányba költözik, mert az ottani bányában kapott 
munkalehetőséget Laci, és így nem volt szem előtt a 

megyei párt besúgóinak. 
Az 1958-as év nagy fordulatot hozott Ibolya életében. 
Szülei és testvére útra keltek egy jobb élet reményében, 

őt 3 évesen hátrahagyva a nagyszülőkkel. Úgy érezte, 
hogy kiszakad a szíve. Hogy felesleges. Mért pont róla 

mondott le anyja. Elhagyták. Kicsi gyermekként nem 
tudott mit kezdeni az érzéssel. Egyetlen vigasza volt, 
nagymamájának szerető, gyengéd ölelése. Dolgos 
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munkanapok kezdődtek. Beíratták a helyi óvodába. Ő 

volt a legjobban evő gyerek. Soha nem volt válogatós 
és mivel mindig mindent megevett, ő lett a bezzeg 

gyerek a csoportban. Persze akadt olyan étel, ami neki 
sem ízlett. Ilyenkor, hogy ne kelljen szégyenkeznie, 

kiöntötte az asztal alá és elsikálta a lábával. Azt hitte 
nem veszik észre. Persze a büntetés ott sem maradt el. 
Havonta egyszer családlátogatásra mentek Oroszlányba. 

Pufi, piros arcocskáján a testvérei csak mosolyogtak. 
Majd kicsattant az egészségtől. Nővére és húga sokkal 

válogatósabbak voltak. Nem ettek meg semmilyen 
tejterméket, gombát, halat, főzeléket, csoda, hogy az 
anyjuk tudott nekik mit enni adni. Ezek a találkozások 

nem igazán okoztak maradandó élményt. Vendégnek 
érezte magát saját családjában. 

Nagyapja csősz volt, aki mindig kerülő úton tért haza a 
határból. Természetesen minden kocsmát, ivót és 
presszót útba ejtve, ahol szomjúságát oltani tudta. 

Csak úgy hangzott tőle az utca és a ház, ahogy haza ért. 
Válogatott sértésekkel üdvözölte nagymamámat, aki 

mint afféle szolgalélek csak sóhajtva ennyit mondott: 
Ne kiabálj, Istók! Egy ilyen alkalommal parancsba adta, 
hogy kolbászos tojásrántottát kér ebédre. A kis 

gyereket nagyon bántotta, hogy szeretett 
nagymamájával olyan csúnyán beszél a nagyapja, ezért 

bosszút esküdött. Amikor a szoba asztalára mama 
bekészítette az ételt, Ő csöpp kezeivel felkapaszkodott 
a széken és kenyér nélkül befalta a tányér tartalmát. 

Nem telt el sok idő, besárgult a szeme, az egész teste 
görcsbe rándult, azonnal mentőt kellett hívni. A 

veszprémi kórház fertőző osztályára került, mert a 
sárgaságot ott kezelték. Akkoriban nem volt minden 
gyereknek külön ágya. Egy nagyobb fiú mellé fektették 
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be. Fejtől-lábtól aludtak, de nem igazán tudtak 

megbarátkozni a helyzettel. A fiú állandóan rugdalta. 
Tudta, hogy a gyerek sokkal erősebb nála, ezért bebújt 

a takaró alá, és megharapta a nagy lábujját. Volt 
sikongatás, kiabálás, sírás, végül őt fenekelték el, mert 

nem tudott elnyugodni. Anyja és apja mindent 
hátrahagyva mentek látogatóba, a kórházba. Az 
épületbe nem engedtek be senkit a fertőzés veszélye 

miatt, ezért csak az ablakon keresztül lehetett a 
betegekkel beszélgetni. Neki is szóltak, hogy látogatói 

érkeztek. Odament az ablakhoz, és amikor látta kik 
jöttek hozzá, sarkon fordult és visszament a 
kórterembe. Nem tudta nekik még megbocsátani, hogy 

elhagyták. Betegsége miatt naponta vettek tőle vért, 
hogy a májfunkció értékeit figyelni tudják. Nem volt 

barátságban a tűvel. Amikor először beültették a székbe 
addig rángatta a kezét, hogy végül le kellett fogni. 
Amikor már egyik kezét sem tudta mozgatni, megrúgta 

a nővért, ezért a lábait is lefogták. Végső 
elkeseredésében nem volt más választása, leköpte az 

asszisztenst. És megint elfenekelték. Szenvedés volt 
neki minden nap, amíg haza nem engedték. Teltek a 
hónapok és évek, és ő egyre távolabb került a 

családjától. 
1961.szeptemberében sorsfordulóhoz érkezett. 

Beíratták az oroszlányi Arany János általános iskolába. 
Amikor visszakerült a családjába, nem találta helyét. 
Úgy érezte, csak egy porszem a gépezetben. Egy olyan 

rendszerben, ami nélküle is működött 3 éven át. Más 
szokások, más értékrend és szinte idegen testvérek. 

Kereste a helyét otthon is és az iskolában is. Betegesen 
vágyott a figyelemre új családja minden tagjától, amit 
sajnos nem kapott meg. Kezelhetetlen, rossz gyerekké 
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vált. Az iskolában is állandóan verekedett a fiúkkal. 

Egyszer libasorban mentek lefele a lépcsőn. Elöl az 
osztályfőnök, mögötte a gyerekek. Ibolya volt az utolsó 

a sorban. Az előtte lévő gyerek piszkálta. Aztán 
megütötte. Ő csak visszaütött. És abban a pillanatban, 

mint valami dominó egymás után dőltek el a gyerekek 
a lépcsőn, a végén a tanárnővel. Ő pedig csak állt a 
lépcső tetején csodálkozva, és nem mondhatta azt, 

hogy nem én tettem. 
Azonnal behívatták a szülőket. A beszélgetés után 

mindketten fújtatva mentek haza, hogy nekiessenek a 
gyereknek, aki szégyent hozott rájuk. 
Apja és anyja felváltva ütötték a 6 éves gyereket, aki 

mint egy sebzett vad nyüszített a sarokba bújva. 2 évvel 
fiatalabb húga a lakás legtávolabbi sarkában befogott 

füllel várta, hogy végre legyen már vége. Sanyi, az alsó 
szomszéd és egyben apja munkahelyi cimborájának 
érkezése vetett véget kínjának. Oda is lehallatszott a 

sírása. Még Ő is nehezen viselte, hogy két felnőtt ember 
hogy tud így nekiesni egy csöpp gyereknek. És bizony 

ez szinte mindennapos eset volt. Mert hát egy ekkora 
emberke hogyan is tudná felhívni magára a figyelmet, 
mint rosszasággal. Egy olyan családban, ami már 

nélküle is működött 3 évig, ő csak egy porszem volt a 
gépezetben. 

És ez így ment hónapokon át. 1961. karácsonyára még 
megvette a család az akkor oly nagy dolognak számító 
TV-t. Boldogság volt és egyben egyfajta büntetési 

forma is, ha valamiért nem engedték megnézni a 
gyerekeknek a kedvenc műsorokat. Aztán 1962. január 

17-én bekövetkezett, amire senki sem számíthatott. 
Este 10 órakor egy fekete bőrkabátos férfi csengette fel 
a már nyugovóra tért családot. Rossz hírt hozott. 
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Bányaomlás történt, és Laci hatod magával a járatba 

szorulva meghalt. Ez a nap volt a 34. születésnapja. A 
nagy sírás és jajveszékelés felverte az egész házat, ahol 

minden lakó a bánya alkalmazottja volt. Ibolyának 
fogalma sem volt, hogy ez mit jelent, sírt, mert 

mindenki más is sírt. Akkori agyával csak arra tudott 
gondolni, hogy soha többet nem fogják megverni. 
Legalábbis akkor azt hitte. 

És a 25. évfordulón, családjából Ő volt az egyetlen, aki 
méteres hó falban 3 napi hideg élelemmel felvértezve 

50 km távolságból elindult, hogy az emlékezés 
koszorúját az apja sírjára tehesse.
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Jakab Ibolya Shanti 

 

Nincs visszaút 
 
Születik a gondolat, útjára is indul, 

szavak formájában, arcul  csaphat vadul. 

 
Sok-sok sebet ejtve, nyomot hagyva benned, 

bárhogy védekezel, nem lehet mit tenned. 
 

Mint a rozsdás szegek, a deszkába verve, 
még ha kihúzzák is ott marad a helye. 

 
Hiába minden, nagy bocsánatkérés, 

nyom nélkül nem marad egy szóbeli sértés. 
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Kerecsényi Éva 

 

ÁRTATLAN VERS 
 
Rabja lettem egy őrült gondolatnak, 

fegyvert fogott rám és falhoz állított, 

tarkómon éreztem jég érintését, 
s kipréselt belőlem egy éles sikolyt. 

 
Ágyamnál termett, mint kéretlen vendég, 

kopogás nélkül tört rám egy hajnalon, 
sáros lábával átgyalogolt rajtam, 

de hátára karmoltam: ártatlan vagyok. 
 

Ne kísérts, ne kínozz s szorítsd a torkom, 
a film véget ért, már nincsen visszaút, 

haragoszöld álom öltözz fehérbe, 
s új életem frigyénél legyél tanúm. 
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Müller L. Péter 

Nincs visszaút 
 

Megszülettél ím e földre, 
s választottad sorsodat, 

őseid az örömkönnybe 

temették a múltjukat. 
Kopott idők tanítása, 

de reményteli lesz az út, 
másolódik mind egymásra, 

így neked sincs visszaút. 
 

Jó szándék az álruhája, 
fogva tartja két kezed, 

ez lesz sorsod kopjafája, 
rozsda marta élet ez. 

Régi eszmék új világba, 
hősök rablánca visszahúz, 

dacolsz hát, de mindhiába, 
tudod, hogy nincs visszaút. 

 

Éretté vált ifjúságod, 
mást rajzol a képzelet, 

nemet mond a bátorságod, 
vagy ismétlés a végzeted. 

Csikorogva fordul sorsod, 
érzed, tán nincs kiút, 

bűnös lelked terhét hordod, 
de már nincs visszaút. 
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Megpendült az élet húrja, 

meghallgatva vágyaid, 
társat ad melléd az útra, 

hogy megéljed álmaid. 
Homokórán tévhit pereg, 

a vádak sora összezúz, 
egymagára maradt hited 

még fáj, de nincs visszaút. 
 

Kibillent a mérleg nyelve, 
a lelked szólít: lélegezz, 

szív vezessen, ne az elme, 
hogy végre önmagad lehess. 

Jókedv mutassa az utat, 
szíved verjen ismét vadul, 

végleg temetni a múltat, 

a jövőd, hogy Nincs Visszaút. 
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Ötvös Németh Edit 

 

felhangoló 
 
a napsugár csokorba szedi 

lépteidet itt jársz előttem 

mégsem érlek utol 
relék kapcsolják 

közöttünk a távolságot 
cipőfűződ boglyas boglya 

összekuszálódott 
csendélet 

míg bogozod 

kimegy belőled az erő 

tavaszi fáradtság 

vezeklés 

hogy minden jó legyen 

az idő pergamenre írja 

ki nem mondott vétkeidet 

türelem 

lesz még rosszabb 

mondják a pesszimisták 
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Vönöczkiné Gmeindl Margit 

 

Fura beszélgetés 
 

 
Megint valami felemelőt olvastam. Ilyenkor állok 

tükör elé, ilyen szuper írás olvasása után, és 

kérdezem magamtól. 
- Mondd, mi a fészkes fenét keresel te az írók közt? 

Hisz firkásznak sem vagy jó! 
 

A tükörkép válaszol. 
- Teljesen igazad van, hisz még azt sem tudod, mi 

is az a fészkes fene! Ha legalább erre tudnád a 
választ, akkor megértenéd, ki miért tart téged 

írónak. 
- De hisz tudok írni! ... mondom a tükörnek, vagyis 

magamnak. 
A választ azonnal megkapom. 

- Te balga lélek, mert ismered a betűket és le is 
tudod írni, attól még a "Parnasszus tövéig sem érsz 

fel!" Idézek magamnak, magamtól. 

Ez elgondolkodtat. Mit is válaszolhatnék erre?  
Ez így igaz, de! … és épp ez a de, ami fontos!  

Hisz aki egyszer már elkezdett írni, legyen az 
versike, próza, bármi, ami neki, vagy másnak 

örömet szerzett, esetleg az olvasó azt érezte, ezt ő 
is írhatta volna, hisz ismeri ezeket a betűket, csak 

a szavakat nem tudta volna ilyen sorrendbe szedni, 
már érdemes volt. 
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Mikor ezt a tükörképemmel megbeszéltem, 

büszkén mondtam a szemébe. 
- Vedd tudomásul, én a fájdalmaim, a boldogságom, 

a vágyaimat fogalmazom meg, és ez felszabadítja 
a bennem lévő feszültséget. Boldoggá tesz és ez jó 

a lelkemnek. Ezért nyugodtan ki merem mondani, 
innét már nincs visszaút, majd kacsintok és hátat 

fordítok kétkedő magamnak.



25 

Zsubrits Zsolt 

 

A döntés 
 
Lili szorosan markolta anyukája kezét. A félelemtől 

először meg sem hallotta, amit többször ismételve 

mondott neki: 
-Nem fog bántani! Ne légy gyáva! Na, menjél már 

közelebb hozzá! Simogasd csak meg! 
A jól megtermett juhászkutya azonban semmi jelét 

nem adta annak, hogy esze ágába sincs 
megtámadni. Az állat egyáltalán nem könnyítette 

meg a szorongó, kővé dermedt kislány dolgát. Sőt! 
Inkább vadászó, vizslató tekintettel kivárt, a 

gyámoltalan ellenfele reakcióit kutatva. Nem hogy 
simogatást nem akart fogadni, de még a lány 

könyörgő szemezését sem tűrte. Erőtől duzzadó, 
támadó testtartással és erőszakosan uralta a 

helyzetet. Mintha morgott is volna. Felálló, 
megfeszített fülekkel, lába közé feszített farokkal 

elszántan várta Lili következő mozdulatát. A 

kislány azonban nem akart, és nem is tudott 
közeledni, hiába unszolta, kérte anyukája. A tavalyi 

erdőszéli kutyatámadás emlékei és fájdalmai 
elementáris erővel törtek fel belőle. Ugyanolyan 

rossz érzések kerítették hatalmába most is, mint 
akkor, amikor menekült, és lábába mart a bősz 

négylábú. Azok a szívébe hasító kellemetlen 
érzések ezúttal is meggátolták, hogy 
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megtapasztalja, hogy a félelmei, a rossz érzései 

mögött akadhat valami fontosabb, valami 

felszabadítóbb. Nagyon frissnek tűnt az az élmény, 
amelyik a kutyával történő, balul sikerült 

találkozáskor keletkezett. A baleset képei csak úgy 
záporoztak a fejében. A fojtó, vészt jósló félelmeit 

nem tudta eloszlatni az azóta eltelt egy év. 
Édesanyja mostani védő-óvó közelsége, nógatása 

is kevésnek bizonyult. Egész egyszerűen nem 
érezte biztonságban magát. A barátságtalan állat 

baljóslatú, és semmi jóval nem bíztató morrantásai 
éppen az ellenkezőjéről győzték meg. Ez a távolság 

nagyon megfelelt Lilinek. Szorongattatottsága 
csupán akkor oldódott, amikor a német juhász úgy 

döntött, a győzelemtől megmámorosodva, 
délcegen, mint ahogy a bajnokok szoktak, egy-két 

vakkantás kíséretében tovább oldalog. 

Aznap este anyukája kicsit hosszabb időre maradt 
Lili ágya mellett. A kislány érdeklődve, bár 

szomorúan kérdezte: 
-Anyu, miért van az, hogy legszívesebben 

átöleltem volna azt a kutyát ma délután, de valami 
mégis megakadályozott ebben? 

-Tudod lányom, mindenkinek vannak olyan rossz 
emlékei, amelyek nem engedik, hogy azt tegyük, 

amit igazán, szívünk szerint szeretnénk. Van, aki a 
póktól fél, van, aki a 10 emeletes ház liftjébe nem 

mer beszállni. Én a főnökömtől tartok. Te a 
kutyáktól rettegsz. 

-De olyan igazságtalan ez az élet! - Fakadt ki a lány. 
- Én nagyon, de nagyon szerettem volna azt a 
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kutyust megsimogatni! 

-Most már aludj szépen, elszaladt az idő - Puszilta 

meg és ölelte át még utoljára Lilit édesanyja. 
Elérkezett a villanyoltás ideje. A tudatában maradt 

számtalan megválaszolatlan kérdésével és 
gondjával egyedül feküdt le. A sötét szobában 

mérgesen dúlt-fúlt magában. Nem igazság! Nincs 
igazság! Elevenen dolgozott benne a fájó 

ellentmondás. Haragudott egyrészt a kutyára, 
másrészt az anyukájára, és pironkodott, forrt, 

amiért nem birkózott meg a félelmével, és nem 
merte megsimogatni az állatot. A vágyai azonban 

vesztesnek bizonyultak ebben az ütközetben. 
Valami más győzött benne. Belső vívódásaitól még 

sokáig nyitott szemekkel őrlődött, mígnem 
kimerülten süllyedt álomba. Álmában erdőben 

barangolt, és vérszomjas farkasokkal viaskodott. 

Menekült, rohant, félt és újból menekült. Éjfél körül 
izzadságtól csatakos fejjel riadt fel. Kezeivel 

hadonászott, csapkodott, hánykolódott, akár egy 
tengeribeteg a hajón. Szemeit hirtelen kinyitotta, 

és a szobáját fürkészte. Tekintete az ablakra esett. 
Nyugodt éjszaka volt kint. A függönyön át 

valamelyik távoli csillag fénye ért el hozzá 
váratlanul. Végtelen csend honolt mindenhol. 

Egyszer csak, teljesen váratlanul sírásban tört ki. 
Potyogtak a könnyei, és zokogott, mint ahogy a 

magukra hagyott kisgyerekek szoktak a kórházban. 
A sírás legalább fél óráig birtokba vette teljes, 

védtelen gyermeki mivoltát. Aztán, amilyen 
hirtelen érkezett a bőgéshullám, ugyanolyan 
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gyorsan távozott is tőle. Megkönnyebbülten és 

szipogva figyelte az ablakon éppen akkor 

bekandikáló csillagot. Kimondhatatlan mély 
békesség, és vég nélküli nyugalom fogta körbe. 

Mintha a csillag nevetve integetett volna, és súgta 
volna a fülébe: -Ne félj! Nem tud már bántani soha 

senki! Én, az égi társad mindig veled leszek, ha 
rám tekintesz, ha akarod. Soha nem hagylak 

magadra! A szívedben találkozhatsz velem 
bármikor, ha úgy döntesz! 

Kettőt-hármat oda mosolygott még az égi, 
újdonsült barátjára, majd fáradtan és kimerülten 

álomba zuhant ismét. Ám ezúttal játékos cicákkal 
álmodott, akik nyalták-falták, kényeztették, és ő 

pedig önfeledt örömmel hancúrozott velük. Csak 
bújt és simult hozzájuk, mintha ő is egy ennivalóan 

édes cica lenne. Reggel kipihenten, frissen és 

vidáman ébredt. Valahogy mindent tisztábbnak 
látott, mint korábban. Olyan békés, meghitt és 

megmagyarázhatatlan nyugalom uralkodott 
körülötte, benne. Egész nap könnyednek érezte 

magát, és pillekönnyűnek tűntek a máskor mázsás 
súlyként ránehezedő feladatok. Szélvész 

gyorsaságával repültek a vidám tanítási órák. a 
szünetek és az ebéd is. Iskola után pedig felkereste 

azt a helyet, ahol tegnap átélte kellemetlen kutyás 
kalandját. A német juhász ezúttal is ott várt, 

komolyan figyelt. De Lili elszántan közeledett felé, 
és határozott karnyújtással próbálta megsimogatni 

az állat hátát. A kutya most már nem ellenkezett. 
Mozdulatlanul várta és szelíden tűrte a 
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megváltozott gyerkőc kedveskedését. Farok 

csóválva, barátságosan hozta tudomására, szabad 

a vásár, és örül neki. A kislányban jóleső, 
felszabadult érzések indultak meg. Büszkén 

tekintett körbe-körbe, mint aki az egész világgal 
meg szeretné osztani hőstettét. Egyre csak 

simogatta, cirógatta és fésülte ujjaival az állat 
meleg és puha, néhol selymes szőrzetét. 

-Szia, kutyus! Jó, hogy barátok lettünk. Holnap 
megint eljövök hozzád. 

Az értelmes szelíddé változott játszótárs, mintha 
csak minden szavát megértette volna, egy lusta, 

halk morgással nyugtázta az üzenetet. Fejét és 
hátát végig rázva búcsúzott kedves és merész 

látogatójától. 



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Szabadon: 
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Dittrich Panka 

 

Nyári csendes eső 
 
Sejtelmes most ez a nyári idill, 

úgy csalogat, félek, tán elszédít. 

Ha én itt, e porban mélybe hullok, 
ködbe tévedve öledbe bújok. 

 
Miért jöttél? Én csak elvakultam. 

Kettétört mondatok sorokban: 
kérdések, mely szívem ostorozzák. 

Merre, meddig, én hogyan te hozzád? 
 

Ma jól esett. Az eső sem vétek! 
Ha a pocsolyánk földi tükrében 

veled vagyok lebegve a szélben: 
felhő kékként nap égi tüzében. 
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Dittrich Panka 

 

Merengés 
 
simogat a fény 

kapaszkodik melegen 

saját árnyékán 
 

lázadó világ 
szikrányi fénytükrében 

lepketánc a vágy 
 

őszi levelek 
utolsó harmatcseppjén 

úszik el a nyár 
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Jakab Ibolya Shanti 

 

Egyszer még… 
 
Hangtalan csendben 

megáll a pillanat, 

lelkem megpihen 
a hűs lombok alatt. 

Vágyam lágyan kúszik 
a víztükör tetején, 

ugye találkozunk még, 
egyszer, Te meg Én. 
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Kerecsényi Éva 

 

ÚJ HAZÁBAN 
 
Beletenyerelt egy kéz a szívbe, 

kitépte belőle a holnapot, 

tegnap imáját a szél elvitte, 
a mának csupán hamut hagyott, 

emlékkockákkal kirakóst játszunk, 
hol itt, hol ott hiányzik pár darab, 

jeges valóság olvasztja álmunk, 
az égre egy új csillag felszaladt, 

test börtönének megfáradt foglya 
szabad lélekkel tör a menny felé, 

láncát, bilincsét végleg eldobja, 
szív húrjait nem tépi szenvedés. 

 
Találj hazát az új világban, 

tárt karokkal várnak az angyalok, 
föntről talán lelked meglátja, 

földi léted …jeleket hagyott. 
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Kerecsényi Éva 

 

10, 9, 8… 
 
sápadtan sündörög a föld körül, 

kívánja, de még várat magára, 

lesi, mustrálja, néha megérinti, 
nem viszi egyből a bálba… 

rámosolyog, mint csalfa szerető, 
vár a végső pillanatra, 

akarja ő is, de kicsit kínozza, 
hogy magát egyből odaadja, 

bevet mindent, jön faggyal, hóval, 
próbára teszi a lelkét, 

majd ölébe kapja, megpörgeti, 
s nekiadja forró testét 
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Ötvös Németh Edit 

 

késői búcsú 
 
anyám halott 

csontjaiból por maradt 

repedt hártya az ég 
kukucskáló pillanat 

rideg fénye messze vitte 

nem találom 

nem találom 

rég nem hordott 

kis szandálom 

apámat már rég feledte 

az őt kísérő körmenet 
rojtos férgek híztak rajta 

elkárhozott gyűlölet 

sejtjeiből a közöny szült 

bánatalmos ünnepet 
még mindig látom 

mindig látom 

kék szemében 

a hideget 
 

 
 

 
 

 



37 

Ötvös Németh Edit 

csak ennyi 
 

habókos vagyok 

gondolják sokan 
furcsa agyú 

tétova roham 

buborék függ 

szám sarkában 

semmi nyálam 

ajkam kiszáradt a 

rőt palástban 

vérem nedve 

is csak csörög 

törött ágakat 

fáradtan lököd 

egy pökhendi 

meg kiröhög 

vacak az írásod 

megmondom én 

roppant gyorsan 

kínos a sírásod 

a csupasz fasorban 

eres levelekben 

több az élet 

kínrímek hada 

téged éltet 

nyavalya törje 

ki ceruzát hegyét 
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tintát ne adjon 

neked a remény 

zárja széfbe 

Apollón ihleted 

lírai éned 

a dobozon 

kint reked 

leheleten függ  

léted apró szára 

gyökerét fonja köréd 

asztalodnak lába 

béklyózza karod 

ólomsúly öledbe 

csak ne írjál több 

szakaszt a könyvedbe 
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Vönöczkiné Gmeindl Margit 

 

Vörös Tánc 
 

Dobogó lábak, 

libbenő szoknya 
vörös felhőként 

suhan tova. 
Táncomat járom 

Táncolom vágyam, 
hullámzik testem 

ide-oda. 
Magam megadva, 

szent áhítattal 
ropom a táncot, 

s tüzedre vágyok! 
Szemedbe nézve 

vigyél az égbe, 
remegő testem 

nyugtasd meg végre! 

Ölelő karoddal 
repíts a kéjbe! 
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Vönöczkiné Gmeindl Margit 

 

Tavasz 

 
Lelked, mint színes pillangó szárnyal 

megküzd, ha kell a zord világgal. 

Szemed tüzében ott az élet, 
Ahogy élted élni reméled. 

Ezer virágból zsong a dal, 
az élet zenéje színes diadal. 

Elmerülni benn jó, 
nem ingovány ez, 

de tiszta vizű tó. 
Hajad selyme a szélben lebben, 

gyere, ölelj még, 
lebegjünk át az életen, 

egymást szeretve, mi ketten. 



 

 

 

 
 
 

2019/5. 
 

/Téma: Sodródásban/ 
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Csapucha Rudolf 

 

A gyalogátkelő 
 
 

Mikor Balázs kilépett a kocsmából, az ég hirtelen 

elborult, feltekintett a fodrozódó, fekete 
felhőrengetegre. Ahogy elindult, a szél feltámadt 

és belekapott vékony kabátjába, s mint valami 
zászlót hátrafelé lengetni kezdte a ruhadarabot. 

Balázst sem kellett félteni, hiszen kissé mámoros 
volt a három féldeci és a két korsó sör után. 

Összébb húzta hát kabátját, nehezen ugyan, de 
megtalálta a cipzár összeillesztését is, és félig 

felhúzta azt. A kocsma savanyú, füstös levegője 
után jólesett neki ez a minden oldalról, 

hullámokban támadó szél. Igaz, a kocsmában is jól 
érezte magát, szívesen ivott volna még egy felest, 

csak eléggé eldurvult a helyzet. Az asztalnál ülő 
férfiak – akik egyébként már régen elvesztették 

józan ítélőképességüket – csak mondták és 

mondták a magukét. Mindenki meg volt győződve 
a saját igazáról, és a végsőkig ki is állt amellett. 

Üvegek, poharak csapódtak a kőre, a pult mögött 
álló testes kiszolgáló ordító hangon utasította 

rendre az illetékeseket. Balázs, székét hátralökve 
ekkor állt fel. 

- Na, én mentem – szólt a kipirosodott társaság 
felé. 
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Újból feltekintett az égre. A már-már orkánerejű 

szél, izgalmas formákba rendezte a tollként táncoló 

felhőket. A koszos, szeméttől zsúfolt járdát nézte, 
majd ismét az égre meresztette szemeit. Az imént 

azt gondolta, nem jól lát, most azonban 
meggyőződött róla, hogy tévedett: valóban ott volt 

azaz alak, és a folyamatosan sodródó fejforma a 
magasban. Az édesapját látta. Jobbra-balra 

kapkodta fejét, majd figyelme előre szegeződött. 
Amit most látott, az még jobban ledöbbentette. 

Édesapja felé anyja közelített. Balázs megállt a 
járdán, szinte lecövekelt, és elöntötte a melegség. 

„Nem ez nem lehet, nem ők azok!” 
Tekintetét levette az égről, a járdát, a hömpölygő 

koszt nézte. Mikor felnézett, már semmit nem 
látott a két, nemrégiben elhunyt szeretett alakból. 

„Képzelődöm” - nyugtatta magát. „Biztosan a pia 

viccel meg.” Gondolatai azonban tovább 
szárnyaltak, gyerekkora jutott eszébe. Milyen 

szépek voltak a szülei, jó párost alkottak. Felidézte 
a mindig vidám, közös nyári nyaralásokat. Mosolyt 

csalt az arcára az ábrándozás. Közben előrenézett, 
majd az úttest másik oldalára. Itt csak pár ember 

lézengett, amott viszont mintha egy őrült 
bivalycsordát engedtek volna el. Dühös lett a 

gondolattól, hogy hamarosan eléri a 
kereszteződést, és neki is át kell kelnie a másik 

oldalra. Felemelte fejét, előre nézett, de ebben a 
pillanatban meg is állt. A látványtól újra földbe 

gyökerezett a lába. Úgy öt méterre tőle édesanyja 
bicegését, hajszínét vélte felfedezni. Mellette 
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mintha édesapja menne, kéz a kézben ballagtak 

előtte. Balázs hirtelen sietősre fogta, hátha utoléri 

őket. „Most volt a születésnapod apám” – a férfira 
nézett – „a tiéd pedig alig két hét múlva lesz” – 

most a nő felé fordította fejét. Mikor utolérte őket 
a férfi vállára helyezte kezét, majd kicsit 

megszeppenve, akár egy rosszcsont gyermek 
megszólalt: 

- Apám – majd a nénire pillantott – anyám! 
Az idős pár megállt. Lassan megfordultak, és 

csodálkozva néztek a fiatalemberre. Balázs 
dadogva folytatta: 

- Hogy lehet ez? Ott voltam. Mindent elkövettem, 
higgyétek el. Őrült nagy volt a forgalom. Az a nagy 

kamion meg oldalról... nem tehetek róla. De most 
újra itt vagytok. 

Az idős asszony kissé arrogánsan a szavába vágott. 

- Papa, ez az ember miről beszél? 
- Nem tudom, drágám, azt sem tudom ki fia borja. 

- A fiatok vagyok – válaszolt sértődötten Balázs. 
- A mi fiúnk egy autóbalesetben meghalt, nem is 

olyan régen. Mi hátul ültünk, és hogy megmentsen 
bennünket... úgy kormányozta az autót, hogy...de 

mit magyarázkodok itt magának – az idős nő 
szemeit elöntötték a könnyek. 

- Nem tudom, hogy maga kicsoda – emelte fel a 
hangját most már az idős úr is – de azonnal 

hagyjon nekünk békét, mert különben rendőrt 
hívok. 

- Hívjad is Géza, hiszen bűzlik a szesztől ez az alak. 
Sértődött, mogorva arccal elfordultak, és 
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amennyire csak tudtak, nagy lendülettel elindultak 

a járdán. Mikor odaértek a lámpás 

kereszteződéshez, próbáltak elvegyülni a várakozó 
emberek között. Balázs döbbenten állt egy helyben 

tovább, és szemeivel követte az idős párt. „Pedig 
ők voltak. Akkor miért nem ismertek meg? Miért 

tagadják le a saját gyermeküket? Idegen lettem a 
saját szüleimnek, de miért?” 

Állt csak állt, és tehetetlenül nézte, ahogy a lámpa 
zöldre vált, majd beleolvad a tömegbe az 

édesanyja és az édesapja. Balázs átnézett a 
túloldalra, és meglátta saját magát, amint ott áll és 

a gyalogátkelő felé figyel. Egy elhaladó autóbusz 
elvitte magával az alakot, amit az imént látott. Ő 

maga a lámpát kezdte figyelni, mely villogással 
jelezte az áthaladás végét. Az utca másik oldalán 

ismét meglátta magát, de most már futva 

közeledett a zebra irányába. „Valami borzasztó fog 
történni” gondolta, és közben ő is nekiiramodott. 

- Anya, apa, vigyázzatok! - kiabált közben. 
Pirosra váltott már a lámpa, de az úton még két 

imbolygó alak haladt a járda felé. Balázs 
gondolkodás nélkül szaladt hozzájuk. 

Fékcsikorgást hallott, balra tekintett. Egy hatalmas 
motorháztetőt és két lámpát látott, melyek őrült 

tempóban közelítettek. A csattanásra riadt fel. 
- Balázs, mi már felöltöztünk. Induljunk, mert el 

fogunk késni. Valami rosszat álmodtál? Mert 
egyfolytában kapálóztál és a nevünket kiabáltad. 

Balázs álmosan a fölé hajoló szüleire nézett: 
- Ma nem megyünk sehova – mondta halkan. 
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Dittrich Panka 

Patak partján 
 
Patak partján hogyha ülök, 
száz rovarral hegedülök. 

Bús e móka és e nóta, 
merengésem az agytorna. 

  
Ár sodorta faágakon 
nem sírhatok butaságon. 

Követ dobok a patakba, 
csobog egyet, majd elhallgat. 

  
Szitakötő illeg-billeg, 
az ő szárnya ezer színben. 

Tetszik nekem, nem tagadom, 
bár a tánca ingatagon. 

  
Pisztráng felnéz patak ölén, 
eltűnik a felhőtükrén. 

Elringat a patak vize, 
búmat viszi el izibe' 

  
Sebesen jár gondolatom. 
A gondjaim fontolgatom. 

Csurran-csöppen némi jókedv, 
belém bújik néhány jó terv! 

  
Nem sodródok én az árral! 
Nem bajlódok ezer zárral! 

Nyitva szívem, tárva lelkem, 
mások bűnét kikergetem! 
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Jakab Ibolya Shanti 

 

Ha 
 
Ha a hajad színe 

hófehérré válik, 

ha a mosolyod 
a ráncoktól nem látszik, 

ha már nem emlékszel 
minden szépre, jóra, 

ha többször vágynál 
egy-egy  kedves szóra, 

gondolkodj el rajta, 
mért érdemes élni, 

s  az élet kegyes hozzád, 
merhetsz még remélni. 

Mert ha az utadon 
mindent megtanultál, 

többet kapsz a végén, 
mint amennyit adtál. 
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Müller L. Péter 

Sodródás 
 
Megjöttem – éltettek 
mozdultam – emeltek 

másztam – dicsértek 
felálltam – örültek 

tipegtem – vezettek 
jártam – tereltek. 
 Szerettek. 

Siettem – fékeztek 
szaladtam – intettek 

futottam – féltettek 
rohantam – kergettek 
elestem – kötöztek 

sírtam – öleltek. 
         Neveltek. 

Más lettem – tévedtek 
elmentem – engedtek 
elvesztem – kerestek 

meglettem – szerettek. 
 Reméltek. 

Álmodtam – nem hittek 
elkezdtem – nevettek 
hibáztam – ítéltek 

küzdöttem – kétkedtek 
elbuktam – feledtek 

felálltam – figyeltek 
megjöttem – éltettek 
Én lettem – kedvelnek. 

 Szeretnek. 
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Ötvös Németh Edit 

sérülten 
 
kutyáknak lököm 
magam bánatát 

szutykos alomba 
forduljon  

goromba szavakkal 
morogjon aki 
kevésnek talál 
sikítok majd 
néma szájjal 

soha el nem fogyó 
étvággyal 
használt csontok 

közt kutatva 
csupaszra rágom 

a holnapot ma 
nyelvem vörös 
véres szalag 

fogam csorba 
törött kacat 

könnycsapást mos 
orr völgyében 
szám vezeti 

eresz nincsen 
hátam hajlik 

tonett ívén 
tüzet gyújtnak’ 
földet hánynak 

lámpát ríkatnak 
az árnyak 
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Rozán Eszter 

 

Volt, van és lesz 
 
Csak előre egyre, egyre, 

nincs megállás, rohan az ár, 

tombol a vihar, 
az ég leszakad, 

tüskés bokorba kapaszkodik, 
ki néma nem marad. 

 
Lefelé visz a spirál, 

útja máshová nem vezet, 
villám fényénél, 

hol félelem nem kél, 
szigorúan őriz 

eltűntnek hitt emlékezet. 
 

Volt, van és lesz is mindig, 
nem zavar meg kétely, 

pusztán akarat 

dönt le falakat, 
születésünk napján 

került ránk rút métely. 
 

Vissza-visszanéz a kimondhatatlan, 
ott lapul végtagjainkban, 

hogy szabad leszel.



53 

Vönöczkiné Gmeindl Margit 

Eltévedt gondolatok 
 

Pilláim közül 
könny fakad, 

mint sziklából 

a forrás, mely 

végigszántja arcom, 

de nem adom fel 
a harcom. 

Napban fürdetem 

ernyedt testem, 

könnyebb elviselni 
később, hogy 

magányos az estem. 
Könyvet fogok, 

majd olvasok, 
míg a lap zörög, 

a vízcsap hörög. 
Az ablakon most 

holdsugár kopog, 

üvegre karcolja 

titkát, én is 

magányos vagyok. 
Kergetem szerelmem 

a tüzes napot, 
de amint neked, 

úgy nekem sem 

osztottak lapot. 
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Az én könnyem ettől 

még jobban csorog. 

Háborgó lelkem 

vad sodrásában vagyok. 

Majd gondolok 

egy nagyot, 

s már érzem is, 
eső vagyok. 

Hol áztató és 

langy meleg, mert 

megérzem szerelmedet. 
De leszek orkán, 

vad és tomboló, 
mi utamban áll, 

azt mindent romboló. 
Így adva tudtára 

a világnak, hogy 

ami kell, azt elveszem, 
mert a szerelem 

nekem is elvette 

az eszem, de aztán 

szivárvány hídon 

mennybe szállok, 

színei közt bukdácsolva 

megnyugvásra találok.
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Zsubrits Zsolt 

 

Hajnalodó 
 
Álmok súlyától ébred a hajnal, 

ködbe merülve még el-elréved, 

ásít hideg mozdulatlansággal, 
Nap sugara színez tükörképet, 

új ruhába bújik bátor vággyal 
váram, folyóm, s a táj újra éled. 
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szabadon: 
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Csapucha Rudolf 

Világra jöttél 
 
Hasas, kerek a szám 
Épp ami most lettél 

Bókolt ravasz tavasz 
Hogy világra jöttél 

 
60 az 60 
Na és akkor mi van? 

Előbb már leírtam 
Ettől még élj boldogan 

 
Ne búsulj ez már 
Mással is megesett 

leszel még hasasabb 
És sokkal kövérebb 

 
Ha majd jő a 80 
Na és akkor mi van? 

Várjuk majd a százat 
Csitt! Fogd be a szádat! 

 
Téged szeretni nem 
Csak imádni lehet 

Körülötted látod 
Csak ilyen az élet 

 
De most köszönt férjed 
Egészséget 

Boldogságot 
Szívből kíván Neked 
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Csapucha Rudolf 

 

Pár sor nőnapra 
 
 

Nézd a földet, nézd az eget 

A Nap már bátran fürdet 
Nézd az erdőt, nézd a bimbót 

Neked nyílik majd mind ott 
 

E csokrot lábad elé rakom 
Míg élek, minden egyes napon 

Rólad szól a mai nap 
Legyél minél boldogabb 

 
Felejtős ma bú és bánat 

Kacagj, nevess, élj a mának 
Nézd az asztalon a virág 

Ez itt és most Terád várt 
 

Őszinte szívből köszönt férjed 

És e pár sort átnyújtja Néked 
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Dittrich Panka 

 

Ákom-mákom 
 
Nincsen nékem ezer lájkom 

sem zsebemben sok petákom 

mit árulnék ákom-mákom 
hogy sose álljak hadilábon 

  
nem árulok zsákba macskát 

inkább írok sok csacska-csacskát 
mit hazudnék ákom-mákom 

hisz csak magamat imitálom 
  

nincsen nékem sok barátom 
mert hitszegés az egy halálom 

úgy haljak én ákom-mákom 
boldog legyek a másvilágon 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



60 

Dittrich Panka 

 

Ormok 
 
 

felértem oda 

fény csillant a szememben 
attól pislogtam 

 
havas hegy csúcsán 

hamar fogy az oxigén 
ha nem figyelek 

 
az orom mögött 

keresem azt a képet 
amit eltakar 

 
csábít a magas 

lassan érek a célba 
gyorsan gurulok... 

  

nincs olyan orom 
amely ne támasztaná 

alá a múltat 
 

húzom a szánkót 
messze van még az orom 

nehéz meredek 
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háztető ormán 

szoba-meleg nyújtózik 

füstben gomolyog 
 

fehér tó tükrét 
keveri a hegy orma 

táncra kel rajta 
 

magas hegyormán 
fehér fények felgyúlnak 

győztes szívében 
 

hegymászók mennek 
kihívás a magas cél 

zászlót is húznak 
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Kerecsényi Éva 

 

Érzések 
 
Mohácsi Attila  koncertjének margójára 

  

Lélekből kiszakadt dallam 
utat tör szív rejtekébe, 

ölbe kap, repít magával, 
s akarod, ne legyen vége, 

arcodra mosolyt varázsol, 
könnyet lop szemed sarkába, 

forróság s bizsergő érzés 
minden kis sejted átjárja, 

hang, mely az ég fele kúszik, 
ott dobog benne az élet, 

őszinte, tiszta valóság  
s a művész vad szenvedélye.  
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Kerecsényi Éva 

 

Elballag-ó 
  
Mentem előtted, hogy vezesselek, 

mentem melletted, hogy kísérjelek, 

szem elől veszni soha nem hagylak, 
most mögéd állok, hogy kövesselek, 

követlek szemmel, szívvel, lélekkel, 
sután néha pár könnycsepp kiszalad, 

hiányod ha vet is árnyékot arcomra, 
boldogságodból mosoly s fény fakad.    
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Jakab Ibolya Shanti 

 

A kiszáradt kóró sóhaja 
 
Istenem, de szép lenne a túloldalon élni, 

düledező kapun túl életet remélni, 

mesélni a lombkoronán minden levélnek, 
hogy ne legyenek kitéve mindenféle szélnek! 

 
Tiszta vizű esőben este megfürödni, 

verőfényes napsütésben csendben tündökölni, 
megfáradt vándornak enyhe hűvöst adni, 

hogy ne kelljen elhagyatva, végleg kiszáradni!



65 

Jakab Ibolya Shanti 

 

Anyák napján 
 
Amikor a nyolc kicsi kéz öleli a nyakadat, 

Amikor a négy kicsi száj puszilja az arcodat, 

Rájössz, hogy míg éltél érdemes volt szeretni, 

Érdemes volt három leányt becsülettel felnevelni. 

 

Érdemes volt aggódni és éjszakákat sírni, 

Mert egyetlen költő sem tud annál szebbet írni, 

Mint amikor anyák napján minden eléd állnak, 

S könnyes szemmel köszönik meg, hogy jó emberré váltak. 

 

Érdemes volt erőn felül áldozatot hozni, 

Érdemes volt a szívnek minden bajnál megszakadni. 

Igaz kincset hoztál létre, egyedül már sose leszel, 

Bármit hoz is még az élet, Te már mindig köztünk leszel.
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Ötvös Németh Edit 

 

csillagcsokor 
 
hiányzol  

pedig mellettem fekszel 

körém fonod az éjszakát 
átszellemül az idő 

nyomod a nyomomban jár 

pillanat csak az elmúlás 

szerencsésnek ez adatik 

eszembe jut olykor 

mert telik a perc 

rohamosan falja a  

napot a hold árnyéka 

mi vár a másik oldalon 

kutatom mohón az űrt 

talán van ott néhány plusz óra 

amit most szednek sebesen  
a csillagok színes csokorba 
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Ötvös Németh Edit 

 

körön kívül 
 
azt hiszem a fontos dolgok 

sem fontosak mikor  

szikár csendbe fordul 
az esendőség 

a lélek töredezett 
üvegcserepek közt 

egyensúlyoz 
vigyázza új bőrcipőjét  

nehogy felsértse a sok él 
szerencsétlen esetben 

csupasz lábfejjel 
vág neki az útnak 

rogyadozó térddel 
közönyösen figyeli 

az epilepsziás rángatódzást 

akik kiestek nem  

léphetnek be újra a körbe 
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Rozán Eszter 
 

Tavasz 
 

Orgonaillat, gyöngyvirág, 
tavasz fénye libben át, 

legbelsőnkbe hatol 

édes-furcsa zsibongás, 
hogy a természet él, 

ősi jogokat kér, 
mert a nap minden reggel felkel, 

s ha kacérkodsz a perccel, 
elveszíted az idő lényegét. 

 
Napozó macska az úton, 

kávé a presszó teraszán, 
egy elrejtett gondolat, 

cigarettacsikk a pad alatt, 
ez mind a mi életünk, 

de folyton mást keresünk, 
mert a nap minden reggel felkel, 

s ha megbékélsz a perccel, 

megnyered az idő lényegét.
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Vönöczkiné Gmeindl Margit 

 

 
Kiszámoló 

 
Egy, kettő, 

kavics, kő 
miért mozogsz 

te cipő? 
A kis cica 

bele bújt 
majd lesz neked 

ujj, juj, juj! 
 

Tejes fazék, 
kávés bögre, 

ebben nem lesz 

ebéd főzve! 
Ahhoz kell 

egy vasfazék. 
Abban készül 

az ebéd. 
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Vönöczkiné Gmeindl Margit 

 

 
Megbolondulok 

 
Gondjaim vannak, megint és megint. 

Elmondom, hogy miért! Egy kellemes meghívásnak 
eleget téve étteremben ebédeltem. Erdei gombás, 

vörösboros marhapörkölt volt, amit kiválasztottam, 
galuskával. Nem kellett sokat várni, hamarosan 

megjelent a pincér. Legnagyobb meglepetésemre a 
pörkölt mellé nokedlit hoztak. Mivel éhes voltam, 

és vendéglátómat sem szerettem volna zavarba 
hozni, így nem szóltam. Enni kezdtem és mit ad 

Isten, a nokedli formájú galuskának nokedli íze volt. 
Most itt állok, vagyis ülök és töprengek. Nem a 

múlton, nem a jövőn, hanem azon, mi a különbség 

a galuska és a nokedli között. 
Mielőtt tudatlanságom miatt falba vertem volna a 

fejem, tükör elé álltam, és a szemben álló nővel 
beszélgetni kezdtem. Már kezdtem elfogadni a 

magammal megvitatott tényt, hogy semmi 
különbség nincs a kettő között, de akkor a tükörből 

kajánul rám vigyorgott a hozzám nagyon is 
hasonlító nő, és röhögve kérdezte. 

- Te tudod, hogy miért galuska a nokedli, és miért 
nokedli a galuska? 

Behúztam neki egyet ököllel, na, azóta már nem 
csak a fejem, de a kezem is fáj! 
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Zsubrits Zsolt 
 

Állomások 
 
 

1. Mindig ugyanúgy a semmi köszön vissza, 
hangtalanul henyél a szürke szánakozás, 

ismétlődik az idő megszokott ritmusa, 

tompán érkezik a váratlan vallomás. 
 

 
2. Kegyetlenül lesben áll, rombol s szurkál, 

megrezzen egy felismerés a fényben, aztán 
a lélek simogató érintésekre vár, 

hogy a halott elevenné eddze magát. 
 

 
3. Csakis csodálatosat teremt a holnap, 

fészekrakó gólyát, virágba borult fát, 
az elfáradt tervek új erőre kapnak, 

pillanatokból épìti fel a vagyonát. 
 



Zsubrits Zsolt 

 

Bevégzés 
 
Vágtat velem valami vészes 

Éjsötét éktelen évek 

Gőzöm gerjed s gázolok 
Záporoz zúdító zajom 

Egyensúlyban elengedem 
Tartom tovább töredékem 
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Téma: Felhők felett 3 méterrel 
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Dittrich Panka 

 

Felhők felett  
 
mikor elhal a szikra  

kihal a fény 
mikor rám tör a vég 

és tőled eltép 

 
Te akkor se félj  

lesz még remény 
 

fentről az égről 
majd integetek 

csillagként fénylő 
emlék leszek 
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Jakab Ibolya Shanti 

 

Életképes 
 
Kőfalba zárt fájdalom kitörni készül, 

kín a magánya, nem látja a fényt, 
elveszettnek  hitt vágyak, kemények, 

nem hagynak mást, csak áhító reményt. 

Négy fal közé szorított lélek 
esőt és napot vágyva tengeti létét, 

hiába minden, csodák máshol vannak, 
attól fél, elveszti élete fényét. 

És reggel, egyszer csak érkezik a csoda,  
lágy permetű eső simogatja ágát, 

megrázza magát, délceg testtartással, 
boldogan fogadja az égből jövő áldást. 

Arcát vidáman a Nap felé tartva 
indulnak a rügyek, bomlanak virágok, 

életkedve újra régi pompájában, 
virággal örvendezteti meg a világot. 
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Müller L. Péter 

Lélektől lélekig 
 

Pereg az idő, s nap-nap után, 
futnak a vágyak érzelmek nyomán. 

Kergeted vadul, hogy megkapd mi jár, 
küzdelmes utadon a boldogság vár. 

Érezted már máskor és máshogyan, 

s újra megéri minden áldozat. 
Mert kell a szívnek, kell a léleknek, 

nélküle nem nyer az élet értelmet. 
Eljő a nap, s szembe jön veled, 

oly ismerős e kedves idegen. 
Rabul ejt újra érzelmek lánca, 

csörgeti dallamát hízelgő tánca. 
Gyorsuló ritmusát diktálja szíved, 

kitárod lelked,- vedd el, a tied! 
Két marokkal habzsolnak belőled, 

hiszi a kapzsiság,- ez csak előleg. 
S Te csak adod vakon magadat, 

úgy kellesz, mint koldusnak a falat. 
Boldog végzeted repít az égbe, 

s tiéd lesz a hajnal első fénye. 

Jársz felhők felett három méterrel, 
betöltöd az eget ragyogó lényeddel. 

Villámként hasít hazug ígéret, 
cseppnyi boldogság immár enyészet. 
Mennydörgés hangján fájdalmad kiáltod,  

elhagy a fény, sötét lesz világod. 
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Bánat börtönét áztatja könnyed, 

átkát megtörni hogyan lesz könnyebb? 
Lelked gazdagságát bilincsek zárják, 

csalódások szabják boldogságod árát. 

Meglelni, mi fűtötte a vágyat, 
megadja majd újra a választ. 

Tiéd volt már, nem is egyszer-kétszer, 
tudod, hogy az út nem lehet kényszer. 

Éltessen a remény, hisz oly sokan 
vágynak az égbe, repülni boldogan. 

Igen, eljön, tán észre sem veszed, 
odaad mindent, hogy gyógyítsa sebed. 

Karjába emel, felvisz a fénybe, 
leteríti lelkét, hogy ne zuhanj a mélybe. 

Feljebb és feljebb,- tudom,megkapod. 
A mindenség felett ragyogjon csillagod. 
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Ötvös Németh Edit 

szelídség 
 

 
szundikál mellettem az éj 

halmazokat építek 
csillagokból 

végig rakom vele a testét 

a hajlatokba is jut 
az ablak nyitva 

parányit libben a függöny 
pár kacaj kiszökik a résen 

ritka a pillanat 
szinte áttetsző 

tavasz van vagy nyár 
magam sem tudom 
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Rozán Eszter 

A felhők felett 3 méterrel

  
 

Lehetnék a felhők felett 3 méterrel, 
lehetnék én, 

a szívem azt súgja, lehet. 

 
Vágyaimnak utat engedni újult erővel, 

megtehetném én, 
az eszem azt mondja, megteheted.  

 
Ész és szív együtt akarják, 

a szabadság ezüst madarát nem adják, 
a felhők felett 3 méterrel 

lakik a boldogság.  
 

Lehetnék a felhők alatt 3 méterrel, 
lehetnék én, 

fülembe súgod, lehet. 
 

Álmainknak útjába állni vasszegekkel, 

megtehetném én, 
de te nem engeded. 

 
Ész és szív olykor dacol, 

haraggal vádolnak földet és eget, 
kézen fogva repülünk 

a felhők felett (vagy alatt) 3 méterrel. 
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Takács Viola 

Néma úr 
 

 
Némaság uralkodott, 

kihalt a város.  
Csak egy úr sétált, 

csak úgy, fel s alá. 

 
Könnyű lépteivel, 

könnyes szemével. 
Legszebbnek tartotta 

drága metropoliszát. 
 

Emlékeibe botlása 
mutatta háznak falát. 

Hiányzó vakolat, 
minek gyermekként nekiszaladt. 

 
Telt az idő aznap,  

s csak sétált a palota alatt. 
Temze folyót követve, 

ugyancsak megeredt a könnye. 

 
Órájára tekintett, 

hogy az öt órát elérje. 
Szívében melegedett 

csésze érintése.  
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Elhagytam.- mondta, 

s hírtelen villám csapta… 
    …mindenében. 

Elveszett erejében. 

 
Maga fölé emelkedett, 

s újra magát látta fekve. 
De már emlékezett mindenre, 

ami őt érte. 
 

Imádságba borult. 
Köszönöm, Atyám, az eget. 

Köszönöm, Anyám, a földet. 
Köszönöm mindazoknak, aki szeretett. 

 
Egymaga élete, 

mit megteremtett, 
hitet s reményt adhatott, 

amit boldogan tovább adott. 

 
Segítővé vált az Istennek,  

segítővé vált embereknek. 
Égből néz vissza, 

s arcán felhőtlen mosolya.  
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Vönöczkiné Gmeindl Margit 

Mit ér? 

 

 
Mit ér szeretni valakit, a szó mit jelent? 

Mit ér a szó, ha tartalma nincs, 
Mit ér a vagyon, ha az talmi kincs, 

Mit ér a virág, ha nektárja méreg, 

Mit érek én, hisz elmentél végleg, 
Mit ér a lebegés fent a felhők felett, 

Mit ér az élet, hisz nem lehetek veled, 
Mit ér, mondjátok, mit ér nekem az élet? 
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SZABADON 
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Csiszár Antal 

 

Ballagok a mezőn 
 
Ballagok a mezőn, hatalmába kerít a tavasz 

színpompás világa, de nem tudom magam 
osztatlanul átadni a látványnak. A másnapi 

karének jár eszemben. Első gimnazista 

vagyok, hetente egy alkalommal kerül sor 
próbára. Vajon ott lesz-e Ő? Ezen jár az 

agyam: egy kémia-biológia tagozatos " 
lánygólyáról" van szó, akin már első látásra 

megakadt a szemem, s Petőfi híres sora 
idéződik fel bennem:  

"Óh természet, óh dicső természet! 
Mely nyelv tudna versenyezni véled?“ 

  
Hát igen. Itt minden kecsesség, báj együtt 

van, de arányos harmonikus formába öntve, 
mint egy mesterien megkomponált szobor, 

Thorvaldsen Három gráciájára emlékeztet, de 
itt ő egyedül van, ráadásul hús-vér ember, 

akarom mondani lány. Eddigi kapcsolataim 

csupán plátóiak voltak: az imádott hölgy utáni 
ábrándozásra korlátozódtak, mint egy lovag a 

szíve hölgye iránt. De sajnos, míg ő lovagi 
tornán bizonyíthatta szerelmét, nyilváníthatta 

ki hódolatát, nekem ilyen nem jut 
osztályrészemül. Nem vagyunk a közép- 
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korban: hirdetik kortársaim büszkén, de mi 

tagadás, olyan jó lenne visszavarázsolni azt a 
régmúltba süllyedt világot, mely a legendás 

Atlantisztól csupán abban különbözik, hogy 

évszázadokkal azelőtt élhető világ volt. 
  

Ekkor egy különös lényre irányult a 
figyelmem. Képzeljünk el egy aranyszőke hajú 

ifjút szárnyakkal: mily meglepő, hátán tegez, 
benne számtalan aranyhegyű nyílvessző, mely 

még csodálatosabbnak tűnik az aranyszínű 
sugarakat kibocsátó napkorong beragyogá- 

sával. 
  

Tanulmányaimra visszaemlékezve (nem tűnt 
túlságosan megerőltetőnek, lévén az elmúlt 

hét irodalomóráján a görög mitológia volt 
terítéken) 

  

Ekkorra már közvetlen közelembe ért, arcán 
mosoly futott végig: – Látom, felismertél! 

Valóban, én a mitológiából jöttem elő. Mint 
anyámnak, Aphroditének, a szépség és 

szerelem istennőjének fia, feladatom a föld 
lakóinak lelki gondozása. Hihetetlen felelősség 

eldönteni, kiket boronáljak össze szívük 
megsebzésével. 

  
Rengeteg a boldogtalan ember, aki élete 

végéig szerencsétlenség rabja maradna, ha 
szívében nem gyullad a remény lángja, nem 
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találja meg párját. Persze néha rakon- 

cátlankodom: így lesz egy öregúr szerelmes. 
Egy aggastyán egy ifjúért. Formálom az 

irodalmat. Tevékenységem nélkül nem tört 

volna ki a trójai háború, nem dőlt volna 
kardjába Didó, Karthágó királynője. 

A meseíróknak is ihletet adok. Bizonyára 
ismered Khallaf és Turandot történetét, 

olvastál Árgyélus királyfi és Tündérszép Ilona 
történetéről, hogy el ne feledkezzek 

Vörösmarty" Csongor és Tündé"-jéről. Arra 
gondoltam, felajánlom tisztségemet 

átmenetileg annak, aki jó szívvel vállalná. 
Elgondolkodtam, s mindjárt megszületett 

fejemben a döntés: kisegítem a megfáradt 
istent, vállalom a szerelemre vágyók, abban 

csalódottak lelki istápolását. Beleegyezően 
bólintottam. Az égi tünemény  rögvest köddé 

vált, s én magányosan álltam a búzamezőn 

isteni attribútumokkal felvértezve. Rengeteg 
gond van a környezetemben ezen a téren. 

Vegyük a falszomszédot. Két éve még 
szerelmük napként ragyogott „Ágytól és 

asztaltól” rebegé a lány, nem válunk el addig, 
míg a halál el nem választ. Párja ugyanúgy. 

S aztán új lakás, devizahitel, rakéta- 
sebességgel felfelé kúszó frank árfolyam, azt 

a jelképes nadrágszíjat egyre összébb 
szorították, levegőt már alig kaptak, s a frank 

mind és mind drágább lett. Túlmunka, 
kimerültség, a kapcsolat kihűlése, a férj 
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elköltözését fontolgatta, két áldozatot hagyva 

maga után az ajtó becsapásával: csalódott 
anyát és egy csöppséget, kire az apa-

nélküliség, a csonka családban való 

cseperedés kilátása vár minden nehézséggel 
együtt, ami egy gyermek féloldalas 

szocializációjának eredménye lesz. 
  

Sürgősen lépni kellett. Az a hírhedt töltött 
káposzta hasonlat, miszerint felmelegítve nem 

ugyanaz, mint frissen gőzölve, esztétikus 
terítéken szervírozva, miként a kihűlt 

szerelem langyosítása is az eredeti torzója, 
motoszkált agytekervényeim zugait átjárva. 

Az isteni kölcsönbe kapott hatalom mindezt át 
tudja hidalni, amire ember nem képes, a 

földöntúli lényeknek gyerekjáték. Ámor nyila 
is úgy hat, mint a műtét előtt beadott 

érzéstelenítő injekció: idővel elpárolog a 

hatása, s a jelentkező fájdalom emlékeztet 
arra, hogy nemrégen szikével kutakodtak 

bensőnkben. A megoldás:  meg kell ismételni 
a szerelmi belövést. Azt a pillanatot 

választottam, mikor a válás-maradás 
kérdésben lefolytatott veszekedés mindkét 

felet kimerítette, s a jótékony álom egy időre 
feledtette velük a szomorú valóságot. 

Mindketten mélyen aludtak, szemhéjuk 
összezárult, s az ablakon át besütő hold 

örömmel konstatálta az átmeneti lelki 
harmóniát, de lelkiismerete – aminek ő sincs 
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híjával, nem engedte, hogy a gyülekező 

fellegek mögé rejtőzzön, úgy érezte, égitest 
lelkével, hogy ez árulás lenne, hiszen hogyan 

vigyázza az emberek álmait, ha elhagyja 

őrhelyét. 
  

Ekkor az ablak közelébe férkőztem. Az isteni 
kegy a láthatatlanság köpenyét kölcsönözte 

számomra. Talán éppen azt, amiért a Csongor 
és Tündében Kurrog Bezzeg és Duzzog 

ördögfiókák versengtek. Íjam idegét 
felajzottam, bele nyilat, cél, aztán a nyílvessző 

elhagyta a kilövőállást, beállt a röppályára, 
mint egy hordozórakétáról levált űrkabin, s a 

kívánt célra tartott. Másodpercek teltek 
csupán el, az égbolt éjjeli lámpása – ha csak 

minutumnyi időre, egy kósza felhő mögé 
elbújt, majd előbújva örömmel konstatálta, 

hogy az imént még durcásan dunyhájuk alá 

rejtőző házastársak immáron egymást 
átölelve oly szerelmes szavakat súgnak 

egymás fülkagylójába, melyek tán csak az 
együtt járásuk mámoros időszakában hagyták 

el ajkukat. Ilyen idill ragadhatta meg a 
Képregény című Koncz Zsuzsa szám szerzőit. 

Rég volt, tán igaz sem volt, gondolhatták, ha 
emlékezetük mély rétegeiből nem bukkantak 

fel a jegyesség időszaka alatt át- és megéltek. 
Elégedetten dörzsöltem meg a kezem, bár 

nem tudtam, hogy a szerelemszövés örök 
robotosa, hogyan viselkedett egy ilyen akció 
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eredményes végrehajtása után. Ámbátor 

számára ez monoton munka volt, mint egy 
képzeletbeli multinacionális cég futószalagja 

mellett állva az oda, majd továbbáramló 

alkatrészeken elvégezve az előírt penzumot. 
Az élet egy folyamatos futószalag, mely az 

ősrobbanástól a végtelenség felé fut: egyes 
szereplők kiesnek. A kaszás, mint melós 

érettnek véli őket arra, hogy kiiktassa a 
folyamatból, de szakadatlanul új és új 

résztvevők kerülnek rá. 
  

Itt az ideje új feladat után nézni, gondoltam. 
Eszembe jutott egy szépreményű leány, aki 

már hasztalan keresi élete párját, de  eddig 
minden próbálkozása hamvába hullott meddő 

vállalkozás volt. Ahol a különböző vitatható 
női praktikákat osztották, ott mindig háttérbe 

szorult .” Ez nem az ő világa”- konstatálta. 

Kereste az igazit, az önzetlen, nagy  szerelem 
beteljesítőjét. 

 
A becsületes út a célravezető. Sajnos, erről a 

mai világban elfeledkeznek, s törtetni, 
átgázolni másokon a menő „Hulljon a 

férgese!”- tetézik mindezt még cinikusan 
megideologizálva. Valaki mindig előre tör, 

mások testén keresztül szentesítve a világ 
örökös felosztását a szerencse fiaira és a 

lúzerekre. 
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Amennyire isteni kompetenciám engedi az 

igazság mérlege alapján billentem helyre a 
világrendet. 

A lány közben túl van a társkeresés internetes 

levelezés hasztalan procedúráin, ahol vagy 
figyelemre sem méltatták, vagy próbálták 

lelkiismeretlenül kihasználni tisztaságát, 
naivitását. Találkozott haszonlesőkkel, 

megrögzött szoknyavadászokkal, skalp- 
gyűjtőkkel, a szélhámosok ezernyi válfajával, 

még bigámistával is. 
  

Egyszer minden türelem elfogy, a végtelennek 
tűnő tolerancia egyszerre véget ér, s 

következik a letargia, hamarosan egy klinika 
pszichiátriai osztályán köt ki, ágya mellett a 

pszichoanalitikussal. Szerencsére elegendő 
lelki munícióhoz jutott ahhoz, ha nem is 

csattant ki az önbizalomtól, de a kritikus 

ponton átlendült: tovább keresni a nagy őt. 
  

Persze más az Ezeregyéjszaka meséit olvasva 
elképzelni a szerelem születését, és más a 

való világ. Ezt ezerszer saját bőrén meg- 
tapasztalta, de nem volt hajlandó az élet reális 

játékszabályaihoz idomulni. Bízott abban, 
hogy az ő útja az igazi, bár járhatóságával 

kapcsolatban eddig negatív tapasztalatai 
voltak. Ekkor léptem színre én. A spontán 

dolgok a legsikeresebbek, a görcsös 
erőfeszítés kontraproduktív. Mi a teendő 
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tehát? Meg kell szervezni egy "spontán" 

találkozást. Persze tudjuk, a világban minden 
mindennel kapcsolatos, semmi sem véletlen 

az összekapcsolódó láncszemekben, vagyis 

ami a laikus földi halandó szemében 
esetleges, az egyetemes világrend 

transzcendentális szervezői esetében 
megtervezett: micsoda paradoxon! 

  
Egy vidéki fiatalember Pestre készült, farmert 

akart vásárolni. Számba vette a nagy 
luxusáruházakat, és a Nyugati melletti 

üzletközpontban akadt rá a kívánt 
ruhadarabra. Negyedik éve élvezte a szingli lét 

fény- és árnyoldalát. Senkihez sem kellett 
alkalmazkodni, de az üres lakás várta otthon: 

nincs egy szerető hitves, akinek meleg szavai 
életet lehelnek a sivár falak közé. Egyelőre a 

szabadság eufóriája többé-kevésbé tompí- 

tották érzelmi deprivációját. 
  

Lány szereplőnk fejét kiszellőztetve az utcát 
választotta. Lágyan fújdogált a szellő, a 

madarak vidáman csicseregtek, mintha a 
rövidesen megélt események előhírnökei 

lettek volna. 
  

Hogy, hogy nem, a lányt lábai éppen az 
említett üzletlánc utcájába vitték a kirakatokat 

bámulva. Úgy adódott, hogy mindketten 
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egyszerre egy irányba fordították tekin- 

tetüket, s megpillantották egymást. 
  

Az orvosok mondják, hogy a szerelem 

ébredésében egyes nemi hormonoknak döntő 
szerep jut. A véleményt elfogadva, 

bizonyításba nem bocsátkozva, tény, hogy 
egymásra pillantásuk után mintha 

mindkettejükben bizseregni kezdett volna 
valami olyan, amit meghatározni egyikük sem 

tudott, de vitathatatlanul érzett. 
  

A fiú vissza tudott emlékezni arra az időre, 
amikor párban járt, nem is gondolva, hogy egy 

ifjú más életformát is választhat. 
Közhelyszámba ment, s baráti környezetében 

megerősítették, hogy egy hím nem csupán 
egy, hanem sok lányt is szerethet.” A nő 

monogám, a férfi poligám”-, hajtogatták, s 

közülük számosan ezen elv mentén rendezték 
be létüket,  s még nem horgonyoztak le egy 

nő oldalán, hátat fordítván a „Csókot lopni és 
szíveket zúzni” gyakorlatának. A fiú maga elé 

engedte a lányt a kirakat nézésében, melyre 
egy halvány, bátortalan mosoly volt a válasz. 

De az élet nagy rendező, a hölgy véletlenül 
leejtette táskáját, a fiú – gáláns lovagként – 

készségesen felemelte. Olyan sebesen, 
amelyen még maga is elcsodálkozott. 
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Aztán minden ment mint a karikacsapás. 

Kölcsönös ismerkedés, együttes séta, 
fagylaltozás, egy cukrászda zugában 

vallomás, hazakísérés, majd az első csók. 

Elégedetten nyugtáztam, hogy a boldogság 
sínére tudtam állítani két jóravaló embert, akit 

még az „Isten is egymásnak teremtett”. Itt 
diszkréten tüsszentettem az isten nevének 

kigondolásakor. Harmadik feladatom némileg 
eltért a korábbiaktól: lévén lelkiismeretlen 

nőfaló lélekkufár karmaiból kellett 
kiszabadítani egy szerelembe esett naiv 

leányzót, aki – átvitt értelemben – nem tudta 
elválasztani az ocsút a búzától. Móricz 

Zsigmondnál lehet olvasni Doroghy Bella és 
Török János kapcsolatáról, aki az 

elszegényedett dzsentri lányát megszédítette: 
nem csupán csapodár, de veszedelmes 

gazember hírére tett szert egy nyertes 

lottószelvény eltulajdonításával. 
  

Esetünkben egy mondhatni internacionalista 
házasságszédelgőről van szó, akit mint a 

sokat emlegetett tengerészt, úgymond 
minden kikötőben más asszony vár. 

  
Az Interpol körözést adott ki ellene, mivel 

hamis papírokkal több országban házasságot 
kötött ragyogó jövővel, gazdagsággal 

kecsegtetve a gyanútlan megvezetetteket. 
Történetesen egy falusi lány lett volna a 
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következő áldozat. A háló szövése tökéletes 

volt: a mit sem sejtő örömszülők áradoztak, 
dicsekedtek fűnek-fának, milyen szerencsés 

partira lelt egyszem lányuk. A sokadszor 

házas gáláns modorával, simulékony 
természetével, eleganciájával mindenkit 

megtévesztett, a lány szeme is megakadt 
rajta. 

  
Itt is közeledett az esküvő. A szülők úgy 

gondolták, hogy ők sem maradhatnak el a 
költekezésben, mivel a „lovag” pazar 

egzotikus nászút befizetésével (ami nem volt 
igaz) szédítette a rokonságot, a szülők  sem 

lehetnek szűkmarkúak: anyagi lehetőségeik 
korlátozott lévén, tetemes hitelt vettek fel, 

gondolván a dúsgazdag férj biztos kisegíti 
őket. Ámor rossz helyre küldte a nyilát – 

gondoltam én, mi a teendő? Fel kell nyitni a 

lány szemét, győződjenek meg arról, mi rejlik 
a mézesmázos álarc felett, a beígért mézes- 

bödön élet keserű epével telt. 
  

Sürgősen cselekedni kellett. Vészesen 
lerövidült számomra a stratégia kidolgozása, 

a kívánt taktika, a szituációteremtés. Ámor 
nyila most egy olyan diák szívét sebezte meg, 

aki korábban udvarolt a lánynak, de le kellett 
mondania róla: elvégre egy ilyen világfival 

szemben nem versenyképes. Ezt a szülei és a 
lány hozzátartozói is táplálták benne.” 
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Sebaj”,-gondoltam én. „Ember tervez, isten 

végez”. Nyilam  a lányra irányítottam, s 
hamarosan éreztem a „szerelmi varázsvessző” 

hatását. Az addig kritikátlanul – leendő 

vőlegénye iránt – rajongó lány szívében egyre 
nőtt a kétség, tárultak fel a férfi jellemének 

fogyatékosságai. Szülei tanácstalansággal 
vegyes kétségbeeséssel követték nyomon a 

lány viselkedésének megváltozását. A 
történtekkel párhuzamosan második nyíl is 

kirepült az íjból: egyenesen a fiatalember 
szívébe biztosra kellett menni, mi van,  ha egy 

nyíl nem elég, ilyet ugyan nem olvastam a 
mitológia történetében, de a kivétel erősíti a 

szabályt”- ez a népi bölcsesség még 
nagyanyámra emlékeztetett.  Az addig is 

parázsló érzelmek lángra lobbantak, olyan  
vihart keltve, mely képes lett volna 

erdőrengeteget felperzselni. A szerelemhez 

erő, elszántság, mindent legyűrni képes 
akarat társult. A lány szülei kétségbeestek, 

ellenálltak a lány törekvéseinek, rémületük s 
haragjuk felgerjedt, mikor gyermekük 

váratlanul minden korábbit felülmúló 
érdeklődést tanúsított régi szerelme iránt, 

amelyről úgy gondolták, visszavonhatatlanul a 
múlté. Könyörgés, fenyegetés egyvelegével a 

kiszemelt vőlegénnyel egyetértésben a lányt 
az anyakönyvvezető irodájába rángatták. 

Micsoda szégyen lenne, ha kútba esne a 
házasság, elúszna a házunk, mindenünk, a 
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törlesztetlen hitelek következtében földön- 

futóvá lennénk. Drámai pillanatok következtek 
az anyakönyvvezető előkészítő szavai után 

(amelyet másképpen hallott mindkét fél: a 

lány úgy érezte siralomházban van, jelképes 
akasztás előtt, ahol bár életben marad, de 

más lényként kerül ki a procedúrából. Átlépi a 
boldogság-boldogtalanság mezsgyéjét, hogy 

az előbbi tartományba soha visszatérése ne 
légyen. 

  
A „sokadik férj” célja elérésén örvendezett. 

  
– „Akarja-e az itt megjelenő Enyves Kázmér 

nőül venni Liliom Ilonát?”– hangzott a 
szertartásvezető kérdése. 

  
 

– Akar-e az itt megjelenő Liliom Ilona Enyves 

Kázmér felesége lenni? 
  

Sorsdöntő pillanatok következtek. A drámai 
művek tetőpontjaként ható szituáció. A 

teremben halálos csend, még egy magányos 
légy zúgását vagy egy gombostű koppanását 

is hallani lehetett volna, de sajna az említett 
élőlény, illetve tárgy „úgy döntött”, hogy nem 

kívánatos a jelenléte, mely megzavarná 
e  mindent meghatározó másodperceket A 

gazdag fantáziával megáldottak úgy érezték, 
mintha egy filmjelenet  kritikus  pillanatának 
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részesei lennének: a hősszerelmes készül 

leugrani a szikláról, avagy Madách Imre: Az 
ember tragédiájának végjelenetében a főhős 

készül ugyanerre. A lány lélegzete elakadt, 

felváltva erős hidegrázás és hőhullám hatotta 
át a testét. A szülők lehunyták szemüket, 

befogták hallószervüket, tekintetüket fel sem 
merték emelni, esetleg lopva fel-

felpillantottak, hogy ismét a földet bámulják. 
 Ebben a pillanatban kitárult a házasságkötő 

terem ajtaja. Minden szem odaszegeződött. 
Két egyenruhás férfi lépte át a küszöböt, 

egyenesen a már siker tüzében sütkérező 
férfihez léptek, s a letartóztatási parancs 

közlése után elvezették. Nagy kő esett le 
Ámor szívemről, de a lányéról is. A szülők 

megdöbbentek, milyen kelepcébe kerültek, 
bár nyomasztotta őket a felvett hitel, de 

mindez eltörpült amellett, hogy lányuk nem 

lett boldogtalan. 
 „A többi már a két szerelmes fél dolga 

–  gondoltam, majd elszálltam.” 
  

Minden szentnek maga felé hajlik a keze . Bár 
én nem vagyok szent, de már magamra is 

gondolhatok. Mennyire egyszerű lesz Ámor 
képességeinek birtokában megindítanom a 

lány szívét az énekkari próbán. Úgy 
gondoltam, amikor a legszebb korált 

énekeljük, röppentem ki nyilamat, s várom a 
hatást a foglalkozás végén. 
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– Édes fiam, ébresztő! El fogsz késni a gim- 
náziumból! 

  

– Minő ismerős hang! Netán az apám? – 
ismertem fel. 

  
Fél nyolc. Mosakodás, reggelire nincs idő, 

tízórai a táskába, irány a suli. Eltökéltem, 
hogy maradék bátorságom összeszedve 

megvallom a lány iránt érzett vonzalmam. 
Igaz nincs varázserőm, de széles e világon e 

nélkül is formálódnak kapcsolatok, köttetnek 
házasságok- nem csak az égben. 
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Dittrich Panka 

 

Májusi vihar 
 
Levelek szakadnak, 

fák repednek, 
idegek feszülnek 

kinn és odabent. 

Komikus Istenek 
-odafenn- 

csatáznak szüntelen. 
 

Remeg a langy meleg, 
eltévedve cseni a fényt, 

megjátszva haraggal 
keresi magának -a vélt- 

csendet és nyugalmat. 
 

Mikor lesz idővel 
az, mi az élet rendje? 

-kéne, hogy legyen- 
Hogy lenn és fenn, 

zord esőben, szélben 

végül mindenki egyet akar? 
 

Ám addig eső-vert ablakon 
porfelhőt mos, 

most kínoz és nem kegyes 
ez a májusi tavasz. 
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Dittrich Panka 

 

Énem 
 
Ma is úgy írnék, de hiszen azt teszem, 

minden gondolatom egy gépbe viszem. 
Ó, jaj, minek! Egyszer úgy is messze tűnik, 

viszi az idő a semmibe, ahogy engem repít, 

szárnyára kap a halál, minek leírni bármit is? 
 

 
Magasra vágyó szavak, a szél szórja tépve, 

az, hogy voltam, s éltem, kicsi jót reméltem. 
-porba hulló jövőtől süllyed minden képlet- 

Ilyen a sorspecsétje, hogy marad-e nyomom, 
harcoltam a daccal, mint lágy eső bokrokon. 

 
Minden, így a leírtakra is rákerül a lepel, 

s még egy ideg tudják (írói- nick) nevem. 
Aztán idővel felejtik az ihlet-szüleményem. 

- Míg élek, még élnek, aztán elvetélnek... 
Nem vagyok zseni, léteztem és éltem.- 

(Élem ezt a furcsa énem...) 
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Jakab Ibolya Shanti 

 

Napnyugta 
 
Olvadó csendben  

aludni  tér a Nap, 
csendes nyoszolyáján 

új erőre kap. 

Még egyszer utoljára  
meg-meg simogat, 

szeretőn, féltőn, 
pihenni hívogat. 
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Jakab Ibolya Shanti 

 

Alkony 
 
A lenyugvó nap fénye simogatja arcom,  

megvívtam már mindenkivel, nincsen többé harcom. 

Hazugságot, álnokságot nem tudom elviselni, 

Csak az engem szeretőknek akarok megfelelni. 

 

Békére, szeretetre, nyugalomra vágyom, 

nem lesz, ahogy eddig sem volt hazug társaságom. 

Nyugodt szívvel nézhetek este a tükörbe, 

nem kell attól félnem, hogy amit látok, görbe. 

 

Tiszta lelkű embereknek mindig segítettem, 

sokszor tört az élet, de jó emberré lettem. 

Barátokat nem gyűjtök, ám szívem nyitva tartom. 

A lenyugvó nap fénye simogatja arcom. 
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Kerecsényi Éva 

 

Még egy kicsit     
 
Kérlek, ne menj még, húzzuk a percet, 

megöl a csend, mi utánad marad, 
sírva fordul a kulcs is a zárban, 

jajgat a kilincs a kezed alatt, 

gyászol a függöny, szomorún libben, 
ablakon áttáncol egy fénysugár, 

csalóka álmot vetít a falra, 
szemfényvesztés csupán e délután, 

sóhajt a párna, titkok tudója, 
gyűrött ráncok közt emlékért matat, 

nosztalgiázó vágyakozásba 
csimpaszkodik az éhes pillanat. 
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Kerecsényi Éva 

Egyetlen 

 

 
Egyetlen élet, egyetlen játék, 

se több, se kevesebb, 
ennyi az egész, 

egymást taposva 

robognak az évek, 
s míg gyáván topogunk, 

a remény elenyész, 
semmivé foszlik lét takarója, 

nem kegyelmez a múló idő, 
életünk fáját tépi, cibálja, 

s ha tétován tűrjük, 
elkorhad s kidől, 

ne csak sodródjunk, 
mint levél az árral, 

bár hánykolódik papírhajónk, 
elnyel bennünk a lét óceánja, 

ha félünk kibújni 
a megszokás alól, 

lubickoljunk a perc örömében, 

csöppnyi csodákból rakjunk tüzet, 
szárítkozzunk a szív melegével, 

s öleljük egymást, amíg lehet. 
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Ötvös Németh Edit 

Májusi tél 
 

 
Szinte fagyott a levegő 

áttetsző a nap 
melankólia ringat 

kedvem kevés 

áthajlik rajtam 
a holnap 

színtelen hangom 
keresi ívét 

száraz akár a nád 
gyökere nincsen 

a sekély vízben 
lábát mossa 

mellettem 
a remény. 
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Ötvös Németh Edit 

cirkuszban 

 

 
táncolok a manézson 

rémalakok körbe köpnek 
cseresznye vagy meggy 

ökörködnek de nem oszt 

vagy szoroz már ez sem 
kihűltem elértem megéltem 

ezt is és nem bánom 
ha lyukat vágok egy kabáton 

az eső esik belátom 
nem leszel a barátom 

kiközösített démon lettem 
rühes kutya aki zavarja a rendet 

ami igazából káosz 
megtermett agyatlan elméből 

eredő 
kusza vasalózsinór 

tekeredik jobbra balra 
csak a konnektorba 

nem talál a marha 

táncolok és fütyülök 
amíg bele nem hülyülök 
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Takács Viola 

Csendtelenül 
 
Félsz-e tőle?  
Félsz-e zsibongó hangjától?  

Félsz-e, te embereknek fője?  
Félsz-e halk haragjától?  
 

Nyomott zajodnak két élén pendülsz,  
de mondd, mit rejtesz egymagadon belül. 

Harsány hang, s csúf kudarcnak hiszed, 
miközben siketre cseréled megléted. 

 
Szép színpadi képet mutatsz,  
függönyök gyönyörű bársonyában kutatsz. 

Játszmád előtt leeresztéd,  
végjátékod be nem teljesedék.  

 
Üresen búg nézőtered, silány… 
csak ennyi remeg szemed árnyékán. 

Csírádhoz visszatérnél,  
És csak ülnél. 

 
Merengenél szélnek játékában, 
takaróznál napnak meleg hálójában. 

Víznek táncához csatlakoznál  
nagy fodros szoknyáddal.  

 
Megteheted, te tehetetlen,  
csak maradj végre csendben!  

     Hallgasd! 
Hogy végre, újra megtapasztalhasd. 
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Takács Viola 

Szerelmes Duna 
 

Levegőmben megfogalmazódik,  
mi muzsikámban megmutatkozik. 

Képzetemben, ábrándos hegyeken, 
daloló madárka zengi vissza, 

mit füttyszóval utat mutat, 

hol labirintusunk közepén elveszve, 
Egymásra ered lelkünk csorgó patakja. 

Mi nekünk Breg, s Brigach folyóvá 
dagadva 

eredve Fekete - erdőnktől 
délkelet vízének sötét tengerébe. 

Közös utunk olykor apad, 
s olykor csak dagad. 

Változó lényünk emberszóra akad. 
Szavak ereje, melyest madárszó 

zengetje. 
Egy szónak száz véget, 

s mindegyik nem más, mint a Szeretlek! 
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Vönöczkiné Gmeindl Margit 

Parti fák 
 

 
Víztükrében álmot látok, 

magukat csodáló fákat. 
Tükörképük tükörképem, 

elmerül az égkékjében. 

Állnak ott csodára várva, 
vágynak a tavasz csókjára. 

Hótól, fagytól szabadulva 
ágaikat égnek nyújtva. 

Néhol sziget nádból, sásból, 
amott tán híd, kidőlt fából. 

Távolba nézek, merengek, 
fent a felhők hová mennek? 

Fák közt üresség és magány, 
mindenütt kérdés és talány. 

Fák lelkébe senki se lát, 
nem tudni, melyik mire vágy. 

Vágynak fénylő napsugárra, 
tavaszi rügyfakadásra? 

Tündérekről álmodoznak, 

kiktől éjjel álmot lopnak? 
Amíg ezen merengenek, 

tovaszállnak a fellegek. 
Lassan én is feleszmélek, 

hangom eresztem a szélnek. 



 112 
 

 

Kikiáltom, ami bánt, 
nem válaszoltak a fák. 

Lassan tompulnak a fények, 

élednek az új remények. 
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Vönöczkiné Gmeindl Margit 

Kihalt vízpart 
 

 
Még a szél sem jár keringőt 

néma, kihalt a móló, 
cölöpjeihez az idő 

szürke magányt kötözött, 

csak egy magányos csónak 
mereng magában. 

Emlékeit sorolja tán, 
hogy milyen volt a nyár, 

lopott csókokra, 
vágyó sóhajokra, 

az éjszaka csendjében 
síró gitárszóra, 

nem tudni, kopott lelkében 
mi az, mit visszavár. 

Tovább megyek lassan, halkan, 
ne koppanjon csizmámnak sarka, 

hadd mélázzon tovább, 
csak álmodozzon, 

hogy az új nyár 

új szerelmeseket hoz talán! 
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Életrajzok 
 

Balassa Péter (1977) – Győr 

 
Pápán születtem 1977 februárjában. Mióta az 

eszemet tudom, az élet nagy dolgain 
gondolkodtam, történeteket találtam ki vagy 

játszottam el. Gyerekként a Bakony és az 
akkor népszerű indiános történetek voltak rám 

nagy hatással. A gimnáziumi években a 
versek hoztak kisebb sikereket, míg 2013-ban 

elkészült „A kút” című drámám, amit szerzői 
kiadásban nyomdába is küldtem. Jelenleg egy 

regényen (is) dolgozom. 
 

 
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. Kamasz koromban egy 
hosszabb szünet következett, az igazán 
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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. 
 

 
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 
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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. 
 

 
Jakab Ibolya Shanti (1955) – Győr 

 
Dudaron születtem, 2 gyermek édesanyja és 

Négy 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 
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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.  
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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. 
 

 
Ötvös Németh Edit (1966) – Győr 

 
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, Pieris.hu és. 

Dokk felületén is olvasható vagyok. 
Szerepelhettem 29 társammal együtt egy CD-

n közös verssel. A Napút pályázatán harmadik 
helyezést értem el egy Adyról szóló verssel.  

A 100 szóban Budapestről című zsebkönyv 
2018-as kiadásában két írásommal 

szerepelhettem. 
A Nők Lapja pályázatán a kiemelt húsz próza 

köze kerülhetett alkotásom. 
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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. 
 

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 
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(Berzsenyi és Credo Rádió) Eddig hét 

regényem jelent meg. 
 

 

Takács Viola (1997 – Győr) 
 

1997.09.12-én, Győrben születtem. 
Gyermekként már nagyon szerettem az 

irodalmat és a művészetet. Közrejátszott, 
hogy zenész családban nőttem fel, így 

kiskoromtól tanultam különböző 
hangszereken, de végül a gordonka vált 

szívem melegévé igazán. A szavak 

sokszínűsége, mint a zenei harmóniák is 
mindig magával ragadtak. 4. Osztályos 

koromban találkoztam József Attila, Mama c. 
versével. Mély érzelmi nyomot hagyott 

bennem a költészet és a kifejezhetőség iránt.  
Első versemet Anyák Napjára írtam, 

természetesen édesanyámnak. Iskolás 
koromban a könyvek szeretete jelentősebben 

csak a gyűjtésében teljesedett ki.  
10. Osztályos koromban az elsőként 

felmutatott verseim ajándékként ugyan, de 
publikálásra kerültek. Azóta bő 1 év toll szünet 

után, újra írni  
kezdtem. Nagy döntés volt, hogy 17 évesen 

otthagytam az iskolát, járva saját utamat. 

Kiléptem az addig sem követett sorból és 
azóta tapasztalom az élet ízét, zamatát.  
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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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