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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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Dittrich Panka 
 

Vagyok 

 
Földönfutó nem leszek már 
Dolgoztam tűrtem eleget 
Nem cseng nékem pezsgőspohár 
  
Kaptam hideget meleget 
magamtól rímet körmölök 
a sorsom hátba vereget 
  
Egy életem egy börtönöm 
Szenvedélyem e világban 
Hogy megleljem az örömöm. 
 
Nem sírok és nem nevetek 
ha megvetnek hős ördögök 
Hadd üssenek sem szenvedek 
  
Két markomban sem röhögök 
Amiről én nem tehetek 
Ne kínozzanak szív-rögök 
  
Holdfény ragyogta esteken 
Csendes csalóka álmot szül 
A múlttól zajos végtelen 
…. 
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A testem, ha végleg kihűl 
néhány rímes sort itt hagyok 
Ami a lelkemből kisül 
  
olvassák az őrangyalok  
és végül végleg elmerül 
mint vízen a kődarabok 
  
Amíg a kaszás kikerül 
míg nem égetnek venyigék 
szívembe vers ring szenderül 
 
….. 
 
Szenvedélyem e világban 
Csendes csalóka álmot szül 
míg nem égetnek venyigék 
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Kerecsényi Éva 
 

Álmomban 

  
álmodtam 
álmomban nálad jártam 
fodros fehér ruhában lebegtem 
ajkad puhán érintette vállam 
felhőfüggöny libbent 
átderengett a nap 
érzés csupasz ágán 
ringott a pillanat  
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Müller L. Péter 
 

Érzelmek csatája 

 
Fárasztó, hosszú napom volt. Szerettem volna gyorsan 
sokat aludni. Így hát, hamar ágyba tettem magam. 
Elrendeztem a párnákat,- ez kell a gyors alváshoz. Egy 
széles és lapos, valamint egy kispárna a fejem mellé, 
hogy mikor elfordulok, ne lógjon a fejem. Meg aztán arra 
is jó, ha elfordulok, alácsúsztatom a kezem, kissé 
megemeli, és puhaságával körülfonja arcomat. Az édes 
álomhoz kell. Mintha a vágyott kedvesem ölelném, s 
arcunk összeér. Jó pár esztendő magányában a 
kispárnának így, igenis nagy jelentősége van. Nem 
mintha sok érzelmet táplálnék egy kispárna iránt; inkább 
a képzelettársítás az, mely valósággá szövi az álmot, a 
vágyat, hogy van melletted valaki. 
Valaki, aki már nem egyszerűen a kedvellek barátságos 
érzésével kering gondolataimban vagy tölti meg a 
napom kedvességével. Várom a találkozást, a 
beszélgetéseket, vagy csak hogy láthassam. Jó ez az 
érzés. Békességet és nyugalmat hoz elmém kavargó 
gondolatai közé, még akkor is, ha szívem felfokozott 
tempót diktál. Már pedig fokozza. Egyre több gondolat 
csapong róla fejemben, s elmém csak úgy ontja a 
képeket a vágyott kedvesről. Rakosgatom a képkockákat 
a nap pillanatfelvételeiből. 
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Amikor összetalálkozott a tekintet, s belenézhettem 
szemébe. Oly barátságos, meleg csillogás, melyen át 
beleláttam lelkébe, s magammal hoztam egy darabot 
tőle, belőle. Hagyom, hogy bájosan kacér pillantása 
elcsábítsa lelkem, s börtönébe zárja. Míly kegyes rabság 
ez. Újabb kép. Szélesen fehérlő mosoly és örömteli, 
vidám nevetése, csengőhangja lelkemnek. Egy 
tökéletesre komponált festmény, melyet telt ajkai 
foglalnak keretbe. A vágy, mely eddig csak parázsként 
izzott, most fellobbantotta lángjait. Érinteni akartam az 
érzelmek eme mesteri domborművét. Az elmém nem 
mérlegelt, hisz oly erős érzelmi hullám késztette 
cselekvésre. Továbbította a testemnek, irányította a 
kezem, az arcom, a szám, s közelebb húzta a kispárnát. 
Nevetés és kuncogás szakította félbe, hogy valóra váljon. 
De honnan jön ez a lekicsinylő, cinikus és egyben gúnyos 
nevetés? A már kiválogatott emlékképek felett, egy alig 
kivehető sötét forma tűnik fel. Játszik a képekkel. Felvesz 
egyet, aztán még egyet, megnézi, és mint aki rosszat 
húzott, eldobja. Aztán elkezdi kevergetni a lapokat, majd 
megunja. Felmarkolja az egészet és feldobja. Közben 
nevet. Szanaszét repülnek a kirakó darabjai. Gúnyos 
nevetése egyre hangosabb. Mindenki figyelme e sötét 
alak elé fordul. A szív, mely eddig hevesen dobogott, 
most lelassít. A vágy tüze is parázzsá csendesül. 
 Ki vagy?- kérdezi az elme, ki általában pártatlan 
végrehajtó. A félelmetek!- jön a válasz. Döbbent csend. 
A vágy és a szív szinte egyszerre kérdezik: mit keresel itt? 
Miért kell mindent lerombolnod?- sistergett a vágy 
dühös izzásban. De hisz ez csak színjáték!- vetette 
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válaszul a félelem. Éveken át ugyanaz a szereposztás. 
Nézzétek csak, kik vannak velem? Az önbecsülés és a hit! 
Olyan kicsik, hogy észre sem veszitek. Ők ugyan miért 
választottak engem? ....A szív- mely alapvetően a 
szeretet jelképe, összeszorított fogakkal elszámol ötig, és 
a megbocsájtás jóakarásával válaszol.  
Mondd félelem, miért csinálod ezt? Megkötöd lábamat, 
hogy lépjen! Elfojtod szavam, hogy ne tudja kimondani 
érzéseim! Csak a szemem nem kötöd be, hogy lássam, 
mit veszítek?  
Egész életemben pátyolgattalak, felneveltelek. Most ez a 
hála? Most, hogy újra érzek, újabb gátakat emelsz elém? 
Már többször legyőztelek. Most is megteszem.  
A félelem szótlanul bámult maga elé, mintha szégyellné 
magát. De cinikus mosolya mögül pökhendi választ 
dobott. Csalóka álmok!... Oly kegyetlen egyszerűséggel 
mondta- mely talán felszínesnek tűnhet, ám volt benne 
egy kérlelhetetlen "csak azért is". Talán nem most, de 
holnapra- mint elvetett mag, gyökeret ereszt, és 
megfojtja szavadat, vagy megbénítja lépésed. 
E lélegzetvételnyi csendben- mely mintha társa lenne e 
kimondott szavaknak, az elme reagált elsőként. Egy fél 
emberöltőnyi érzés és érzelem levéltári anyagát 
összegezve - megdönthetetlen tényekre támaszkodva 
igazolásképp, tette fel kérdéseit a félelemnek. Bár 
mindig az erősebb érzelem impulzusainak parancsát 
követve tette dolgát, most mégis úgy érezte, hogy a szív 
pártfogásra szorul. Ebben a patt helyzetben felvette bírói 
parókáját, s mint ítélethozó, tette fel békéltető 
kérdéseit. 
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  Te mit veszíthetsz, ha hagynád kimondani, ha ha 
hagynád megtenni?- szegezte kérdéseit a félelemnek. Mi 
van, ha nem a válasz? Így még örülni sem tudsz. Nem 
kapsz igazolást jóslatodra!  Mondd, mit nyersz vele, ha 
megszakad a szív? Tudod,.. akkor nem lesz álom, nem 
lesz vágy. Akkor nem irányítom az éjszakát, de a nappalt 
sem, s nem táplálom a gondolataim. Akkor eléd áll a 
sorban a bánat, a keserűség, és számkivetett leszel az 
érzések között. Mennyire groteszk lesz látni, hogy a 
félelemnek félelmei vannak.  
Nem vártam meg az ítéletet. Filmszakadás. 
Alszom végre. A végtelen nyugalomnak testem megadja 
magát. Már nem pillantok az órára sem, lesve az időt, 
hogy még egy mentséget hozzak a szívem javára. Nem 
hallatszik már a zajos élcelődés, hangos nevetés kritikus 
énem bíráló érzéseitől. Az agyam kikapcsol mindent, 
csak a szív halk dobbanásai adnak ütemet az éjszaka 
csendjének. A mennyezetre ragasztott foszforeszkáló 
csillagok is elejtik fényüket. Halk neszük észrevétlenül 
merül el a parketta repedései között. 
Egyre mélyebb sóhajok fújják ki elme és test felgyűlt 
terheit. Időtlen utazás kezdete egy eszméletlen, 
tudatalatti világba. Alszom végre. 
A hold tompa fénye hoz nyugalmat alvó lelkemnek. A 
függönyrésen bekandikálva körbejárja a szobát, ahogy 
égi útján átlép a holnapba. Új reményt táplálva a mának, 
hogy csodává éledjen a nap első sugarai által. Az óra 
számlapján a kismutató ráérősen cammog. Mint bölcs 
tanítómester, ki visszafogná a nagymutató sietségét s 
megnyújtva ezzel a rohanó perceket. Tudja, hogy a 
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perceket kitöltő másodpercekben megannyi értékes 
pillanat van; melyeket ma kell megélni, s eltenni 
emléknek a tegnapoknak. 4:09:59, és még egy 
másodperc zárja le álmomat. A dallamos ébresztőt zajos 
vijjogásként érzi még tompa elmém. Még csukva a 
szemem, s tapogatózva keresem a hang forrását. Jó, jó - 
csak még öt percet. Ez az öt perc a világmindenség, és 
arra elég, hogy keresgélem az édes álom utolsó 
képkockáit. Elmém kezd magához térni. Telepíti a napi 
frissítéseket, és prioritások szerint felvillantja a 
legfontosabb teendőket és érzéseket. 
Érzem a szívverésem. Érzés és szív együtt, olyan 
impulzus elmémnek, mely a pillanat töredéke alatt 
lapozza fel vágyaim fotóalbumát. Ezernyi kép villan fel. 
Egy mosoly, egy tekintet, a találkozás. Édes az ébredés! 
Ölelem a párnát, takarón lábam átvetve. 
Az éjszaka, a szív győzött! 
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Ötvös Németh Edit 

nyanya 

 
nyanya elvesztett egy Gyuszikát 
angyallá változott a dunyha alatt 
anyám talált rá kislánykorában 
mikor anyám kórházban lakott 
a nyanya felügyelt 
a húgomra és rám 
anyánk hivatalos mostohája 
a nagypapa szeretett minket 
halk szavú öreg de soha 
nem láttuk árnyékalakját 
gondolom elbújdosott 
napközben mert szégyellte 
azt akit muszájból elvett 
aztán észrevétlen meghalt 
tüdőgyulladásom volt 
nyanya kihívta az orvost 
aki a kastélyban lakott 
féltem tőlük 
ugráltam az ágyakon 
futottam szobahosszat 
de elkaptak 
az orvos letolta a torkomon 
a spatulát 
fertőtlenítős faízétől fuldokolni kezdtem 
kaptam egy injekciót  
ők elégedetten hátradőltek 
én sírtam 
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Ötvös Németh Edit 
 

Elmúlt 

 
 
szerettem a játszóterek 
furcsa zsibbadt világát 
ráérős végeláthatatlan napok 
széttaposott homokvárait 
ott kezdtek őszülni perceim 
a labdák pöttyeivel  
észrevétlen elgurultak  
ezzel arányosan megerősödött 
bennem a lényeg 
ezek nem voltak 
elvesztegetett évek 
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Rozán Eszter: 
 

De ki az a Richard? 

 
Ma november hatodika, csütörtök van, 16 óra 15 perc. 
Itt ülök ebben az elhagyatott szobában, ahová bezártak, 
és rágcsálom a ceruzám végét. Azt mondták, addig nem 
engednek szabadon, amíg pontosan le nem írom, mi 
történt. Mintha el lehetne mondani szavakkal az utóbbi 
egy hét eseményeit! Olyan gyorsan pörgött egymás után 
minden, hogy igazából fel sem fogtam. Azt mondják, 
megöltem Richardot, de én ezt tagadom. Hozzá sem 
értem. Soha életemben nem bántottam egyetlen 
élőlényt sem, még a pókokat is kiengedem az ablakon, 
pedig ők aztán igazán csúnyán néznek ki. Amúgy meg, ha 
arra kíváncsiak, hogy mi miért történt, akkor Ádámnál és 
Évánál kell kezdenem, vagy talán még előbbről.  
Meg lehet érteni a jelent a múlt ismerete nélkül? Talán 
igen, ám ha nincsenek előzetes információink, akkor 
előtérbe kerülnek a spekulációk. Nem akarom hosszasan 
taglalni a gyerekkoromat, különben is, klisének számít, 
ha elmesélem, hogy engem már az anyám se szeretett, a 
nevelőapám időnként elvert a nadrágszíjával, a 
nagyanyám meg egyszerűen kitagadott, mert nem úgy 
viselkedtem, ahogy kellett volna. Egy szülőnek minden 
bizonnyal könnyebb egy olyan gyereket elviselnie, aki 
csendes, szófogadó, szorgalmas, jó jegyeket visz haza az 
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iskolából, és azonnal ugrik, ha megbízzák, hogy vigye le a 
szemetet.  
Hát igen, a szemetesvödör kiürítése az én reszortjaim 
közé tartozott, arról már nem igazán tehetek, hogy nem 
mindig a kukában landolt. Az úgy kezdődött, hogy 
először véletlenül melléöntöttem, aztán másodszor már 
szándékosan került a földszinten lakó Szabóék autójára 
az uborkahéj meg a használt betét, mert Szabó néni meg 
akarta tiltani, hogy az udvarban focizzunk, pedig nem is 
voltunk olyan hangosak, az meg csak természetes, hogy 
a gyerekek játéka némi zajjal jár. Ahol emberek élnek, 
ott nem lehet síri csend, valakinél mindig szól a zene, 
esténként bekapcsolják a tévét, a házaspárok 
veszekednek, a kutyák ugatnak, a csecsemők 
bömbölnek, ugye, nem szükséges folytatnom. A 
nagyobbak meg fociznak az udvaron. Néha nekirúgtuk a 
lasztit a falnak, de nemcsak a Szabóék oldalán puffant 
egy-egy eltévedt gól, nem tüntettük ki őket különleges 
figyelmünkkel, mindenki kapott belőle, aki a földszinten 
lakott. A többiek elviselték valamennyire, kivéve Szabó 
Árpádné született Beliczki Rozáliát. Sosem felejtem el ezt 
a nevet.  
Rozália magából kikelve ordított ki az ablakon. 
– Mégis mit képzeltek, neveletlen kölykök! Te meg Júlia 
külön szégyelld magad! Lány létedre leállsz ezekkel a 
semmirekellőkkel. Majd megmondom az anyádnak, hogy 
jobban nézzen a körmödre! 
Hát csoda, ha ezek után nem a kukában, hanem Szabóék 
nyiszlett autója motorházának tetején kötött ki a 
szemetesvödrünk tartalma? 
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Nyílik a cellám ajtaja, nem, azért ne legyünk 
igazságtalanok, bár be vagyok zárva, de nem börtön, 
ahol tartózkodom. Van benne egy élénkpiros műbőr 
kanapé két fotellel, egy íróasztal számítógéppel (nem 
azon írok, megsárgult papírt és erősen megfogyatkozott 
ceruzát nyomtak a kezembe, nem is tudom, mikor 
láttam ilyet utoljára), egy iratszekrény, és egy óriási 
tükör, ami szerintem torzít, mert nem lehet ennyire 
sovány az arcom.  
Nyílik tehát az ajtó, és belép rajta egy marcona, borostás 
arcú fickó, ragyogó fehér zakót és világoskék 
farmernadrágot visel. Egyáltalán nem olyan, mint egy 
smasszer.  
Elveszi a papírt, hosszasan tanulmányozza. A dühe 
váratlanul ér, észre sem veszem, ahogy lecsapja elém az 
írásomat. 
– Mi ez? – kérdezi vészjósló hangon. 
Nem értem a kérdést, ők parancsolták meg, hogy írjak, 
én csak engedelmeskedem.  
A pasi nem várja meg, hogy válaszoljak, eltorzult hangon 
folytatja. 
– Kit érdekel az elcseszett gyerekkorod? Azt hiszed, az 
enyém jobb volt? Az apám minden este részegen jött 
haza, alig győztünk előle menekülni, az anyám a testéből 
élt, a testvéreimet elvitte a gyámügy, és most akkor nézz 
meg engem! 
Azt hiszem, költői felszólításnak szánja, de ő erőszakkal 
felemeli a fejemet. 
– Nézz csak rám! Bűnöző lett belőlem? 
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Mivel nem ismerem, fogalmam sincs, mit követett el, és 
mit nem, de jobbnak látom, ha ráhagyom. 
– Nem lett! 
– Na, látod! Pedig hányszor lett volna rá alkalom, hogy 
megbotoljak. Soha életemben nem loptam el semmit, 
pláne nem gyilkoltam. Én tisztelem, és betartom a 
törvényeket, nem úgy, mint egyesek.  
Felkapja a papírt, előbb arcul legyint vele, majd apró 
darabokra szaggatja. 
– Visszajövök egy óra múlva. Ha addig sem lesz semmi, 
megnézheted magad! Richardról akarok hallani, 
megértetted? 
Összerezzenek, ahogy becsapódik az ajtó.  
Egy jól megtermett pók mászik a falon, legalább nem 
vagyok egyedül.  
Mit írjak Richardról? Ha a gyerekkorom nem érdekes, 
akkor beszéljek arról, hogyan telnek a napjaim 
felnőttként? Nem hiszem, hogy olyan különleges lenne 
az életem. Reggel felkelek, megiszom a kávémat, 
leviszem a kutyát, persze csak rövid időre, nehogy 
elkéssek a munkahelyemről, aztán dolgozni megyek. 
Délután bevásárolok a legközelebbi szupermarketben, 
este vacsorakészítés, tanulás a gyerekekkel, megint 
kutyaséta, és már véget is ért a nap. Legalábbis így volt 
régebben.  
A lavina csak egy héttel ezelőtt indult el útjára, amikor 
komoly gondot okozott az ébredés, alig bírtam 
kikecmeregni az ágyból, Bobby pedig nem volt hajlandó 
hazajönni a sétából, emiatt aztán jól elkéstem. Rettegve 
léptem át a munkahelyem küszöbét, főnököm rendkívül 
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kényes a pontosságra, de szidás helyett széles mosollyal 
fogadott. 
– Üdvözöllek körünkben! Mától új beosztást kapsz, te 
leszel az idegenforgalmi részleg vezetője. 
Egy szót sem értettem az egészből, egy könyvesboltban 
dolgozom eladóként, hogy kerül ide az idegenforgalmi 
részleg, pláne úgy, hogy nem is beszélek nyelveket.  
Ahogy jobban megnéztem, a rikító vörösre festett hajú 
nő nem is az én főnököm volt, csak nagyon hasonlított 
rá. Bemutattak rögtön egy orosz ügyfélnek, csak 
makogni tudtam. Utána egy francia következett, és ez 
már így megy egy hete. Az idegenek csak bólogatnak, 
láthatóan elégedettek, pedig nem tudok kommunikálni 
velük. 
 
Újra nyílik az ajtó, fogva tartóm áll előttem.  
Magából kikelve ordít: 
– Mi ez? Még mindig nincs semmi Richardról! Nem 
megmondtam, hogy róla akarok hallani?  
Hirtelen belém hasít az iszonyatos felismerés, hogy 
FOGALMAM SINCS, ki az a Richard. Ezt közlöm is az 
őrzőmmel, aki kérdőn rám néz. 
– Ez biztos? 
– Igen, biztos.  
Nem szól egy szót sem, fejével a kijárat felé mutat.  
Már ugrom is, és rohanok a szabadság felé, az sem zavar, 
hogy sivatagon át vezet az út.  
 
Kár, hogy sosem fogom megtudni a végét, mert közben 
felébredek.  
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Vönöczkiné Gmeindl Margit 
 

Hülyét csináltam magamból.  

 
 
Maga sem tudta, mióta ült az asztalnál és nézte a 
hirdetést. Arra eszmélt fel, hogy hiába nyúlt a cigarettája 
után, a doboz üres volt. A hamutartó viszont tele volt 
félig szívott vagy meggyújtott, és szívás nélkül végigégett 
cigarettavégekkel. Még egy percig maga elé meredt, 
azután becsukta az újságot. Hülyeség - gondolta 
magában. Tovább már nem is foglalkozott sem az 
újsággal, sem a felírt telefonszámmal. 
Nekiállt, hogy valamit süssön magának, mert 
délutánonként szeretett nassolni. Odavolt a 
süteményekért és az édességért. Bár igazából a csokit 
nem nagyon szerette. Viszont sütkérezni annál inkább. 
Ahogy a vacsorához pakolta le az asztalt, az újság ismét a 
kezébe akadt. Fura érzés kerítette hatalmába. Szinte 
vonzotta, delejezte az a hirdetés, széthajtogatta a lapot, 
és nézte a betűket és a számokat. Igazából annyira 
bámult, hogy minden összefutott a szeme előtt. Elég a 
felesleges meditálásból, fogta a telefonját és tárcsázta a 
számot. 
Hosszan kicsengett. Már épp ki akarta nyomni, mikor 
beleszólt egy férfi. Majdnem meglepődött, pedig tudta, 
hogy férfival fog beszélgetni. 
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Udvariasan köszönt, és bemutatkozott. A vonal túlsó 
végén hasonló volt a reakció, azzal a különbséggel, hogy 
megkérdezték tőle, hogy mit parancsol. Én parancsolni, 
gondolta magában, miközben a torkában dobogott a 
szíve. Egyre idegesebb lett. Végre meg tudott szólalni. 
Megkérdezte a férfit, hogy a hirdetése még aktuális-e. 
Szinte hallani lehetett a kő koppanását, ami leesett a 
szívéről. 
 
- Természetesen, hölgyem - hallotta a férfi hangját. 
Most ő kérdezett. 
- Tessék mondani, tudhatok valamit önről? 
 
Megkönnyebbült, mert végre úgy érezte, megindult a 
beszélgetés. Betonelemekkel foglalkozom és szállítással. 
Juli figyelt és kérdezett, hogy mióta van ez így. 
A válasz megdöbbentette, mert azt hallotta, hogy már 
gyerekkora óta erre készült. Magában azon kezdett 
pörögni az agya, hogyan lehet az, hogy gyerekkora óta 
özvegyember akart lenni. Így azután egy nagyon fura 
párbeszéd alakult ki.  
 
- Maga gyermekkora óta? 
- Igen, mi ebben a furcsa? A feleségemnek semmi 
kifogása nem volt ellene. Soha! Pedig egész fiatalok 
voltunk, mikor megismertem. 
 
Uramisten, gondolta magában Juli. Ez nem normális. 
Özvegy, ismerkedni akar, feleséget keres, és a volt 
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feleségéről beszél. Ezzel nem sokra fog menni, hiszen 
akkor mindenben ahhoz fog hasonlítani.  
Már azon gondolkodott, hogy rövidre zárja a 
beszélgetést, mikor a férfi újra megszólalt. Megkérdezte, 
hogy akarja - e a szolgáltatást igénybe venni, vagy sem, 
mert az idő pénz, neki meg ideje nincs, hisz közben 
lehet, hogy komoly kuncsaftot veszít. Julinak most 
kerekedett csak ki a szeme. Miről beszél ez a pasi, milyen 
kuncsaft? 
Dühös hangon szólt a kagylóba, és kérdezte meg, hogy 
mit képzel róla, hiszen még nem is ismeri, és ilyen 
beszéd után már nem is szeretne vele megismerkedni! 
Most viszont a férfin volt a sor a meglepetésben. Nem 
tudta, mire vélje a nő kirohanását. Erélyes hangon szólt 
vissza, és közölte, hogy ha nem akar betonelemet sem 
venni, sem fuvaroztatni, akkor miért zaklatja, és miért 
telefonbetyárkodik! Na, itt és most álljunk meg egy 
polgári szóra, kiabált most már a nő is. 
 
- Maga hirdette, hogy hölgyet keres házasság céljából, és 
még maga pimaszkodik? 
- Micsoda! - hördült fel a férfi! Boldog házasságban élek 
a feleségemmel már közel húsz éve! 
Csak nem gondolja komolyan, amit itt összehord! 
- Miért, nem az öné ez a telefonszám? 
 
A férfi megdöbbenve hallotta a saját telefonszámát. 
Semmit nem értett. 
 
- Nem lehet, hogy mégiscsak elnézte? 
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Juli idegesen kapta fel az újságot és kezdte bediktálni a 
számot, odáig jutott, hogy 0670, mikor a férfi üvöltését 
hallotta! 
 
- Asszonyom! Nézze már meg mit hívott és mit diktált! 
 
Megdöbbent a hangtól, és a kijelzőre, azután az újságra, 
majd ismét a kijelzőre nézett! Idegességében remegni 
kezdett, mert a szám, amit hívott úgy kezdődött, hogy 
0620… Csuklani kezdett az idegességtől, amíg 
bocsánatot kért a férfitől, és gyorsan letette a telefont. 
Lehuppant a kanapéra, és órákig azon gondolkodott, 
hogy mit is képzelhetnek róla, mert biztos volt abban, 
hogy a férfi elmondta a feleségének, vagy legalábbis a 
barátainak, hogy egy zavarodott nő, aki pasit keres 
magának, őt hívta fel, és persze azóta is rajta derülnek. 
Mit derülnek! Egyenesen röhögnek! Hiába minden, ez a 
pasikeresés és az, hogy talál is magának, nem volt más, 
mint csalóka álom!  
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Csapucha Rudolf 
 

Téli táj 

 
Hirtelen télbe fordult a táj 
Már minden eltelt másodperc fáj 
Kerregő, károgó madarak 
Gyöngy szemmel lesik az utadat 
 
Idő mely telik, téged igazol 
Kürtszó harsan messzi távolból 
Alá görbül az utolsó levél 
Melyet lágy szél földig kísér 
 
Érces paták csapják a szűz havat 
Friss párát lehelve száguldanak 
Nincs megállás: tovább, tovább, tovább 
Könnyes szemmel lesed a nyomát 
 
Ma sem jött posta, üzenet, levél 
Talán míg élek végleg elkísér 
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Csapucha Rudolf 
 

Lány a parton 

 
 
Igen, igen. Én vagyok a képen. 
Jártam itt nagyon-nagyon régen. 
Szívből köszönöm ezt az emléket. 
Mi ihletett meg vajon téged? 
 
A hosszú beszélgetésünk talán? 
Akkor egyszer, régen, hajdanán 
Őszintén elmondtam a bánatom, 
Azóta is itt belül nyom és nyom. 
 
Egy könyv maradt utána semmi más, 
És azóta is a gyötrő vágyakozás, 
A múlt és csodás emlékei, 
Én, ki mindezt most is megéli. 
 
Távolabb és távolabb vitte a tenger 
Te fényt kergető durva november 
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Csiszár Antal 
 

Gondolatok a proszektúrán 

" Porból lettünk porrá leszünk" 

 
  
A kórboncnok korán ébredt, az, hogy mély álomból tért 
volna magához erős túlzásnak tűnt, egész éjjel egy srófra 
járt az agya, mennyi hulla vár boncolásra. Egykori 
emberek zárták földi pályájukat, s beléptek egy másik 
dimenzióba, amely a materialisták szerint 
visszafordíthatatlan, de a vallásosak a mennybe avagy a 
pokolba vezető út kezdetének tartják: a tetem mintegy 
előszobában várja, hogy a földöntúli hatalom döntsön 
sorsáról: üdvözülés avagy kárhozat. Temetéseken 
visszatérő papi mondat: a halál lezár egy ajtót, s 
egyszersmind kinyit egy másikat. 
 A keleti emberek a reinkarnációban egy olyan 
mechanizmust látnak, mely a fokozatos tökéletesedés 
jegyében újrateremtett létet jelent egészen a végső 
tökéletesedésig. 
A mézesmadzag mellett a transzcendentális korbács is 
jelen van: Indiában a bűnös ember alacsonyabb 
státuszban születik újjá. 
  
Patológusunk nem túl gyakran engedett meg magának 
ehhez hasonló eszmefuttatásokat lét és nemlét 
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kapcsolatáról.  Úgy látszik, ma ez egy különös nap: olyan 
tömegű elmúlás vár a boncteremben, hogy önként az 
embert emlékezteti ezekre a dolgokra. A latin 
bölcselkedőktől maradt fenn a memento mori 
közmondása. A magyar ember a halálban egyértelműen 
a negatívumot, a veszteségélményt látja, szemben a 
vigaszt nyújtó egyházi tanításokkal. Igaz, a proszektúra 
ajtaján virító felirat némi optimizmust sugall:" Itt a halál 
örül, de az életet szolgálja” 
 Ezen töprengések közepette szinte észre sem vette, 
hogy munkahelyére érkezett. Beöltözés, szike a kézben, 
s máris ott az első megboldogult alany. Ötvenhét éves 
férfiú feküdt az asztalon, üveges tekintete  egy olyan 
világra nyílt, melyet élő még nem tapasztalt. 
Emberünk, amint egyre jobban feltárta a néhai testének 
tájait, egyből az állatorvosi ló (bocsánat a 
kegyeletsértésért jutott eszébe), amelynek kapcsán a 
jövendő medikusokat beavatják a létező betegségek 
testi ismérveibe. 
Kezdjük mindjárt a koponyával. A csonton gyógyult 
fraktúra bazis calvariae nyomai,  az agyban bevérzések. 
De a hasüreg is betegségek kórtörténeti térképének 
bizonyult, a colon ascendesből egy részt eltávolítottak 
karcinóma miatt, a lábcsontban osteoporosis, tüdő 
tágult, többször szenvedett tüdő- és 
mellhártyagyulladásban. Ez mind nem volt elég, a szíve 
megnagyobbodott, az érrendszere meszesedett volt, 
veséje végletesen zsugorodott, prosztatája 
megnagyobbodott, hasnyálmirigyén ciszta jelent meg.  
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A patológus előnye, hogy előtte teljesen feltérképezve 
tárul az elhalálozott belsője, de tudjuk, az ember nem 
csupán biológiai, de társadalmi lény is, ez az  oldala 
teljesen rejtve marad a testet feltárók előtt, legfeljebb 
elmélkedni lehet, hogy földi életében milyen volt. 
Milyen körülmények között sérült meg a koponyája? 
Gyorshajtás lett n veszte, avagy vétlen áldozat egy 
szabálytalankodónak, de a májzsugorral is 
összekapcsolható idült alkoholista kocsmai verekedésbe 
keveredett, s feje bánta vagy építőmunkásként 
állványról zuhant le? Ha alkoholista, akkor arra is van 
magyarázat, miért lett rákos, mint olyan valószínű 
könnyelmű is volt, nem járt prevenciós szűrésre és a 
huszonnegyedik órában került orvosi kézbe. 
Egészem biztos azonban, hogy egészségtelen életmódot 
folytatott, máskülönben ennyi nyavalyát nem szedett 
volna össze a létbe vetettsége során, egészen a nagy 
"visszatérésig". 
Kórboncnokunk agyán további lehetőségek egész 
tárháza futott át. Lehet, hogy rendezetlen családi élete 
volt: a kutatás mai állása szerint a boldog házasságban 
élők egészségesebben élnek, lehet, hogy ez emberünk 
sorsának nyitja. 
Örömtelen párkapcsolat, üzemi konyha, kikészült 
gyomor: egyenes út vezet a végső leépülésig. 
Aki számára a másik ember nem jelenti énjének 
kiegészítőjét, elveszti lába alól a talajt . 
Az is lehet, hogy azon honfitársaink számát gyarapítja, 
akik az úgynevezett meg nem értettség bélyegét 
hordozzák: örök vesztesek, lehet zseniális feltaláló, akire 
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környezete féltékeny, s ez minden munkahelyére 
elkíséri, karrierjét kettétöri, szakmailag féltékeny főnöke 
nem akar mellette "árnyékban" maradni. Doktorunk 
számos ilyen embert ismer a környezetéből, hogy ne 
menjünk messzebb a kórháznál, ahol az osztály-és 
alosztályvezetői titulusért késhegyig menő pozícióharc 
folyik. Hiába a feudális rendszerben a vazallusi 
hierarchián mindenki igyekszik feljebb kapaszkodni, s ha 
intellektuális értéki hiányoznak, akad más módszer is az 
előretöréshez. A homo sapiens ezt a tulajdonságot 
áthozta az állatvilágból. 
Lehet persze más eredet is. Tudjuk, a szoknyapecérek, 
nőfalók pillangóról pillangóra ágyról ágyra járnak, kitéve 
magukat a szerzett immunhiányos defektusnak, mik 
következtében vírusok és bacik szabad prédájává válnak, 
s az egykor bikaerősnek érzett emberek "bágyadt 
légyként" fogadják testük ellen a járványvilág kihívásait. 
Milyen lehet az ilyen ember családja.  -  Ha mást nem is- 
a felelőtlenséget biztosan átveszik. Nem maradnak 
"örökség nélkül" 
 Más érdek, és hogy ebből nem lesz birtokjogi vita, per s 
gazdagodás helyett megrokkant egészséggel netán 
életükkel fizetnek, s nem kizárt, hogy egy szép napon, 
mint potenciális atyjuk, ők is itt fekszenek előtte. 
"Kiterítve mereven" várva testi " vallatásukat. 
Dolgozónknak olyan eset is felrémlett( pontosan három 
év, hogy boncoláskor derült ki, hogy emberünket a 
szervkereskedelem vámszedői rövidítették meg: egy 
feltehetően jól fizető úriember ácsingózott egy 
egészséges vesére és hasnyálmirigyre. 
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A piaci kereslet-kínálat törvényei felemásan, torzítottan 
érvényesültek: az áldozatnak, bár tekintélyes summa 
ütötte a markát, földi létminősége felettébb leromlott. 
A gondolatok csak szövődtek, mindig új és új 
lehetőségeknek adták át helyüket. 
Aznap terítékre került, gázolt, vízbefúlt, öngyilkos, 
börtönben elhalálozott, s a generációk mindegyike 
"képviselte” magát, de egyben azonosak voltak, életük 
folyása rejtve maradt. A boncoló kórtörténeti 
kartográfiát hozhat létre, de vannak mélyebb 
intellektuális rétegek, melyek a szike által intaktak, 
feltárulhatatlanok maradnak 
A házasságkötő teremben az anyakönyvvezető 
minduntalan kihangsúlyozza, hogy a nő a férfit, és 
viszont teljességgel egész életében sem ismeri meg, 
mindig akad olyan lélektani zár, melyhez nem talál 
lakatot. Úgy tűnik, ez a titok holtában is kísér. 
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Dittrich Panka 
 

Ó, anyám! 

 
Ránéztem. Anyám. Ott állt a buszmegállóban, kicsit 
arrébb tőlem. Ó, anyám! A cigaretta, az a cigaretta, az az 
állandó gomolygó füst, és ahogy szívta, mélyen be a 
mellkasába, úgy, hogy még a kifújandót sem akarná 
kipöfögni. És a füst, az a homályba vesző elegy, 
megkrákogta még a kócos ősz haját is, így beivódhatott a 
hajgyökereibe is. Mondhatnám: füstös haj, füstös élet. 
Igen. Ott állt, és ellepte deréktól felfelé a füsthomály. És 
ez a füst a maga homályában engem is beterített. 
Figyeltem. Anyám. Bár ő észre sem vett. Hogyan is 
akarna észrevenni. Bezzeg én, tetőtől-talpig 
végigmustráltam. Görbe háta, mint aki örökre a földre 
akarna borulni, de útközben meggondolta magát. Fekete 
kopott lakcipője talpszélét ki tudja, miféle sár lepte, 
hogy ragadt rá, és milyen piszkokat, mocskokat, állati 
ürüléket, vagy meszes bogarakat taposhatott.  Mindegy. 
Olyan mindegy. Szürke, testhez simuló nadrág, nem, ez a 
nadrág rajta nem simult, csak tán egykor, és nem biztos 
hogy rajta, a vékony pipaszár lábánál citerázott az 
augusztusi szél. Toporgott, és szívta azt a nikotinrudat. 
Barna anorák kabátja gyűrött ujjába pedig bele-bele 
kapott újra és újra az az általa gerjesztett füstfelleg. 
Körmét pedig sárga penésszé szívta az idő, és ott 
ketyegett benne a sötét lerakodás. A mozdulatai, ahogy 
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mutató és hüvejkujja közé szorította a cigarettáját, és 
úgy szipákolta, oly gyorsan szájához dugta, igen dugta, 
mint az éhes gyermek, aki három hét után végre csokit 
ehet.  
Ó, anyám! Minden egyes slukknál forgatta, nyalogatta a 
szájában azt a megfoghatatlan vegyületet, az ízt, ezt az 
aromát, ami számára nem szűnhet soha. Mert a 
nyálkahártyák bizony megsínylenék.  És akkor a tünetek 
ismét csak a vágyakozás beteljesedésére cigiért 
kotorászhatnak szakadt zsebében. Ó, anyám. Ott állt, és 
csak néztem. Néztem, míg úgy nem éreztem, na, most 
elég.  
Elfordultam. Ám ekkor egy másik ember kísértett. A vén 
lovag, aki pajzán viccekkel szerette volna elcsavarni a 
„35 éve kendőzött” fejem. De túllőtt a célon. És én finom 
úrihölgyként (ha nevezhetem így magam) küldtem el a 
pokol mélységes bugyraiba. De most közelít, és már 
biztosan a mennyben érzi magát, hogy megint engem 
láthat. Ránéztem, és oly céltudatosan kaptam el a 
fejemet, hogy vegye már azt a lapot, hogy nem leszek a 
barátnéja, még akkor sem, ha kacarásztam a hülye 
viccein. Kínomban, vagy mert épp jó hangulatban talált. 
De most nem hiányzott, sőt, sosem hiányzik. Nyelje le a 
nyálas poénjait az érzelgős vigyorával együtt. Csutakolja 
más hölgyemény arcikáját csábításra… A múltkor azt 
csámcsogta, hogy én ki vagyok éhezve rá. Méghogy én, a 
világra esküszöm, én aztán soha. 
Anyám, ó anyám! Nem is értem, minek pottyantam erre 
a rothadó ganéjkupacra!  
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És anyám csak pöfékelt, és nyomta, nyomta a csücsöri 
gomolyfelhőket, mintha erre lett volna teremtődve, 
másra az égvilágon nem. Én meg nem fordultam a vén 
lovag felé, még csak véletlenül sem, de ott motoszkált 
bennem, hogy ó, uram csak a buszon mellém ne üljön, 
de még csak mellém se álljon! No, nekem belőle egy 
pillanat is sok, az pedig most megvolt, és biztos voltam 
benne, hogy a figyelőkéje rám volt kihegyezve. Viszont a 
múltkori pokol még benne döröghetett, így nem volt 
benne szikra, hogy hozzám pattanjon, mert pokolra ki 
szeret jutni általam, na, nem ajánlom senkinek! Erre 
most meg itt van a vén lovag, hát legyen. Csak ne 
legyeskedjen körülöttem, mert istenemre mondom, 
lecsapom! 
A busz megérkezett. Középen szálltam fel. Fittyet hányva 
az öregre, de még anyámra is. Leültem, és a mellettem 
lévő ülésre tettem a táskám. Pofátlanság vagy sem, 
kibéreltem azt a helyet is. Jött az öreg, közelített. Ó, 
anyám! És anyám leült, rá a táskámra, úgy rántottam ki 
alóla, de kit érdekelt. Az öreg meg majd hanyattesett, 
úgyhogy felnyerítettem és kiszaladt belőlem: „ó anyám, 
ez meg itt elesik”. De nem esett el, bukdácsolt hátra, és 
hátrahagytam én is, ült ahol ült, állt ahol állt. És 
anyámból ömlött a tömény bagófüst szaga, az orrából, a 
füléből, az arcából, a szeméből, minden, ami ő volt, 
bebélelve a nikotin büdös viharával. Elemeztem szürke 
arcának szürke görbéit,   szürke görbéinek szürke 
vonásait, és rádöbbenek, hogy nem is hasonlít annyira az 
anyámra, mint amikor kinn a szabadban a 
füsthomályban láttam.  
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Dittrich Panka 
 

Rés 

 
Hurrá, vakáció! Mindenki boldog. Legyek én is az?  Jobb 
szeretem a megszokott hétköznapokat, amikor suliba 
járok. Erre lettem beállítódva. Arra, hogy ha reggel 
felkelek, tudjam, mit csinálok aznap. Igen, a 
rendszeresség és a monoton mindennap - ugyanaz. Ezt 
szoktam meg. Nem tudom, mi hiányzik, tán az, amibe 
még nem kóstoltam bele…  
Reggel bemegyek a suliba, menzán eszek, aztán vissza, 
ahol épp a fekhelyem van. Jelen esetben egy kolesz. 
Persze az első napok itt is blamásan kezdődtek. No, nem 
az ágy volt kényelmetlen, hanem a szitu. A kötelező 
bemutatkozás abban a tanulószobában, ahol több tucat 
ismeretlen szeme szegeződött rám.  A kérdés, hogy ki 
vagy és honnan jöttél. A legblamásabb, mikor az új 
társak kérdezik tőlem, hol laksz? Én meg flegmán 
válaszolok: ahol épp kijelölik, melyik ágy az enyém. 
Lesnek bambán. Mi van? Ez nem normális? Ám, mire 
eljutnának erre a megállapításra, addigra kimondom, 
állami gondozott vagyok. Ez gáz, nagyon gáz, olyanok 
közt, akik családban nőnek fel. Gyűlölöm a sajnálkozó 
tekinteteket. Ahogy torzul az arcuk, és nem tudnak mit 
mondani. A szemükben ott csillog az értetlenség és a 
kíváncsiság is egyben, mindent tudni szeretnének. Az 
okokat, hogy a szüleim hogyan juttattak erre a sorsra. De 
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ők nem kérdeznek. Félnek. Jaj, szegény én, hogy el ne 
bőgjem magam szörnyű sorsom mibenlétében. Bár 
kedvesek, de a távolságot akkor is érzem. A távolság, 
hogy más vagyok, mint ők. Hát kényes egy helyzet nekik, 
hogy megkérdezzenek. Persze jobb is. Utálom a múltam 
ecsetelni. Szóval ez olyan, mint mikor valaki kiszabadul 
valahonnan, ahová nem önszántából került, és még neki 
legyen elszámolnivalója azzal a zűrrel.  Na, mindegy.  
Itt a vakáció, és megint új helyek várnak. Megint idegen 
emberek. Nem igazán örülök. Megyek két hét táborba. 
Ott még elleszek valahogy, mert lesz két osztálytársam 
is. A francba, hogy nem három jelentkezett. Akkor 
párosan lennénk, és nem zavarnám azt a másik kettőt, 
hogy viseljen el. Mert így tuti, hogy hármunk közül én 
lógok ki majd közülük, főleg a zsebpénzem is figyelembe 
veszem, hogy napi egy jégkrém is túlhaladja a bukszám 
képességeit, hogy jól érezhessem magam. Márpedig azt 
látom, minél több üzletbe és cukiba jár valaki, annál 
menőbb. Én meg kulloghatok a nyomukban és eljátszva: 
„Óh, én nem vagyok egy nagy fagyis, és még a colától is 
ramatyul érzem magam. Nyugodtan egyenek, igyanak, 
én beérem hideg vízzel is.” Stb. ecetra, ecetra. Aztán 
tavaly is hogy jártam. Maradt a nyári szüneti 
beosztásomban véletlen két nap rés. Közte egy éjszaka. 
Így én dönthettem életemben először hová is menjek 
arra az egy éjszakára aludni.  Anyámra gondoltam, ha 
netán… na de, ő eleve kilőve, hiszen még meglátogatni 
sem tudnám, mert nem biztos, hogy azon a 
mentálhigiéniás osztályon van, amit emlegettek. A 
tesóm mesélte, hogy neki megmutatta ott az igazi 
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bolondokat. Egy kisablakon lehetett bekukkantani, 
meztelenek voltak, visítoztak, és a lecövekelt fapadokon 
kívül semmi sem emlékeztetett arra, hogy az ember 
olyan emlős, ami azért még sem állat. De ott, férfiak nők 
egy térben, úgy fürdették őket, mint ahogy a marhákat 
sem, be egy slag és adj nekik. A rohadt életbe, csak ide 
ne kerüljön az ember. Apám az meg munkásszálláson 
lakik, csak férfiak vannak ott. Olykor elmegyek hozzá 
pénzt kérni, és a kanszag úgy megüti az orrom, hogy egy 
életre elmegy a gusztusom, hogy valaha pasival szexre 
lépjek.  Még ahova mehettem volna az a nővéremék. 
Ám, a sógor nem szívlel, mert ha ott alszom az egyetlen 
árva kisszobájukban, akkor éjjel nekik marad el az a 
valami. Nem mondja ki, de tuti ez lehet az oka. Szóval, 
ott volt az a nyári éjszaka. Tizenöt évesen, akár azzal 
fekszem és kelek, akivel akarnék, csakhogy, a láthatáron 
senkim sem volt. Vonatra ülni és elutazni a volt 
intézetembe, ahhoz meg pénzem, azt a pár forintot 
kellett volna feláldoznom, és a bukszámnak is kakukk. 
Kérni megint pénzt apámtól? Mire ez eszembe jutott, a 
Nap rég lebukott az ég tetejéről. És lassan zuhant 
lángvörös árnyékával megsimogatni a kémények és 
háztetők csúcsait, majd átadni mindent megint a 
sötétségnek, hogy aztán reggel újra pöffeszkedhessen az 
ég hóbortos hullámain.  Én meg bolyongok a 
vakvilágban. Jobb esetben ilyenkor alszom. Sírni tudtam 
volna ettől az eszeveszett nagy szabadságtól. Menekülni 
a semmitől, a nagy-nagy semmiségtől. Csak az omladozó 
bérházak rám mászó árnyai jelezték, hogy mégsem 
vagyok egyedül. Hiába szaporáztam a léptem, azok 
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kísértettek. Tán úgy, mint Irént, aki szökésben volt a 
kóterból, ám aztán visszaszökésben is, mert a bűntársa, 
akivel szökött, annak a haverja, az a vén szivar, 
erőszakoskodni akart vele… Sosem féltem ennyire, pedig 
nem voltam egy beszari alak. Magamért mindig, minden 
körülményben kiálltam. Az intézetben még a fiukkal is, 
ha kellett, bunyóztam. Hát most azt is bevállalnám, egy 
jó kis bunyót, akár mindkét szemem alatt monoklival is, 
csak ne volnék ennyire egyedül. A ruhatáram a 
csomagmegőrzőben. Mikor rés van, azaz van pár órám 
még, hogy a koleszba beérjek, mindig odateszem be, 
nehogymá’ cipelnem kelljen, míg csavargással ütöm el az 
időt. Dühöngtem, hol a fészkes fenébe aludjak?  
Szemben egy ingatag ember botladozott. Részeg. Be van 
rúgva. Gyorsan átsasszéztam az út másik felére, nehogy 
nekem jöjjön.  
Ekkor jutott eszembe a Gyivi. A többiek meséltek róla, 
hogy az egy zárka, örüljön az, aki azt elkerülte. És én ott, 
adott pillanatban, a Gyivi-től vártam a feloldozást, hogy 
tiszta ágyban hajthassam nyugovóra a fejem. Mártírok 
útja. Ezt kellett keresnem. Életemben először egy idegen 
nőt megszólítottam, aki útbaigazított, igaz, sopánkodva 
nyomta a sódert, hogy gyereknek fél tízkor már nem 
utcán a helye. Óh, még véletlen sem mondtam neki, 
hogy a Gyivibe tartok, mert még a zsarukat is rám hívta 
volna. Végre megtaláltam a Gyivit. Beengedtek, 
megnézték a nyilvántartásban, valóban az állami 
gondozottak táborába tartozom. Aztán, kaja minden 
nélkül, végre pihe-puha párnát tudhattam a fejem alatt.  
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Másnap próbáltam felfedezni az épületen belül a 
terepet, mi hol van. A többiek kioktattak, hogy itt vécére 
is csak engedéllyel lehet menni. A reggelihez pedig 
várjak, üljek le a folyóson a padra, mire mindenki 
kitámolyog a szobájából és együtt lemegyünk az alag,sori 
kajáldába. Óh, csak innen szabaduljak, aludtam volna 
egy bokor alatt, és szabad volnék, mint egy madár… Na, 
majd, ha máskor rés-en leszek, jobban résen leszek!  
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Kerecsényi Éva 
 

Lánc, lánc, eszterlánc 

  
Addig ficánkolt, addig ringatózott, 
míg kiügyeskedte magát a foghíjas, 
meggyengült láncszemek szorításából. 
Kettőt perdülve puhán a homokba huppant, 
ámulva nézte a végtelen nagy kéket, 
s boldogan lubickolt a bódító érzésben, 
hogy nem kell többé kapaszkodni a létért, 
naphosszat csüngeni olcsó reményért.  
Várta a nagy kaland, 
szabad és tiszta lélekkel  
oda gurulni, ahová szíve húzza, 
hol a mindennapok hátát 
megalkuvás súlya nem nyomja, 
hol puha tenyér lesz otthona, háza, 
s örömtől csillog színe és fonákja, 
ahol szerető kéz fényesre súrolja, 
s szívébe rejti, nem rideg dobozba. 
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Kerecsényi Éva 
 

Lepketánc 

  
Ne várd, hogy az legyek, ki sohasem voltam, 
lépj ki az álmodból, s ne gondold rólam, 
belepréselhetsz egy szűk skatulyába, 
melynek csak résnyire nyitva  a szája, 
fogytán a levegő, szökik az élet,  
feszít az érzés, hogy nyomába lépjek, 
nem leszek albumban lepréselt lepke, 
kit otromba kéz halálra kövezne, 
kinek szíve, szárnya tűvel átszúrva, 
s csak a halállal lehet randevúja, 
fekete-fehérről színesre váltok, 
nem baj, ha húzni kell újabb sorszámot, 
s míg külön vet ágyat nekünk az élet, 
magam mellé álmodlak titokban téged. 
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Ötvös Németh Edit 

 

búcsú az idei nyártól 

 
 
csatangol a lábam 
a sáros avar nehéz léptű őszbe csavarodik 
reménykedve kergetem a nyarat 
az erdő fái közt loholok 
még hallom kacaját 
látom ökörnyálból szőtt fátylát 
egyre sebesebb 
elrohan az ősz elől 
mint egy csitri az első randevún 
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Ötvös Németh Edit 

Elástuk 

 
Összetört az idő, 
szilánkosra rajzolta arcom. 
Egyszer elástunk 
egy kismacskát élve 
a homokba, 
Gyuszikával az 
unokatestvéremmel. 
Hatévesek voltunk. 
Ő később megszerette 
az alkoholt. 
Az arcán kortyonként 
változtak a barázdák. 
Az apró állat lett a 
legkisebb gondja, 
lehet nem is emlékszik rá. 
Csak az egyik életét 
vettük el, a kilencből. 
Koromfekete bársonyáról 
peregtek a homokszemszemcsék 
ahogy megrázta magát. 
A látványa olyan mély nyomot 
hagyott bennem, hogy 
utána már semmit 
nem ástam el élve. 
Előtte megöltem. 
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Vönöczkiné Gmeindl Margit 
 

Intelligens, vagy nem? 

 
Nekem az intelligens mosógéppel és mosóporral 
gondom van! Tegnap megkértem szépen a mosóporom, 
hogy szórja már bele magát a tartályba, de meg sem 
moccant. A gépre már erélyesebben parancsoltam, hogy 
csak a fehéreket kapja be, de mi lett a vége? Meg sem 
moccant! Ezért úgy döntöttem, hogy a blokkal együtt 
visszamegyek az üzletbe, mert becsaptak!  
Átvertek! Bár elgondolkodtam azon is, hogy talán én 
vagyok a hülye, hogy elhittem van intelligenciája a 
gépnek és a mosópornak is. A többiről már nem is 
beszélek.  
Ezt az írást az okos telefonomnak is elmondtam, és 
kértem, tegye fel a Facebookra, de le se tojt! Kártérítést 
fogok követelni! Azt gondolják ezek a kütyük, mütyük, 
hogy nekik mindent szabad? 
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Vönöczkiné Gmeindl Margit 
 

Napraforgó vallomás 

 
Szerelmes lettem a napba, 
az égen tündöklőbe, 
azután magamba. 
Míg szirmaimmal  
utánoztam ragyogását, 
magamat úgy láttam, 
mint a nap földi mását. 
Ám túl közel merészkedtem, 
arcom megégett,  
és megfeketedtem, 
de szerelmem, aki büntetett, 
tán sajnált és megkegyelmezett. 
Fekete arcomból könny helyett 
égi madarakat etető 
éltető mag pereg! 
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Zsubrits Zsolt 
 

Október 

 
Útra kelt a nyár, vitte a meleget, 
hideg homály lepi el a lelkemet, 
mint őszi erdőben a fákat a köd, 
takarja árva álmaimat a föld. 
 
Hulló levelek, s ború,s bús esték, 
hűvös hajnalok, elmúlást kísérték, 
ám színeiben él még a varázslat, 
táncot jár egy-egy vidám hangulat. 
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Zsubrits Zsolt 
 

Szép ez az ősz 

 
Szép ez az ősz, 
lombok ritkás fonatát fésüli, 
festi újra lágy szellő s a fáradt Nap, 
a vad szél úgyis borzolja, kócolja, ha fagy. 
Szép ez a csend, 
amit még e nyár utolsó próbálkozása szült, 
hadd érintsen palástjával 
a langyos este és a Hold. 
Szép ez a semmi, 
lelkem fáradtságát is elűzi, 
nyugalmával betakar az éjszaka hűvös fénye. 
Szép ez az időtlenség, 
lassan nyúlik, szikkad, szakad a tegnap hálója, 
és táncba hív milliárd csillagremény. 
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Dittrich Panka 

Tél 
 

Búsuló levél 
szél fújta dallamok 
elhagyott padon. 
 
Alszik az avar 
csendje senkit nem zavar 
pihenő álom. 
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Dittrich Panka 

 

Ünnepi fények 

 
Karácsonynak fénye csillog, boldogok az emberek? 
Ám az utcán elfordulnak, ha egy koldus kéreget. 
Míg a fények ablakokban: jelzik Jézus született, 
ármány-zűrös otthonokban nem szoptatnak gyermeket. 
 
A világban ezer fények, ünneplőben üzletek, 
rohanás és szaladgálás szeretetből mit teremt? 
Mert szentestének éjjelén szép, ha együtt a család! 
Mennyből angyalt énekelve arcon mosoly-öröm száll! 
 
Ajándékok, kinek mit ér a csomagolt csillogás? 
Bárcsak minden ember szívét a szeretet járná át: 
Nem pompa és csalfa-fénye, hanem csilingelő szép sugár, 
mint zöld fenyő tüskés ágán horgolt csipke- kismadár. 
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Kerecsényi Éva 
 

Téli mese 

 
Feslett ruháját ledobta, 
lekerült lombkabátja, 
csupasz karjai vacogtak, 
hópehelylány megszánta, 
fehér angyalnak öltözött, 
pihéket szórt a földre, 
erdő szívébe költözött, 
s álmát mesékbe szőtte, 
ábrándos szemmel szálldogált, 
betakarta a fákat, 
csendbe lapulva álldogált,  
titkon a tavaszt várta. 
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Ötvös Németh Edit 

téli mese 

szeretem a gesztenyepürét 
pedig egyszer majdnem belehaltam 
húgomnak vittem meg magamnak 
talán anyámnak is de ez nem biztos 
 
az utóbb említett elvette az ajándékot 
húgom szája kiskanál oválja nyitva maradt 
meg akar mérgezni mondta Ő meg ne edd 
 
a késeket éjjelre az ágyába rejtette 
bezárkóztam hátha jön a Vince 
anyám öccse tőle kellett akkor félni 
 
szerintem Vince nem tudta a programot 
érkezése így elmaradt meg a gyilkosság is 
 
Pista érkezett helyette diabéteszes hatvanas 
csendesen kopogott majd ráfordították a 
kulcsot a besárgult hálószobaajtóra 
 
pár évvel később anyám talált rá 
a lakásában a konyha kövén feküdt 
mellette néhány  kockacukor hevert 
 
hamarosan tél lesz ilyenkor 
finom igazán a gesztenyepüré 
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Vönöczkiné Gmeindl Margit 

 

Hóesésben 
 
 
Hófehér éjszakák, 

milliárd hópihe száll, 
beborít mindent, 
mint puha takaró. 
Nézed ablakodból. 
Vágyad messze száll, 
égvolt szerelmeknél 
nyugalmat talál. 
Galambszárnyon 
jön a hajnal, 
elviszi az álmodat, 
tovatűnő ifjúságod 
ablakodra odafagy. 
Rálehelsz egy jégvirágra, 
dermedtsége felereszt, 
ám a múltnak látomása 
fogva tart és nem ereszt. 
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Csiszár Antal 
 

Látogatás a túlvilágról 

 
Halottak napjának éjszakáján a megboldogultak 
miséznek egy éjszakára kiköltözve, az árnyékvilágból a 
sírba való visszatérést a mécsesek segítik, azok mutatják 
az utat. Egy sír azonban üresen maradt, egy szellemi lény 
úgy döntött, nem költözik vissza a kriptába. 
Mintegy százötven éve adtam vissza lelkét a 
Teremtőnek. A búcsúszertartás minden mozzanatára 
élénken emlékeztem: „porból lettünk, porrá leszünk” 
kántálta Isten szolgája. Úgy éreztem a test börtönéből 
kiszabadult lelkem magasan a gyászoló sokaság fölé 
emelkedik, s látom amint porhüvelyem abba az örök 
lakba bocsátják, amely minden halandó végső 
szálláshelye, mihelyt elvetették magukról a földi élet 
terheit. Meglepődve tapasztaltam, hogy olyan készségek 
birtokába kerültem, mellyel világi létemben nem 
rendelkeztem: Eddig a földi természeti törvények 
szabták meg lehetőségeim, most túltehettem magam 
azokon. Így éreztem magam  szabadnak, autonómnak, 
aki lerázta mindazokat a bilincseket, melyek megszabták 
mit tehet, s mit nem. Világéletemben szerettem volna 
repülni, úgy, mint a madarak. Irigyeltem a fecskéket, 
gólyákat, akik minden évben átszelhették a Földközi-
tengert, s a vén Európából Afrika felé vehették az irányt, 
hogy később ugyanoda visszatérjenek. Csodás tájak 
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felett repültek: hát ezt mind én is megtehettem. A szó 
szoros értelmében világutazóvá válhattam, amibe föld 
körüli túra is belefért, de a gravitációt legyőzve az űrbe is 
emelkedhettem, meteorok, hullócsillagok mellett 
röpködhettem, értelmüket veszítették a tér és az idő 
kötöttségei. De Földünk belsejének titkaiba is 
behatolhattam. A világegyetem összezsugorodott 
számomra minden akadályt áthidalhattam, 
felkereshettem millió ás millió fényévre elhelyezkedő 
bolygókat. Versenyezhettem a fény terjedési 
sebességével és  én lettem a győztes, de a Föld mélyén 
láttam a legalsó ásványkincs rétegeket is. Az ember 
számára érzékszervével felfoghatatlan apró miniatűr 
változások sem kerülték a figyelmem: képzeljük el, 
amikor nyomon lehet követni a fű növekedését, a 
hegyek lekopását, az eróziót. Ez egy csodás érzés, a 
kimeríthetetlen lehetőségek tárházában. Ráadásul, 
amennyiben egy életünk van glóbuszunkon, ez örökké 
tart, folytonos meglepetés felfedezések: „Itt kezdődik az 
igazi élet!” – örvendeztem, s ha lett volna szívem, az 
izgalomtól bizonyára kiugrott volna. 
Miközben Űr-Odüsszeuszként barangoltam a 
Világegyetemben, hirtelen olyan gondolatom támadt, 
hogy vissza kéne térni egykori lakhelyemre, s 
megtudakolni, hogy az a család, melynek kötelékétől a 
halál eloldott, van-e még, s ha igen, hogyan boldogul. 
Mivel valamennyi létező emberfeletti tulajdonsággal fel 
voltam ruházva, játszi könnyedséggel visszataláltam oda, 
ahol évtizedeket töltöttem 
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Egykori családom negyedik nemzedéke morzsolta az élet 
kukoricájának szemeit. Apa, anya és két gyermekük. A 
kicsik ikrekként születtek, ez az év volt életük egyik 
meghatározója, tekintettel arra, hogy kisiskolások lettek. 
„Beférkőzöm a lakásba, mint egy házi szellem, s 
lehetőségem szerint igyekszem jó irányba terelni a 
család sorsát.” 
Peti, az ikerpár egyik tagja nehezen birkózott meg a 
betűvetéssel. Különösen az „ó” betű okozott 
nehézséget: jobban emlékeztetett egy tökéletlen 
krumplira, mint a szabályos betűformára. Órákat 
kínlódott az ideális alak eléréséért, de egyre csak 
kudarcot vallott. Erőt vett rajta a csüggedés. Ez pedig 
csöppet sem jó: a tanulás kezdetének küszöbén nem 
közömbös, hogy siker- vagy kudarcélményekkel telített-e 
ez a periódus. „Lelkünk” ezt jól átérezte. „Ha egyszer fel 
vagyok ruházva minden el- és el nem képzelhető 
adottsággal, vétek nem élni ezzel, s örömet szerezni a 
fiúcskának.” Gondolataimmal  képes voltamkén bárki 
mozdulatát irányítani, így a fiú lassan rátalált a 
megfelelő formára. Azért csak lassan, mert a 
látogatóként még emlékeztem arra, mit jelent a jól 
végzett munka öröme, s ezért szándékosan némileg 
késleltettem a kedvező eredményt. Lelkem különös 
örömet érzett, mikor az ujjongó fiúcska örömmel szaladt 
ki a konyhába édesanyjához és lelkendezve mutatta meg 
az eredményt, s könyvelte el az elismert simogatást 
buksiján. 
Nézzük, még mit tehetünk, gondolkodtam tovább.  
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A ház urának kabátkájáról leszakadt egy gomb. Otthon 
történt, de nem akadtak a nyomára. Este történt, 
márpedig a másnapi hideg télben nem igazán jó hiányos 
gombolású ruhadarabban az utcára lépni a farkasordító 
zimankóba. A ház asszonya hiába nézett végig mindent, 
nem akadt a „bűnös” nyomára. De miért van a léleknek 
mindent látó szeme, úgy tereltem az asszony tekintetét, 
hogy végül örömében felkiáltott: Megvan! – Így nem 
fázott meg a férj. 
A beszélgetésekből megtudtam, hogy a család anyagi 
gondok között vergődik. Évtizedek óta kísértették a 
szerencsét, de az mindig elkerülte őket, hiába töltötték 
ismételten a lottószelvényeket. Huszonöt éve mindig 
ugyanazokkal a számokkal játszottak. A számok 
megjegyzése után már csak az a feladat maradt a néhai 
rokon számára, hogy végre azokat a számokat húzzák ki. 
Lenne is helye a pénznek: a feleség fiú testvére nemrég 
nősült, építkezni szeretnének, csak hát... A lánynak is 
hamarosan bekötik a fejét. Jó lenne némi kezdő tőke a 
nagybetűs élet kapujában. Láthatatlan vagyok, 
észrevétlenül tudom manipulálni azokat, akiknek 
kezében valakik szerencséje van. Hamarosan eljött a 
cselekvés ideje, hétvége, hamarosan eldől, kire 
mosolyog rá Fortuna? 
A média mindennek megadja a módját. A polgár 
karosszékben hátra dőlve, kitöltött lottószelvényét 
tartva árgus szemeit a sorshúzóra illeszti. Ha a 
cselekedetet gondolattal irányítani lehetne..... 
Sorsdöntő, családok életét meghatározó pillanat 
következett. Csak egy lesz diadalittas, a többiek még egy 
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heti reményteljes várakozásra kényszerülnek. Netalán 
akkor? 
Családunk éppúgy várta az ígéret perceit, mint sokan 
országszerte. S akkor.... 
Az első szám stimmel. Ekkor még az izgalom tüze 
alacsonyan égett, még négy szám hátra van. Vajon mit 
hoz a sors? Lesz-e folytatás? 
A második találat után már némi öröm költözött a házba. 
Legalább a lottószelvény ára visszajött. 
A harmadiknál már úgy gondolták, jó lesz a családnak 
egy torta vásárlására, a negyediknél már egy külföldi 
utazás perspektívája sejlett fel. 
Következett az utolsó húzás. A família lélektanilag abban 
az állapotban volt, mint az a játékos, aki a VB-döntő 
utolsó percében, amikor 0-0 az állás, tizenegyest rúg. A 
családtagok rá sem mertek nézni a TV képernyőjére, a 
levegő az izgalomba beleremegett, hogy a következő 
pillanatban egymás nyakába boruljanak. 
Az első pillanatban olyan valószínűtlennek tűnt az egész. 
„Multimilliomosok, mit milliomosok, milliárdosok 
lettünk! Vége a hét szűk esztendőnek, úgy élünk ezentúl, 
mint Marci hevesen. Gyerekjáték lesz a leszármazottaink 
kiházasítása!” 
Én is megkönnyebbültem, meggyőződtem a lélek 
hatalmának korlátlanságáról. Igazuk van azon 
bölcseknek, akik a testet a lélek börtönének tartják, s én 
kiszabadulva, mint Petőfi írja „Börtönéből szabadult sas 
lelkem”, birtokba vehetem, bejárhatom az egész 
Univerzumot. Fényéveket győzhet le, mindenféle 
távcsövet messze lepipálva.. 
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A családnak másik fia jó tanuló volt, de szegény nem 
tudott az izgalmakon uralkodni. Számos alkalommal 
kifogtak rajta a verssorok. Segítségre szorul, gondoltam. 
Egy színházi súgó szerepébe képzelve magam 
„belopóztam” az osztályterembe, s képes voltam olyan 
frekvencián megszólalni, melyet csak a célszemély 
hallószerve fogott fel. 
Az osztályterem ura (a tanár), lapozgatott az 
osztálykönyvben. Oda-vissza, úgy hatásosabban tudja 
érzékeltetni, hogy ő a magyarórán élet-halál ura, 
szeszélyétől függ, melyik oldalon állapodik meg, s az 
ottani három tanuló közül melyik lesz az a szerencsés 
(avagy szerencsétlen) akit tetemre hív. 
Ismerősünkre esett a választása, s neki kellett 
meggyőznie a tanterem királyát afelől, hogy 
maradéktalanul felmondja a penzumot, mely jelen 
esetben egy Ady költemény volt. Gördülékenyen indult a 
szavakat, minden rím, hangsúly, prozódia klappolt, de a 
felejtés ördöge ott incselkedett, s úgy döntött a 
harmadik szakasz végén, hogy a sorok szakadatlan 
áramlását csak azért is megszakítás. S ekkor léptem 
közbe én. Agyi számítógépem leképezte a hiányzó 
sorokat, majd halandó fül számára elérhetetlen 
hanghullámokba transzponálta, s tette hozzáférhetővé 
diákunknak. S így nem is maradt el a jeles osztályzat. 
A következő tranzakció nagyobb léptékű volt. 
A család festőket várt, el kellett húzogatni a bútorokat. 
annyira belefáradtak, hogy a befejezést a következő nap 
délutánjára hagyták. amikor a munkából késő délután 
hazatértek, nem akartak a szemüknek hinni: minden 
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bútor el lett mozdítva. Ki tette? Senki sem tudott 
épkézláb magyarázattal szolgálni. Egymást 
gyanúsították, biztos titokban hazamentek, hogy a többi 
családtagot mentesítsék. Senki sem vállalta ezt magára, 
ekkor paranormális jelenségre gondoltak, s ennek 
megfelelően az „illetékes” szakemberhez fordultak, aki 
járt-kelt a helyiségben, mormolt, titokzatos ábrákat 
vetett papírra, olyan szöveget írt, amit rajta kívül senki 
sem értett. Így nem győztek csodálkozni, de – érthető 
módon – nem jöttek rá a titok nyitjára. Szellemem 
örvendezett. Mindig azt olvastam gyermekkoromban, 
hogy ilyen csak a mesében van, de hiába, egyszer hal 
meg csak az ember. 
Eltűnődtem, nincs jól berendezve a világ, sokan nem érik 
el azt, amit szeretnének, számosan méltatlanul 
sodródnak az élet országútján, mely temérdek kátyúval 
van teli, s sokaknak nem sikerül kikecmeregni, de 
szerencsére a másik dimenzióban nyert lehetőségek 
mindezt reparálják, csak ki kell várni. 
A lakásban hirtelen vágyat éreztem gyermekkorom 
kedvenc játékát, a bújócskát felidézni, ráadásul most 
nem lepleződhetek le. Ez némileg levon a játék 
izgalmából, de olyan helyekre is beférkőzhetek, amit a 
földi létem nem tett lehetővé: vízcsap csövébe, 
szekrényfiókba, sőt újságok lapjai közé és még 
sorolhatnám. Ez utóbbi lehetővé teszi, hogy némi 
fogalmat alkossak a kor politikai viszonyairól. Ment-e a 
világ elébb, nagyobb-e a szeretet, avagy továbbra is 
sokan néznek egymásra acsarkodva. Végül az az ötlet 
pattant ki az agyamból, hogy egy sörösüvegbe bújok. Itt 
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történt a baj. Eddig mindenen áthatoltam, legyen az 
felhő az égen, szikla a tengeren, avagy fal egy lakásban, 
de ezúttal váratlanul lezárták az üveget, és én hasztalan 
próbáltam kijutni, az akadály leküzdhetetlennek 
bizonyult, ráadásul sötétség borult rám az üveg színe 
miatt. Meg kell vallani, némi csüggedés fogott el, lám 
mégis megőrződött valami, amit az életemből hoztam. 
Szomorúság váltakozott sztoikus nyugalommal, s annak 
konstatálásával, hogy mégis van számomra végállomás. 
Így teltek a napok, illetve nem tudom mennyi idő, mert 
életfonalam megszakadásával az idő fogalma értelmét 
veszítette közvetlen érzékelés híján. 
Egyszer azt tapasztaltam, hogy mozgásban vagyok. Mi 
történt? A sokadik leszármazottaim temetőlátogatásra 
szánták el magukat. Halottaik sírját gondozni igyekeztek, 
virággal a kezükben, nem nélkülözhették az üveget, ha 
öntözni akarták a sírra tett virágot. Így történt, hogy 
amikor a temető kútjánál vízzel töltötték meg az üveget, 
előttem szabaddá vált az út, már csak az árván hagyott 
sírhelyet kellett megtalálnom. Így tértem vissza az 
öröklét házába. 
Jó darabig elég tapasztalatot gyűjtöttem, konstatáltam. 
Ismét a lelkek társaságában vagyok, s folytatódik vég 
nélküli túlvilági létem. 
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Dittrich Panka 
 

Zártkörű 

 
Buli van, szól a zene. A publikum ropja a táncot. Volt 
textildolgozók találkoznak itt egymással. Azóta, mióta 
bezárták a gyárat. Pontosabban már tíz éves hagyomány 
ez náluk, évente egyszer újra összejönni. Kimegyek az 
étterem elé, nem csak friss levegőt szívni, hanem 
cigarettát is. Nem vagyok egyedül. Egy fiatalember tőlem 
nem messze kotorászik az oldalzsebes nadrágjában. 
Felnéz, közeledik felém és tüzet kér. Könnyebbnek 
vélem a dolgot, ha odaadom a kezébe az öngyújtómat, 
mint hogy én meggyújtani, mert valahogy egy idegentől 
nem igazán esik jól, ha csak úgy a kezemhez ér, főleg ha 
az a fránya szikra nem adná meg magát, és több 
pillanatig fennállna ez a számomra kényes helyzet. 
Tapasztalatból mondom, így ez nálam már bevett szokás, 
legyen az bárki, akit nem ismerek, vagy ismerem, de még 
ennyire nem engedném magamhoz, hogy az én kezem 
szorongassa. Neki sikerül egyből szikrát csiholnia, és 
visszaadja az öngyújtómat. Két lépést hátrál, majd egy 
lépést megint közeledik. Közben az étterem ablakán 
átvillanó fények és az emberekből kiáradó jókedv őt is 
magával ragadják.  
- Nagy emberek ugye? - kérdi tőlem, kutatva a 
szememben a választ. 



67 

 

- Textilesek, akik minden évben találkoznak, azóta 
mióta bezárt a gyár. 
Aztán megáll a csend is közöttünk, csak a zene hallatszik. 
Az én fejemben meg az motoszkál, hogy számára nagyok 
azok, akik az üvegfalon túl épp mulatnak. Ó, mily igaza 
lehet, hiszen túléltünk egy gazdasági válságot, melyben 
újra kellett kezdenünk mindent, és feleslegessé vált 
minden szakmai tudásunk, amire addig építkezhettünk. 
Ám nem fárasztottam ezzel őt, inkább hallgattam. 
- Bemennék. De a roma származásom miatt nem 
engednének. – panaszolja. 
- Zártkörű. - válaszolom neki megnyugvásként. 
- Mi az, hogy záááártkörű? 
Ránézek. Ránézek, hogy tudjam, hogy milyen választ 
adjak, vagy, hogy megértsem, ő miért nem érti ezt a 
fogalmat, hogy zártkörű. Látom, minden ruházata lóg 
rajta, egy vagy tán több mérettel is nagyobb a kelleténél 
a kabát, az oldalzsebes nadrág, tán csak a cipője lehet 
egyedül épp a méreténél. A mintás inge lazán 
kigombolva a nyakánál. Arcán sötét pihe képződmény. Ő 
is figyel engem, így inkább megszólalok. 
- Zártkörű az, amikor lefoglalják a termet, és csak 
azoknak van joguk arra az időre azt igénybe venni, akiket 
meghívtak.  
- Jaj, én banai vagyok. – néz fel a sötét égre - Én is 
zenélek. – fújja felfelé hosszan a füstöt.  
Mire két lépést hátralépek. A srác, nevezzem így, mert 
húsz esztendősnél biztosan nem több, elkezdi dúdolni a 
bentről kihalló slágert. Olykor-olykor a szövegtudásába 
baki esik. Nekem még jócskán fér slukk a cigarettámból. 
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Hallgatom. Nehezemre esik egyhelyben állva füstölni, így 
teszek pár lépést közben, néhányat jobbra, majd aztán 
balra. Ugyanez a koreográfia a srácnál is. Végül elgyúrom 
a cigit a kijelölt helyen. Egy viszlát-ot illemből még 
eleresztek feléje. Bemegyek a volt kollégák körébe. 
Beszélgetek, közben ásványvizet fogyasztok. Majd 
megint rám tör a nikotinhiány. Ismét kimegyek. 
A srác nincs, nincs itt ő, a banai. Elment, vagy azért mert 
elfogyott a cigarettája, vagy azért, mert most már tudja 
mi az, hogy zártkörű. Bár, szerintem biztosan tudta mi 
az, hogy zártkörű, de azért mégis megkérdezte.  
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Dittrich Panka 
 

Éhezők viadala 

 
Nem néztem, csak fültanúja voltam az este egy 
kereskedelmi csatorna híradójának. 
Első hírfolyamban a 30 leggazdagabb magyar vagyonát 
ecsetelték. pl. hogy a legvagyonosabb magyar hány évig 
élne eddig felhalmozott tőkéjéből, ha a mai 
átlagkeresetet vennék alapul. Nem foglalok állást. 
Sorolják a neveket. Hallásból ismerem őket. Nem 
figyelek rájuk (túlságosan). Helyette keresem az 
értékrendemben azt a bizonyos becsüs nélkülit. Az 
értékbecslés funkciója nem azt kérdezi hol a határ, 
hanem teljesen valami mást. 
Következő hírfolyam: Ma Magyarországon kb. 40 ezer 
gyermek éhezik. Megint számolok. Szántok, vetek, 
fülemben még ott az első hírben hallottak. A józan 
paraszti ész. Ám itt csak a tényekre alapoznak. Igen, 
maradjunk a tényeknél. Pártatlanul. Hamisítatlanul. 
Nehogy szó érje a házunk táját. Hallom, napi egy meleg 
étel, ezt akarják nemzeti létminimummal szabályozni 
azok, akik közel állnak a teli fazékhoz, de nyújtják mint a 
rétestésztát, egyik oldalról a másikra, közben elszakad 
még a mézesmadzag is. Csapnék az asztalra, de csak 
falra hányt borsó lenne. Jut eszembe a tegnapi hírekben 
fő téma volt, hogy ma már a mézet is hamisítják. Mi 
marad. Mi jöhet még? Kifőzték. 
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Következő hírfolyam: századvégi tanulmányok. Ismét 
milliárdok, de már titkosan. Államtitkosan, de szivárog. 
Hűtlen kezek kézről kézre mossák? Szivárog. Adásról 
adásra... és bizony tanulmány... 
Következő hírfolyam: Ingatlan eladás(ok). Ott ahol a 
pompás rezidencia időközben helyiséggé van nyilvánítva. 
Nem új keletű, nem is nyugati, itt már megszokott 
stratégia. Jókor jó helyen válni polgármesterré. Nem 
mondtak ismeretlent, csak más nevekkel és utca 
számmal. Csak hogy tudjuk. Tisztában legyünk a 
helyzetünkkel, meg az övékkel (is). 
Következő hírfolyamok: Méregdrága melltartó... stb. kit 
érdekel (?) Már a fél fülem sem hallgatja... Egy általam 
ismeretlen mesehősnek a tappancsa is (!) örök nyomot 
hagy a sztárok között a múltnak. Állati. Ezzel vége. 
Számot vetnék. Hazudnék, ha azt állítanám, hogy nem 
akarnék jobb világot. Az igazság ott kezdődne, ha 
visszájára fordulna minden Átkapcsolok másik 
csatornára. Éhezők viadala... ugyanaz kicsi másképp... 
Kár is tagadni... megint átkapcsolok. Itt menekült áradat. 
Menekülök én is... de élnem, élnem kell a lehetőséggel, 
hogy kikapcsolok mindent. A csendben rejtezne az 
igazság. Nem állítom, mert hazugság volna... tagadása 
annak hogy nem akarok szembesülni a világ zajával. A 
probléma ott kezdődik, hogy a döntés nem az én 
kezemben van. A megoldás a dollármilliomosoké. 
Gondolom én, csak ők nem gondolják. Ki halott már 
olyat, hogy megmentsen egyszerre 40 ezer éhező 
gyermeket az, akinek van miből... (ITT 
MAGYARORSZÁGON) 
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Jakab Ibolya Shanti 
 

Django 

 
(Bodza unokám rendelésére) 
 
Django kutyám tekintete 
áhítattal várja, 
hogy megvakarjam füle tövét, 
ha a lelkét kitárja. 
Játszótársam, barátom 
és védelmezőm egyben, 
így élünk mi 6 hónapja, 
nagy-nagy szeretetben. 
Nem régen még ölben vittem, 
ma már hátán lovagolok, 
remélem, hogy sokáig 
leszünk ilyen boldogok! 
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Jakab Ibolya Shanti 
 

Tündér itató 

 
gyerek vers 
  
Öreg fát a szélvihar nagyon megtépázta, 
egy hatalmas széllökésnél letörött az ága. 
Sopánkodott, mit tegyen, sírt csak egyfolytában,  
könnyei csak gyűltek-gyűltek  törése nyomában. 
 
Egyik este tündérszárnyak cirógatták ágait, 
lelkendező hancúrozás zavarta meg álmait. 
Kóstolgatták, s rájöttek, hogy  ez a víz bíz iható, 
így lett hát a sebzett fából csodás tündér itató. 
 
Azóta, egy kis tündér ha víz után kutat,  
fa  az örömkönnyeivel feltölti az ivókutat. 
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Jakab Ibolya Shanti 
 

A láda titka 

 
Találtam egy kincses ládát, 
benne vajon mi lehet? 
Csak Neked most elárulom, 
csupa-csupa szeretet. 
 
Adok is hát mindenkinek 
még mielőtt kifoszzják, 
mert a Földön ez az egy az, 
mit több lesz, ha szétosztják. 
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Kerecsényi Éva 
 

Önnek csomagja érkezett 

  
egyetlen perc az élet, 
egyetlen szívdobbanás, 
ahogy gyufa sercen a sötétben, 
s egyet pislant a láng, 
egy mondat, mit épp csak elkezdtél, 
egy kérdés, mi válaszra vár, 
csoki, mi kezedben olvad, 
a lemez, mi hamar lejár, 
s ha vágtató lóként nyargal 
a villanásnyi idő, 
nyergelj és üld meg a hátát, 
vár még egy új félidő, 
a pont ott lesz a mondat végén, 
de tolongnak még a szavak, 
hogy az utolsó tollvonásig 
örömódát szavaljanak, 
s ha egy reggel csenget a postás, 
hogy csomagod érkezett, 
ne húzd és vond a percet, 
túlhordtad már az érveket, 
hogy miért kéne megtagadnod, 
egy tálcán kínált esélyt, 
bontatlan ajándék marad, 
ha elengeded a kezét. 
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Kerecsényi Éva 
 

ÁHÍTAT 

  
figyellek, 
arcod minden kis rezdülése 
mesél - rólad, rólam, 
mosolygok, 
tetszik ez a lélek-párbeszéd, 
ne szólj semmit, engedd, 
hogy kinyíljon bennem az érzés, 
s nagyra nőjön az áhítat, 
mely magasra emel mindkettőnket, 
s ott fent, a felhők csúcsán, 
hol rebbenő örömtől fényes az éjjel, 
befogad bennünk a végtelen béke, 
s lassan csenddé szelidülnek az álmok 
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Ötvös Németh Edit 
 

az Ő napjuk 

 
nyálkát köp az ősz 
fáradt nedves éjszakát 
krizantém szirma 
kővázában hál 
látványnak oly fényes 
tágas lángerdő 
sírhalmok között 
némán merengő 
lakat alatt lapul 
késő ősz vad szele 
kisírta a szemét 
november elseje 
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Ötvös Németh Edit 
 

Elmúlás 

 
Hamut hint a szél, 
fényhullámok surrannak, 
bokrok között apró hangok 
fájón felsikoltanak. 
 
Elviszi a tél az álmot,, 
arannyal fűt még a folyó, 
rezeg a köd majd reggel, 
a hajnal oly lehangoló. 
 
Addig nézem, míg engedi, 
bíbor kabátján sálja tekereg, 
a meleg sisteregve múlik, 
kopaszodnak a színes díszletek. 
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Rozán Eszter 
 

Kata   

 
Azt mondják, tökéletes ember nem létezik, én Tószegi 
Katát mégis annak láttam. Egy osztályba jártunk az 
általános iskolában, hosszú szőke haját szoros copfba 
fonta, mindig mosolygott, sohasem veszekedett 
senkivel. A házi feladatokat hibátlanul készítette el, a 
tanárok kérdéseire pontosan válaszolt, nem létezett 
olyan dolog, amit ne tudott volna. Az osztálytársaink 
mégsem irigykedtek rá, mert segítőkész volt, 
kölcsönadta a füzetét, ha kellett, súgott is. Az évzárókon 
elsőként kapott jutalomkönyvet, folyton őt hozták fel 
követendő példaként a többiek előtt. Mégsem emiatt 
vonzódtam hozzá, sokkal inkább a lényében rejlő 
kedvesség miatt. Volt benne valami, ami miatt állandóan 
a közelében szerettem volna lenni, hallani a hangját, 
látni a csillogó mélykék szemét. Velem azonban ritkán 
beszélgetett, a szüneteket többnyire a barátnőjével 
töltötte. Félrehúzódtak az iskolaudvar egy távoli 
sarkában, és a fejüket összedugva pusmogtak. Hogy 
miről, azt nem tudom, mert elhallgattak, amikor 
elmentem mellettük.  
A barátnőjét, Kardos Beát viszont nem kedveltem, 
nemcsak azért, mert Kata közelébe se ért, alacsony 
termetű, kicsit duci kislány volt, apró gombszemekkel, és 
folyton kritizált mindenkit, hanem azért, mert a 
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jelenlétével megakadályozta, hogy Kata közelébe 
kerüljek. Sokszor elhatároztam, hogy hazakísérem Katát 
tanítás után, de Bea mindig vele volt. Egyszer mögéjük 
osontam, megpróbáltam észrevétlenül követni őket, de 
a zebránál lebuktam.  
– Mit akarsz, Bandi? – kérdezte Kata. 
– Semmit – feleltem zavartan, majd eloldalogtam.  
Irodalomórán Zelk Zoltán: Hová futsz te kicsi őz című 
versét kellett megtanulnunk, ekkor derült ki, hogy Kata 
mennyire szereti verseket.  
Már tudtam, mit fogok tenni. Verset írok Katának! 
Alig vártam, hogy hazaérjek, leültem az íróasztalom elé, 
de csak nem jött a gondolat. Az első két-három szó még 
csak-csak sikerült valahogy, aztán végleg megakadtam. 
Eltelt egy óra, két óra, és még mindig nem voltam képes 
egyetlen épkézláb mondatot se összehozni.  
– De jó lenne, ha létezne egy tündér, aki segítene! – 
sóhajtottam magamban. 
Minden bizonnyal elbóbiskolhattam, mert 
szárnysuhogásra lettem figyelmes, egy furcsa, földöntúli 
fényben ragyogó aprócska lény száll le elém.  
– Ne aggódj Bandi, meg tudod írni azt a verset! – 
mondta. – Képzelj el egy szép virágot, és hasonlítsd 
hozzá Katát! Meglátod, örülni fog neki, a lányok szeretik 
a virágot. 
Azzal megfordult, és az ablak felé indult. 
Utána kiáltottam. 
– Várj, milyen virágot? 
A tündér azonban már nem volt sehol.  
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Arra riadtam fel, hogy valaki gyengéden átöleli a 
vállamat. 
– Gyere kisfiam, kész a vacsora! 
Kinyitottam a szemem. 
– Várj egy kicsit anyu, szeretném befejezni, amit 
elkezdtem! 
És a lelki szemeim előtt megjelent egy csodaszép 
vörösben pompázó rózsa.  
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Rozán Eszter: 
 

Késés 

 
Irénke türelmetlen pillantást vetett a szemközti faliórára. 
Lassan háromnegyed órája várakozott az étterem egyik 
félhomályos sarkában, megivott két és fél pohár kólát, 
de Feri még mindig nem bukkant föl. Barátja sosem volt 
híres a pontosságáról, ám a legrosszabb esetben is csak 
húsz-huszonöt percet késett. Hiába bombázta 
üzenetekkel, nem kapott választ, a telefonhívásra sem 
reagált.  
Talán valami baj történhetett, villant át az agyán.  
Vidám társaság üldögélt a mellette lévő asztalnál, 
pezsgőztek, nevetgéltek, rendkívül jól érezték magukat. 
Egy fiatal, szőke hajú férfi születésnapját ünnepelhették, 
mert ajándékokat kapott az újonnan érkezettektől. A 
férfi teljes erőbevetéssel szórakoztatta a körülötte ülő 
lányokat, akik egyfolytában kacarásztak a szavain. Irénke 
gyanúja a születésnapot illetően hamar beigazolódott, 
mert egyszer csak eloltották a villanyt, és megjelent egy 
pincér, kezében torta, tetején csillagszóró szikrázott. 
– Happy birthday to you! – énekelte a csapat. 
Az étteremben lévők elhallgattak, mindenki az 
ünnepeltre figyelt.  
Miután kialudt a csillagszóró, a férfi meghatottan vette 
kezébe a szeletelőkést. 
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– Köszönöm szépen, kedves barátaim! Nagyon örülök, 
hogy itt vagytok velem ezen a napon. Az első szeletet 
annak adom, aki a legcsodálatosabb nő ezen a világon.  
Hatalmas ováció követte a bejelentését. A férfi óvatosan 
elhelyezte a kistányéron a tortát, a figyelme még arra is 
kiterjedt, hogy a hab ne csússzon le a tetejéről, majd 
átnyújtotta egy örömtől kicsattanó arcú lánynak.  
A lány átvette, hálásan a férfira nézett, majd visszaült a 
helyére. A többiek nem hagyták annyiban. 
– Csókot, csókot, csókot! – skandálták. 
A férfi a lányhoz fordult, ajkuk gyengéden összeért. 
– Szeretlek! – suttogta a férfi. 
Irénke eddig bírta, jóllehet már a csóknál elfordította a 
fejét. Kimondhatatlan irigység töltötte el. Miért nem tud 
Feri ilyen lovagias lenni, mint ez a pasas? Az ő Ferije 
kerül minden feltűnést, a kezét is alig meri megfogni 
ismerősök előtt, ugyanis az az elve, hogy a szerelem két 
ember magánügye, nem kell mások orrára kötni, pláne 
dicsekedni előttük. Ezzel Irénke is egyetértett, de azért 
nem bánta volna, ha a barátja jelzi valahogyan, hogy ők 
összetartoznak, és nem úgy mennek végig az utcán, mint 
két idegen.  
A szerelmi vallomás még távolabb állt tőle. Ha jobban 
belegondolt, rá kellett jönnie, hogy Feri még sohasem 
mondta ki, hogy szereti.  
 
Édes-keserű nosztalgiával gondolt vissza az első 
randevújukra. A Kiserdőben sétálgattak, gyönyörű 
májusi délután volt, csicseregtek a madarak, hétágra 
sütött a nap, orgonaillat szállt a levegőben. Letelepedtek 
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egy padra egy dús lombú hársfa árnyékéban, Feri 
lelkesen mesélt magáról, a munkájáról, a jövőbeli 
terveiről. Egy kerékpárboltban dolgozott eladóként, arról 
ábrándozott, hogy majd valamikor egy saját üzletet nyit. 
Egyáltalán nem telt el magától, figyelmesen hallgatta 
Irénkét, látszott rajta, hogy valóban érdekli, amit a lány 
mond. Ennek Irénke különösen örült, mert addig ritkán 
engedték szóhoz jutni, a körülötte élő emberek főleg a 
saját hangjukat szerették hallani, Irénke véleményére 
nem igazán voltak kíváncsiak. Feri nem csupán megértőn 
bólogatott, odaillő kérdései azt bizonyították, hogy 
tényleg érdeklődik a lány iránt. Amikor Irénke elmesélte 
egy gyerekkori balesetét – klasszikus eset, a barátnőivel 
kidobózott, a labda kigurult az úttestre, a lány 
utánaszaladt, éppen jött egy teherautó, már nem tudott 
fékezni, szerencsére enyhe zúzódásokkal megúszta –, 
Feri együtt érzőn megjegyezte: 
– Hű, elég rázós lehetett, még az a jó, hogy nem lett 
nagyobb bajod.  
Ekkor érezte először, hogy összetartoznak. Bátortalanul, 
feltűnően a másik irányba bámulva megszorította a fiú 
kezét, aki legnagyobb meglepetésére viszonozta a 
gesztust. Jó darabig üldögéltek így, kéz a kézben. Már 
nem számított, miről beszélgetnek, a fiú közelsége 
felülírt minden mást. 
Nevetgélés ütötte meg a fülüket, három alak tűnt fel a 
szemközti ösvényen. Feri egyetlen rántással húzta ki a 
kezét a lány szorításából, óvatosan odébb húzódott. 
Ahogy a három figura (két fiú és egy lány) közelebb ért, 
úgy nőtt Feri zavara. 
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– Sziasztok! – köszönt oda. 
– Á, a Bodor Feri! – ismerte fel a lány. – Nem jöttök 
velünk? Lemegyünk a tóhoz. 
Feri villámgyorsan megrázta a fejét. 
– Kösz, most nem. 
Irénkének rosszul esett, hogy Feri nem mutatta be a 
barátainak, aztán arra gondolt, hogy még túlságosan új a 
kapcsolatuk, talán majd legközelebb.  
A fiú félszegsége azonban később sem oldódott fel.  
 
Megint a faliórára nézett, elhatározta nem vár tovább. 
Az udvariassági várakozás maximumát is teljesítette, 
most már biztos, hogy Feri nem fog eljönni. A pénztár 
felé indult éppen, amikor felpattant a bejárati ajtó, Feri 
rontott be rajta borzasan, egy csokor vérvörös rózsával.  
– Ne haragudj, hogy elkéstem! Defektet kapott a 
biciklim, gyalog kellett végigjönnöm az egész városon, és 
még a virágboltba is beugrottam, hogy kiengeszteljelek.  
Irénke haragja egy pillanat alatt elpárolgott. Akármilyen 
is, Feri mégiscsak az ő Ferije, úgy, ahogy van, az összes 
hibájával és erényével együtt.  
Boldogan vette át a csokrot. 
A születésnapi asztalnál most már őket tapsolták. 
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Vönöczkiné Gmeindl Margit 

 

Ködös éjjel 

 
Ködpalástot vont az éj a város fölé, 
nem látszik a hold, sem a csillagok, 
nem alszom, nézem ablakomból 
a semmit, az eltűnt világot,  
mit a fény ezen az éjen itt hagyott. 
Jó most a csend, mi puhán átölel, 
elmerülök benne, lassul szívverésem, 
mintha szót hallanék, Ő szól, tudom, érzem. 
Én vagyok, suttogja, hangját megismerem, 
pedig csalfán játszik velem képzeletem. 
Még nem dereng hajnal, a sötét nem oszlik még, 
ködfátyol van,mégis látom tekintetét, 
érzem a hajamon simogató kezét. 
Jaj csak a hajnalfény,  csak az ne jönne még! 
Hiába könyörgés, kár az ima, óhaj,  
tűnik a látomás, zokogós a sóhaj. 
Aztán halvány fénnyel feltűnik sok csillag, 
kicsordul a könnyem, tudom te köztük vagy. 
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ÉLETRAJZOK: 
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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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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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