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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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Balassa Péter 

Május 
 

Csobban a gondolatom. 
Kérész-álom szárnyakon 
lebeg a lét. 
Gát a víznek nem árt, 
csobog vígan tovább, 
amíg célba ér! 
Sorsom felhőkből olvasom; 
az út porában marad lábnyomom. 
 

Úton lenni 
 

Arcom a Nap arca fele, 
haragom olvad bele. 
Vágyam már nem takarom, 
a nevem sors-oltalom. 
Egy mosolyban megcsillanok, 
bennem ragyognak a csillagok! 
Bánat- hegy nem tántorít, 
Áldás, hogy most tartok itt! 
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Balassa Péter 

Felhők meséi 
 

Gyűlnek a felhők, 
égi a színház. 
Nézi a felnőtt, 
de többet nem lát. 
Bámul a gyermek, 
csodákra várva, 
s meséket lát meg 
az égi színházban! 
 
 

Itt vagy velem 
 

Suhan a vonatom, 
távoli tájak köszöntenek. 
Innen írok Neked 
szerelmes szavakat! 
Suhan a vonatom, 
Tőled visz messze, 
mégis, egyre közelebbre 
érzem sóhajod! 
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Balassa Péter 

Megérzés 
Ajtók várnak. 
Nyitányai megannyi világnak! 
Nem vagyok látnok, 
de téves gondolatok, tudom, 
csak kizárnak! 
 
 

Megélések 
 
Egy felhő, két felhő, 

borús ég, dermesztő! 
Égzengés,mennydörgés, 
bő eső, napsütés. 
Reggel jő, kávé fő, 
áldott nap, áldott nő! 
Móka, és kacagás, 
tervszövés, kitartás! 
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Csapucha Rudolf 

 

Köszönöm 
 

Oh! Hogy szeretem a szerelmet, 

Ha lágyan simogat és kerget, 
Megállítanám a perceket, 

Ha hívogat, ölel, kényeztet. 
 

Ölelj még és még és még, 
Szád, ha tüzes csóktól ég, 

Így várjuk majd a holnapot, 

Köszönöm, köszönöm itt és most. 
 

 
 

Messze száll 
 

A sors örökké áld 
Hogy közel vitt hozzád 

Lassan megnyílik az ég 
Érzem érintő kezét 

 
Lassan jött, hamar ment 

Körém rakta itt a csend 
Béke és szeretet vár 

Világ zaja messze száll 
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Csapucha Rudolf 

 

A jel 
 

Kihez fordulhatnék, mint hozzád 

Térdelve mormolom az imát 
Most! A madarak elhallgattak 

Hogy jobban hallhassam hangodat 
 

Várom a jelet mi hozzám szól 
A közeli messzi távolból 

Az ég sűrű szikrát okád 

Kérlek mondd el ennek okát 
 

 

A kísértet 
 
Hú! hogy csattog 

Hol itt hol ott 
Ne forgasd a fejed 

Miért nem érted meg 
 

Földre hull csak hull 
Számolatlanul 

Ha tükörbe nézek 
Lám. Itt a kísértet 
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Csapucha Rudolf 

 

A csoda 
 
Ezer és ezer csók mi éget 

Életben lásd csak a szépet 
Jóra fordul e nagy világ 

Igenis vannak még csodák 

 
Hiszem hogy van tiszta szív 

Mely újból és újból hív 
Hallom kis unokám hangját 

Percenként látja a csodát 
 

 

Apró és pici 
 
Sok kis nyolc soros csokor 

Mint bimbózó zöld bokor 
Üzenni szeretne Neked 

Az élet szép is lehet 
 

Apró pici kis dalok 
Pihe szárnyon röpülnek most 

Átkarolva az eget 
Boldogságot küldenek 
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Csapucha Rudolf 

 

Sóhajtva 
 

Sóhajtva mutatod kincsedet 

Az élet szép és az is lehet 
Ha nem zárod el kagylódat 

Mely ékkő és finom falat 
 

Lehet e szerelmes itt nyolc sor 
A válasz csak beléd mindenkor 

Ne tétovázz erősen ölelj 

Szerelem órája jön el 
 

 

A felhők 
 
Megjöttek ők 

Fehér bajszos morcos felhők 
Most hinti szét 

Sűrű fekete permetét 
 

Már nem látod 
Csodás ölelő világot 

Ki bír nyüszít 
Térdre rogy hívja Isteneit 
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Dittrich Panka 

Könny 
Arcon csókol, és midőn  
kényes tér a vén időn , 
félreoszlott menedék,  
ott simulva: te meg én.  
 
Magas csúcsok tetején,  
mélyre szánt a szív helyén, 
homály lep el szent-egén, 
fényt koldulva: te meg én. 
 

Húzd csak, húzd csak 
 

Kínnal robotolsz alázatosan.  
Ölelnek fukarok rém cinkosan,  
igaz szavuk beteljesületlen,  
de fogadd el, ami jut, megfeszülten.  
 
Ha alkalom nincs, pír homlokodon,  
kezeddel remegő ujjal dobolsz.  
Előtted vonszolod nehéz múltad,  
mint tele lisztes zsák, de húzd csak, húzd csak. 
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Dittrich Panka 

Nem kell 
 
Van, hogy hiába szólsz őszinte szóval,  
visszaél a jóval, mit adsz valóban,  
mert kevésnek tartja, még többet akar.  
Ne bánd, ha úgy hiszi, hogy őt becsaptad.  
 
Lelkéből ilyenkor sártenger fröccsen,  
hagyd okádni, csöpögni –közömbösen 
Ha elmegy durcásan, ő keseregjen,  
kilóg a lóláb, nem kell, hogy szeressen. 

Kődarab  
 

Játszik a napsugár a víz és a szél.  
Gyöngyhabokban fürdő,  
tündöklő a fény, reppenő,  
csillámló apró csillogás.  
/Mélyen csend, árnyék- lázadozás./  
 
Hullámokban hál, pereg sok villanás,  
sebes ár merül álmán, a valóság.  
Lesz egy kődarab, a titka végtelen,  
benn él az idő, mit még rejt az elem. 
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Dittrich Panka 

Ébred a nyár 
Annyira éget, egy szégyenlős 

kicsit szeplős gondolat. 
Valami halvány titkon vélt 

hajszálér szerelem. 
- Megint vár reám. - 

 

Ellenállhatatlan,  elviselhetetlen 
a szívemben rekedt izzó napsugár. 

- A csitri szende vágy. - 
 

 

Kihalt e táj 
 
Kopott nyarunk ősznek hátán 

levelet nyúz múlt vigaszán, 
lenn a mélyben vágy a vágynál 

esőverte űzött szárnyán. 
 

Körmölt emlék: írás-tusám. 
Botlik a toll “jössz-e, talán”? 

Dobban a szív, kihalt e táj, 
szépre festve hamis ábránd? 
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Dittrich Panka 

 

Nincs vége 
 
Csak hiszed, hogy egyszer 

mindennek vége... 
ami elmúlt, helyette űr tátong. 

 

De hidd el, a viharvert partokat 
rejti ezernyi játék, apró kövek közt 

megannyi ölelés, szikrányi csoda. 
 

 

Talán lesz 
 

Ha majd arrafelé megyek,  
nézni fogom a Dunát!  
Talán lesz rajt hajó,  
mely télen tavaszra vár.  
 
A nap szikrázni fog, előre tudom,  
bennem ringat majd dallamot,  
ahogy nézem a nagy folyót. 
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Dittrich Panka 

Beleszerettem /részlet/ 
 

Beleszerettem én is az őszbe,  
a vele vénülő kócos időbe.  
A harmatos hajnali ködben  
belevesztem a kopogó esőbe.  
 
Beleszerettem csalfa szemébe,  
a csendesen zúgó levelébe,  
és dallam szőtte sugallatában  
a belenyugvás halk viharába. 

Remeg rezgőn /részlet/ 
 

Benned féltett lélekfestmény,  
kutatva még az éjben rejtélyt.  
Álmod velem úgy lesz édes,  
ha veled vagyok ébredésben. 
  
Benned szívem, együtt ketten. 
Nyisd a szíved, néked mi lettem.  
Fényben tévedt árny egy napon,  
mélybe zuhant csalfa csillagon. 
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Dittrich Panka 

Egy csepp  
Szikra fények múlt jövője,  
borús felhők mosoly völgye. 
Hálát rebeg egy esőcsepp,  
szabadon hullt nehéz kőre.  
 
Kinyílt a tér börtönében,  
csillagot lelt éj sötétje.  
Maradjon meg így is csendben  
ábránd-álma szép füzérben. 
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Jakab Ibolya Shanti 

 

Csillagszerelem /részlet/ 
 

Tengerszem tükrében fürdik a Hold, 

arcának barázdáit simítja lágyan, 
észre sem veszi az Esthajnal csillagot, 

aki lopva figyeli a félhomályban. 
 

Fodrozódik a víztükör csendben, 
mennyei csoda vár rá minden este, 

és ő kitartóan, évezredek óta 

minden éjjel a szerelmét leste. 
 

 

Hit 
 
Lelkem hatalmas kapuját kitárom. 

Felér-e hozzád az én sóhajtásom? 
Te, az egyetlen, tudod mi jó nekem, 

szent tenyeredbe helyezem életem. 
 

Mint gyermek édesanyja ölén, 
ott olyan biztonságban vagyok, 

tudom, hogy szent hajlékodban 
Én mindenre feloldozást kapok. 
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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. 

 
 

 

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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Jakab Ibolya Shanti 

 

Karácsonyi erdő 
 

Fény csillog az ágon, 

avar alszik  hó alatt, 
őzgida a szüleivel, 

az etető felé halad. 
 

A dermesztő hidegben, 
ajándék ez a nap, 

karácsonyi ebéd várja, 

sok-sok finom falat. 
 

 

Biztos alap (részlet) 
 
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. 
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Kerecsényi Éva 
 

ÁLMODIK A FÉNY 
 

Csendes a vízpart, álmos a fény, 
bársonyos talpán surran az éj, 
ásít a csónak, néma a táj, 
suttog a nádas, szél szava száll. 
  
Fellegek fölül figyel a csend, 
levél se rezdül, jó ez a rend, 
csodát várva lehunyom szemem, 
álmomban te is itt vagy velem. 
 

Nekem, neked 
 
Neked levelek halála,  
nekem színek orgiája,  
neked sár, sötét és árnyék,  
nekem fénybe zárt ajándék,  
neked ősz jéghideg csókja,  
nekem szél szerelmes bókja,  
búcsúkönnyei a nyárnak 
szívemben gyöngyökké válnak. 
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Kerecsényi Éva 

Jégrém 
 

lábnyomát itt hagyta 
névjegyét letette 
összekócolta a lelkemet  
széttörte álmomat  
kiszívta véremet  
jégbörtönbe zárta szívemet 

 

Színező 
 

Valóságom rajzolom,  
ceruzám gondolat,  
színes lesz, mint egy álom,  
ha jő a pillanat,  
érzés, mi színt varázsol, 
ecsetem belemártom, 
s színezek boldogan. 
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Kerecsényi Éva 
 

Vibráló érzések 
vibráló érzések, 
szelek vad tánca, 
bujkáló angyalok,  
felhők románca, 
csellengő gondolat  
itt-ott felbukkan, 
eltévedt árnyak közt  
lelkembe surran 
 
 

Csodába csomagolva 

(részlet) 
Beleszédül a nyár a tóba, 
hullámok ölében elpihen,  
ősz botorkál a parti fák közt,  
árnyéka ott figyel a vízen,  
 
térdig gázol arany avarban,  
megrészegül tőle a pillanat, 
színes szoknya lebben ledéren,  
eltévedt levélke táncra kap. 
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Kerecsényi Éva 
 

Elenged-ő (részlet) 
Levél lehullik eperfaágról,  
szökken a széllel, a szíve szabad,  
perdül és fordul, sikkesen táncol,  
könnyes a búcsú, de semmi harag. 
 
Kapaszkodik a jelen kezébe,  
várja az erdő, az ágya avar,  
amíg lehet, még fürdik a fényben,  
harmatot szürcsöl, ha ébred a nap. 
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Ötvös Németh Edit 

Májusban 
 

Szirom burkol, magába zár, 
csöppnyi hangot kerget a szél, 
tavaszi ég azúr cseppje 
simogató keringőt kér. 
 
Táncot jár a kósza szellő, 
színes ruhás kikeletlány, 
rózsa illan kellem fodrán, 
májusi nesz csak habfoszlány. 
 

Angyalkacaj 
 

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

Napsárga 
 

Csillanó csepp, közte árnyék, 
erősebbet nem kívánnék, 
alacsony még a nap íve, 
kertek alatt tavasz híre 
trombitát fúj, integetve. 
 
Csokorban ring fűszál selyme, 
ezüstszárnyú lepke lelke 
felemelne, messze vinne, 
tücsöksereg ciripelne, 
ha az álmom igaz lenne. 
 

légies 
hatalmas vagy 
én oly pici 
törékeny létem 
az ár elviszi 
szomorú szemű 
mosolygó tó 
a lehetetlen 
volna most jó 
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Ötvös Németh Edit 

Ajándék 
 

Neked adom csillagporban 
lágyan fürdő éjszakám, 
neked adom hívó hangom 
tavaszt váró tél máglyán, 
neked adom vívódásom 
rongyot szövő hajnalon, 
neked adom halott hangom 
szétterülve a havon. 
 
 

Emlékek 
 
a diadal csupán illanó lábnyom 
néha rám ront magamat sem találom 
szutykos zene üvölt csörömpöl a fény 
zakatol az égen foszló szemfödél 
leheletbe ömlő maró fájdalom 
utunkat járjuk idegen tájakon 
kapaszkodnak belénk gyengülő kezek 
lerázni sincs idő Isten véletek 
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Ötvös Németh Edit 

Aranyló tél 
 

Arany lapul a hó alatt, 
ráhintve hűs porcukor, 
csordogáló perzselő méz, 
közte árnyék bandukol. 
 
Reális a fájó gyönyör, 
útra kelő szerénység, 
gondviselést hoz a holnap, 
csillanó fény nagy érték. 
 

Fagyos hajnal 
 

Kedves vagy, én kedves vagyok, 
csendes zaj és halk nappalok, 
szóban búvik meg a bánat, 
csókra nyújtod- e a szádat? 
Hozzád simul szemem nedve, 
könnyem csordul restelkedve, 
amíg vagy és amíg vagyok, 
nem ölnek meg hamis fagyok. 
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Rozán Eszter: 

Reggel 
 
Búcsút int a megfáradt éj, 
helyére tör a pirkadat, 
lágy fény borítja ágyadat, 
beburkol, mint mennyei héj. 
 
Minden új nap újabb remény, 
kihívást hoz a napsugár, 
hogy megteszed-e csak rád vár, 
létünk valódi költemény. 
 
 

Mégis 
 
Fekete viharfelhők mögül  
vidám arccal kibukkan a nap, 
felém int, egy pillanatra csak, 
mégis elbájol e csodás kép, 
szívembe markol: az élet szép, 
mert a fény nem alszik ki soha, 
csak meglapul, láthatatlanul. 
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Rozán Eszter 

Szerelem 
 

Szemedben ott a világmindenség, 
gyémánt tükör a tengerszínű ég, 
buja éjszakán énekel a hold, 
ráncot vet rajtad virágszagú folt. 
Lassan elillan a kéjes este, 
hűs zuhatag párját megkereste, 
így lett belőle olthatatlan tűz, 
partján lábadozik megperzselt fűz. 
 

Tél 
 
Kopasz fa ágán varjú ül, 
szava hirdeti: itt a tél. 
Csak károg, szárnya nem rezdül, 
maga sem tudja, mit remél. 
 
Fagyott rögön kicsiny virág, 
kókadt, ideje rég lejárt, 
sápadt fénybe bújt a világ, 
szelíd bánat közénk leszállt. 
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Rozán Eszter 

Egyedül 
 

Lelkem fölött félhomályban 
lebegett az akarat. 
Kalapáccsal és vésővel 
bontottam a falakat. 
 
Az értelem felsikított, 
hát a szíved hol maradt? 
Ki az utat jól ismerné, 
egyetlenegy sem akadt? 
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Zsubrits Zsolt 

Ahol nyugalom honol 
 

Ahol nyugalom honol, 
lélek békéje hangol, 
csakis a csend dalol, 
több szólamban játszik, 
s míg a fák színeit 
ringatja, e meghitt, 
nyárba utazó vágy 
kíséri egy fasor illatát. 
 
 

Bevégzés 
 

Vágtat velem valami vészes 
Éjsötét éktelen évek 
Gőzöm gerjed s gázolok 
Záporoz zúdító zajom 
Egyensúlyban elengedem 
Tartom tovább töredékem 
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Zsubrits Zsolt 

Fehér a hó 
 
fehér a hó bíztató 
fehér a ház a lármás 
fehér a toll puhatol 
fehér a szó nyugtató 
fehér a kép egyet lép 
fehér a vágy álmot lát 
fehér a dal táncolva 
fehér a gomb megfogom 
fehér minden hang sincsen 
csak fehérségem 
 

Lépéseim 
lépéseim álmodják 
fényét az elmúlásnak 
múlt idők táncát járják 
búcsút intve az árnynak 
mind mi szó sőt mozdulat 
egyszer úgyis felsejlett 
hangjaiban hangulat 
mit békében feledett 
 



37 
 

Zsubrits Zsolt 

Odakinn 
 

kinn néma pompában a táj 
kedv hidegben melegre vált 
sok hópihe mindent fehérít 
tél ereje bátran beborít 
egy éber híd hósuba alatt 
reménykedik jön még tavasz 
a fagyos folyó álmát őrzi 
s fák hidegét összeszövi 
 

Fák a ködben 
 

útra kelek keresni a fényt 
tavaszi tájban megint fürödnék  
becézve simogatnám a nyarat 
keresném hol hegyi patak fakad 
 
útra keltem feledtem a meleget 
hideg homály lepi a lelkemet 
mint őszi erdőben fákat a köd 
takarja árva álmomat a föld 
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Zsubrits Zsolt 

Merengő 
 

ami vagyok arcomon 
elmerengtem múltamon 
hozzád szóltam szótlanul 
szépségem sosem fakul 
 
hajnalban hozzád bújtam 
igaz szavakra vágytam 
kérlek bontsd ki lelkemet 
érintsenek fellegek 
 

Ráérős reggel 
 

lopva kilestem hajnalok titkát 
fényét kerestem sötétség viszlát 
csendben füleltem halkan hajolt rám 
bízva becéztem el sem szaladt ám 
arca előtt ültem sárgán sütött már 
lassan ébredtem velem virultál 
harmatra léptem könnynek elkértem 
virág nyílt réten kisimult lelkem 
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Zsubrits Zsolt 

Szemem szépet látott… 
 

Szemem szépet látott: 
kistündérek táncát, 
csillaglányok álmát, 
barnát, bordót, lilát, 
napos nadragulyát, 
virágszirmok nászát, 
illatfelhő vágyát, 
szívem szárnyán szállott. 
 
 

Zöld a takaró 
 

zöld a takaró vígan vágtató 
réten álmodó völgyben virágzó 
barna barázdás szürke szemhunyás 
lépések nyomán kisimul a táj 
dombon dalolva nyárnak visszhangja 
őszt eltakarja fehér a boglya 
széna vagy szalma begyűjtést várja 
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Vönöczkiné Gmeindl Margit 

Hinta 
 

Elárvult hinta, levél reszket rajta. 
Nincs már hinta-palinta,  
nincs gyermek, ki repülni akarna. 
Búsongó, őszi köd fojtogatja, 
hajnalra ellepi s betakarja. 
Vacog, rozsdálló lánca sikong és sír, 
vidám tavaszt vár, repülni vágy, 
napsütést akar és gyermekkacagást. 
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Vönöszkiné Gmeindl Margit 

Csillagjaim 
 

Ha nézem az égen a csillagokat, 
ha vágyom, hogy az éj szele majd simogat, 
csillagjaim, csilingeljetek! 
Ha félem a holnapot s vágyom a tegnapot, 
csillagjaim, nekem ragyogjatok! 
S ha létem majd elmerül éteri mélyben, 
ott leszek végül a mennyei fényben, 
csilingelő csillagjaim, ti búcsúztassatok! 
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Vönöczkiné Gmeindl Margit 

Kettős lélek 
Egyet nézek, kettőt látok, 
aranymadarat és sötét árnyat. 
Aranymadárnak szárnya ha lebben, 
Fekete árny jő még sebesebben. 
 
Egymással vívják harcukat, 
jaj, felismertem az arcukat! 
Megdöbbenek és zokogok, 
mert mind a kettő én vagyok. 
 

Kövirózsa 
 

Kövek között is rózsa lettem, 
aprócska, nem hivalkodó. 
Létem talán a természet csodája, 
sanyarú sorsom oly szívbemarkoló. 
 
Reményem, nézd a zöld levél, 
boldogságom, vöröslő fény a hegyén. 
Így igenlem az életet, 
hogy élni kövek között is lehet. 
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Vönöczkiné Gmeindl Margit 

Tied maradok 
 

Hold udvarából földre szálltam. 

Fénysugarából emberré váltam. 

Amikor nézek, csillagot látok. 

Amikor szólok, csengővé válok. 

 

Sötét éjjelen lámpásod vagyok. 

Előtted járok, utat mutatok. 

Szíved, ha dobban, lüktetés vagyok. 

Két karod öleljen, tiéd maradok. 

Éji csoda 
 

Fénylő akár ezernyi csillag 
a pillangó szárnyú álom. 
Repül hozzád, magával ragad, 
s átrepít a bánatóceánon. 
 
Lelked vele a mennyben jár, 
csillag ösvényen, hold udvarán. 
Magával ragad, hagyod magad, 
egy éjjelre elvisz, a foglya vagy. 



44 
 

Vönöczkiné Gmeindl Margit 

Kacér levél 
 

Kacér levéllel játszik a napsugár,  
a szélben riszálja s kelleti magát.  
Elbújik, kacag, más levélnek csókot ad. 
Durcásan elfordul, majd vágytól remeg. 
 
Csókot vár a naptól, nyújtózik, tetszeleg,  
nem sejti, e csók az, mitől hervadni kezd.  
Csak táncol, libben, lelkében ott a nyár.  
A kis levél buján a nap csókjára vár. 

Nyújtsd karod 
 

Égő hittel, vágyó vággyal, 
szembeszállok a világgal. 
Virág szirmán megpihenek, 
érted én harmatcsepp leszek. 
 
Viharos szél, enyhe szellő, 
ha kell, gyenge nő, esendő. 
Vagy szivárvány, ha akarod, 
csak értem nyújtsd ki a karod. 
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Vönöczkiné Gmeindl Margit 

Sír az ég 
 

Sír az ég, de én boldog vagyok, 
az esőben vígan táncolok. 
Táncommal bűvölöm az eget, 
mossa, csak mossa le bűnömet. 
 
Szakadj rám, ég, verj csak, eső, 
táncom akkor is elbűvölő. 
Ha arcomon a víz csorog, 
senki sem látja, hogy sírok. 
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Csapucha Rudolf 

 

A kobold 
 

Gábor a kertben ült egy széken, egy előtte 

álló hatalmas diófa árnyékában. Mélyet 
szippantott félig leégett cigarettájából, és a 

magasból jövő égi duruzsolásra felemelte a 
fejét. A repülőgép fölé ért, majd a Nap 

sugaraitól csillogó törzse és szárnyai lassan 
távolodni kezdtek az égbolton. Néha elbújt az 

óriás utasszállító a fodrozódó felhők mögé, 
majd újból megmutatta magát. Gábor 

folyamatosan követte tekintetével a 
gépcsodát. Ahogy pörögtek a percek, úgy 

tűnt el a messzeségben a repülő, már csak 
egy kis pontot látott, majd az is tovatűnt. 

Csak a felhők maradtak. A repülő kecses 
bújócskájáról gyermekkora jutott eszébe. 

Milyen könnyed és játékos volt még akkor 

minden. Igaz, azok a bújócskák melyeket 
barátaival játszott, olykor drámai módon 

végződtek. Főleg akkor, mikor olyan helyre 
bújt, ahol azt gondolta, ott aztán végképp 

nem fogják megtalálni, ezzel szemben az 
elsők között kiáltották az ő nevét. A 

legnagyobb veszekedést az váltotta ki, hogy 
utólag mindig kiderült, hogy a „hunyó” soha, 

de soha nem csukta be rendesen a szemét. 
Cseles módon kifigyelte a többieket, így 
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könnyedén rajtaütött a rejtőzködőkön. Volt 

olyan eset is, hogy a „hunyó” ugyan nem 
lesett, de egy közelében álló mindent 

belesúgott a fülébe, így azt is, hogy a kis 

Gábor hova bújt el. Ezek az ő  - mint afféle 
gyermek - lelkében akkoriban nagyon mély 

nyomokat hagytak. Főként azért, mert a 
barátait őszintének és becsületesnek 

gondolta, és meg volt róla győződve, hogy a 
bandából mindenki akként gondolkozik, 

ahogy ő.  
Gondolatai kalandozása közben cigarettája 

szinte teljesen leégett, de azért még egy 
utolsót szippantott belőle, kihasználva a pici 

parázsló dohányt és papírdarabot. Köhintett 
egyet, de csak úgy megszokásból. Elnyomta 

az ujjai végét már égető csikket, és a 
köhögés, ami immár mélyről jött, rázni 

kezdte egész testét. Reszelősek, mélyek 

voltak a köhögések, akár egy fuldokló kutya 
utolsó hangjai. Érezte, hogy egy vékony 

nyálcsík kiszalad a szája szélén, de az 
nagyobb volt mint gondolta, hisz halk 

csattanással földet ért. Világos barna lé 
szivárgott a betonon. Lassan lenyomta a 

kilincset, mert elfárasztotta ez a naponta 
többször is jelentkező roham. Homloka 

erősen verejtékezett, és pólója is 
izzadságfoltoktól volt pecsétes. „Jól fog esni 

egy stamesz!” Futott keresztül agyán a 
gondolat, mikor lassan behúzta maga mögött 
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az ajtót. A konyhaszekrény ajtaja nyikorogva 

kinyílt, Gábor pedig kivette belőle a kis 
poharakat. Amikor a hűtő felé lépett, hirtelen 

megszédült. „Biztos elvonási tünetek.” – 

gondolta, és közben mosolyra szaladt a 
szája. A vodkásüveg éppen csak félig volt. 

Teli löttyentette a poharát, az üveget pedig 
gondosan mellé helyezte. Bár  néhány 

pillanattal korábban még az járt az eszében, 
hogy vissza is rakja a helyére az üveget, 

gyorsan meggondolta magát, legyintett egyet 
a levegőben, és arra jutott: „jól fog esni majd 

még egy!” Két ujjával megmarkolta a 
poharat, és nyelvét, majd torkát már égette 

is az alkohol, mely kis bizsergéssel egészen a 
tüdejéig, a gyomráig hatolt. Nagy lendülettel 

újra teletöltötte a poharat. „Na ugye, 
mondtam én!” Igazat adva magának 

hörpintette fel az újabb adagot. Az üveget 

azonban nem rakta vissza a hűtőbe. „Talán 
majd később még egy lemegy!” Köhögni 

kezdett, de érezte, hogy ez most nem olyan 
mélyről jön. Ez amolyan megszokott, 

mindennapos köhögés. Lassan leült a székre, 
és körbetekintett a konyhában. „Minden úgy 

van ma is, ahogy ez a boszorkány itt 
hagyta!” Fejét forgatva szemei újra a 

tárgyakat vizsgálgatták. „Miért ment el ilyen 
hamar? Miért? Már tervezgettük, hogy 

nyugdíjasként miket fogunk csinálni. 
Becsapott. Pedig neki nagyobb tervei voltak, 
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és milyen hamar megtörtént. Mikor aznap 

este a fejét megfogta, és ahogy rám nézett: 
Gábor, nagyon fáj itt hátul. Nem tudom mi 

lehet. Én meg elhessegettem: Drágám, biztos 

csak megint ez az idő. Fél óra múlva meg 
összehányt mindent. A mentőben ugyan az 

infúziótól jobban lett, majd újból az a makacs 
hányás. Jött az MR, daganat. A főorvos akkor 

fél évet jósolt, persze csak jó esetben. Három 
hét alatt elvitte a gyilkos kór. De miért? 

Senki, de senki nem tud erre válaszolni. 
Senki.” 

Elmélkedett, és közben újból felemelte az 
üveget, töltött magának még egy kupicával. 

Ahogy a pálinka cseppjei teljes testét 
elöntötték, érezte, hogy igazi 

boldogsághormon szabadul fel lelkében. 
Zsebében cigaretta után kotorászott, de 

ahogy kihúzta, leesett a földre. „A kurva 

anyját!” Próbálta összeszedegetni a 
szétgurult szálakat, de nem igazán sikerült 

neki.  
- A kurva életbe! - ordított fel kikelve 

magából – Igen, így is van, kurva ez az élet! 
- folytatta a kiabálást. 

Felemelt egy gyűrött cigarettát, szájába 
nyomta, és az asztalban megkapaszkodva 

visszaült a székbe. Újabb italt töltött, s 
közben remegő kézzel meggyújtotta a 

cigarettát. Az asztal másik végén egy szőrös, 
kobold fejet pillantott meg, majd hirtelen 
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eltűnt. Újból feltűnt a konyha egy másik 

szegletében, majd huss, ismét nyoma 
veszett.  

- Bújócskázol velem, te kis dög? Mindenki 

bújócskázik velem? - mondta félhangosan és 
leste, mikor látja meg újra a fejet. - Biztos te 

vagy a halál, ugye, te mocskos kis dög – 
azzal gyors mozdulattal megitta a vodkát. - A 

doki is azt mondta, hogy ha így folytatom 
tovább, a halállal bújócskázom majd. „Tegye 

le a cigit és ne igyon, különben a felesége 
után megy hamarosan” - mondogatta az öreg 

orvos. 
Erős köhögési roham rázta meg, tehetetlenül 

kapkodta a levegőt. Felborította a poharat és 
a maradék cigi is kiesett a kezéből. Az 

asztalon a szájából kicsorgó nyál mellé 
először apró, majd nagyobb vércseppek 

potyogtak. Ebben a pillanatban a lánya lépett 

be a konyhába. 
- Jézusom apa! - remegő kézzel pötyögte be 

telefonjába a mentők számát. 
Gábor lányára nézett, majd az üveg után 

nyúlt. Lassan előre dőlt az asztalra, majd 
halkan, akadozva mondta: Bújócskázom a 

halállal. Látod? Ott van! - szemeivel a 
vigyorgó, szőrös koboldfejet látta. 
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Ismeretlen szerző meséje  
Fordította: Kerecsényi Éva 

 

Miért vak a szerelem? 
 

Azt mesélik, hogy egy nap a Föld egy 

félreeső zugában összegyűltek az érzelmek 
és az emberi tulajdonságok. Amikor az 

Unalom már harmadszor is bemutatkozott, a 
Bolondságnak, aki mindig is kapható volt egy 

kis tréfára, támadt egy jó ötlete: 
„Bújócskázzunk, jó?”  

Az Érdeklődés egyből felvonta a szemöldökét, 
a Kíváncsiság pedig azonnal tudni akart 

mindent: „Bújócska? Az meg mi fán terem?”  
„Az egy játék – fogott bele a magyarázatba a 

Bolondság. Én behunyom a szemem, 
elszámolok százig, miközben ti elbújtok. 

Amikor befejeztem a számolást, elindulok 

megkeresni benneteket, és akit elsőre 
megtalálok, ő lesz legközelebb a hunyó.  

A Lelkesedés egyből táncra perdült, az 
Eufória személyében remek partnerre talált. 

A Vidámság olyan önfeledt ugrándozásba 
kezdett, hogy a Bizonytalanságnak 

megszűntek a kétségei, sőt a Fásultság is 
beleegyezően bólintott, pedig ő arról volt 

híres, hogy az égvilágon semmi sem érdekli.  
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Nem mindenki akart viszont részt venni a 

játékban: az Igazság nem szeretett 
rejtőzködni, úgy gondolta, a végén úgyis 

minden kiderül, őt pedig biztosan 

megtalálják. A Büszkeség rendkívül 
ostobának találta a játékot, de leginkább az 

zavarta, hogy nem tőle származik az ötlet. A 
Gyávaság pedig még ennyi kockázatot sem 

mert bevállalni.  
„Egy, kettő, három…” – kezdte a számolást a 

Bolondság. 
Elsőként a Lustaság tűnt el szem elől, aki az 

első útjába kerülő szikla mögött hanyatt 
dobta magát. A Hit egész az égig repült, a 

Siker saját erejéből felküzdötte magát a 
legmagasabb fa tetejére, míg az Irigység az 

ő árnyékában próbált meghúzódni. 
A Nagylelkűségnek épp hogy csak sikerült 

rejtekhelyet találnia, mert a legjobb 

búvóhelyeket rendre felajánlotta társainak. 
„A kristálytó? A Szépség számára tökéletes 

lenne. A fa lombkoronája? Épp a 
Félénkségnek lenne ideális. A lepke szárnyai? 

Csakis a Gyönyör bújhat meg alattuk. A 
szellő fuvallata? Ó, hát ezt épp a 

Szabadságnak találták ki.” Így a 
Nagylelkűség végül a napsugár takarásában 

talált menedéket.  
Bezzeg az Önzőség, egyből lecsapott a 

legszellősebb, legkényelmesebb búvóhelyre, 
és nem engedett senkit még a közelébe sem. 
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A Hazugság lemerült az óceán mélyére (de 

állítólag ez nem igaz, mert az a hír járta, 
hogy a szivárvány mögé bújt el), a 

Szenvedély és a Vágy pedig egy vulkán 

belsejében húzták meg magukat. A 
Feledékenység…hát erre már ki emlékszik.  

A Bolondság már 99-nél járt, amikor a 
Szerelemnek még mindig nem sikerült 

elbújnia, mert minden hely foglalt volt. 
Hirtelen belebotlott egy rózsabokorba, és a 

virágok közt próbált elrejtőzni.  
„Száz” – kiáltotta el magát a Bolondság, és 

már indult is megkeresni társait. 
Elsőként a Lustaságot találta meg, aki három 

lépésre volt, egy szikla takarásában. Aztán a 
Hit hangját hallotta meg, aki heves teológiai 

vitát folytatott Istennel. Megérezte a 
Szenvedély és a Vágy vibrálását, csak úgy 

izzott a vulkán belseje. Az Irigységre 

véletlenül bukkant rá, így rögtön ki tudta 
következtetni, hogy hol bujkál a Siker. 

Az Önzést nem sikerült előkerítenie, mert ő 
kiszállt a játékból, azonnal elrohant, miután 

rájött, hogy egy darázsfészekbe tenyerelt. 
Szegény Bolondság nagyon elfáradt a nagy 

jövés-menésben, megszomjazott, hát lement 
a tóhoz… itt talált rá a Szépségre. 

A Bizonytalansággal könnyű dolga volt, ő 
még mindig egy kerítés tetején üldögélt, és 

azon agyalt, annak melyik oldalán is bújjon 
el. Végül mindenki horogra akadt: a Tehetség 
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a friss fű között lapult, az Aggódás egy sötét 

barlang mélyén gubbasztott, a Hazugság lába 
kilógott a szivárvány mögül, a Feledékenység 

meg már azt is elfelejtette, hogy mit is 

játszik. Egyedül a Szerelem nem volt sehol. A 
Bolondság kétségbeesetten kereste 

mindenütt, benézett az összes fa és szikla 
mögé, a hegytetőket is bejárta.  

Már majdnem feladta a keresést, amikor 
megpillantotta a rózsabokrot, és rázogatni 

kezdte az ágait. Hirtelen egy éles, fájdalmas 
kiáltást hallott: a tövisek felsértették a 

Szerelem szemét.  
A Bolondság kétségbeesett, nem tudta, 

hogyan tehetné ezt jóvá: sírt, zokogott, 
bocsánatért esedezett, és végül megígérte, 

hogy bárhová is megy a Szerelem, követni 
fogja.  

És a Szerelem megbocsátott neki.  

Azóta vak a szerelem, és kéz a kézben járnak 
a bolondsággal. 
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Kercsényi Éva 

 

Ecc, pecc… 
 
  

Ecc, pecc, kimehetsz, 
holnapután elmehetsz, 

elfogyott az összes cérna, 
nagy robajjal dől a létra, 

fáról hullik férges alma, 
friss gyümölcs érik tavaszra, 

szárba szökken édes érzés, 
elringathat, nem is kérdés, 

hajlok, mint a gyenge nádszál,  
elbújtam, de rám találtál, 

ecc, pecc, eljöhetsz, 

holnapután bejöhetsz. 
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Ötvös Németh Edit 

 

búvóhely 
 
a lány lassú talán kába 

gyorsasága nem 
viszi a másvilágra 

ül csak ül hosszan némán 
hangja nem lovagol 

semmiféle témán 
bújócska talán 

mi viszi előre 
helyezkedés útja 

míg lelke zárt 
és nem pőre 

hibái roskadnak 

polc telik hiába 
ismeretség védi 

por kerüli 
míg leharapja a lábát 

egy cápa 
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Takács Viola 

 

Bújócska 
 
Csak futottam, szaladtam, 

oly izgalommal vártam. 
Felvettem a csendet, 

s mozdulatlan fa lettem. 
Csiklandozta az orrom saját levelem, 

de visszafogtam szél erejével. 
Levelek táncát jártam én is, 

pompázó-virágzó színekben öltöztem 
én is.  

Akárcsak a többiek. 
Belefeledkeztem előkelő táncunkba, 

s hirtelen valaki rajta is kap. 

Megvagy! Nagy gyermeki kacaj. 
Ez volt egy kislánynak a bújócska.  
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Vönöczkiné Gmeindl Margit 

 

Valami fáj 
 
Zöld lombok között 

Átüt a kék ég. 
Én alatta állok, s nézem, 

ahogy a kékségből 
az ég könnye csorog. 

Vagy csak bánatom az, 
mi nem engedi látni 

azt, ami tündököl? 
Azt, ami szép? 

Csak könnyem fátyla 
és nem az eső? 

Szürke agyam az, 

mi nem fogadja be 
a látványt? 

Bújócskát játszik 
a képzeletem? 

Hisztis képzelgés 
ez az egész?  

Kérlelem a tudatom, 
ne hagyj el, segíts! 

Hadd lássam a valót, 
érezzem a csodát, 

hogy elnyomjam  
lelkem fájdalmát! 
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SZABADON: 
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Kerecsényi Éva 

 

A létra 
 
Nem láttam,  

de éreztem a hűs fuvallatot,  
mitől táncra perdült  

a függöny ránca,  
behasalt a hold az ablakon,  

s a falon felsejlett 
az éj titkosírása,  

nem láttam, 
de tisztán hallottam a suttogást, 

lágyan magához húzott,  
kezem imára kulcsoltam,  

s szó nélkül követtem az úton, 

szárny nélkül repülni, ó, de jó,  
kilesni titkokat néha,  

hit nélkül nem megy a varázslat,  
ez a láthatatlan falnak  

támasztott létra.   
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Kerecsényi Éva 

 

A pillanat hevében 
 
 

A szív kazánjában 
dühös lángnyelvek sziszegnek, 

a felaprított félelem utolsót rándul, 
miközben göcsörtös ujjai a remény 

szoknyájának szélét cibálják. 
 

Kegyelemért könyörög, 
kíntól eltorzult, hamuszürke arccal 

a rakoncátlan ráncokba csimpaszkodik,  
hisz már megbánta, nem tudta, nem akarta, 

ó, a kifogások megvetett ágya 

magyarázkodással sűrűn ki van párnázva. 
 

A tűz bár haragos, nem bosszúra éhes, 
ha a gyufát kihúzod nála, ugyan ölni is 

képes, 
de tisztító tüzében a múlt ezernyi kínja 

elhamvad, elporlad, az álmokat felülírja, 
most is nekigyürkőzik egy utolsó lobbanásra, 

s a kivégzett félelem hamuját 
a szél szanaszét hányja…. 
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Ötvös Németh Edit 

  

Holdra másztam 
 
rám simult a nap 

jól szabott öltözet 
mintája buborékos 

rózsaszín őrület 
számtalan apró kacaj 

fűszerezte az estét 
fahéj és ánizsgolyó 

hintette a kedvét 
méz csordult bőven 

bódult állapotba hozott 
létrán másztam a Holdra 

megmutatta fentről  

a lábnyomod 
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Ötvös Németh Edit 

  

háborús anziksz 
 
a háborúnak vége lett 

a két ló erőtlenül húzta a szekeret 
hazafele tartottak a bunkerból 

egy férfi ült a bakon 
felesége kerékpárt tolt mögötte 

csomagtartóján két gyerek 
szorosan kapaszkodott egymásba 

a kocsi jobb hátsó kereke 
ráfutott egy aknára 

lassan elült a zajba fulladt por  
hároméves kislány feküdt  

a hatalmas gödör szélén 

mellette az öccse  
édesanyja a mélyben 

széthullott testrészekkel 
a rémült lovak tudták az utat 

anyukám lassan eszmélt 
légnyomást kapott 

nagymamámat soha 
nem ismerhettem meg 

állítólag rá hasonlítok 
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Vönöczkiné Gmeindl Margit 

 

Madárszerelem 
 
Csodás a reggel, tiszta az ég, 

Kedvesem, szerelmem száll feléd! 
A napsugár oly mohón issza a harmatot, 

Ne félj te semmitől, hisz én érted vagyok! 
 

Szeretlek, szeress hát, súgja a szellő, 
Feletted, felettem nem lehet felhő. 

Csőrömben, ha kéred, elhozom a napot, 
Lásd, itt vagyok veled, rólad gondoskodok! 
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Vönöczkiné Gmeindl Margit 

 

Tánc a szélben 
 
Lélektáncot jár a szél, 

fákhoz szól, halld a zenét!  
Keringőzik, szól a valcer, 

ám vadabb lesz minden perccel. 
Pörög, forog most a világ, 

azt sem látni, hol egy virág. 
A faágak hajladoznak, 

már a széllel hadakoznak. 
Nem bírják ők ezt a ritmust, 

vágynak egy utolsó taktust. 
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Csiszár Antal 

 

Titokzatos új lakók 
 
Ez a falu élesen elütött az átlag 

településektől. Minden egyes lakója 
emberemlékezet óta bennszülött volt. A 

jövevények – ki tudja miért – messze 
elkerülték. Évszázadok múltak el, semmi nem 

változott. Mindenki a másik ismerőse, sőt 
mondhatni bizalmasa volt. Olyan, mint egy 

élő organizmus, melynek minden tagja 
funkcióval bír: Közösen építkeztek, vigyáztak 

egymás gyermekeire, képviselték a 
hatóságok előtt: egy szóval igazi szimbiózis.  

Egy szép nap rendkívüli esemény történt. 

Egy ház, mely nagyon régen lakatlan volt, 
benépesült. Nem tudni kik, de beköltöztek. 

Maga a folyamat olyan rejtve, az éj leple 
alatt történt, hogy a körülmények az 

ittenieknek feltáratlanok voltak. Csak az 
eredmény volt biztos, az egykor üresen állt 

ház lakókat kapott. De hogy kiféle-miféle 
népek élik, senkinek semmilyen fogalma sem 

volt. 
Megtört tehát a régóta magától értetődő 

rend: de a lakókat senki sem látta. 
Ha a település eddig arról volt híres, hogy 

saját szülöttei éltek itt, most újabb 
érdekességet mondhatott el: a ház lakói nem 
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mutatkoztak, ha nem lett volna belső 

mozgás, esténként nem gyúlt volna ki a fény, 
senki nem gondolta volna, hogy ott élő 

ember szállása van. Mindezt tetézte, hogy 

egyetlen árva hang sem szűrődött ki a falak 
közül. 

Mint gondolni lehetett, rögvest meglódult a 
falusiak fantáziája. Félelemmel vegyes 

távolságtartás jellemezte őket, ami az épület 
megközelítését illeti, mintha pestises vagy 

más ragályos fészek volna, mely 
veszélyezteti a helybeliek egészségét, életét. 

Amit nem tudunk, már az ősember is így volt 
vele – megpróbáljuk kipótolni. Így születtek 

hajmeresztőbbnél hajmeresztőbb 
elképzelések. 

Volt, aki szökött bűnözőket vélt felfedezni a 
rejtőzködők mögött. Súlyos elítéltek 

kereshettek menedéket, szökés után a 

hatóságok elől egérutat nyerve. Persze 
bizonyíték, mely ezt az elméletet 

alátámasztotta volna, nem állt rendelkezésre, 
így a hatóságok megkeresése nemhogy 

reménnyel kecsegtetett volna, hanem 
kockázatot rejtett magában: ártatlanul 

gyanúsítani, s aztán viselni a 
következményeket, ezt felvállalni – érthető 

módon – senki nem akaródzott. 
Mi van ha migránsok. Most bent vannak, de 

mi van, ha kijönnek, élelmet, munkát 
keresnek? 
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Tudni kell, hogy eme községben minden 

aprólékosan ki volt számítva. Kiporciózott 
élelmiszeradagok, pont annyi munkahely, 

amennyire szükség volt, hogy az iskolai, 

óvodai, bölcsődei férőhelyekről ne is 
beszéljünk: egyszóval egy fia éhes szájnál 

többet nem tudott a falu betömni. 
Voltak aztán más - az eddigihez képest is 

egészen elképesztő hiedelmek. Egyvalaki a 
ház közelébe merészkedve füstöt vélt 

kavarogni a ház mellett. Ebből az az ötlete 
támadt, hátha szellemtanyáról van szó. 

Elfeledtem mondani, hogy bizony nagyon 
babonás kisközösségről volt szó, őseik még 

hajdanán lefolytatott boszorkányperekről 
regéltek, akadtak kivégzések, dolgozott itt 

egy hóhér, aki foglalkozását örökítette, tehát 
dinasztiák éldegéltek. Kár, hogy az utolsó 

bakó – magtalan lévén – képtelen lett tovább 

hagyományozni ezt a mesterséget, s így 
végrehajtó nélkül maradtak. Szerencsénkre a 

boszorkányok azóta nem születtek, de soha 
nem szabad elfeledkezni a rontás 

lehetőségéről. 
Ebből az is kiderült, hogy bár testvéri 

közösségben töltik életüket, de miként 
testvéreknél is előfordul, itt is akadtak 

békebontók, s a közösség őket könyörtelenül 
kivetette. Ebbéli tulajdonságuknak messze 

híre szállt, talán azért is kerülik el a külsősök. 
Hóhér ugyan nincs, de most is lakták azon 
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bölcsek, kiknek elődje a Gonosz elítélését 

végezte. Most – munkájuk nem lévén – 
elődeikre való tisztelettel és emlékezéssel a 

közösség gondoskodott élelmezésükről, mint 

az egykori gyűjtögető halász-vadász törzsek 
közösségi varázslójáról, aki biztonságuk őre 

volt. 
A fantáziának nem lehet határt szabni. Ennek 

tudható be, hogy képtelenebbnél képtelenebb 
ötletek születtek. Gondoltak titkos szeánszra, 

alkimista praktikákra és még sok egyébre. 
A kíváncsiság annyira furdalta oldalukat, 

hogy fel akarták nyitni a titok zárját. De ki 
legyen a merész vállalkozó, aki átlépi a titkok 

küszöbét, esetleg rontásnak teszi ki magát, 
mert mi lesz, ha az ajtón túl seprűnyélen 

lovagló boszorkányokkal kerül szembe, 
esetleg maga a Sátán "üdvözli“ szőrös 

kézfogással, hogy a padló rejtett nyílásán 

egyenesen a pokolba invitálja. Mert arra 
senki sem számított, hogy jó angyalokkal 

kerül szembe, annál biztosabbnak vélték az 
elkárhozást. 

Egy mindenre elszánt, élete alkonyán lévő 
férfi vállalkozott eme félelmetes, de 

szükségszerű szerepre: nem élhetünk halálig 
tudatlanságban, tudja meg a falu minden 

lakója, kit rejtenek e titokzatos ismeretlenek 
mögött. Gyakorlati haszna a település 

történetírásában lesz: ahogy a szerzetesek 
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napról-napra feljegyezték az arra 

érdemlegeseket. 
A bácsi tehát elindult a titokzatos épület felé: 

sűrűn vette a mély lélegzetet, ahogy 

közeledett, éltes kora és tapasztalata dacára 
az a bizonyos motor melle balfelében egyre 

szaporábban vert, jelezve aktuális 
lelkiállapotát. 

Filozófiailag ismerjük az objektív és a 
bergsoni időt. Az egyik pontosan 

meghatározott, a másik az átélés tartalmától 
függően érzékeli ugyanazt. Hogy egy konkrét 

anekdotikus példával éljek. Egy egyetemi 
hallgató a relativitáselmélet mikéntjéről 

faggatta Einsteint. A tudós szerint: "Tölts el a 
szerelmesed ölében egy órát, elröppen 

miként a pillanat, de ha a forró kályha 
tetején töltesz el egy percet, órának tűnik.“ 

Hősünk ugyanígy érezte azt a pillanatot, 

mikor minden bátorságát összeszedve 
félénken megkocogtatta a ház ajtaját. Szíve 

már majd ki nem ugrott a helyéből, a pillanat 
órának tűnt. Nyílt az ajtó. Egy barátságos 

idős néni tessékelte be a nem várt vendéget, 
s kalauzolta be az egyik szobába. Testvérei 

körülülték az asztalt. Együtt voltak a ház 
lakói és a vendég. Az idős úr nem győzött 

csodálkozni, ugyanis mind a négy hölgy, mint 
négy tojás, úgy egyeztek az utolsó hajszálig. 

Hamarosan fehér abrosz, finom étkek 
terhelték az asztalt, s a vendég gyomrát. 
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Nagyon örülünk, hogy találkozunk kintiekkel. 

– így a vendéget fogadó. 
Hamarosan mesélni kezdett a többiek 

helyeslő bólogatásától kísérve. 

Tudja, egy távoli vidéki városban születtünk, 
ott is cseperedtünk fel.  Egypetéjű ikrekként 

jöttünk a világra, anyánk sajnos nem élte túl 
születésünket. A mi létünk ára az ő halála 

volt. Édesapánk soha nem tudta feldolgozni 
neje tragikus elhunytát, csak nekünk élt, 

bennünk látta a vigaszt. Hatalmas vagyona 
volt, számunkra ismeretlen volt a szükség, a 

nélkülözés, de az anyai szerető csókokat, 
gondoskodást a selyembe-bársonyba való 

öltöztetés nem pótolta. Elhatároztuk, hogy 
nem szülünk gyermeket, nem megyünk 

férjhez, együtt élünk testvériségben. Apánk 
halálos ágyán azt hagyta ránk – anyagi 

javain túl – hogy mindig szeretetben éljünk, 

támogassuk, soha el ne hagyjuk egymást, 
ezzel jobblétre szenderült. Így tettünk, úgy 

véltük kimondatlanul az volt a szándéka, 
hogy ne menjünk el ebből a házból, s mivel 

úgy véltük, a külvilág ellenséges, mindenki 
mindenkinek farkasa, úgy a szülői otthon az 

egyedül hatásos óvóhely. Sokáig így 
morzsoltuk napjainkat, minden ruházatot, 

élelmiszert beszállítóktól vettünk, nem 
mozdultunk ki. Az együttélést egyik 

testvérünk törte meg. Fejébe vette, hogy a 
külvilágban keresi meg boldogulását. Minden 
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kérésünk, könyörgésünk hasztalannak 

bizonyult. Keseregve engedtük útjára, ám 
alighogy elhagyta otthonát egy lehulló tégla 

halálra sújtotta. Ezzel újonnan igazolódott, 

hogy a négy fal a menedék, de a házunkról 
lezuhanó tégla azt is sugallta, hogy váltanunk 

kell. Szembehelyezkedtünk apánk akaratával, 
egyik testvérünk a járt útról ismeretlen 

ösvényre lépett, s életével fizetett. Azt 
gondoltuk, ezek után fenntartva eddigi 

életközösségünk más helyen kell folytatni. 
Elhagytuk szülővárosunkat, búcsúzóul utolsó 

csokrunkat helyeztük apánk sírjára, s olyan 
távoli helyet kerestünk, ahol nem is hallottak 

rólunk. Így jutottunk hozzátok, bár feszített 
az a kíváncsiság, hogy megtudjuk milyen az 

élet odakint, de szerencsétlenül járt 
testvérünk példája visszatartott. 

Ezért kedves vendégünk, ne vedd zokon, 

hogy továbbra sem mutatkozunk. 
Ezzel elbúcsúztak. 

Az élet ment a maga útján. 
Egy éjszaka kisebb földrengés rázta meg a 

falut, egyetlen ház és lakói lettek az 
áldozatok: a jövevények. 
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Dittrich Panka 

 

Ajajjj 
 
ő csak jött, közeledett felém, 

gyorsabban, mint egy lovasszekér. 
Egy gombnyomás, és mint a szélvész, 

én nem láttam, míg kanyarodtam elé, 
lépésekkel araszoltam, míg ő nyargalt. 

Jól nekem hajtott, és ő mondta, hogy ajaj! 
Az ijedtségtől én meg sem szólaltam, 

őbenne nem volt se szándék sem hajlam, 
hogy annyit nyögjön: elnézést bocsánat. 

Én legyek megértő egy tolókocsissal, 
a sétáló utcán vágtat, mint az örült, 

aki két lábbal jár, mit számít,  

ha miatta megsérül…  
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Dittrich Panka 

 

Dilemma 
 
Hulla fáradtan érünk haza a karate edzésről. 

Hetente kétszer, este hattól nyolc óráig, 
aztán buszra várni. Négy éve nincs megállás, 

sőt, nyáron még a péntek is, akkor a 
szabadban a Rába parton van edzés. Mindkét 

gyermek karatézik. Kellett ez nekünk? 
Egyik este férjem kicsit bepipult, mert nem 

csak a gyerekek holmija szerteszét, de még 
én is tetőztem a bajt, mert a mosogató is 

tele. Hiába mondtam, hogy megvár, nem 
csinálja meg helyettem senki, még ő sem. 

Akkor meg hiába háborog. De a gyermekek is 

összepakolhatnának, mert ha így folytatódik, 
akkor rendetlen, hanyag felnőttekké válnak, 

mutatva rám, azaz olyan, amilyen én vagyok. 
Kifakadtam, és megkérdeztem tőle, hogy 

nem gondolja-e, hogy a fáradtság teszi, hogy 
a mosogatnivalót reggelre hagyom? Örülök, 

ha ágyba zuhanok. Jól van, jól van, de azért 
rendszert nem kéne ebből csinálnom. Mondja 

ő. Aztán ismét a gyerekekre tért ki, mely 
szerint észrevehetném, hogy a lányunk, aki 

már ötödik osztályba jár, ideje sincs tanulni, 
mert többet van edzésen, mint idehaza. Igen, 

tudom, látom, hogy ő is fáradt, de nem is 
csoda, hiszen ha nem karate edzésen van, 
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akkor az iskolában kosárlabdázik, a 

meccseket már nem is sorolom. Épp elég 
kisakkozni, mikor épp hol kell lennie. Igazat 

adtam a páromnak, hogy valamilyen 

megoldást kell találni, hogy a sportpályán 
kívül is legyen egy kis ideje mással 

feltöltődni, nem mellékesen a felső 
tagozatban jóval több a tanulnivaló is. A 

férjem rám hárította a megoldást, döntsem 
én el, hogyan tovább, és beszéljem meg a 

lányunkkal. Katám, a lányunk, korához 
képest érett és komoly gondolkodású 

olyannyira, hogy még az osztályfőnök is őt 
látta a legalkalmasabbnak az 

osztálypénzfelelősnek, ami megint csak plusz 
terheket ró ránk, de nem volt mit tenni. 

Aztán napokig halogattam az ügyet, és 
figyeltem Katámat, és rádöbbentem, hogy 

fizikailag valóban lestrapálja magát. Aztán 

amikor a térdét fájlalta, ő akkor is edzésre 
akarna menni. Nem, kislányom, most pihenj. 

Gondolkodj el azon, hogy a térded is azért 
fáj, mert túl sokat veszed igénybe, vagy, 

mert a kosárlabdáért lótsz-futsz, vagy mert 
épp a karate rúgásokat gyakorlod a 

klubtársadon, Alberten. Ez a két sport túl 
sok, jó lenne, ha eldöntenéd, melyik sportot 

szeretnéd. Nem kell most rögtön 
választanod, adok pár napot. Ám, a lányom 

gondolkodás nélkül kijelentette: csakis a 
karate. Rendben, magamban mosolyogtam, 
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és büszke voltam arra, hogy milyen 

határozott. 
Mert bár szeret ő csapatban edzeni, viszont a 

karate az egyéni sportág, és az eddig 

megszerzett színes öveket (kék, sárga) 
megtoldaná akár még a feketével is, szeretne 

minimum egy dan-os lenni. Csakhogy, 
mondta a lánykám, anya, neked kellene az 

iskolában az edzővel tudatnod, hogy nem 
járhatok oda. Ezzel aztán fel volt adva a 

lecke nekem is. 
Igen, ezt bizony a szülőnek kell. 

Megmagyarázni egy feltörekvő edzőnek, 
akinek a célja, hogy bajnokcsapatot 

csináljon, és én közöljem vele, hogy az én 
tehetséges lányom ebben most neki nem lesz 

sporttársa. Személyesen nem ismertem az 
edzőt, csak látásból. Magas fiatalember, 

akiről ránézésre is lerí, hogy a szenvedélye a 

sport. A tekintete pedig, mint a szikra, ami ki 
akarna pattanni. 

Szóltam a férjemnek. Apja! Kérlek, menj be 
az iskolába, és beszélj az edzővel. De ő 

hajthatatlan volt, hogy ő ugyan nem. Inkább 
menjek én, jobban tudom az ilyen ”kényes” 

dolgokat kezelni. Én pedig hivatkoztam rá, 
hogy nem jobb az, amikor férfi a férfival 

szemtől szembe? Nem jobb! Jelentette ki 
megemelt hangján. Én diplomatikusabb 

vagyok, és ne legyek berezelve az edzőtől, 
mert ő is csak egy ember, ahogyan bárki 
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más. Szegezte nekem szigorú tekintettel. Jó, 

tudom, de akkor is?! Ám, hiába nyafogtam, 
ez a feladat rám várt. Hmm. Ha nekem lenne 

csapatom és kiszáll egy meghatározó 

játékos, nem hinném, hogy repdesnék a 
boldogságtól. Nyugi, biztos talál másikat. Ne 

parázz már annyit. Hurrogott rám. 
 

Aztán elhallgattam, és magamban elemeztem 
a dolgokat, hogy milyen eshetőség lesz, ha 

odaállok az edző elé és közlöm vele a hírt. 
Ráadásul még tanítja is a gyermekemet, nem 

lesz-e ebből hátránya. De egy sportember, 
ahogy ő is, nem hinném, hogy nem tartaná 

be a fayr play szabályait. Biztosan megérti a 
helyzetet, így, hogy pedagógus is egyben. 

Gondoljon ő is Katám testi lelki 
egyensúlyának megőrzésére. 

 

Igen, határozott fellépéssel meg kell tennem 
a szükséges bejelentést. Aztán lesz, ami lesz. 

A lányom sem ellenkezett, biztosan ő is érzi, 
tapasztalja, hogy a sporton kívül semmi 

másra nincs ideje, se a barátnőkre sem pedig 
a tanulásra, sem pedig arra, hogy néha 

lazítson, netán lustálkodjon is, mert van, 
hogy épp a semmittevéstől töltődik fel az 

ember, mind szellemileg, mind pedig 
fizikailag. 

Holnap bemegyek az iskolába az edzőhöz, és 
megbeszélem a kosárlabdaedzést, mondom a 
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lányomnak. Jól van, rendben. Ennyi volt a 

válasz. Aztán kérdeztem tőle, hogy nem fog 
hiányozni a kosárlabda? Mire ő. De biztosan, 

viszont tényleg rengeteg energiámat és 

időmet elveszi, úgyhogy anya, nyugodj meg, 
jó lesz így, és a karatéban is biztosan sokkal 

jobb erővel bírok, tudod az övvizsgák elég 
kemények, így biztosan sikerrel veszem majd 

azt. És anya, bármily különösen hangzik, a 
karatéban magamért küzdök, csak magamra 

számíthatok, a kosárlabdában a csapatért is, 
és hiába tennék ott meg mindent, azért ott 

nem csak rajtam áll, hogy nyerünk vagy 
sem. Másrészt nem is vagyok magas, így 

hosszabb távon nem biztos, hogy bekerülnék 
később egy jobb csapatba. A karate pedig 

önfegyelemre is nevel. Mondta ő, a 11 éves 
lányom, és én olyan büszke voltam ezekre a 

mondataira is. 

 
Másnap felkerestem az edzőt. Szép napot 

kívánok. Azt szeretném mondani, hogy a 
lányomat szeretném kivenni a kosárlabda 

edzésről, mert mint biztosan tudja, karate 
edzésekre is jár. Így a felső tagozatban, ahol 

már jóval nagyobbak a követelmények, 
szeretném, ha jutna ideje a tanulásra is, a 

pihenésről nem is beszélve, így két 
szakágban edzésre járni, szinte semmire sem 

jut ideje. Kérném szíves megértését, Katám 
a karatét választotta. 
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Az edző nézett tágra nyílt szemmel. Pár 
pillanatig meg sem szólalt. Éreztem, láttam, 

hogy a fejében gyűjti a mondandóját. Arcáról 

nem olvastam le semmit. Aztán végre 
kimondta, amit akart. Mely szerint a lányom 

a legügyesebb dobó, rettentő jó a 
labdaérzéke, és a bár kisebb a termete, ez 

sem akadályozza abban, hogy az egyik 
legjobb kosaras a csapatban. Természetesen 

megértem a döntésüket. Annyi volna a 
kérésem, ha a csapatot meccsre viszem, és 

épp nincs más elfoglaltsága, akkor segítsen a 
játékával, úgyis, ha az edzésekre nem jár. 

 
Én is néztem rá, és szedtem össze a 

mondatokat. Rendben, köszönöm a 
megértését. Igen, ha a lányom ráér, akkor 

biztos szívesen menni fog a meccsekre. 

 
Aztán hazafelé boldog voltam a tehetséges 

lányomra, aki a sportban sikert sikerre 
halmozott már így 11 évesen is, túl van első 

karate versenyén, ahol második lett, és a 
futóversenyeken is szerzett érmeket. 

Örültem, hiszen a sport iránt érzett kitartása 
is biztosnak látszik. 
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Takács Viola 

 

Nagy barátka 
 
Bú a drága nagy barátom,  

csak Búval játszom e föld kerekén. 
Jócskán innen s túl hordom… 

jó társként élt, egymaga kedvén. 
Kalimpált olykor nagy patájával, 

én meg csak kacagtam rajta őszintén. 
Bú drága, a nagy barátka.  
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Zsubrits Zsolt 

 

Prága hősei  
 
Igazi, kora nyári idő volt már ezen a május 

végi estén. Csak a Hold világított az ébredező 
csillagokkal Prága határában a hosszan 

elnyúló erdő szélén. A szél hol élénken, hol 
lustán játszadozott a friss ághajtásokkal, 

levelekkel. A levegőben a későn virágzó akác 
illata keveredett össze a korai hársvirág 

illatával. Madarak csicseregtek, méhek 
döngtek mindenütt. A természet nem nagyon 

akarta tudomásul venni a több éve zajló 
háborút, annak borzalmait. Az erdő esti 

nyugalmát és békéjét hét ejtőernyő leszállása 

zavarta csupán meg. Először távolról világító, 
szentjánosbogárhoz hasonló apró pontok 

tűntek fel az égen, majd egyre nagyobb 
méretű esernyők ereszkedtek alá. Aztán halk 

koppanások, halk neszű puffanások jelezték, 
hogy sikerült a szerencsés földetérés. A hét 

férfi, tetőtől talpig feketében, sietve tette a 
dolgát. Igyekeztek minden nyomot eltüntetni. 

Az összehajtogatott ernyőiket a földbe ásták 
egy közös gödörbe, majd betakarták száraz 

ágakkal a hantot, hogy ne vegyenek észre 
semmi rendkívülit az arra járó szolgálatos 

náci katonák. Gyors, nesztelen lépésekkel 
haladtak a helyi ellenállók egyik búvóhelyére, 
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ami az Óvárostól délre helyezkedett el. 

Néhányuk többször járt korábban Prágában. 
Ismerték a város összes zegét-zugát. 

Gyerekkoruk kedvenc helyei közé tartozott a 

Moldva folyó Hradzsin vár felőli oldala. A 
Károly-hídon is sokszor megfordultak, nem 

beszélve az Óvárosról. Ezért most a 
legrövidebb úton, szinte negyedóra alatt 

elérték aznap esti szállásukat. Bent örömmel 
és izgatottan fogadták őket a bátor helyiek.  

-Jan, sikerült a rádióösszeköttetést 
megteremteni Angliával?- érdeklődött a 

kommandós csapat vezetője a rádió mellett 
gubbasztó ellenállótól, miután lerakodtak. 

-Igen, Uram! Mit kíván üzenni nekik, 
A cseh katona fáradtan törölte végig 

homlokát, s úgy válaszolta: 
-Hogy minden a legnagyobb rendben. A hét 

törpe aláereszkedett a bányába. 

A rádiós enyhe mosollyal biccentett, majd a 
készülék fölé hajolt, és lassan, tagoltan 

olvasta be az üzenetet. Apró füttyjelek, angol 
szófoszlányok hallatszottak, de nem lehetett 

tisztán kivenni a szavakat. Végül egy 
erőteljes sípjel vetett véget a 

rádiókapcsolatnak. 
-Kapitány úr! Az üzenetét megkapták.- 

érkezett a megnyugtató visszajelzés. 
A hét férfi megmosakodott, és vacsorához 

látott. A szegényes étel hagymás párolt 
káposztából, knédliből állt. Húst már rég nem 
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láttak a prágaiak. Viszont a Grambinus házi 

sör mindenkit kárpótolt a nélkülözésért. Még 
pár dolgot egyeztettek a helyiekkel a 

vendégek, aztán viszonylag korán nyugovóra 

tértek. Mindenki a holnapi bevetésre 
tartogatta az erejét. Persze nem jött olyan 

könnyen álom a szemükre. Hiszen többüknek 
melegség öntötte el a szívét, mivel megint 

hazai földön lehetnek. Nagyjából másfél éve 
érkeztek meg arra az angliai kiképző 

támaszpontra, ahol felkészítették őket erre a 
nagyon fontos hadműveletre, aminek 

helyszínéül a szeretett városuk vált. 
Mindegyikőjük régóta várta ezt a pillanatot. 

Újból otthon. Ismét az anyanyelvükön 
szólhatnak. És megint „igazi” sört ihatnak. 

Fejükben sok-sok gondolat, emlékkép 
kavargott ezen az éjszakán. A régi, háború 

előtti otthonukról ábrándoztak, amikor még 

Prága összes háza az eredeti szépségében 
virított. Amikor még egész Európának 

dicsekedett pompásabbnál pompásabb 
tornyával, középkori templomával. Amikor 

még nem csonka tornyok, romos épületek, 
leomlott bástyák, várfalak, szétlőtt kapuk, és 

töredékes  
hidak-utak panaszkodtak elhagyottan. A 

kimerültségtől végül mindenik katona elaludt. 
Másnap reggel még egyszer átbeszélték a 

helyiekkel a legszükségesebbeket. Az 
időpontot és az útszakaszt kitűzték, ahol 
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majd áthalad a német tiszt autója. A 

térképen és a fejekben is bejelölték, hogy hol 
fogják majd lelőni Heydrichet, a cseh-morva 

tartomány élére kinevezett, minden cseh 

ember első számú közellenségét. 
Fegyvereiket még átnézték, valami kis cipót 

csomagoltak a szállásadóik, majd útra keltek. 
A város mellett, a Moldva folyó mentén a 

meredeken süllyedő völgy felénél találtak is 
megfelelő helyet a merénylethez. Ezen az 

útszakaszon egy hajtűkanyart néztek ki 
maguknak a kommandósok közül ketten. A 

többiek olyan fél kilométerrel távolabb vertek 
tanyát. Számításaik szerint innen is és az 

előző helyről is teljesen felkészületlenül fogja 
majd érni az arra felé haladó Heydrichet a 

tűzerejük. Valójában Berlinbe készült a náci 
főtiszt. Hitlerrel akart személyesen találkozni, 

hogy a prágai zsidók megsemmisítéséről 

készített titkos terveit átbeszélje vele. A 
kocsijának hátsó ülésén lapult az az 

aktatáska, amiben a tömegmészárlás 
részletei voltak olvashatóak. Azonban a helyi 

ellenállók és az angol titkos ügynökség 
minderről tudott már. A völgyben alaposan és 

időben felkészültek a cseh harcosok a nyitott 
tetejű Mercedes érkezésére. A fegyvereiket 

gondosan előkészítették, és várták a 
megfelelő pillanatot. Közel egy óra telt el 

haszontalanul, mire megérkezett a mit sem 
sejtő Heydrich, ragyogó kocsijával, amit 
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Himmlertől kapott ajándékba, mikor 

kinevezte Prága élére. Ahogy a megfelelő 
pontra érkezett a jármű, a legelöl fekvő Jozef 

akart rálőni Heydrichre. Legnagyobb 

megrökönyödésére a Sten géppisztolya 
csődöt mondott, nem adott ki magából 

egyetlen egy golyót sem. Mérgesen dobta el 
a fegyvert és a pisztolyáért nyúlt. Azonban a 

kocsiban elhasaló Heydrich gyorsabbnak 
bizonyult. Előrántotta a pisztolyát, és 

vaktában lövöldözni kezdett a merénylők 
irányába. Ekkorra már a cseh katona másik 

társa is lőni kezdett . Valódi tűzharc alakult ki 
a 2 cseh és a kocsiban elbújó férfi között. 

Csakúgy záporoztak a golyók mindkét 
irányból. Egyenlőre senki sem sebesült meg. 

Aztán a támadók kapitánya, Jan, váratlanul 
előkapott egy kézigránátot, amit a kocsiba 

hajított. Hatalmas füstfelhő lepte el az autót. 

Heydrich izgatottan visszaült a kormány 
mögé, és beletaposott a gázba. Száznyolcvan 

fokos fordulatot írt le a járművével, és 
visszaszáguldott a város irányába. Úgy tűnt a 

támadóknak, hogy a kiszemelt áldozatuk 
teljesen sértetlenül megúszta a kalandot. 

Pedig a német katona több helyen is vérzett. 
Egyenesen a Prágai kórházba hajtott, ahol 

ellátták sebeit, majd azonnal riasztotta a 
Gestapo embereit. Ezalatt a hét cseh vitéz 

csalódottan összecsomagolt, és gyors 
tempóban iszkoltak vissza az ellenállókhoz. 
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Jól tudták, hogy a németek gőzerővel, több 

egységgel keresni fogják őket. Mire 
visszatértek az óvárosba, már több házat 

átkutattak Hitler emberei. Óriási riadalom 

kerekedett az utcákon, tereken is. Az 
ellenállók sem voltak már biztonságban a 

törzshelyükön. Lóhalálában kiürítették titkos 
búvóhelyüket, és a legszükségesebb 

holmikkal, a rádióval, fegyverekkel 
felszerelkezve elhagyták a bázisukat. A hét 

menekülő utcáról utcára haladt, bujkált, 
mígnem két ellenálló segítségével eljutottak 

a város északi részén magasodó, barokk 
stílusú, Cirillről és Methodról elnevezett 

templomba. Itt húzták meg magukat az 
üldözőik elől. Rengeteg Gestapós, náci 

kutatta, kereste a cseh katonákat ekkora 
már. A kommandósok csak reménykedni 

tudtak abban, hogy talán nem találnak rájuk 

ebben a templomban. Mindenesetre 
felkészültek a német támadóik fogadására. A 

bejáratot jól elreteszelték. Padokkal és 
székekkel, meg a gyóntatófülkékkel 

torlaszolták el belülről a kétszárnyú, méretes 
ajtót. Ők pedig a karzaton alakítottak ki 

lőállásokat, és vártak a csodára. 
Ha csodát nem is, azért segítséget kaptak a 

fáradt és éhes katonák ebben a szorult 
helyzetben. A sekrestye felőli hátsó bejáraton 

keresztül a templom tisztelendője többször 
felkereste őket. Elsősorban ivóvizet, némi 
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harapnivalót és lőszert szállított nagy 

titokban, az éj leple alatt. És természetesen 
híreket vitt arról is, hogy éppen hol tart a 

Gestapo a keresésükkel. Nyugtalanul számolt 

be arról az idős pap, hogy vérdíjat tűztek ki a 
fejükre. Jelentős pénzösszeg üti annak a 

markát, aki nyomra vezeti a Gestapót. 
Mintha csak megérezte volna előre a jószívű 

tisztelendő atya a bajt. A következő éjjel a 
hét bujkáló közül az egyik kiszökött a 

templomból. Felkereste a legközelebbi német 
egységet, és elárulta bajtársai rejtekhelyét. 

Ezzel kezdetét vette egy véget nem érő 
kivégzéssorozat. Először a papot, majd az 

árulót, később több, különböző házakból, 
pincékből begyűjtött helyi ellenállót is 

agyonlőttek a Vencel téren, a helyi polgárok 
szeme láttára, örök elrettentésül. Majd 

lóhalálában a városban tartózkodó összes 

náci katonát, SS-t, Gestapóst kivezényeltek a 
templomhoz, és megkezdték a behatolást. 

Legalább hétszáz katona nézett farkas 
szemet hat cseh katonával. Óriási tűzharc 

alakult ki már a bejárati ajtónál. A hátsó 
bejáratot szerencsére nem fedezték fel a 

támadók, így csupán a főkapun keresztül 
igyekeztek minél előbb, minél kisebb 

emberáldozat árán bejutni az épületbe. A 
benti védekezők minden ügyességüket, harci 

tudásukat és lélekjelenlétüket felhasználva 
csaknem fél napon keresztül 
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megakadályozták, hogy a németek 

bejussanak a templomba. Azonban idővel 
előkerültek a gránátok is, a gépfegyverek és 

pisztolyok mellett. Számos náci vesztette 

életét, a cseh vitézek elszánt küzdésének 
köszönhetően, mire bejutottak a vastag 

falakkal határolt épületbe. Ekkora már 
kifulladt mindkét oldal. A hullák elszállítása, 

és a detonációk következtében 
felhalmozódott törmelék eltakarítása újabb 

gondot jelentett a bosszúállóknak. Ellenben a 
karzatról kilőtt golyók továbbra is 

magabiztosan fúródtak bele a kapun 
berohanó náci testekbe. De a sok lúd disznót 

győz elv alapján, előbb-utóbb csak 
megsebesítettek, lelőttek egy-két hősiesen 

harcoló cseh katonát is. Az előre nyomuló 
német támadó csoportok aznap estére 

teljesen megszállták a templomot. Ám a 

karzaton, a romok között csak négy cseh 
katona holttestét találták meg. Tovább 

kutatva, felfedeztek egy, a templom alá 
nyúló lépcsősort, amin keresztül a mélyben 

kialakított kriptarendszer vasajtajához értek 
az elcsigázott német katonák. Ezt ugyanúgy 

eltorlaszolták belülről, mint a főkaput. A két 
elszánt, élve maradt cseh katona oda 

fészkelte be magát legvégül. Az ajtót hiába 
robbantották, nem adta meg magát. Sőt az 

így keletkezett apró réseken át újabb halálos 
lövedékeket küldtek ellenségeiknek a cseh 
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kommandósok. Újabb s újabb áldozatokat 

követelt a német megtorlás, ott lenn, a 
kriptában. Mintha sohasem akarna véget érni 

ez az esztelen öldöklés. Fent a templom előtt 

magából kikelve üvöltött a Gestapo prágai 
vezetője. 

-Ezt nem hiszem el! Még mindig nincs meg 
az összes merénylő?! Holtan akarom látni 

mindegyik gazembert! Értik! Holtan!  
-Heil Hitler! Lenne egy jobb megoldás - 

válaszolta az éppen akkor eléje kullogó 
helyettese remegve. 

-Mondja akkor! Ne tartsa vissza! - érkezett a 
türelmetlen engedélyadás. 

-Hát. Riasszuk a helyi tűzoltóparancsnokot, 
és Prága összes tűzoltóautóját hozza ide. 

Hogy a locsolócsöveikkel árasszák el vízzel a 
kriptát. 

-Rendben. De, hogy juttassuk le a csöveket? 

-Uram. A főút felőli oldalon van a 
templomnak egy kisebb méretű körablaka. 

Na, azon keresztül bármennyi vizet 
ráengedhetnek a tűzoltók a gazfickókra. 

 
A templom mélyén ugyanekkor fásultan, 

meggyötörten, mint két ott felejtett 
homokzsák, feküdt a két katona. Tudták, 

hogy már nem bírják sokáig étlen-szomjan, a 
végkimerülés határán lehettek. Alig tudtak 

mozogni, minden egyes levegővétel 
nehezükre esett. De kitartottak, sőt 
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dacoskodtak még jártányi erejükkel. 

Valahogy nem akarták, meg nem is tudták 
már feladni sem magukat, sem az 

ellenállásukat. A hazájuk iránti elköteleződés, 

az elszántság, mely eddig is tartotta bennük 
a lelket, nem igazán engedte meg nekik. 

Aztán rájuk zúdult fejük fölül a töménytelen 
mennyiségű víz. Csak ömlött, csak ömlött 

szakadatlanul. Próbáltak feljebb mászni, 
magasabbra kúszni. Egy darabig sikerült is. 

De egyre jobban megtelt a kripta vízzel. 
Kapálóztak, hadonásztak, csapkodtak a 

túlélésükért. Majd belátták, nincs menekvés. 
-Jan! Tartsd a fejemhez a pisztolyod, ahogy 

én is a tiedhez. Háromig számolok, aztán 
húzzuk meg a ravaszt. Megtiszteltetés volt 

veled élni. 
Egészen megtelt a helyiség vízzel, a két test 

megadóan bukott alá a semmibe. 

A nácik odakint hangos üdvrivalgásba törtek 
föl.  Örömmámorosan ünnepelték a 

győzelmüket, a sikeres megtorlást. Aztán 
történt valami, ami lelohasztotta az ajkukra 

kiülő mosolyt. Hírt kaptak arról, hogy Prága 
első embere váratlanul rosszabbul lett. Ismét 

kórházba került, de az orvosok már nem 
tudtak segíteni rajta. A hét cseh katona 

halálát követő második nap délután R. 
Heydrich, a cseh-morva terület protektora 

vérmérgezésben elhunyt. A kocsijában kapott 
sebe elmérgesedett. Egy lószőrdarab került 
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az egyik gránátrepesszel együtt a nyílt 

sebébe, attól kapott szepsist.  
Először Himler, majd Hitler is magán kívül 

őrjöngött a tragédiától. Úgy üvöltöztek, 

ordibáltak a közelükben lévő emberekkel, 
mint akiknek a fogukat húzzák épp. Nem 

vártak sokáig. Azonnali hatállyal elrendelték 
a bosszúhadjáratot Prága szerte. A Vencel 

téren hamarjában kivégeztek közel száz 
értelmiségit. Nem volt biztonságban senki 

azokban a napokban. Mindenki félt 
mindenkitől. Ám az igazi hadd el hadd még 

csak ezután következett. Hitler kiszemelt egy 
falut a közelben, melynek férfi lakosságát 

egytől egyig kivégeztetette. A nőket és 
gyerekeket pedig koncentrációs táborokba 

vitette. Illetve a kamasz fiúkat besoroztatta a 
német hadseregbe, miután kiképeztette náci 

gyilkoló gépekké. És még ezt sem tartotta 

elegendő büntetésnek a vezér. A lakatlanná 
vált falut rövid időn belül lerombolta, és a 

földdel tette egyenlővé… 
Mondják a bölcsek, amikor az isteneiket 

hallgatják elvonulásaikban, átszellemült 
némaságaikban, hogy minden egyes boldog 

emberi pillanatért legalább egy emberélet 
szenvedése kell. Talán ezért lehet az, hogy 

amelyik városban sok örömteli arcot, sugárzó 
tekintetet látni, és ragyogás, pazar látvány 

fogadja az oda utazókat, ott valamikor, 
valamilyen formában fájdalmakat átélt 
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emberek százai küzdöttek hősiesen egy jobb 

világért. Nem tudom. Ám a cseh hősöknek 
olyan kocsmát emeltek, szemben a szent 

Cirillről és Methodról elnevezett templommal, 

amelyben a finomabbnál finomabb 
Gambrinus, Kozel, Staropramen, és ki tudja 

még hányféle sörét csapolják világosban s 
feketében egyaránt: És a betérő vendégek 

Prága ezer csodájáról, a mosolygós cseh 
arcokról regélnek. Arról, hogy a Vencel tér és 

a Károly híd nevetgélő, vidám turistáktól 
hangos, ahogy az Óváros tér is, vagy akár a 

Hradzsin macskaköves utcái, Arany 
utcácskájával, és Szent Vid katedrálisával 

karöltve. 
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Zsubrits Zsolt 

 

Csend mellékzönge 
 
itt most az egyensúly a lényeg 

harmóniában játszadozik 
az igaz és a hamis 

és sötét világossal váltakozik 
míg ajtót nyit egy fal 

színeket dalol a háttér 
lármás tömött szikla 

hangos ablakán át 
a csend mellékzöngéje lesben áll 

titkait magába zárta 
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Balassa Péter 

 

Egy füst alatt 
 

Már megint esik az eső! Lehetetlen, hogy ennyi vízzel 

elbírnak a csatornák, de komolyan! Fázom! Amikor 

elindultam, még ragyogott a Nap, és minimum 30 fok 

volt! 

Mikor is lehetett? Nem emlékszem. Egyáltalán, mikor 

borult be az ég? Legjobb lesz haza indulni! Már nem is 

emlékszem, hova indultam… Hol vagyok most?  

Mindenféle gondolat háborúzik a fejemben. Ettől 

felfordul a gyomrom! De komolyan! Szédülök! 

Elindulok haza, és kész! Haza… 

A szemem sarkából látom, ahogy egy csuklyás kabátos 

kisgyerek beleugrik páros lábbal egy jókora pocsolyába. 

Élvezi. Valahogy észlelem az örömét. A gondolatait. 

Büszke a szép új, virágokkal sűrűn telefestett 

gumicsizmájára! Szinte kedvem lenne elnevetni magam, 

csak épp nem találom az útkereszteződést, ahol be kell 

kanyarodnom! 

Az eső meg csak esik… 

Zuhog! Folyik végig az arcomon, és az orromról 

lecsepeg. Valamelyik ablakból hangosan egy régi sláger 

robban az eső monoton hangjai közé. A 67-es út…  

Erre valahogy emlékszem… 

De mit keresek én a Baross utcán? Ráadásul úgy tűnik, 

mindenki lelépett! Csak én tocsogok a hömpölygő 

esővízben… 

Hatalmas villámlás fénye vakít el. Tudom, a robaj sem 

fog váratni magára, de ahogy ezt így végiggondolom, 
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hatalmas hangrobbanástól rándulok meg egész 

testemben. Csaknem elestem! A kézitáskámat el is 

ejtettem! Na, tessék! Most aztán eláznak a szerződések, 

amiket cipelek… 

Milyen szerződések is ezek? 

BAAAMMMM 

Ez durva volt! Nagyon durva! Minimum egy buszt kell 

találnom, ami hazavisz! Most, azonnal! 

Gyorsabbra veszem a lépteimet. Futni nem tudok, mert 

Isten bizony remegnek a térdeim! Őrület! 

Ahogy magamra szorítom az esőkabátomat – mikor 

vettem én ezt fel? – surrogó neszt hallok magam mögött! 

Mi a fene? Mindegy. Sietek. Mindenki hagyjon békén! 

Már majdnem az egykori Skála Áruházhoz érek, amikor 

meglepetéssel nyugtázom a látottakat: ebből mikor lett 

étterem?  

Megnyugtató végre látni, hogy érkezik az én 

megmentőm: egy sárga angyal… A helyi járat! Most már 

akár sétára is foghatnám, de én elsőnek akarok felszállni 

a buszra!  

Nem értem a saját késztetésemet, hiszen a buszváróban 

egy teremtett lélek sem áll. De nem baj! Fő, hogy 

felszállhassak végre!  

BAAAAAAAAAM   DURRRRRR 

Istenem, érjen már ide ez a busz!  

A nagy igyekezetemben megbotlok a szegélykőben, és 

csaknem az érkező megmentő elé hasalok. Még 

szerencse, hogy egy táblába bele tudok kapaszkodni. 

Éjszaka van.  

Legalábbis ez a röpke információ fut át a gondolataim 

között. Mindez abban a pillanatban, hogy elkapom a 

tábla tartóoszlopát. 
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Ahogy felnézek, mint a cunami, vagy fél köbméternyi 

pocsolyavíz tart felém, amit a busz kerekei segítettek az 

irányomba… 

Még látom a sofőr kaján mosolyát, amikor fizikailag is 

reakcióba lépek a kijózanító igazsággal… 

A vízsugár szinte fellök. Természetesen telibe talált, 

ahogy illik… 

Hatalmas harag támad bennem! Muszáj elordítani 

magam, hogy a sofőr nőági felmenőjét a megfelelő 

jelzőkkel körülírva bizonyos fizikai tettlegességre 

buzdítsam a valószínűleg még mindig röhögő 

elkövetőt… 

DUUURRRRR   BBBAAAANNNGGG 

Na, ez lehűtött! Gyorsan behúzódok a fal tövéhez. 

Kicsit sikerül magamhoz térnem… Amint körülnézek, 

csak az eső párás-ködös függönyét látom mindenfele. 

Szeptember van? Húúú! A víz teljesen átáztatott… Sehol 

egy lélek az utcán… El kell indulnom, gyalog. Nincs más 

megoldás, mert hiába keresem a mobilomat, nincs a 

zsebemben… Talán a táskában?  

Nem. Ott sincs. Hol vannak ilyenkor a Taxik? Hiszen itt 

is kellene, hogy parkoljon néhány! 

Ez nem az én napom… Talán a Városháza-téren nagyobb 

szerencsém lesz… 

Na, gyerünk!  

Ahogy elindulok, érzem, hogy valaki a karom után nyúl! 

Jéghideg zsibbadtság járja át az egész testemet, de 

egyszerűen nem bírok megfordulni! 

Amennyire az erőm engedi, szaladni kezdek. Csak 

néhány pillanattal később esik le, hogy rossz irányba 

indultam! Mindegy! Most a bőrömet kell mentenem! 

Hiszen megtámadtak! 
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Mögöttem hallom, ahogy cipőtalpak cuppognak a vízben. 

Tehát, nem adja fel a támadóm! Ez bizony komolyan 

gondolja! 

Nem nézek hátra. Összeszedem minden erőmet, és 

menekülök! 

Már nem is tudom, hol vagyok! Egyszer jobbra 

fordultam, aztán balra, aztán… 

Mindegy! Futás! Már a nyomomban lihegnek!  

Teljesen elzsibbadt már mindenem! Egyre nehezebb az 

esővíztől ázott ruha rajtam! Hideg, és alig tudok benne 

mozogni! 

Lassulok! Lépésről lépésre lassabban tudom mozgatni a 

végtagjaimat! Már szinte csak vánszorgok… 

A lépések zaja csak közeledik… Közeledik… 

Nem merek megfordulni! Teljesen magába nyel a 

rettegés… 

Összerogyok a Kossuth híd lábánál. 

Nem bírom tovább… Feladom… 

Felnézek: a híd túlsó vége a sötétbe vész… Az eső 

ömlik… Hallom a Mosoni Duna csobbanásait, és azt a 

megnyugtató hangot, amit akkor hallat, amikor monoton 

eső dagasztja a kedvét… 

- Bácsi, keljen fel! 

Tessék?  

Nem erre számítottam. 

A hang irányába fordulok; az a gumicsizmás, csuklyás 

kabátos kisgyerek áll mögöttem, akit néhány perce (vagy 

éve? Ki tudja már?) még megmosolyogtam… 

Nem értem az egészet! 

- Még jó, hogy a bácsi megállt pihenni! – Mosolyog a 

hangja a gyerkőcnek, mert az arcát nem látom… 
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- A téren elejtette a táskáját, amiből kiesett a pénztárcája 

és a mobiltelefonja! 

Próbálok az arcra fókuszálni, de egyre kevésbé sikerül. 

Ahogy a gyerekarcot nézem, azt mintha belűlről fehér 

fénnyel kezdenék megvilágítani. Az arcról szétterjed a 

fény, és egy szempillantás alatt az egész test szinte 

világít! Egyre erősebben, egyre fényesebben… 

- Ébredj fel! Ébredj fel! – És csak mosolyog, de ezt már 

csak érzem… 

- Ébredj fel, Laci! Elaludtál már megint a kádban! 

Mi van? – Alig térek magamhoz… A fehér fényt látom 

még mindig… 

Mi van? 

- Ne szórakozz velem, Laci! Azt hittem készülsz a 

fürdőben, te meg a kádban alszol! El fogunk késni! 

Istenem, már megint el fogunk késni! 

Azt hiszem, felébredtem… 

Hazaérve úgy terveztem, hogy a pihenést és a fürdést egy 

füst alatt elintézem. Jó ötletnek tűnt! 

Gondoltam, mi baj lehet? 

Ma este vacsoravendégek leszünk Schweigeréknél. A 

lányunk vőlegényének sznob szüleinél... 

Csak sejtem, de Juli hangjából ítélve, szinte biztos, hogy 

el fogunk késni. Miattam!  
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Csapucha Rudolf 

 

Egy meleg nyári nap 
 

Mikor Balázs kilépett a bevásárlóközpont légkondicionált 

helyiségéből, először a tompító, agyat forraló meleg lökte 

meg testét. Teljesen el volt foglalva a gondolataival, 

hogy merre s hová menjen, hogy minél hamarabb letudja 

az adott napra vonatkozó kötelező teendőket. Próbálta 

úgy összerakni az előtte álló helyeket, hogy nagyjából 

egy füst alatt elintézzen mindent. Előre nézett a parkoló 

felé, és nem vette észre a tolókocsival lassan araszoló, 

sapkáját előre nyújtogató embert, aki egyik kezével 

nagyon lassan a kereket tekerte, a másikban pedig a 

kosztól szürkülő baseball sapkát szorongatta. Balázs 

térdével enyhén meglökte a kocsit, ami picit eltért az 

útiránytól. Ebben a pillanatban a benne ülő, borostás, 

félhosszú hajú férfi ráordított: 

- Nem látsz, te paraszt? Ez egy nyomorék sorsa. Mikor 

már nem tudják használni semmire, akkorát rúgnak bele, 

hogy elpusztuljon – magából kikelve már nem csak 

Balázsnak, hanem a többi járókelőnek kiabált. - 

Dögöljünk csak meg, ugye? Pusztuljon a férgese – 

folytatta, majd elengedte a kereket, és integetni kezdett a 

levegőben – de ti is járhattok még így, mint én. Te is 

barátom! 

Balázs ekkor megtorpant, és döbbenten nézett az izzadt 

és meglehetősen erős testszaggal bíró emberre. Az 

alkohol, az izzadság, a mosdatlan test és ruha illata 

beterített mindent. Ahogy Balázs szemügyre vette az 

illetőt, észrevette, hogy az egyik lábán nincs cipő, azt 
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azonban nem lehetett kivenni, hogy lábának mekkora 

része hiányzik, hiszen a nadrág szinte leért a földig. A 

másik lába  - amin a cipő elég viseletes volt - a lábtartón 

pihent. A férfi tovább ordítozott, miközben egy csinosan 

öltözött, középkorú nő haladt el mellette: 

- Nem lesz majd műhaj, műmell, meg műköröm. Nem 

lesz semmid, ha elveszíted az egyik lábad – azzal nagy 

szakértelemmel végigpásztázta a nő formás idomait. - Itt 

fogsz majd Te is mellettem gurulni, aztán nyújtogathatod 

a formás, most még finom kezeidet – folytatta tovább. 

A nő megvetően végigmérte az ordítozó kerekesszékest, 

és sietett tovább a parkoló felé. Balázs gondolatai is 

megtorpantak a kimondott szavak hallatán. „Jézusom, 

tényleg, mi lenne ha, elveszteném az egyik lábam? Vagy 

valamelyik karomat? Mihez kezdenék? Dolgozni nem 

tudnék tovább. Legalábbis azt biztosan nem, amit most 

csinálok. Jönne a rokkantsági, a munkanélküli. Miből 

etetném a családot? Miből tartanám fenn a házat és az 

autót?” Elmélkedett, s közben rápillantott a büdös, 

félrészeg, folyamatosan szitkozódó férfira. Szánalmat 

érzett iránta, de a következő másodpercben már jött is az 

új gondolat: „Neki nincs gondja havonta a csekkekkel. 

Télen a fűtés, nyáron a hűtés. Ő meg behúzódik 

valahová, lehet éppen egy hajléktalanszállón lakik. Ott 

megkap talán mindent. Talán. És a családra sincs gondja. 

A munkatársaival sem kell megküzdenie. Tényleg, 

valójában mi gondja lehet ennek az embernek?” A 

szánalmat most a harag váltotta fel. „Itt kéreget, de 

miért? Hiszen ha van piára pénze, azt éppen költhetné 

másra is. Ahogy a példa mutatja, mégsem teszi. Nem 

teszi, mert ez így a legkényelmesebb. Én meg 

meggebedek minden nap a lóvéért. Ez meg itt semmit 
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sem csinál, csak kéreget és piásan ordítozik. Ha már 

szépen bepiált, meg bemegy a szállóra, amit szintén az én 

pénzemből, az én adómból tartanak fenn. Ingyen eszik és 

alszik, és még van képe ordítozni.” Gondolatai által 

eljutott addig, hogy már semmi sajnálatot nem érzett a 

férfi iránt. Már csak az hajtotta, hogy beüljön az autóba, 

bekapcsolja a légkondit és elinduljon a következő 

helyszínre. Nagy lendülettel lelépett a parkolót a 

bevásárlóközponttól elválasztó útra. Nem nézett se 

jobbra, se balra, ez a kis incidens teljesen kizökkentette. 

Ekkor nagy fájdalom hasított belé, mely először a 

csípőjét érintette, majd egyszer csak azon kapta magát, 

hogy jó néhány métert repülve már az aszfalton fekszik 

kiterülve, és lábait iszonyatos fájdalom önti el. Mintha 

egy elefántcsorda gyalogolt volna keresztül testén. A 

tolókocsiban ülő férfi abbahagyva az ordítozást, 

döbbenten nézte Balázst, a mellette álló két autót és a felé 

siető embereket. Egy arra szaladó férfi meglökte őt és a 

tolókocsiját, de olyan erővel, hogy felborította a 

kerekesszéket, maga pedig kizuhant fejjel a betonra.  

Pár perc múlva mentőautó érkezett a helyszínre, majd 

hangos szirénával egy rendőrautó is befutott a 

bevásárlóközpont területére.  

- Főnök, egy füst alatt bevisszük mind a kettőt – szólalt 

meg az egyik az ápoló. 

A kórház felé száguldozva a mentőorvos megszólalt: 

- Úgy látom, sajnos a fiatalember el fogja veszíteni az 

egyik lábát... 
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Dittrich Panka 

Vajon mi marad? (haiku 

csokor) 

 

Éterbe zengem 

csendes vágyakozásom, 

benső taktusom. 

 

Néhány szabad szó 

leírva gyűrt lelkemből 

sima papírra. 

 

Óhaj és sóhaj, 

mely örök története 

irodalmamnak. 

 

Életregényem: 

könyvtárban porosodó 

ragasztott lapok. 

 

Nem hívnak sehogy. 

Író és költő sem vagyok. 

Jelet hogy hagyok? 

 

Egyszer meghalok, 

a végtelenbe csorog 

írói vénám? 

 

Összecsomózott 

életfirkám bogozza 

majd az utókor? 
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Ötvös Németh Edit 

 

Szökés és megmenekülés 
( Egy füst alatt) 

 

Éjjel csend volt. Reggeli ébredés után kinéztem. A 

kutyák fekhelye üres. Rossz érzés fogott el. Gyorsan 

papucsot húztam és kimentem a kertbe. Síri csend. 

Eltűntek. Szemügyre vettem a kerítést. Sehol egy rés. 

Tanácstalanul álldogáltam. Aztán megláttam. A drótháló 

alsó részén az orgonabokrok takarásában jókora lyuk 

tátongott. A vezérdrótról fejtették le. Körbe fogom járni a 

környéket. Mást nem tehetek. 

Április elsején történt az utolsó szökés. Akkor 

visszajöttek. A fehér kora délután kifulladva, rémülten, 

egyedül. A fekete este hatkor elegánsan. Rutinosan a 

helyhez ügetve, ahol lelécelt, csak addigra azt 

befoltoztuk. 

Most nem tudom, mi lesz. Nagy a forgalom az utcán. 

 

Itthon vannak. A kuyák. A reggeli friss idegeskedés után 

férjem megkérdezte, hogy felébresszük- e a gyerekeket, 

hogy tegyék ki a közösségi oldalra. Első gondolatom, 

hogy előbb tudják meg. Nekem pedig az a feladatom, 

hogy megvédjem őket a rossztól. Ez pedig nem jó 

élmény.  

Második gondolatom, ki tudom én is tenni a keresést. 

Meg is tettem. Néhány perc múlva a szomszédasszonytól 

kaptam egy üzenetet, fotóval. Rajta a két ágrólszakadt 

feküdt a gyepen. Ugrottam. Gyerek ébresztése. Most nem 

volt kímélet. Száguldottunk a hozzánk közel eső utcába. 
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Mikor megláttak, szaladtak felénk. A fehér kicsit 

bicegett. Dorgálás, aztán simi. Igazából fogalmuk sem 

volt semmiről, gondolom. Megköszöntük a segítséget, és 

hazavonszoltuk a szökevényeket, alig bírtak jönni. A 

kismama, aki vigyázott rájuk, míg meg nem érkeztünk 

értük, elmondta még, hogy jól nevelt, aranyos kutyák, 

nem okoztak galibát. Amikor felébredt a család és 

kinéztek az ablakon, akkor pillantották meg a kutyukat. 

Szerencsére a nyulukat éjszakára bezárják.  Létezik egy 

lakóközösség csoport, oda tették fel a fotós híradást. A 

szomszédunk valószínű tagja az oldalnak, így kaptam 

róla értesítést Mindenesetre, biztosan sok áldatlan 

vonzata is van ennek az internetes csodának, de hasznos 

dolgokat is tud előhozni néha. A kerítést 

visszakampítottuk. A következő projekt a kölcsönkapott 

villanypásztor felhelyezése lesz. 
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Rozán Eszter 

Akkor leszek 
 
Nem kettétört álmokból, 

nem félelemből, 

nem reszketés sötét zugából, 

nem fagyott lelkekből, 

 

de szövöm 

édes valóságból, 

hol remény tüze lángol, 

kéklő ég alatt, 

ott, hol a patak megakadt, 

 

a tegnap eltűnik, 

dacol a jelen, 

rábólint múlandóságával, 

és int szenvtelen, 

 

örök várakozás, 

könnyeid taván úszó csónak, 

beint néha, 

ha úgy látja jónak 

a néma akarat, 

 

akkor leszek én 

mint esendő lény 

nem a föld peremén, 

de nem is a közepén, 

 

egy füst alatt 

szunnyadó parazsad 

örök rejtelme. 
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Csapucha Rudolf 

 

A mesterség 
 

 

Számtalan költő már megénekelt 

Velük nem vehetem fel a versenyt 

Azt biztos tudom 

És ezt mondhatom 

 

Egynek se dobogott úgy a szíve 

Mint az enyém a te nevedre 

Nincs nap, hogy ne gondolnék terád 

Nem csak a névnap hozza a csodát 

 

Legyen áldott minden olyan nap 

Mit az élet veled együtt ad 

A játék még a te mesterséged 

Kívánok hozzá sok egészséget 
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Csapucha Rudolf 

 

Akkor majd 
 

 

Ahogy szövi hálóját a pók 

A folyton-folyvást változót 

Úgy mint életem nyers fonala 

Millió kérdőjel halmaza 

 

Mint viharfellegek a válaszok 

Bámuld nézd csak ott és ott 

Tán világvége jön most el 

Fület tépő csilingeléssel 

 

Nem világvége ez csak felelet 

Tépi, zúzza, marja a szívemet 

Ha felhőtlen testvér testvért imád 

Ha kiokádjuk a sok-sok hibát 

 

Akkor igaz a szó, hogy szeretet 

Mely parázson tartja a szíveket 
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Csiszár Antal 

 

A bűn örvényében 
 

Feri jóravaló gyerek volt. A tanulásban ugyan nem 

jeleskedett, de keze alatt égett a munka – minden vágya 

az volt, hogy az autók működésével mélyebben 

megismerkedjen. Így született az ötlet: az általános iskola 

befejezése után szakmunkásképzőben szerzi meg az 

autószerelői képesítést, így állandóan „nagy szerelmével” 

foglalkozhat. Nagybátyja műhelye jelentette számára az 

aranybányát: mindenféle instrumentumok garmadája, 

melyeket a rokon felügyelete mellett kézbe vehetett, s 

alkalomadtán kisebb-nagyobb műveleteket is 

végrehajthatott. A nagybácsi három évtizedes szerelői 

praxist mondhatott maga mögött, igazán jó előiskola a 

szakmunkásképzőhöz. 

 

Szerény körülmények között éltek édesanyjával, aki egy 

fizetésből igyekezett minden elérhetőt megadni fiának. 

Öt hónapos lehetett, mikor az apa úgy gondolta, el kell 

oldani kötelékét arról az állapotról, melyet családnak 

neveznek, s hűvös búcsú után lelépett a színről, egy 

gőgicsélő csecsemőt és egy betegeskedő mamát hagyott 

maga után. A hitvesi ágy egyszemélyessé vált, s az 

asztalra is csupán egy teríték került. 

 

Az anyagiak szűkössége nyomasztólag hatott. A kisfiú 

használt ruhákon, mások által már megunt játékokon 

cseperedett, nem is gondolhatott márkás dolgokra. 

Amikor – néha napján a közeli városban járva – a 
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kirakatokban megpillantotta a sorjázó Coca-Cola és Pepsi 

Cola flakonokat, gyorsan elfordította fejét, hogy maró 

szívfájdalmát enyhítse. Isteni szerencse, hogy 

zsákfaluban élvén igazi pazar édességek, luxus javak, 

melyek a nagyvárosi szupermarketek polcain 

roskadoztak, nem tűntek szemébe. A faluban csupán 

néhány parabola antenna emelkedett ki a házak tetőzetén: 

az orvosé és egy falusi vállalkozóé. Az orvos 

magánrendelését az állami egészségházban végezte, így 

pazar lakása rejtve maradt a helybeliek előtt. Vendégek a 

távoli város klinikájáról érkező szakorvosok: professzor, 

docens és adjunktus jelentették gyökeresen eltérő világát: 

az anyagilag felső decilis képviselői. 

 

Elérkezett a nyolcadikos ballagás, tarisznya, hamuban 

sült pogácsa és út a nagybetűs életbe, melyet Ferkó 

esetében a megyeszékhely szakmunkásképzője jelentett. 

A nagyvárosi közeg információk áradatát zúdította rá, 

pazar fények, a szupermarketekben, butikokban fellelhető 

cuccok pazarsága. 

– Majd saját keresményre szert téve magam is vásárolok 

ilyen csodákat, de édesanyámról sem feledkezem meg, 

szegénynek mindig ócska használt göncei voltak, nem 

igazán érvényesült női bája, tetőtől-talpig új ruhákba 

öltöztetem kárpótlásként eddigi nehéz éveiért, és az 

értem hozott áldozatért. – gondolta Ferkó. 

Teltek múltak a gyakorlati foglalkozások. Még némi 

szerencse is rámosolygott, mert az egyik gyár 

ösztöndíjszerződést kötött vele. Nem túl nagy összeg, de 

a hazulról érkező csekély anyagi támogatással együtt már 

nem volt oly szűkre szabott a materiális mozgástér, de 
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távol állt álma beteljesülésétől. Reggelente kockasajt a 

zsömle mellé. Igen, de semmi fényűzés. 

Egyre türelmetlenebbül viselte el a pénzügyi „kalodát”, 

el-elszontyolodott arra gondolva, meddig kell várnia 

álmai beteljesülésére. 

 

Társai látván ezt, tudakolták búskomorságának okát. 

Különösen egy dörzsölt vagány hírében álló társa 

próbálta felpattantani a hallgatás zárját. 

– Miért adtad fejed búsulásra, Ferkó? 

Ferinek jólesett az érdeklődés. Végre valakinek kiöntheti 

a lelkét, kiürítheti bújának kútját. Így hát töviről-hegyire 

mindenről beszámolt: gyermekéveiről, vágyairól. 

--Sose búsulj, pajtás. Nézd meg, mi van rajtam, s ezzel 

rámutatott márkás farmeringére, nadrágjára, vagyont érő 

cipőjére. Ezt mind a magam erejéből szereztem. De nem 

holmi szakadatlan robot jutalma; bátorság, elszántság, s 

öledbe hullhat a vagyon. 

Feri szemei fennakadtak. 

– Az igazat megvallva némi kockázatot vállaltunk, 

jómagam és társaim, de hát az élet már csak ilyen: 

szemesnek áll a világ, vaknak az alamizsna, aki nem 

reszkíroz, az nem is nyer. 

Feri fokozódó érdeklődéssel követte társa szavait. 

– Igaz, hogy letértünk a törvényesnek mondott út 

ösvényéről, de a törvényes utat egy képmutató világ 

alakította ki, minden lelkiismeret-furdalás nélkül 

levethetjük azt a jármot, melyet az úgynevezett 

konformisták tettek a vállunkra. Nem tudom, olvastad-e 

Villon versét a kalózokról. Abban arról esik szó, hogy a 

tengeren a rablók a király fogságába kerülnek, s mikor 

felelősségre vonják őket, azzal védekeznek, amit mi 
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kicsiben, azt Őfelsége hajóhada nagyban cselekszi. Vagy 

gondold el Bánk bán Tiborcát, aki ezzel a gondolattal 

fordul a nagyúrhoz: 

„...aki száz meg százezret rabol, bírája lészen annak, akit 

a szükség garast rabolni kényszerített.” 

A bankrablásról is megvolt a véleménye: „Mi egy 

bankrablás egy bankalapításhoz képest.” 

Mi tulajdonképpen „némileg” helyreállítjuk a megbillent 

viszonyokat, s nem szégyelljük kimondani, a lopás az 

lopás, a rablás sem jelent mást. Ráadásul a vagyonok 

birtokosai azokat, akik nem dúskálnak a kincsekben 

lenézik, személyesen felelősnek tartják balsorsukért. 

Ferkónak ez egyszeriben nagyon soknak tűnt. Ilyen 

okfejtést még nem hallott. Számtalanszor meghányta 

vetette magában, minden egyes átgondolás kis lépésekkel 

közelebb vitte elfogadása felé. Végtére is mennyit 

nélkülöztek, édesanyja majd megszakadt a munkában, s 

éppen hogy felszínen tudta magukat tartani. Jólétről csak 

a televízió sorozataiban vagy gyermekkori meséiben 

hallott. Hogy fogja ő, egy ágrólszakadt szakmunkás 

megtalálni Szép Ilonkát vagy Vörösmarty Tündéjének 

földi mását. Úgy érezte, megnyílt előtte a felemelkedés 

útja, bár kétségek gyötörték: hiába édesanyja odaadó 

nevelése, jobbik énje sugallata, hogy rossz útra téved. 

Igyekezett ezeket az intéseket elhessegetni magától. 

„Édesanyámnak is jobb lesz, megkapja, amire rászolgált 

volna élete során, de a sors megtagadta tőle.” 

Feri megismerkedett remélt „pártfogója” barátaival. 

Vegyes érzelmek uralkodtak el rajta: egyszerre több, 

úgymond barátra tesz szert, de milyen áron. 
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Eddig kezéhez semmi idegen holmi nem tapadt, a gondos 

anyai nevelés a jót csíráztatta benne, vajon mennyire tud 

ellenállni a kísértésnek. Felidéződött benne mamája 

intelme: „Bár nehéz az egyenes úton maradni, sok a 

kísértés, de a becsület olyan kincs, amit óvni kell.” Ezen 

gondolkodva, viaskodott lelkében a jó és a rossz, nem 

volt nyugodt éjszakája, forgolódott ágyában, álmaiban 

egyaránt feltűnt az édesanya féltő-óvó tekintete, valamint 

a remélt zsákmány, mely hatalmasat lendíthet 

életminőségén. 

 

A napok, hetek egyre teltek, a kollégiumi létbe 

beilleszkedett, de lelkiismerete nem hagyta nyugodni: 

belső küzdelem folyt a bírni vágyás és a becsület között, 

egyre tompítva, de nem kiküszöbölve az utóbbit. 

Egy este „barátja” közölte: 

– Eljött a te időd. Ma este a kollégiumi takarodó után 

kiosonunk, a közelben van egy dohánytrafik, kilestük, 

hogy a tulajdonos csak háromnaponként viszi a bevételt a 

banknak. Holnap telik le az idő, ma még biztos bevételre 

tehetünk szert. Gyere velünk, légy része a sikernek, s 

megkapod első pénzügyi osztályrészed. Látom, hogy 

izgulsz, itt van két kis üveg konyak. Végy nagy 

lélegzetet, majd egy hajtásra gurítsd le a torkodon. 

Garantálom, hatásos lesz, s a félelmed hipp-hopp elillan. 

–  

Feri ismét nehéz döntés előtt állt. Még soha nem kóstolt 

alkoholt. 

– Egyszer azt is el kell kezdeni. – nyugtatgatta társa. 

A fiú behunyta szemét, felnyitotta az üveget, szíve 

hevesen dobogott az alkohollal való ismerkedés nulladik 

órájában, majd nagy lélegzetet véve szájához emelte a 
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pici üveget. Egy hörpintés, a szesz végigfutott 

tápcsatornáján, annak egész hosszában maró hatást érzett. 

Így volt ez a második üveggel is: elkötelezte magát Mr. 

Alkoholnak. 

 

Tíz órakor – a szokványos nevelőtanári létszámellenőrzés 

és a takarodó elrendelése után kicsi időt még kivárva – 

hallgatóztak. Csend ülte meg a diákszállót, kihunytak a 

fények az ügyeletes tanári irodában.  

– Ideje útra kelnünk. 

Az égen őrködő Hold láthatta a lopakodó triumvirátust. 

Óvatosan párkányról-párkányra kapaszkodva ereszkedtek 

le az internátus falán, nem keveset kockáztatva, hiszen 

három emeletnyi mélység tátongott a lábuk alatt. 

Szerencsésen talajt értek, de még egy feladvány várt 

rájuk: át kellett mászni a kőfalon. Ezen is sikerrel jutottak 

túl. Közeledtek a tett színhelyéhez. Társai már derékig 

jártak a bűn mocsarában. Fiúnk számára ez volt a 

debütálás. Már ott is voltak. A fiúk vizslatták a 

környéket. Szimatuk semmi veszélyt nem jelzett. Feszítő 

vasak kerültek elő. Gyakorlottak lehettek ezen a téren, 

mert zaj nélkül tevékenykedtek. Fellelték a pénz 

rejtekhelyét, találtak huszonötezer forintot. Következett 

az osztás. Nyolcezer forint nem nagy pénz, de kiegészíti 

az otthonról folydogáló szűkös apanázst. Ebből 

megvásásárolhatja álmai márkás ingét, amit a minap 

kinézett magának. Feri ambivalens érzésekkel küzdött, 

örült is, meg nem is, elégedett volt a pénzzel, de felettes 

énje birizgálta lelkiismeretét: „Nem helyes úton jársz, 

elfelejtetted édesanyád intelmeit, gondold át a 

továbbiakat!” Az ember a kellemetlen érzésektől 

igyekszik szabadulni, barátunk is próbálta elaltatni azt, 
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ami lelkiismeretéből még megmaradt. Egyszer élünk, 

csak a bolond nem él a lehetőségekkel, egyébként is az 

ember az oka. Mondják, alkalom szüli a tolvajt, miért 

vesztette el a józanságát, úgy kellett neki. Ugyanakkor a 

félsz is eluralkodott benne.” Mi lesz, ha lebukunk, vége 

lesz álmainak, el kell búcsúznia a szakmunkásképzőtől, 

anya szomorú lesz, tán életében nem tudja megbocsátani, 

hogy méltatlanra pazarolta szeretetét, család fekete 

báránya lesz. Íme, ott a börtönviselt fiú: ujjal mutogatnak 

rá, és háta mögött összesúgnak. A fiúk visszatértek a 

koleszba, megismétlődött az, ahogy az épületet 

elhagyták, csak most fordítva. Észrevétlenül surrantak a 

folyosón, aztán a szobájukba érve gyors vetkőzés, fekvés. 

Senki semmit nem észlelt. Feri álmában nyomozók 

jöttek. Bilincs a kézen, majd bírósági tárgyalás, síró 

édesanyja. Mikor az ítész a verdiktet mondta volna ki, 

Feri szeméből kiszökött az álom, hideg veríték öntötte el 

testét, arca falfehér volt. 

Igyekezett ezt rejtegetni társai előtt: hosszú dörzsölés 

után arcpír ült ki az arcára, mely enyhítette a fakóságot. 

Az osztályteremben alig tudta leplezni belső feszültségét. 

Lelkiállapota nem maradt észrevétlen, de elhárította az 

érdeklődőket. Semmi baj, hajtogatta, de maga sem hitte 

el. 

Ólomlábakon ment az idő, úgy tűnt az óramutatók 

vánszorogtak a körlap mentén, de hát egyszer mindennek 

vége szakad. Így telt el az első kritikus tanítási nap. Alig 

értek be a kollégiumba, szobája csendjét az ajtón való 

halk kopogtatás törte meg. Jelentkezett a barát, nem 

köntörfalazott, egyből belevágott közlendőjébe: 

– Ma különösen nagy fogás ígérkezhet. Tudod, ma van a 

fizetések napja. Egy férfi a közeli presszóban dicsekedett 
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azzal, hogy még a havi juttatáson kívül célprémium is üti 

a markát. Ismerjük ezt a férfit, gyakori törzsvendég ott, 

fűnek-fának dicsekszik anyagi helyzetéről. Hát most 

megfosztjuk galambocskánkat a tollaitól. Ő veszi fel a 

dohányt, mi költjük el. Egyszerű, nem? – 

Feri csak hüledezett, hirtelen egy újabb bűntény részese 

lenne, elmélkedni nem volt ideje, mert a társa tovább 

szövegelt. 

– Ebben nagyobb a kockázat, de –  dacára annak, hogy 

nem először térünk a Btk. által tilalmazott útra – még 

nem buktunk le, és biztosítalak, nem is fogunk. Fő az 

önbizalom, a bátorság, és hamarosan anyagilag nem lesz 

okunk panaszra, de amint tudod, a sikerért áldozni kell. 

Kilessük az urat, amint a kocsmából elindul hazafelé, 

időbeosztását úgy ismerjük, akár a tenyerünket. Egy 

elhagyott utca sarkán megszólítjuk, ő önkéntelenül a 

hang irányába fordul, s ekkor... akcióba lendülünk, 

barátunk ökle sziklakemény, nem téveszti el a célt, mint 

tudod kohómunkás, s mit olvashatunk a 

munkásmozgalmi plakátokon? „Munkásököl vasököl, 

oda sújt, ahova köll.” Hát ez oda fog alaposan sózni, 

kliensünk rövid időre öntudatlan állapotba kerül, de 

ahhoz elég hosszúra, hogy gondosan kikutathassuk 

zsebeit, magunkhoz vegyük pénztárcáját, aztán uzsgyi, 

majd biztonságos helyen testvériesen osztozunk a 

zsákmányon. Minden megszerzett garasnak örülni kell. 

Tolvajéknál is áll az a mondás: ki a kicsit nem becsüli, az 

a nagyot nem érdemli. – Feri még fel sem ocsúdott 

döbbenetéből, társa már folytatta. 

– Este nyolckor találkozás (takarodó tízkor van, nagyon 

kell igyekeznünk). Barátunk hét és nyolc óra közt tér be 

az italboltba, cirka fél óra iddogálás, pultossal való 
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eszmecsere után indul haza. Sietni fog, a felesége 

bizonyára ízletes vacsorával várja haza a ház urát, kinek 

áldásos tevékenysége révén a családi kassza 

tekintélyesen gyarapodna. Hát mi elejét vesszük ennek. 

Neked az a feladatod, hogy falazz. No nem gyorstalpaló 

kőművest akarunk belőled faragni e röpke délutánon, 

tudod, falazni annyit jelent, mint őrködni, nem 

mutatkozik-e idegen, netán zsaru a vadászterületen. 

Három füttyszóval jelezd, ha rendkívüli esemény 

fenyeget: egyből lelépünk a színről, és békés sétálókká 

vedlünk át, akik a másnapi matekdoli esélyeit latolgatják.  

 

Leszállt az est. Nyolc óra tájban a társaság találkozott a 

koli előtt, s a tett helyszíne felé vették az irányt. Minden 

az adott terv szerint történt. Férfi az italboltban 

háromnegyed kilenckor fizetett, majd távozás. 

Sűrű köd ülte meg a tájat. A tejfehérségben szinte csak az 

orra hegyéig láthatott az ember, ezért szorosan a 

kiszemelt áldozat nyomában kellett maradni. Puha hódara 

terített fehér palástot a járdára, s gumitalpú cipőjük 

semmi zajt nem keltett. Egy megszólítás, a férfi 

hátrafordult, aztán... egyből ütés halánték tájékra. 

 

Feri csak azt látta, hogy az úr zsákként zuhant a földre. A 

pénztárcát gyorsan megtalálták, kiürítették, a lovetta 

gazdát cserélvén a tettesek távoztak. 

 

Feri ismét „küzdött lelkiismeretével”: örült és aggódott 

egyszersmind. Felettes énje birizgálta bensőjét.„Rossz 

útra tévedtél, hát elfeledted anyád intelmeit? Egyre arra 

az ösvényre léptél ahonnan nincs visszaút, végképp hátat 

fordítasz a becsületes emberek világának. Hogyan 
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kecmeregsz ki az erkölcsi fertőből?” Aggódva futotta át a 

napi újságot, izgatottan nézte a Híradót, követte a rádió 

tudósításait. Egyelőre semmi nyugtalanító információ 

nem hangzott el, némi bátorsággal lett felvértezve, mikor 

látta társai magabiztosságát. 

– Ne félj! Nem bukunk le. Ismeretlenek vagyunk a 

rendőrség előtt, nincs bűnügyi múltunk, 

ujjlenyomatmintánk. Meglátod, soha nem fognak rájönni, 

hogy mi voltunk. Kis idő után, amikor elég pénzünk 

gyűlik össze, végleg felhagyunk ezzel az életmóddal, 

szép lassan mindenki elfeledkezik a történtekről, nem 

firtatják az elkövetők kilétét. Annyi új esemény lesz, 

hogy sem idő, sem pedig kapacitás nem marad a 

régmúltba nyúló szálak felgöngyölítésére. Ráadásul a 

végleges anyagi boldogságunk itt van a napokban. Egy 

ékszerüzlet kifosztása a cél. Meg van a módszer a riasztó 

kikapcsolására, van zajmentes üvegvágó. Egy röpke óra 

alatt végzünk, úgy éjjel egy és két óra között: kifigyeltük 

a rendőrjárőr mozgását, az adott időszakban nem 

mutatkoznak itt, a helyi szórakozó helyeket ellenőrzik, 

megvan az értékesítő hálózat, az egy főre jutó zsákmány 

ötvenmillió is lehet. – 

 

Aztán úgy adódott, hogy változott a cél. Az ékszerüzlet 

előtt még apróbbnak tetsző betörőgyakorlatokat 

végeztek. Kiszemeltek egy lakótelepet, figyelték a 

mozgást, a postaládák ürítésének rendjét, s ennek 

megfelelően törték fel a lakásokat. A summa csak gyűlt, 

a hatóságok tehetetlennek bizonyultak, Számukra 

szaporodtak a megoldatlan bűnesetek. Az ékszerüzlet 

ügye került terítékre. Formálódott a stratégia, kidolgozási 

fázisba jutott a taktika. Közeledett a megvalósítás 
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folyamata. Minderre délelőtt került sor. Hetente 2-3 

napot szenteltünk erre. Ezzel azonban egy komoly 

tanügyi határt hágtam át: szisztematikusan nőttek 

hiányzásaim, tetemes igazolatlan órát halmoztam fel. 

Odahaza mit sem sejtettek. Édesanyám fejében a korábbi 

becsületes, iskolát látogató fiú képe maradt. Közben 

mindennek ellenkezője lett a valóság. Hiányzások, nem 

készülések velejárója a rengeteg rossz osztályzat, 

kulminálva a félévi több tantárgyi bukással. Hogyan 

kendőzzem mindezt el? Hát egy újabb ellenőrző 

könyvvel, melyben mindent módszeresen hamisítottam. 

Anyám bevette szerencsémre, az osztályfőnök még várt 

azzal, hogy levélben értesítse a szülői házat arról, hogy 

milyen kedvezőtlen tendencia alakult ki, s veszélybe 

kerülhet szakmunkáslétem, s elúszhat a szakképzettséget 

bizonyító oklevél. Egyelőre némileg megkönnyebbültem, 

hogy nem fogtak gyanút. Úgy tűnt, hogy előttem a 

jövedelemszerzés új útja, gyorsabban fial a pénz 

lakásfeltörésekből, mint holmi robotból alkalmazotti 

létben, hatékonyan ki tudtam egészíteni a hazulról 

mérsékelten (anyám materiális lehetőségei többet nem 

engedtek) csordogáló támogatást, s még ajándékra is 

futotta. Anyám el volt ragadtatva „takarékos” fiától. Aki 

magától vonja meg a falatokat, hogy neki – úgymond -

örömet szerezzen. 

A lelkiismeret szava már nem érdekelt, minden 

gondolatát messze elhessegette magától. 

Egy nap barátom azzal állt elő, hogy elérkezett a pillanat, 

éjjel ékszerbolti rablás. Már nem éreztem félelmet, a 

lelkiismerettől végkép elbúcsúztam. Erőt vett rajtam a 

mohóság. Pénz, pénz, minél több gazdagság, biztattam 

magam. Leszállt az éj. Sűrű felhők borították el az eget. 
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Kisvártatva megeredt, majd mind szaporábban esett az 

eső. Ilyen cudar időben az átlagember nem indul útnak, 

behúzódik lakásának falai közé, s onnan követi az esőt, 

konstatálva: „Milyen jó, hogy védett helyen vagyok.” 

Tán, ha felfigyeltek négy suhanó árnyra, akik háztömbtől 

háztömbig surrantak, sajnálkozhattak:„Szegény 

ördögök”, ilyen ítélet időben kényszerülnek kimenni az 

utcára. 

A sötét utcában történetesen a feltámadt vihar 

megkárosította a közeli trafóállomást, az utca tehát 

nélkülözte a megvilágítást.  

– Amíg a szolgáltató orvosolja a hibát, egy-két óra. 

Addig mi már elvégezvén a „munkát” árkon-bokron túl 

leszünk. – nyugtatott barátom. 

Biztos, ami biztos torkunkon legurítottunk néhány kis 

üveg „bátorságfokozót”, s úgy éreztük, bármely akadály 

tornyosuljon előttünk, mindent leküzdünk. Eszünkbe 

jutottak az évszázad betörő „gengszterei”, itt az alkalom, 

hogy sikeres akciókkal nyomdokaikba lépjünk, vagyont 

halmozzunk fel. Lelki szemeink előtt a „befutott 

maffiózók” karrierje lebegett. Követendő példa?!!! 

Már a bolt előtt álltunk. Felerősödött a szél, „jótékonyan” 

semlegesítette az üvegvágó zaját. Már bent voltunk. 

Kalákában kézről-kézre adtuk az ékszereket. 

 

Hétvégi hazautazásig „barátunk” a szekrényében és egy 

zsákban rejtegette a kincset, hétvégén aztán otthonában 

egy régóta nem használt kamrába rejtette. A helyiség – 

szebb napokat megérve –  valamikor a téli tüzelőnek 

adott helyet, de a központi fűtés bevezetésével funkcióját 

vesztette. Nem is nyitotta rá az ajtót senki, ideális 

kincstár! 
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Az értékesítéssel gondok adódtak. Ugyanis másnap az 

újságok kezdőlapján hatalmas írás adott hírt a bűntényről, 

három nap múlva került sor a Kék fény adására, ahol a 

közönség láthatta az elrabolt ékszereket. A korábbi 

betörések felderítetlenek maradtak, ugyanis az egyes 

alkalmakkor más és más módszert választottak, hol 

erőszakos felfeszítés, hol álkulcs, de olyan is volt, hogy 

ripityára törték az ajtót. Ujjlenyomat csak az utóbbi 

esetben volt, de nem tudták összekötni, mivel máskor 

gumikesztyűben dolgoztak. A fiúk egyre 

türelmetlenebbek lettek, bár azzal nyugtatták egymást, 

hogy a türelem rózsát terem, és a kincsek pénzbeli értéke 

–  eddigi ismereteik szerint – egyre nő, mígnem egyikük 

fejéből egy épkézlábnak tűnő ötlet pattant ki. Ne hazai 

földön, külföldön értékesítsük. Ehhez ki kell csempészni, 

s valamelyikünknek ki kell lépni az országból. 

Csempészet, határátlépés útlevél nélkül (még nem 

voltunk uniós tagok). Két újabb bűncselekmény. A bűn 

bűnt fial, kezdődik az iskola elhanyagolásával, aztán 

kisebb-nagyobb stiklik. Visszaút nincs. Barátunk vállalta 

társával a szökést. Gondosan álcázták a holmit, szereztek 

autót (használatba vették más autóját), az alvázba 

rejtették a kincset, de jutott a kerékagyba is. 

Jogosítvány nélkül, lopott kocsival, csempész áruval, 

mely rabolt, nem csekély kockázat. Ehhez járul a vezetési 

rutin hiánya, a KRESZ hézagos ismerete. A technika 

ördöge keresztezte határátlépési szándékukat. Félúton a 

kocsi lerobbant. Ott kell hagyniuk. Nekiálltak 

összeszedni a kocsiból a csempészárut. Fel kell feszíteni 

az alvázat, azon kívül szabaddá kell tenni a kerékagyat. 

A nehézségek itt tornyosultak. A váz nem engedett, 

hasztalan volt az erőlködés. 
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Csikorogva fékezett egy autó. Akkor még nem sejtették, 

hogy civil ruhás rendőrök ülnek benne. 

-- Kérem az igazolványokat. Miért álltak le? Hadd lássuk 

a kocsi rakományát. 

Köztük – történetesen –  technikai szakértő is volt. 

Feltűntek az alvázon a beavatkozás nyomai. 

Szakértői feltárás, abban az arányban, ahogy a betörésből 

származó ékszerek előkerültek, úgy váltak ők egyre 

inkább falfehérekké. 

 

Hebegtek, ésszerű, elfogadható magyarázatuk nem lévén 

az ékszereket lefoglalták, az ő meghallgatásuk a helyi 

rendőrőrsön folytatódott. Azonosították a kincset a 

televízió műsorában bemutatottakkal. Nem volt értelme 

tagadni. Mindent töredelmesen bevallottak, előzetes 

letartóztatásba kerültek. A cimborákat is begyűjtötték. 

Rövidesen mindnyájan a hatóságok „vendégszeretetét” 

élvezték. Vádirat, tárgyalás, fellebbezés, annak 

elutasítása, fogházbüntetés lett a következmény. 

 

A cellában bőven volt idő elmélkedésre: jó választás 

volt-e az övék. 
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Dittrich Panka 

 

 

Győri barangolásom 
 

 

Sétálgatok szülővárosom utcáin. 

Megállok-megállok, itt és ott, sokáig. 

Aztán a Baross úton haladok végig, 

Lenin út volt annak, aki még emlékszik. 

  

Liszt Ferenc utcában az a meglátásom, 

a huszonnégyesben lehetne szállásom... 

anyám és apám otthona sötét fényjel, 

hátrahagyott falában az idő fészkel. 

  

Pár lépést még lépek, fent felhő fintorog. 

Zicsi palotából a násznép kirobog. 

Az esküvői népre téved a szemem, 

elfutok előlük, nem lelem a helyem. 

  

Két utcasarokra a Széchenyi téren, 

városom szívének tégla dzsungelében, 

teraszok, napernyők, és ottan a népek, 

falnak, duruzsolnak, étkükön a méhek. 

  

Közepén szökőkút, víz buggyan több résen, 

azon siserahad visítozik éppen. 

Amott a fapadon két koldus kéreget, 

előttük fagyit nyal két kicsike gyermek. 
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Tovább bandukolók a Radó szigetre, 

hol egykor pihentem, most be van füvezve. 

A Rába part kövezve, fut száz méteren, 

annak, ki itt kószál, nem online éteren. 

  

Diszkóhajó áll, bár ring a Rába hátán, 

nem megy az sehova, mily különös ármány. 

Nincsen kapitánya, túl rozsdás a kormány. 

Este szeszfelhőben nyílik majd szivárvány. 

  

Mostan eddig tartott az én győri sétám, 

borongós időmben, feszül már a vénám. 

Múltamból, mélyről így másztam fel egy létrán, 

így leskelődtem magamban és némán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



127 
 

Dittrich Panka 

 

Pundurka 
 

nyár  

 

méhek duruzsolnak 

virágok szirmán 

szerelmet szór 

a szellő 

 

ifjúságom. 

 

Gyorsan reppentél el, 

mégis elkísér 

az a csodás 

szerelem. 

  

 

tópart  

 

Szeretek horgászni, 

parton csücsülve, 

halra várni 

csendesen. 
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Kerecsényi Éva 

 

Jelenés 
  

Fények, árnyak, sejtelmes valóság, 

hangtalan húrokon feszül a csend, 

porból lettünk s porrá leszünk érzés 

szívembe kúszik, lüktet odabent. 

  

Tudom, hogy itt vagy, bújócskát játszol, 

bolondját járatod újfent velem, 

szó nélkül vitted titkunk a sírba, 

örök kétséget: szeret, nem szeret. 

  

Képzelet ácsolja ábránd várát, 

hol trónt követel kerge gondolat, 

magára öltve remény palástját 

képzeli, hogy átírhat sorsokat. 

  

Az idő kezét úgy megragadná, 

visszarángatna boldog perceket, 

s tanulságként világgá kürtölné: 

A jelenben éljetek, emberek! 
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Kerecsényi Éva 

 

TELETANK 
  

Játsszunk el kicsit a gondolattal, 

legyen felcicomázott az álmunk, 

földhözragadt hétköznapok nyakába 

élményszemekből fűzzük láncunk,   

visszafogott külső, belső extrákkal 

legyen védjegye a pillanatnak, 

tekerd a kormányt, míg van út előttünk,  

utazni jó, érzéssel teli tankkal.  
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Ötvös Németh Edit 

  

rossz emlék 
 

szürkék és feketék 

romlott ételek között 

hordozott menedék 

halvány az égbolt 

porlad az idő 

keserű évekből 

kín ami kinő 

elhajtott érvek 

vak falu tanácsok 

könny csordul tőből 

szemetes barátok 

szürkék és feketék 

nyomorult ünnepe 

kívánós éjszakák 

kenetes szelete 

kukac oly ringóan 

lágy héjú ringlóban 

tekereg magában  

augusztus havában 
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Ötvös Németh Edit 

 

lélekhang 
 

nap tüze gyújtja 

fátyol az erdő 

gyúlékony ráma 

zombi temető 

ne menj be fénynek 

kikelet lánya 

támad a lárma 

támad a lárma 

borulj vállamra 

tartalak csendben 

engesztelj engem 

engesztelj engem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



132 
 

Vönöczkiné Gmeindl Margit 

 

Bolond vers 
 

Gyötrelmem gyenge gyermeke! 

Három hetéra harsány hahotája, 

idióta indiánokhoz, irtózatos iramban 

jutott, jókedvet jól játszva. Jutalmul 

kutatni kincseket kavicsok közt,közbe 

lélektelen lányoknak lenge lepedőjén 

megadni mindent, mit mohón maguknak  

nagyon nehezen, nélkülözve nemességet, 

nyögve, nyúzottan, nyűgösen nyernének , 

Orpheus osztja ott olaszok obszidiánját. 
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Vönöczkiné Gmeindl Margit 

 

Egyperces 
 
Idősödöm, barátaim és ismerőseim közül is 
többen  mondhatják ezt. Így nem is furcsa, ha 

néha a feledékenységről olvasok. Sok érdekes és 
megmosolyogtató történet kering köztünk. Velem 

viszont olyan történt, amit nem lehet a korra 
fogni, hisz akkor még aktív dolgozó voltam. 
Bizonyos családi állapotomra vonatkozó dolgok 

miatt, új lakásba költöztem. Nagy volt és 
gyönyörű, de ami ennél is fontosabb és 

számomra lenyűgöző volt, a hatalmas lift.  
Itt nem kellett ám szoronganunk, ha hárman 
voltunk, és telepakolt cekkerekkel próbáltunk 

elférni! Itt történt velem az ominózus eset. Már 
vagy öten álltunk és vártuk, hogy a hetedikről 

leérjen a földszintre. Végre ott volt. Kitárult az 
ajtó, és elkezdtek besorakozni, akik velem együtt 
várták a liftet. Én jólneveltségem okán szépen 

beengedtem mindenkit és akkor! Akkor elővettem 
a buszbérletemet, és felmutattam. Meglepetten 

láttam, és nem értettem, hogy miért húzódtak 
félre mellőlem, és hagytak szabadon akkora 
helyet, míg ők összeszorulva a sarokból néztek 

rám furán! Persze én nem tudtam, ezt mire 
véljem, csak mikor az első emeleten kiszállt egy 

úr, akkor vettem észre, hogy a bérletem még 
mindig a kezemben van.  

Azt hiszem, nem kell ecsetelnem, hogy sok idő 
eltelt, mire rájöttek, nem agyilag vannak nálam 
gondok.  
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Zsubrits Zsolt 

 

Prágai szonettky 
 

Szemünk elé tárult gazdag múltja, 

hosszú középkor, gótika, barokk, 

kézzel fogható nemes világa, 

büszkék a tornyok, várak s templomok. 

Összekötött olykor közös érdek, 

békére vágyott a Monarchia, 

szellemi, művészi kincs temérdek, 

s fordult Vencel király döglött lova. 

Nyitottság nélkül nincs befogadás, 

másságot ismerni kötelesség, 

barátságot rejt egy találkozás. 

Korsó, pohár mindig koccintana, 

hadd csendüljön a finom nevetés! 

Szívekben él a csehek mosolya. 
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Zsubrits Zsolt 

 

Kedves kis emlék 
 

Kedves kis emlék odaült mellém, 

halkan hajolt, története átkarolt, 

fülembe súgta, szívembe szúrta: 

a szerelem számít, elmúlás ámít, 

órám mutatója a perceket hajtja, 

az emlék súlya, mint egy metafóra, 

gondolataim kikapcsolta, 

én kaptam többet, még többet, 

hisz én voltam a könnyebb, 

s ott a parkban eggyé is váltunk, 

őszi levélként hullt az összes pillanatunk. 

Az öröklét csendje köszönti emlékem. 
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ÉLETRAJZOK: 
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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. 
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CSAPUCHA RUDOLF (1958) – Kunsziget 

 

1958-ban születtem Tatabányán bányász család 

tagjaként. 1980-ban nősültem, és 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. 

Az Író Alkotók Klubja vezetőjeként azt a célt tűztem ki, 

hogy a környezetemben lévő írókat ne csak a virtuális 

közegben ismerjék meg, hanem szűkebb környezetükben 

is bemutatkozzanak, gazdagítva ezáltal Győr irodalmi 

életét is. 
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JAKAB IBOLYA SHANTI (1955) – Győr 

 

Dudaron születtem, 2 gyermek édesanyja vagyok 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. Asztrológusként 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. Az 

írás számomra hobbi, szenvedély és egyfajta lélekterápia 

is. Verseim több internetes irodalmi portálon is 

megjelennek. Az Art’húr Irodalmi Kávéház egyik 

szerkesztője vagyok, és az Art’húr, valamint a Cserhát 

irodalmi díjak boldog tulajdonosa. 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. Budapesten 

Könnyűipari mérnökként szereztem diplomát. 20 éven át 

Győr szövőiparát erősítettem. Két csodálatos gyermek 

édesapja vagyok. 

2018. júniusában találkoztam a győri íróklub jeles 

tagjaival. Az ő bíztatásukra kezdtem verseket írni. 

Hiszem, hogy az alkotásnak ez a formája sok embernek 

segítség. Élmények, emlékek, érzések, szavak, melyeket 

kapok; átitatódik bennem, és visszaadom. Adni jó! 

Verseim elsősorban a győri Írók Alkotók Klubja havi 

újságában jelennek meg, valamint a Poet.hu internetes 

oldalon. Megtisztelő volt a „Szavak a mélyből” 

antológiában is megjelenni (2018) valamint a költészet 

napja alkalmából megrendezett Versek & Képek 2019 

Kiállításon (2019 április 10.)  
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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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ROZÁN ESZTER (1969) – Szombathely 

 

Újságíró, médiumalapító. Hétkötetes író, 11 éve a 

vaskarika.hu újságírója. Főként kulturális és PR-cikkek 

köthetők nevéhez. Rendszeresen publikál a Napút 

kulturális folyóiratban, írásai különböző antológiákban 

jelennek meg. A Hang-Szín-Pad Stúdió Kulturális 

Egyesület alapítója rádiós főszerkesztő, (Szóköz Rádió) 

és műsorvezető (Berzsenyi és Credo Rádió)  
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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 tollszünet 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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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 

kéredzkednek ki belőlem. Eddig két kötetem jelent meg. 

FinomSZER (2014 - Prózák, versek), Álomszárnyon 

(2017 – Versek) 
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