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Csiszár Antal 
 

Nem vagyok cukorból 

 
Szabó úr feleségével színházi előadás után hazafelé 
tartott. Neje előrelátó volt, gondolt az esőre, ezért 
ernyővel felszerelkezve jött, férje könnyelműbb volt: 
meglátod nem jön zuhé. 
Tévedett, először csak mérsékelten hullott az égi áldás, 
majd kopogósabbá vált.  
– Na ugye, megmondtam! – így az oldalborda, s 
szemrehányóan tette hozzá: – Bőrig ázol, s oda a színházi 
öltöny, s te pedig élénken tüsszögni fogsz, akár már 
holnap. 
– Ugyan, drágám, nem vagyok cukorból. 
Amikor felesége visszanézett, rémülten fedezte fel, hogy 
a férje egyre halványodik, kisebb lesz, végül helyén csak 
üresség marad. Az asszony szeme kikerekedett, 
elsápadt, rémült kiáltozására összecsődültek az 
emberek, s nem akartak hinni a fülüknek. 
– Eltűnt a férjem! – az asszony akkor már zokogott. 
A járókelők csóválták a fejüket: Szegény bolond! – 
gondolták, ki hallott már ilyet. 
 
Ebben az időben a város másik pontján a moziterem 
zsúfolásig megtelt. Egy pillanat, s egy hely gazdátlan 
maradt. 
Mi történt? A jegyszedő zseblámpával világította be a 
helyiséget, üres széket akart keresni egy késői mozit 
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néző számára, s láss csudát! Az előbb még egy testes 
néző által elfoglalt helyen immár senki se ült. A fő 
döbbenet pillanatok alatt az egész termet hatása alá 
vonzotta. Egyesek káprázatnak, mások elmezavarnak 
vélték az esetet, de a szomszéd széket elfoglaló 
megerősítette mindazt, amiről a jegyellenőr beszámolt. 
 
Az esetek sűrűsödtek a városban, a megyében, sőt 
országszerte. 
Rendőri nyomozás indult: pszichológusok, 
elmegyógyászok, detektívek faggatták mindazokat, akik 
az ilyen eset szemtanúi voltak. Mi több, bevetették a ma 
már gyakori térfigyelő kamerákat, de semmivel sem 
lettek okosabbak. Néhány „szemtanút” az Igazságügyi 
Elmegyógyintézetbe szállítottak, de a megfigyelések sem 
vezettek közelebb a megoldáshoz. 
 
A gyárban a stáb konstatálta, hogy újabb páciens 
érkezett: az egykori homo sapiensek olvadéka egy 
tégelybe került, hogy onnan egy más alakot öltve jöjjön 
ki. 
 
A színházból hazafelé úton férjét vesztő asszonynál 
csengettek. Az ajtót kinyitva a feleség megdöbbent, mert 
ki állt a küszöbön? Ronald Reagan. 
– Szervusz drágám! – így ő. 
De mire a feleség: 
– Mit akar tőlem, kicsoda Ön? 
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– Hát nem  ismersz  meg? Velem töltöttél több mint 
harminc évet, igazán csodálkozom, hogy a férjed 
idegenné lett számodra. 
– Ön nem a férjem. Honnan veszi a bátorságot, hogy 
elvesztett urát (bizonyára már nincs az élők sorában) 
gyászoló özvegy szívének sebeit feltépje. 
– Nem értelek, a színház után még semmi furcsaságot 
nem fedeztem fel rajtad. 
– Akkor nézz tükörbe! – replikázott most már dühösen a 
feleség. – Győződj meg róla, kicsoda vagy. 
A jövevény bepillantott a tükörbe, és – csodák csodája –  
eredeti fizimiskája nézett vissza rá. 
– Nem értem, mondja a férfi, miért vagyok neked 
idegen? 
 
Tudni kell, hogy akinek alakja elváltozott, a tükörben régi 
önmagát látta viszont: a varázslat csupán a külvilág felé 
érvényesült. 
Eközben a várban egy néhai szürke könyvelő világhódító 
Nagy Sándorként lépett ki. 
Ebben az üzemben olyan praktikákat kísérleteztek, 
amely lehetővé tette rég vagy kevésbé régmúlt alakok 
rekonstruálását. 
Így születtek újjá történelmi alakok. A feleség, aki még 
tegnap Soós Zoltán gyári könyvelő férjének hitte magát, 
estére VIII. Henrik  kedvese lett. Egy helyi író Nagyként 
tért haza édesanyjához, s aztán jöttek a Mengele, 
Adenauer, De Gaulle, Petőfi Sándor és még hosszan 
sorolhatnám, kik tértek vissza a történelmi múltból, 
megzavarva az emberek hétköznapi életét. 
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A pikáns rész még váratott magára. Mert milyen 
választási lehetőségei voltak a családtagoknak, kiknek 
életét teljesen átprogramozta az új köntösbe öltözött 
férj/feleség. Egy molett háziasszonyból Brigitte Bardot-t 
formáltak. A családtagoknak idomulniuk kellett az új 
szerepkörhöz. Láss csodát: egyik napról a másikra  
csodás testi metamorfózison estek át: hasonultak a 
férjükhöz. 
A döbbenet még fokozódott, mikor újjászülettek olyan 
élőlények, melyek pedig már a paleontológia tárgyaivá 
váltak: egy lakótelepi férfit kínzó fejfájás gyötört, 
kinézett az ablakon, s a döbbenettől majdnem lezuhant 
az erkélyről. Szemei előtt egy dínó legelte a park füvét, s 
láthatóan nem telt be akkor sem, amikor a zöld 
vegetációt teljesen elnyelte emésztő rendszere. De a 
Bakonyban mamutok, barlangi medvék  vertek tanyát, s 
átrendeződtek a klimatikus viszonyok. Egyik helyen a 
jégkorszak tért vissza, másik oldalon rekkenő meleg 
árasztotta el a vidéket: egyszóval teljes, hogy még 
tovább fokozzuk, régebben volt történeti korszakok 
keveredése nyomta rá a bélyegét a változások miatt; 
mintha a világ számítógépei mind megzavarodtak volna, 
úgy mosódtak össze a korszakok, sőt napszakok, 
évszakok önkényes változását is előidézték a 
csodagyárban. 
Minderről persze a lakóknak fogalmuk sem volt, teljesen 
összezavarodtak,  a hektikus változások kikezdték a 
pszichét. Klinikai elmeorvosok tanácstalanok voltak az új 
eddig nem rögzített kórképek jelentkezése láttán: csődöt 
mondott  a tudomány, korábban érvényes 
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megállapítások aktualitásukat veszítették. A történelmi 
személyek családtagjai úgy látták, hogy a történelem 
ismétli  is, meg nem is önmagát, próbáltak történelmi 
szakfolyóiratok historiográfiák, monográfiák levéltári 
adalékok alapján jövőjüket „előre vetíteni”. A 
megállapítás nem volt épp rózsás. 
Aki VIII. Henrik oldalbordájának szerepébe csöppent, 
cseppet sem nézett rózsás kilátásoknak elébe: 
amennyiben Aragóniai Katalin sorsa vár rá, akkor csak 
elvált eltaszított lesz, de mi van, ha Boleyn Anna, avagy 
Parr Katalin a hóhér áldozata lesz, Jane Seymourként 
gyermekágyi láz végez vele, Klevei Annaként eltaszított 
feleség lesz, de Parr Katalin túléli. Időközben az asszony 
terhes lett. Szerencse a szerencsétlenségben, hogy a 
történelmi időszakok, mint írtam felemás módon 
érvényesültek: egy kicsi ős-, ókor,  s a többiek. 
Szerencsére a huszonegyedik század vívmányai – bár 
nyomokban, de megmaradtak – így a terhességi 
ultrahang vizsgálat hozzáférhető volt. 
A kritikus időszak beköszöntével  derült ki, hogy lánya 
vagy fia születik a királynénak: A vizsgálat fiúra utalt, s 
valóban a kevert történelem 1543. évében megszületett 
Tudor Edward, a walesi herceg. Nagy megkönnyebbülés, 
egyben mély szomorúság, ambivalens érzelmek 
árasztották el  hősnőnket. Lesz trónörökös, helye a király 
mellett biztosítva lenne, de jön a gyermekágyi láz, s 
akkor ... 
Tizenkét napja maradt a történelem szerint a földi dolgai 
elrendezéséhez, mielőtt visszaadná lelkét a Teremtőnek. 
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Számos újrakreált történelmi hősnek, asszonynak 
hasonló gondjai voltak: Kleopátra előre látta 
öngyilkosságát, a hódító Nagy Sándor a maláriát, mely a 
túlvilágra juttatja, Agrippinának szembesülnie kellett fia 
hálátlanságával, és így tovább. 
Ahogy életük folyásának végét a homokóra könyörtelen 
pergése mind közelebb hozta kétségbeesetten 
végrendelkeztek, mindeközben a sors szeszélyén 
keseregtek, mely a legmagasabb polcról hamarosan a 
Halottak világába juttatja őket. 
Minden bizonnyal ezek be is következtek volna, de 
akkor... 
A titokzatos gyár becsődölt, s a fenntartók utolsó 
tettként  az eredeti állapot visszaállítása mellett 
döntöttek. 
 
A világra új nap virradt. Ébredéskor tapasztalták, hogy 
ismét a régiek. Történelmi jelmezüket levetvén 
visszacsöppentek  a valós világba. Aki a Bakonyba 
utazott, nyomát sem lelte mamutnak és társainak. Őzek, 
vaddisznók népesítették be a tájat. 
 
A tudománynak sem kellett bajlódnia szokatlan 
jelenségekkel, mi több, a történelmi könyveket sem 
kellett újraírni. 
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Dittrich Panka 
 

Amíg 

 
Néha oly meztelen a Nap. Szikrafényes. 
Meleg burájába fogad, és ott vagyok, 
míg tétován mártózók színes tükrében, 
tőlem távol úsznak a könnyes bánatok. 
Itt nem vagyok álnok, bár itt sem vagyok szent, 
csak a Nap bíborában egy romló porszem. 
  
Ha fellegek kavarnak, őrült fellegek, 
durván megrezzennek a szívdobbanások. 
Kétes éltem zavarában, viharában  
egyszer elveszem, és örök némaságban  
enyém lesz az örökkön zajos végtelen. 
 
Ám addig, ahogy a fák is koronáznak,  
Bár télen fáznak, de új virágra lelnek. 
Hát rezzenjek még a rút világ poklában, 
Legyek karanténba zárva, de mégsem félni, 
leszek, amíg a szívem szívekhez vezet,  
ragaszkodom, mert érzem, van, aki szeret.   
 
 

 
 
 
 



10 

 

Dittrich Panka 
 
Úgy is… 
 
Úgy is látlak, ha nem látlak. 
Szívem mélyén kis bogárka, 
Fénylik szárnyad mosoly tánca, 
Édes lelked ringó vágya. 
  
Úgy is hallak, ha éppen nem szólsz. 
Szobám mélyén a csendről zajongsz. 
Veled merül álomhajóm, 
Veled alszom kispárnámon. 
  
Úgy is megyek, ha nem is lépek, 
Ha itt ülök a karosszékben. 
Úgy is ölelsz, úgy is viszel, 
Kicsi kincsem, drága kincsem. 
  
Úgy is sírok, ha nincsen könnyem. 
Úgy is élek, ha úgy is ölnek. 
Úgy is hallok, úgy is látok. 
Nincs a szívem karanténból.  
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Dittrich Panka 
 

Remény 

 
Ó, remény, remény, remény! 
Pille kis tünemény. 
Vágy a vággyal jövevény. 
Jössz, egyre jössz felém. 
  
A tér és idő fején, 
Embereknek szívén, 
Hegyek, völgyek hűs egén: 
Jössz, egyre jössz felém. 
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Dittrich Panka 
 

Fájdalom 

 
Fájhat a fej a derék a láb 
A torok a gyomor és így tovább 
Mert fájhat a test a szervezeted 
Az elmúlás ledönti életedet 
 
Ám nem csak a tested vezet 
minden szívedből a lélek terem 
Ahogy Isten e kereszten szenved  
Szereteted örök és végtelen 
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Dittrich Panka 
 

Koronavírus 

 
Ha majd ott fekszel az ágyon, 
Hörögve és rettegve, 
Várod, mikor lesz vége, 
Hogy tested lázas fájdalmától 
Mikor menekülsz meg.  
Ott jusson eszedbe, hogy 
Hányszor és hányszor 
Moshattad volna lelked is tisztára 
Hogy ki tudtad volna mondani 
Igen, tévedtem, bocsánat. 
Félrelépett perceidnek  
Csak bűn lehet az ára? 
Hogy az irigység is felesleges vétek 
A hatalomra s pénzre? 
Gondoltad volna, 
Egy ölelés mindennél forróbb, 
mint bármely tűzzel ha fényt koholsz, 
Feloldozás lesz-e majd a másvilágban, 
Ha két sóhaj közt fuldokolsz.   
 
 

 
 
 
 



14 

 

Dittrich Panka 
 

Útinform 

 
Kresztábla még nincs, de a Nagy út 11-es számú 
utcakőnél sebességkorlátozást helyezzenek kilátásba és 
belátásba is, mivel az utca macskakolóniái átkelnek az 
úttesten a szembe szomszédos 12-es utcakőhöz, 
éjjelente többször, és a nappalt sem kímélik. A reggeli 
menzájukért is ismét sorban gyülekeznek a kétszintes 
társasház alsó szintjének egyik ajtajánál, és két kéz kevés 
hozzá, hogy megszámlálva legyenek. Persze a 
nyilvántartás sosem egyezik. (régebben zúgevők voltak a 
közös udvardában, de a zúgolódás és az eldugott tálkák 
megtalálása azt eredményezte, hogy nyíltan és 
jogszerűen etethet a menzáztató a saját ajtajában…) 
Kajálda után ismét útra kelnek a macsekok a 11-es 
utcakőtől át a 12-ig, és amerre még látnak (zabát). 
Ezért kérnénk szíves figyelmüket, útközben vigyázzanak, 
mert a főmenzáztató macsek-temetkezést nem vállal. Jó 
magam, pedig mint az általa kitüntetett állatgyűlölő, a 
macskákért ennyi figyelmet kérhetek, mert nem 
szeretnék macskahullával találkozni az úttesten, úgy, 
mint tegnap. 
Habár a macskakipurcanás elkerülése további 
szaporulattal jár. A kufircolás pedig nyilvánosan is 
megengedett nekik, ezáltal időről időre még többen 
járulnak a menzáztató tányérjai felé. Nő a portyázók 
száma, vele együtt meginog a társasházban lévő lakók 
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macskák iránti bizodalma, avagy a szeretetükbe vetett 
hitük. 
Ezért hát, legyenek figyelmesek! Mert hiába a sok 
macsek, még patkányokat is üthetünk, mert jó 
világukban ezen egyedek még csak nem is egerésznek. 
Már csak az a kérdés, hogy óvatosan vezessenek, vagy 
óvatosan etessenek!  
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Jakab Ibolya Shanti 
 

Életképes 

 
Kőfalba zárt fájdalom kitörni készül, 
kín a magánya, nem látja a fényt, 
elveszettnek  hitt vágyak, kemények, 
nem hagynak mást, csak áhító reményt. 
Négy fal közé szorított lélek 
esőt és napot vágyva tengeti létét, 
hiába minden, csodák máshol vannak, 
attól fél, elveszti élete fényét. 
És reggel egyszer csak érkezik a csoda,  
lágy permetű eső simogatja ágát, 
megrázza magát, délceg testtartással, 
boldogan fogadja az égből jövő áldást. 
Arcát vidáman a Nap felé tartva, 
indulnak a rügyek, bomlanak virágok, 
életkedve újra régi pompájában, 
virággal örvendezteti meg a világot. 
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Jakab Ibolya Shanti 
 

Szelid 

 
Csónakban ültünk a tó közepén, 
a reszkető Hold fénye pásztázta a partot, 
olyan volt mint egy égi tünemény, 
ahogy kedvesem végig a karjában tartott. 
 
Az akartam, álljon meg minden, 
maradjon örökre meg a pillanat, 
s én csodára várva az eget bámultam, 
miközben a csónakunk lassan haladt. 
 
Lelkemmel, szívemmel  fotóztam a tájat, 
mert ezt semmi technika nem láthatja így, 
még ennyi év távlatából is tudom, 
akkor, ott, áldást kapott a két szív. 
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Jakab Ibolya Shanti 

Útravaló 

 
Amikor a sok kicsi kéz  
ölelte  a nyakadat, 
Amikor a hat  kicsi száj  
puszilta az arcodat, 
Rájöttél,  míg éltél, 
érdemes volt szeretni, 
érdemes volt három leányt  
becsülettel felnevelni. 
 
Érdemes volt aggódni  
és éjszakákat sírni, 
Mert egyetlen költő sem tud  
annál szebbet írni, 
Mint amikor anyák napján  
minden eléd álltak 
s könnyes szemmel köszönték,  
hogy jó emberré váltak. 
 
Érdemes volt erőn felül  
áldozatot hozni, 
Érdemes volt  a szívnek  
minden bajnál megszakadni. 
Igaz kincset hoztál létre,  
egyedül már sose leszel, 
Bármit hoz is még az élet,  
Te már mindig köztünk leszel. 
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Jakab Ibolya Shanti 
 

Zöld lámpa 

 
Kicsinyke kis lélek jönne már a Földre, 
nem akar maradni ott fenn mindörökre. 
Térdelő rajttal zöld lámpára várva, 
hisz annyira kíváncsi már e lenti világra. 
 
A nő is szeretné, de bizonytalan benne, 
karriert kell építeni, csak akadály lenne, 
mi lesz szabadsággal, mi lesz, ha elhagyják, 
gyötrő kétség marja, így nem vállalhatják. 
 
Aztán jött a tavasz bimbós barkaággal, 
játszóterek tele gyermekkacagással, 
felvidult a világ, öröm lett az élet, 
kedves történések minden nő szívének. 
 
Megtanult megbízni élete párjában, 
nem akar maradni már ő sem pártában. 
Jöhet az esküvő, a szent eskütétel, 
ANYA akar lenni szívével, lelkével 
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Jakab Ibolya Shanti 
 

Köszönet 

 
Két kis gyémánt fénye ragyogja be életem, 
és ezt a kettő csodát neked köszönhetem. 
 
Amíg neked áldott munka és odaadás jutott, 
addig nekem a Teremtő ajándékot adott. 
 
Köszönet és hála, hogy nagymama lehettem, 
hogy ezt a boldogságot velük megélhettem. 
 
Kívánom, hogy anyaként egy életen át, 
Te is éld meg, ha itt az idő, ugyanezt a csodát. 
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Jakab Ibolya Shanti 
 

Égi GPS 

 
Mondd meg, hogy tud minden madár 
újra hazaszállni? 
Fészkéhez vagy fiókához 
rendre visszatalálni? 
 
Mi viszi úgy előre  
azt a csöppnyi testet, 
hogy végtelen határon át  
még csak nem is reszket? 
 
Hol a haza és a fészek, 
ami hazavárja, 
hol az ember szülőföldjén,  
ki szívébe zárja? 
 
Daru, kakukk, gólya,  
fecske és a nádiposzáta, 
valamennyi madarat,  
ki ősszel útnak indul, 
szívem hazavárja! 
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Kerecsényi Éva 
 

JELEN-IDŐ 

 
A várakozás súlya, gyötrelmes kínja 
ha nem zúzza porrá a jelen perceit, 
ég és föld határán felhőkapuk nyílnak, 
s a lét sötét kamrája fénnyel megtelik. 
 
Idő fogságában beszűkül a tudat, 
szabadlábon futkos  torz testű félelem, 
térdre rogyott álmok keresnek kiutat, 
ám szívbe rejtett érzés szárnya megremeg. 
 
Repülj érzés, repülj, emelj fel az égig,  
hol szétzúzza a csend a rémség robaját, 
sziszeghet a kígyó, nem lesz mitől félni, 
ha egységbe kerül az "itt" és "odaát". 
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Kerecsényi Éva 
 

Én és a csend 

 
Én és a csend ülünk nagy titokban,  
árnyékot fölénk csak a felhők vetnek,  
nincs itt ereje rossznak s gonosznak,  
 mi útját állhatja az égi tervnek.   
 
Hangosan lélegzik, lüktet az  erdő, 
teli tüdőből dalol és trillázik, 
bokrok hajába masnit köt a szellő,  
te vagy, ki mellőlem nagyon hiányzik.  
 
Letisztult gondolat fürdik a fényben, 
 ám apró tüskék szívem szurkálják,  
múltunk árnyai amíg még kísértnek, 
marad egy folt a lélek ruháján.  
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Kerecsényi Éva 
 

Romantikus mese 

 
Langyos volt a kávé, jéghideg a reggel, 
zsibbadt gondolat pöckölt bús perceket,  
a kijelző szélén felvillant az arcod,  
s a félkómás állapot egyből elszelelt. 
 
Életre kelt minden, táncoltak a fények,  
szaladgált az ujjam, hogy simítsa szádat,  
tenyerembe csapott a jóleső érzés, 
mosolygott az ég is, mikor rád találtam.  
 
Lábujjhegyen jöttél, nem ígértél semmit, 
ám bombaként robbantál a sivár napokba, 
megmozdult a föld, a vizek megremegtek,  
s „van az a hely”, mi a miénk lett titokban.  
 
Érzem, hogy simogat a gondolat karja,  
mikor agyam filmvásznán feltűnik lényed,  
tetszik ez a film, ezerszer visszanézném,   
romantikus mese, egy igaz történet. 
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Kerecsényi Éva 
 

Szójáték 

 
Játssz, ha akarsz, játssz a szóval, 
fonj koszorút mondatokkal, 
szóvirágokból köss csokrot, 
szépeket mondj vagy bolondot, 
mondjál bármit, hangod halljam, 
kell, mint árnyék tűző napban, 
fűzzél belőle szóláncot, 
kösd nyakamba, úgy imádom, 
ha nem szólsz, csak szótlan nézel, 
úgy is jó lesz, így is érzem 
sóhajtását gondolatnak, 
lelked látom önmagamban, 
tükör falán fényes vízjel, 
szív a szívvel összerímel. 
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Ötvös Németh Edit 
 

csend van 

 
elhalkult a zene 
megritkult a szó 
elbújt a testmeleg 
ágyamban lakó 
kedveszegett tavasz 
zokog meztelen 
hiába a napfény 
nekem nincs jegyem 
fárad leheletem 
földes lapátok 
hagyjatok még engem 
veszem kabátom 
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Ötvös Németh Edit 
 

Mi lennék 

 
Kirekesztette a háború, 
Jude Law-ot a Hideghegyben, 
mégis elszántan küzdött, 
egy dolog éltette, 
a szerelem volt,  
vagy a dramaturg, 
csótány legyek, ha tudom, 
de megnézem, amíg időm adja. 
 
Ha fa lennék, a platánt választanám, 
azt a közönséges fajtát,  
nagy lapokban válik le a kérge, 
nem lenne furcsa,  
ahogy vedlem magamról az éveket. 
 
Most egyke vagyok, barlangomba bújok, 
reggelire napfény helyett 
csak kihűlt sarat majszolok. 
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Ötvös Németh Edit 
 

pőrén jöttünk úgy megyünk el 

 
éjszaka gyöngykagylóba bújtam 
magamra zártam fedelét 
drága termését öleltem szorosan 
lelakatoltam zárszerkezetét 
 
a törmeléket kint hagytam a sötétben 
bent puha csend simított 
tudtam nem élhetek örökké 
roncs biztonságom megingott 
 
kutyaszőrrel harcolok a minden ellen 
várhat most a sonka nyúl meg a játék 
a reményt tapossa a csüggedtség 
minden napunk ruhátlan ajándék  
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Ötvös Németh Edit 

április 1. most nem vicces 

 
kucorgok a sarokban egyedül 
(ide írnám szívesen hogy ) 
hallom ahogy egy tücsök hegedül 
ezt csak békeidőben lehetne 
most harc van csúf háború 
nem tudjuk ki lesz a vesztes 
ezért van rajtam is mélabú 
 
szeretném elfelejteni én is 
de éjjelente fel-fel riadok 
azt hiszem vége van de mégsem 
fogaimon szoros a satu 
csikorgatni sem merem most őket 
reszketek a takaró alatt 
ugye nem jön el a végzet 
pedig hallom a falakon matat 
 
szüleim már  rég elutaztak 
csontjaikból tán por sem maradt 
felfalták a kukacok a testük 
emlékük futó pillanat 
 
magot esznek csoportosan a cinkék 
gondtalan vidám madarak 
szárnyverdesve kergetik az estét 
passzusuk van csak nekik szabad 
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Ötvös Németh Edit 
 

törékenyek a napok 

 
este hamuba hull testük 
az éjszaka őrli az ideget 
a pillanatot is átértékeljük 
 
Azért igyekszem 
jókedvű lenni, ez lett belőle 
 
Akkor is írok egy szépet, 
csillagszemű függőséget. 
aranycipó dagadtságát. 
csengő barack hamvasságát. 
Úgy szeretném! 
 
Nyálam cseppen, de nem bánom, 
legyünk túl már a rémálmon, 
csókálló rúzs legyen számon, 
elkenődik, azt sem bánom. 
Ugye te sem?! 
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Ötvös Németh Edit 

Morbid 

nem voltam még halott 
én élve agonizálhatok 
ok van rá temérdek 
cipőfűzőm gilisztatenyészet 
elmémben lyukat rágnak a molyok 
lassan de biztosan megtébolyodok 
 
reccsenve esik szét a biztonság 
az árnyékom is két méterre jár 
napom mellett a felhők vakon 
tapogatnak és én hagyom 
kezüket fogják még a bátrak 
tán nekik épülnek már a sátrak 
 
kiverni a gondolatot a fejemből 
igyekszem de ez rettentő 
potenciális hullák vagyunk 
mindannyian 
bizakodva, hogy a kaszás talán kihagy 
nem vágja ki talpunk alól a talajt 
ott a fű jövőre is kihajt 
pedig a halál nevű személy nem válogat 
csak lazán rád mutat 
kirántja a gyenge szemfogat 
majd tülkölve eltolat 
mert elfelejtett kihúzni a sorból 
másokat 
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Ötvös Németh Edit 
 

érzelmi hullámvasút 

 
széttörném az idő 
súlyos páncélját 
vassisakját megolvasztanám 
foggal rágnám meg az ólmot 
ha ezzel megjavíthatnám 
helyre tenném a dolgokat 
a halottak szemét kinyitnám 
lelkükbe sóhajt lehelnék 
lennék szorgalmas cseléd 
átnéznék e homályos szitán 
 
ej kár a szóért 
csak a düh beszél belőlem 
elvetélt indulat 
döglődik bensőmben 
 
több ezren örökre alszanak 
vagy füstté vált hüvelyük 
bezárt falak omlanak össze 
sírban remeg már 
kurta életünk 
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Ötvös Németh Edit 
 

kétséges holnap 

 
madárként  alszom 
fekete ágon 
csomós a tollam 
átfon a gyászom 
 
ülök a földön 
mellettem csendben 
fekszik a világ 
maszkban leverten 
 
széteső érzés 
lapul bensőmben 
holnap cirádája 
elkülönítőben 
 
senki nem tudja 
senki nem érti 
okádik a föld 
félti ki éli 
magát 
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Ötvös Németh Edit 
 

túlélni 

 
talán legjobb a lendkerekes autónak 
mostanság élni roppant veszedelmes 
vaksakkot játszanak az idősek 
aki nem marad bent lutriba dobja garasát 
veszedelmes bíz’ mert éles a kaszaél 
a billentyűzet nyálkában úszik 
bizonytalan a zongorista keze  
melléüt folyton csúszkál a ritmusa 
bárhogy igyekszik nem olyan semmi 
mint annak előtte 
bölcs vagy bölcső csak egy hang a különbség 
álmodni az is képes aki fél 
 
lassan megreped egy dinoszaurusz tojás 
kezdődik minden elölről 
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Ötvös Németh Edit 
 

határ-feltéttel 

 
zöldell a fű és rágja a cerkát 
fogalmazást ír a tavasznak 
a nap ajkára vigyort rajzol 
vége lesz talán a fagynak 
diszkó gömböt szerelnek a hangyák 
a színes üveg csillogva csendül 
márciust mutat a naptár 
a nárcisz is táncra perdül 
kár pedig ez a nagy vigalom 
a gyilkos lágyhéjú fotelban 
készül és nem lesz itt irgalom 
megyünk szép sorban a lecsóba 
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Ötvös Németh Edit 
 

farmerkék 

 
a tegnap megrepedt égboltot 
mára befoltozta a nap 
apró foszlányok azért maradtak 
nem múlt el nyomtalanul a szakadás 
játsszuk azt hogy csak a díszítés  
farmer újragondolva 
hisz az mindenhez megy 
szakadt csipkés rojtos 
furcsa rongy 
gond nincs ha mosódik 
valami idegen anyaggal 
ahogy tekeredik a dobban 
néha eresztődik a szín 
kékes-lila a lé mint most az ég  
visszatért a hangom 
mára elmúlt a szoprán 
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Ötvös Németh Edit 
 

márciusi vasárnap 

 
egyedül vagyok 
halott galambokként ülnek 
lábamnál a gondolatok 
nyakukon halvány sávú 
emlékek gondozzák  
bennem az emberéltet 
szomorkás a nap is 
szemére fátylat szőtt az idő 
becsapta egy kamasz 
ígért neki mindent 
huncut csalfa gondolatok írták 
igaz szeretőként rügyfakasztó imát 
meséltek neki 
aztán kiütötte őket a szökőnapi fagy 
deret szórt rájuk pirkadati ködöt 
homályt mi fehérbe öltözött 
lesz még kikelet hirdette egy cinke 
ne dobd el a fátyolt 
lesz még a gyöngyvirágnak inge 
lesz még májusi rózsa bodros szirma 
vele az élet újra fakad 
hidd velem együtt 
hogy lesz még tavasz 

 
 



38 

 

Ötvös Németh Edit 
 

pokolhéjban 

 
kendőt köt fejére csendem 
pokolban izzik a szó 
toprongyos énem a vesztes 
eszményit  hirdet a jó 
 
gyümölcsöt érlel a nyár majd 
páran játsszák a vakot 
a halál hirtelen támad 
elhurcol pogányt s papot 
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Rozán Eszter 
 

Bella 

 
A májusnak tombolnia kell, Bran Fülöp jól tudja ezt. 
Nincs más választásunk, mint napfényben lubickolni a 
tengerkék ég alatt, elmerülni a bódító illatárban. A 
domboldal tarka virágokkal teli, virít a boglárka, a pipacs, 
kékes szirmaival mosolyog a búzavirág. Átforrósodott a 
világ, a városban hullámokban pattan vissza a meleg 
levegő a falakról.  
Bran Fülöp a tóhoz érkezik, tyúkhúrszőnyeg terül el a 
tisztáson. 
Tengerimalacára gondol. Az apró termetű állat rajong a 
tyúkhúrért, vajon szedjen neki? 
Lehajol, kicsit megszédül, talán a vérnyomása 
rendetlenkedik. Felegyenesedve újra kitisztul a világ.  
Körülnéz, akkor veszi észre, hogy valami nem stimmel. 
Vasárnap délutánonként jókedvű strandolók töltik meg a 
helyet, ám most egyetlen teremtett lelket sem lát. 
Hiányzik a gyerekek önfeledt visítása, az apukák 
rendreutasító hangja, ahogy fegyelmezni próbálják 
engedetlen csemetéjüket, a focizók harsány kiáltása sem 
hallatszik, amint éppen belőnek egy gólt.  
Mi történhetett? 
A nap tüzes sárgán lövi ki sugarait a bükkös fölött, a 
horizont eltűnik, ég és föld egybeolvad. Annyira 
gyengének érzi magát, hogy le kell ülnie. Elvánszorog a 
mólóig, fáradtan roskad a rozzant padra. Valaha 
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élénkbíbor színben csillogott, mostanra teljesen lekopott 
róla a festék.  
Izzad a homloka, hiába kotorászik a zsebében, nem talál 
zsebkendőt, a kézfejével törli le a sós cseppeket.  
Legalább egy nyomorult kutyasétáltató járna erre, azt 
sem bánná, ha az eb odaszaladna hozzá, és nedves orrát 
a térdéhez bökdösné.  
Miért nincs itt senki, mikor minden adott a hétvégi 
kiruccanáshoz? Mi az, ami távol tartja az embereket? 
Maroknyi tyúkhúrt szorongat a kezében, mélyen 
beleszagol. Az illat erősen emlékezteti valamire, igen, 
egy régi nyárra Bellával. Velencében sétáltak a Canal 
Grande mentén. A tömeg folyton el akarta sodorni őket 
egymástól, ezért meg kellett fognia a lány kezét. Bella 
csak kacagott, világosbarna szalmakalapját elfújta a szél, 
nem is találták meg többet, örökre elveszett, de Bella 
nem bánta. Olyan boldogok voltak akkor, galambokat 
etettek a Szent Márk téren, nem törődtek azzal, hogy 
tilos, megnézték a Peggy Guggenheim Múzeumot, 
egyszer még az egyik kávézóba is beültek, igaz, Bran 
Fülöp jó darabig szívta utána a fogát, hogy hogyan 
lehetett ennyi pénzt elkölteni.  
Nem, nem akar arra gondolni, hogy útjaik elváltak, és 
arra sem, hogy Bella azt mondta, hogy nem érzi jól 
magát vele, mert idegesíti a férfi. 
Miért idézte fel a tyúkhúr Bella emlékét? A virág színe, 
formája? Valami titokzatos erő? 
 
Kegyetlenül szomjas, inni szeretne, vizet persze nem 
hozott magával, a tóparti büfé is zárva van. Elhatározza, 
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fürdik egyet, az talán lehűti kissé. Óvatosan lépked a 
köveken, mégis megbotlik, arccal előre terül el a sekély 
vízben. Mohón kortyol, az sem érdekli, hogy nem tiszta, 
úgy érzi, belepusztul, ha nem ihat.  
Kimerülten ballag vissza a partra, terebélyes fűzfa alatt 
talál menedéket.  
Fura neszek riasztják föl szendergéséből. Csavargónak 
kinéző alak ül egy összehajtható széken a tónál, 
bozontos haj, kusza szakáll, kopott, divatja múlt kabát.  
Kezében pecabot, valamit mormol magában. 
Bran Fülöp felül, iszonyúan hasogat a feje, a szája 
kiszáradt, hányinger kerülgeti.  
– Gyertek csak, halacskák, gyertek! 
A nap azóta a hegyek mögé bukott, kísérteties félhomály 
vonja be a tájat. Feltámadt a szél, csendesen suhognak a 
fákon a levelek. Bran Fülöp érzi, ideje hazamenni. 
Az öreg megfordul a székén, Fülöp felé biccent, a férfi 
szintén fejbólintással köszön vissza. Az összegyűjtött 
tyúkhúr a fűzfa tövében hervadozik.  
Bran Fülöp az ösvény felé indul, ám a férfi hangja 
megállítja. 
– Bella, Bella! 
Mit suttog ez a csavargó? Á, biztosan nem hallja jól. 
– Bella, Bella! 
Bran Fülöp meghökken. Miért ismételgeti ez az alak a 
volt barátnője nevét? És egyáltalán, miért gondol éppen 
ma a lányra, amikor már rég kitörölte az emlékezetéből?  
– Bella nem akart neked rosszat, csak szerette volna a 
maga útját járni – jegyzi meg a csavargó közömbösen. 
Bran Fülöp a férfi mellé ül a fűre. 
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– Ki vagy te? 
A szakállas rejtelmesen mosolyog. 
– Honnan tudsz Belláról? 
A csavargó továbbra is hallgat. Kihúzza a damilt a vízből, 
a horog végén aprócska hal fickándozik. 
– Ne félj, visszaengedlek! 
A halacska boldogan tűnik el a tó vizében. 
Bran Fülöp a kezébe temeti az arcát. Újra az emlékeivel 
küzd.  
– Véletlen volt – mondja inkább saját magának, mintsem 
a szakállasnak. 
 
A szikla tetején álltak, alattuk a tenger, előttük a 
végtelen égbolt.  
– Tudom, hogy rosszul esik neked, amit mondok, de 
szeretnék hazamenni. Te és én annyira különbözőek 
vagyunk, erre csak most jöttem rá igazán, az utazásunk 
során. A kezdeti szerelem elmúlt, már nincs miről 
beszélnünk egymással. Ami neked fehér, az nekem 
fekete, ami neked tűz, az nekem víz, ami számodra 
szabadság, az nekem rabszolgaság.  
Bella haja lobogott a szélben, a szemében addig 
ismeretlen tűz lángolt.  
– Ez nem igaz – kiáltotta Bran Fülöp –, én szeretlek! 
Olyan jó itt nekünk együtt! Hát nem élvezted a 
múzeumokat, a sétákat, a tengert? Miért akarsz 
elmenni?  
A lány a messzeségbe bámult. 
– Úgy érzem, mi nem tartozunk össze. 
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– Ez nem így van! Bella ne mondd ezt! Nem tagadhatod 
meg a szerelmünket! Mondd ki, mondd ki, hogy nem 
szeretsz! 
Bella lehajtotta a fejét, alig hallhatóan suttogta. 
– Már nem szeretlek, Fülöp! 
A férfi feldúltan a lány felé indult, Bella védekezőn maga 
elé tette a kezét, hátrált néhány lépést.  
– Ne gyere közelebb! 
Fülöp csak ment tovább, a lány még egyet lépett, 
megbotlott egy kiálló kődarabban, hogy visszahozza az 
egyensúlyát, még jobban hátrálnia kellett.  
– Vigyázz! – ordított fel kétségbeesetten a férfi.  
A lány gurulni kezdett a szakadék felé, egy kiálló 
gyökérben sikerült megkapaszkodnia másfél méterrel a 
férfi alatt. 
– Segíts! – nyöszörgött Bella.  
Alig bírta tartani magát. 
Bran Fülöp csak állt, és nézte, hogyan kínlódik a lány, míg 
ujjai le nem válnak a gyökérről.  
 
Zakatoló szívvel rohant le a szikláról, vissza a városba. 
Egy mező mellett haladt el, tyúkhúrok kacsintottak rá, 
fehér virágaikkal dacolva a széllel.  
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Vönöczkiné Gmeindl Margit 
 

Tócsa 

 
Kavicsok közt vagyok tükör, 
rajtam a nap tündököl. 
Fák magukat nézik bennem, 
megtetszettem. 
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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 köd sem oszlik még, 
ködfátyol van, mégis látom tekintetét, 
érzem a hajamon simogató kezét. 
Bárcsak a hajnalfény, jaj, csak 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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Vönöczkiné Gmeindl Margit 
 

Vágyódás 

 
Sejtelmesen nyújtja fejét 
felfelé a semmibe. 
Talán a vágya hajtja, 
vagy a napot akarja. 
Gondolata messze cikázik, 
fel az égbe, hisz fényre vágyik. 
Kitárja szirmát és csókra vár, 
csókolja végre napsugár. 
Buja vággyal tör egyre feljebb, 
ami lent van, ne lássa többet. 
Merülj el bennem, súgja, 
hisz rövid az életem. 
Szirmaimmal átkarollak, 
a szerelembe, jer velem! 
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Vönöczkiné Gmeindl Margit 
 

A bor  dicsérete 

 
"Ez a bor lelket ád" azt mondja a nóta,  
csakis jó bort igyál, ne gondolj vinkóra.  
Villánynak jó bora lelkedet vidítja,  
egy jó ebéd után ezt töltsd poharadba. 
 
Hogyha összeülünk családom, barátok,  
az asztalra jó bort, mást nem is kívánok.  
Gyöngyöző fehér bor vagy a bíbor vörös,  
selymes a toroknak, és a nyelv is pörög!  
 
Köszönet jár érte a szőlősgazdának,  
de legelőbb annak, ki ezt kifundálta.  
Annak, aki rájött a szőlő titkára,  
hogy össze kell zúzni, így az nem vész kárba.  
 
Mert ha az megerjed, s e léből beiszol,  
kedved kerekedik, vígan danolászol.  
Azt mondja a fáma vén Diogenészről,  
a bornak ivása tehet az egészről. 
 
úgy berúgott tőle, hisz hordóban lakott, 
 nem ment ki belőle, ki sem józanodott! 
Ebből a tanulság, figyelj, mennyit iszol, 
sose vidd túlzásba, bárhogy is szomjazol! 
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Vönöczkiné Gmeindl Margit 
 

Mit tettünk 

 
Elrontottunk mindent, 
ezért lett fekete a tavasz, 
hiába nyílnak a virágok, 
önfeledten nem nézhetjük azt. 
Az emberiség az oka, nem más, 
hogy most sírunk és jajgatunk. 
A mérhetetlen becsvágy, 
a nagyravágyó önzés. 
Ám hiába van vagyon, 
ha az egészség s vele az élet elvész. 
Kipusztították a sok szép erdőt, 
mert kellett a nagyobb földdarab, 
most nézhetik zokogva, 
mert termés helyett 
embert pusztítva,  
csak a halál arat. 
A huszonnegyedik órában élünk. 
Nem tűnhet el bolygónkról a népünk! 
Talán nem késő, van még remény, 
kell, hogy kiderüljön felettünk az ég, 
kell, hogy a vizek tisztuljanak, 
a mezőn sokszínű virágok viruljanak, 
énekeljenek az égi madarak. 
Tégy meg érte ember, mindent, 
amit még csak lehet! 
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Akkor talán majd megbocsájt neked, 
így a jövőnkért és a létünkért 
a milliónyi emberszív 
tovább már nem remeg. 
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Vönöczkiné Gmeindl Margit 
 

Féltő fohászom 

 
Amikor az ég úgy ég, 
mintha tűz lobogna valahol, 
mint mikor a föld gyomrából 
felszínre tör a láva bugyogva. 
Alant sötéten terül el a város. 
Nincs zaj, elhalkult minden, 
nyugszanak a házak, 
falaikon, mint piros vér, 
úgy csorog le a bánat, 
a lelkekből előtörnek a vágyak. 
Az égre nézve mégis reszketek. 
Ó, Uram, úgy félek látni ezt, 
ez már a pokol tüze vajon, 
mi örökkön fogva tart és nem ereszt, 
bűneink miatt minket elemészt? 
Uram, én úgy félem a jövőt. 
Nézz ránk a mennyből, 
tekints le reszkető, 
imára kulcsolt kezünkre, 
ne hozz még több bajt 
sajgó, reszkető szívünkre! 
Teremts virágot, nevetőt, 
nyárban búzakalászt adj, 
új termést, belőle friss erőt. 
Gyermekkacajtól vidám világot, 
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amilyet még a világ sem látott. 
Szivárványt fess az égre, 
Uram, ne vöröslő tüzet! 
Lágy szellő simogasson, 
borítsd zöldbe a vízparti fűzet, 
csókoljon napsugár, 
daloljon sok madár, 
zöldellő fűszálakon 
ott másszon sok apró bogár. 
Patak locsogjon, folyó csobogjon, 
a partokat ne mossa szennyes ár! 
Félelemből született imám, 
mint hangom, hangosan kiált, 
de lassan elhal már a hang, 
a sötétség kioltja a tüzet, 
a jótékony sötét szép lassan 
mindent fekete lepellel takar. 
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Vönöczkiné Gmeindl Margit 
 

Volt- nincs szerelem 

 
Sokáig vártam a gazdámat. Mert ugyan a tánctól és az 
énektől kissé kifáradtunk, de mégis hiányzott a 
megszokott, meleg, női kéz. Hisz már annyira 
megszoktam Pólika kisasszony finom kesztyűs kezét. 
Most mégis itt hagyott, még a könnyeim is megjelentek 
bánatomban. Félek, hogy drótjaim meg fognak 
rozsdásodni. Ez elszomorított. Egyszer csak azt éreztem, 
hogy valaki hozzám simult. Megdöbbenésemre a nagy 
fekete férfernyő volt. Kedvesen kezdett suttogni a 
fülembe. Jó volt hallgatni, mert finom anyagból volt, 
aminek a hangja zene volt fülemnek, és a selymes 
érintés megbizsergette merevítőimet. Annyira, hogy 
beleremegtem és majdnem eldőltem, de ő két merevítő 
közti selymével átkarolt. Finom szivarillata volt. Nem az 
olcsó, snassz, hanem ami egyenként fémtokba van 
csomagolva, és csak igazán gazdag urak engedhetik meg 
maguknak. 
Egyre jobban igyekeztem hozzábújni, már ott tartottunk, 
hogy a fogantyúink mindjárt összeakadnak, de akkor egy 
éles sikoltást hallottam, és Pólika csipkés kacsója 
felkapott, azt kiabálva, hogy végre megvagyok! 
Így a szerelmes csodát ígérő este elmaradt, de a csipkés 
kéz érintése, ha nem is egészen, de kárpótolt! 
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Vönöczkiné Gmeindl Margit 
 

Manócskáim 

 
Hetek óta a rendrakással foglalkozom. Sokat voltam 
távol, és így kissé nagy lett körülöttem a káosz. 
Ruhák kipakolása, újabb ruhák bepakolása. A 
kinyomtatott írásaim válogatása, cetlikre írt szavak, 
félmondatok átnézése. Ennek ellenére szerintem rend 
van és rend volt, hiszen én mindig mindenhol 
megtaláltam, amit kerestem. 
Néha mégis úgy érzem, hogy valaki vagy valakik, 
titokban laknak mellettem a lakásban. Este rendet rakok, 
reggel elmegyek pár dolgot elintézni, mire hazaérek, már 
nem mindent találok meg ott, ahová tettem. 
Azt hiszem, vannak házi manóim.  
Biztosan, most már tuti. Kis piros sapkás, kék nadrágos 
huncut manócskák.  
Este szeretek sokáig dolgozni, és éjfél után láttam őket. 
Ott ugráltak a papírfecnik között, és még azt is 
hallottam, hogy énekelnek. Furcsa volt a dallam, de 
tisztán értettem, amit kántáltak. 
 
„Itt egy fecni, ott egy toll, 
hipp, hopp, már sehol sem volt. 
Lökd le azt a füzetet, 
gazdánk arcát nézheted. 
Megváltozik, megijed, 
még a keze is remeg!” 
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Nem tudtam tovább figyelni, mert felkaptam az egyik 
kispárnát mögülem, és odavágtam a székhez, ahonnét a 
hangok jöttek. Persze ők eltűntek, de a füzetek, cédulák 
és egyéb felhalmozott irományaim, amik ott voltak, 
mind repültek szanaszét. 
Akkor viszont, már a tálalón lévő poharak mögül 
hallottam a nevetgélésüket. 
Hohó, galambocskáim! Nem fogtok ki rajtam! Eszembe 
jutottak drága nagymamám intelmei, amit annak idején 
elmondott nekem. 
El kell kapnom a grabancukat, és kitenni a kukoricásba 
őket. De fontos, hogy napközben és nem sötétedés után, 
mert akkor láthatatlanok lesznek, és a hátamba 
kapaszkodva visszajönnek velem a házba. Eddig eszembe 
jutott azonnal, ám mi van akkor, ha este találom fülön 
csípni a haszontalanokat, és egyáltalán mit kell tennem, 
hogy elkaphassam a csibészeket? 
Már megettem egy tábla csokit, két kávét megittam, 
mikor hoppá, mint akit fejbe vágtak, megvilágosodtam! 
Kis tálkában vagy pici tányéron mézet kell kitenni és 
mellé pár virágszirmot. Ezt nem csak a mezei, de a házi 
manók is szeretik. 
Amíg a csapda elkészítésével foglalkoztam, minden 
eszembe jutott. 
Az este megcsípett koboldot, manót vagy vicces tündért 
egy jól záródó dunsztosüvegbe kell tenni reggelig. Akkor 
aztán vihetem a kukoricásba. Ezen nagyon 
elgondolkodtam, vajon miért épp a kukoricásba? Végül, 
ha nehezen is, de rájöttem. 
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A kukoricának van szakálla. A tölgyfa törpéknek is, így ha 
a manócskákat ide visszük ki, a kukoricáról tudnak 
maguknak álbajuszt és álszakállt csinálni. Elvegyülnek az 
erdei törpék között, és úgy élnek velük, mint akik 
rokonok. Ha mégis felismerik őket, akkor sincs gond, 
mert újra belopakodnak egy lakásba, és ismét megkezdik 
nem éppen áldásos tevékenységüket. Ennek ellenére 
igazából nem lehet rájuk haragudni. 
Viszont mindenkit kérek, hogy eszetekbe ne jusson 
bántani őket, mert azzal átkot vontok a fejetekre! 
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Zsubrits Zsolt 
 

Járvány idején  

 
1. 
Zsófika csodálkozva figyelte nagyapját a konyhaablakból. 
- Anyu! Mit csinál a papa? 
- Miért? Mit csinál? - jött a türelmetlen visszakérdezés 
anyától. 
A nappaliban épp a laptop billentyűzetén pötyögött, 
akár egy virtuóz zongorista. Amióta elrendelték a kijárási 
tilalmat, azóta minden napra akadt valami, ami miatt 
összeveszett az apjával. Épp elég figyelmet, energiát 
kívánt tőle, semmi kedve nem volt most apja soron 
következő hülyeségével foglalkozni, otthonról végezte a 
munkáját. Próbára tette a türelmét a mindennapos 
tanulás, sütés-főzés, rakodás és a többi feladat. "Ez nem 
távoktatás! Ez otthoni tanítás! Szívás szív nélkül!" 
Sziszegte egyre gyakrabban. Már második hete tartott ez 
az őrület a kinti világban. Már második hete, hogy 
minden este feszülten, kimerülten huppant bele az 
ágyába. Második hete, hogy még tartotta magában a 
lelket, ami leginkább ahhoz kellett, hogy ne boruljon ki a 
10 éves lánya előtt. " Muszáj erősnek lenni! Csigavér, 
csigavér! Csak vége lesz ennek az időszaknak is!" 
Nyugtatgatta magát visszafojtott indulatokkal. Már 
második hete. - Á! Semmi - legyintett az ablakhoz tapadt 
kislány. Ez már azért gyanúsnak tűnt az anyjának is. "Ha 
semmi sincs, akkor az azt jelenti, hogy nagy a baj! 
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Megint mivel üti el az idejét a drága apukája?" És rohant 
ki a konyhába. Talán még elkerüli a nagyobb bajt. A 72 
éves kisöreg kint az udvaron, ahol a madarak békésen 
csiviteltek, és a nárciszok élénk sárga virágai integettek 
az erőtlen tavaszi szélben. Éppen ásta ki a földből az 
egyik almafát. Na, ez volt az a pont, amikor a karanténba 
szorult nőnél elszakadt a cérna. Zsófiról és önmagáról, 
no és a szomszédokról megfeledkezve, szégyen ide vagy 
oda, dühösen feltépte a terasz ajtót. 
- Mi az úristent művelsz, apuka!? - ordította, ahogy a 
tüdejéből kifért. 
- Ugyan lányom. Háborús időket élünk. - törölte le az 
izzadságcseppeket arcáról a vénember - Kiszámoltam 
Nem éri meg gyümölcsfákkal vesződni. Többe kerül a 
leves, mint a hús. Permetezés, metszés, locsolás, 
fagyveszély... Kiszedem az összest, és fenyőket ültetek 
helyettük. Tudod lányom, az én koromban már fő a 
nyugalom. 
 
2. 
A mamáért aggódott leginkább Imre. Az idős, törékeny 
asszonyt nem lehetett már magára hagyni egy órára 
sem. Gyakran zaklatta az a gondolat, a féltés maga, hogy 
valami történni fog vele, amíg ő a gyárban gyűri a 12 
órás műszakját. 
- A mama nem mozdulhat ki! - utasította rendre, akár 
egy szülő a lábadozó, de még beteg gyerekét. 
Imiéknél a szerepek akkor kezdtek igazán felcserélődni, 
amikor a mamának fémre cserélték a jobb csípőjét. 
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De egy napon Imi mellé szegődött a szerencse, bár nem 
ilyen áron gondolta. Tisztelt munkavállalók! A vezetőség 
és a szakszervezetük úgy döntött, hogy a kialakult 
járványügyi helyzetre való tekintettel mindenkit 2 hetes 
kényszer szabadságra küldünk. Kelet már leállt, nincs 
alkatrész utánpótlás. Értsék meg, ez egy rendkívüli, de 
csak átmeneti állapot. Ahogy a tulajdonosunk mondta 
karácsonykor: az élet területén az élet nem áll meg! - 
Halk moraj, kis zúgolódás futott végig a munkások 
között. De nem tudtak mit tenni. Most ez van. És lassan 
mindenki eredt a dolgára. Imre is tudomásul vette, majd 
szomorúan a regisztrációs pult felé vette az irányt több 
műszaktársával együtt. A széles, hosszú és modern 
folyosón összeakadt Bélával. 
- Ide nézz öregem, mit vettem - mutatta a Star Warsbeli 
lézerpisztolyhoz hasonló kütyüjèt. - Méregdrága volt, 
legalább 3 órám ráment, hogy beszerezzem a 
gyógyszertárunkban. Ne nézz bele! Tartsd a homlokod! 
Azzal a műszaktársa a homlokára lőtt a lézeres 
hőmérővel.  
- Jól van. Nem vagy lázas. Mehetsz. 
- Jaj! Hagyjál már a vicceiddel Béla! Elég a magam 
gondja! 
- Imi! Muszáj tudnom, ki fertőzött közülünk. Nem 
vihetem haza ezt az átkozott vírust! Azzal a következő 
ember homlokára célzott.  
- Mondom, hogy ne nézz bele! 
- Mi vagy te? Sorozatgyilkos, aki a homlokon lövésre 
gerjed? - jött a haragos elutasítás az újabb áldozatától. 
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De Béla nem adta fel. Mindenkit mérni akart, aki az 
útjába került.  
- Mész a hülyeségeddel Béci! Te nem vagy normális!  
Imre ugyan még fültanúja volt ezeknek a mondatoknak, 
ámbár fejben már a mamánál járt. Sietve leszerelt, 
kijelentkezett, és iparkodott a mamához. Amióta elvált, 
az a bizonyos kötél a mama és ő közötte egyre 
vastagabbá és szorosabbá vált. Azért még beugrott a 
sarki Koronába egy-két gyorsítóért. Felmelegedve vette 
az útirányt a lépcsőházuk felé. Hirtelen eszébe jutott, jön 
a hétvége, valami húst nem ártana venni, így útba 
ejtette a panel tömb aljában üzemelő élelmiszerboltot is. 
- De jó, hogy jössz, fiam! - fogadta örömmel a mama.  
- Hallottad a nagyhírt? 
- Mi az mama? Újabb halottak? Valótlan számok a 
fertőzöttekről? Elrendelték a kijárási tilalmat?  
A vészhelyzet bejelentése óta, minden áldott reggel a 
kormány hírcsatornáján csüngött a mama. Pontos 
kimutatást vezetett napról napra arról, hogy hol is tart a 
kis országunk az elhunytak, fertőzöttek, felépültek, stb.-k 
számát tekintve, mint hó végén a saját rezsijéről és 
egyéb kiadásairól. 
- Dehogyis fiam!- Dupla fizetést kapnak az ápolók, meg 
az orvosok. A politikusok meg csak a felét kapják. 
- Honnan szedted ezt mama? 
- Bemondta a Tv.  
Imre rápillantott a tv-re. Valamelyik kereskedelmi 
csatornán épp a Kórház a város szélén egyik epizódja 
ment.  
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-Jaj, mama! Ez nem a tv híradó! Csak az egyik 
sorozatban, a kedves nővér tévéjét hallottad.  
Azzal bosszúsan a konyha felé vette az irányt.  
- Amindenit, mama! Hova tegyem a fagyasztott csirkét? 
Tele a frigónk dobozos rámával, meg tartós kenyérrel! 
 
3. 
- Miért nem halad ez a sor? - csapott oda a 
kormánykerékre Miklós.  
Mindig ideges lett, ha a dolgok nem úgy történtek 
körülötte, ahogyan azt elképzelte. Márpedig újabban 
semmi sem úgy sült el, mint a koronavírus felbukkanása 
előtt. 
- Menjél már! Mit szerencsétlenkedsz kismazsola! - 
dühöngött továbbra is. 
Minden áldott reggel csupa stresszel indult a napja. 
Bezzeg ez is másként nézett ki korábban. Akkor, ha 
elképzelte, hogy zöldhullámot fog kapni, akkor azt 
kapott. „Persze! Ez is azért van, mert az uralmon lévők a 
telefonon keresztül befolyásolják mindenki gondolatát." 
- Húzzál már arrébb!!  
Miklós vérnyomása az egekbe szökött. Gyorsan bekapott 
1 Xanaxot. Hiába agykontroll, autogén tréning, napi egy 
órás pánsíp hallgatás. Ezt bogyók nélkül nem bírta volna 
ki. 
- Na végre! - és a kocsisor, mint valami lázas teknősbéka-
menet, megindult előre. Lassan odaért a benzinkúthoz. 
Pont az alatta lakó ismerőse tankolt előtte.  
- Szervusz Kálmán! Szintén kimenőn vagy a karanténból? 
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- Üdv, öregem. Ez nem karantén. Ez már házi őrizet. - 
überelte a szomszédját. 
- Én már szereztem mindenhova papírt. Még jó, hogy 
akad mindenhol egy-egy ismerős. Tudod Kálmi, valaki 
nem azért fullad a Balatonba, mert belelökik, hanem, 
mert nem tud kijönni belőle.  
Kálmánnak egyáltalán nem volt kedve bölcselkedni. 
Abban mindig alulmaradt. Meg aztán egész éjjel fájt a 
feje. Valami front közeledhetett, azt érezhette. Inkább 
témát váltott. 
- És, mit szólsz ehhez az olcsó benzinhez?  
- Több, mint gyanús. Úgy látszik az arabokat ki akarják 
hagyni a Földünk újrafelosztásából. Itt mindent 
átrendeznek most a nagyhatalmak. Csak azt nem tudtam 
még kideríteni, hogy kik szabadították ránk ezt a 
nyavalyát? Kína vagy az Oroszok? 
- Nekünk mindegyis. Csak legyen kaja meg ingyen Wifi. A 
többi a nagyok dolga.  
Azzal átadta a töltőhelyet Miklósnak, és bement fizetni.  
- Még hogy nem rám tartozik - dünnyögte magában a 
feszült férfi. Kapkodva látott neki kocsija megitatásához. 
Már folyt az olcsó nedű javában, amikor visszaért 
Kálmán. 
- Mit csinálsz, ember!? Hát nem benzinnel megy még 
mindig az autód?  
Miklós nem akart hinni a szemének. Valamiért a 
gázolajas csövet dugta a tank szájába.  
- Hogy az a... - átkozódott. Forrt benne a düh rendesen. 
- Lehet, hogy Amerika miatt van ez az egész. Amíg ilyen 
pojácák irányítanak, nem lesz rend seholsem. Megint 
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átvernek ezek a kormánypárti semmirekellők. Ahh! - 
mérgelődött még jódarabig.  
Aztán kicsit lehiggadva folytatta, csak úgy magának, 
közönség már sehol. - Most hívhatom a szerelőmet, 
hogy elvigye kipucoltatni. De mindegy. Legalább, adok 
neki is munkát. Mi lenne nélkülem? El kell tartani a 
szerelőket is. Gyors telefon. A tréler 20 percen belül 
megérkezett. Intézték az intézendőt.  
- Hallotta? Nálunk is pozitív lett a polgimester - így a 
fiatal fuvaros. 
- Na, az f.sza! A városunk is elesett. - ült be szomorúan 
Miklós a sofőr mellé. És ingerülten dobott be még egy 
nyugtatót. 
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Zsubrits Zsolt 
 

Legjobb otthon 

 
Ma megint otthon maradok, hadd ragyogjon fel a 
legszebb csillag, a különleges, a soha sem szunnyadó, a 
Napom. Ezerszer bejárom minden zúgóját, hegyfokát, 
rejtélyek szigeteit, a szelíden csobogót. Ó! Egészes, 
magával ragadó dimenziók! Táncos lábú évszakok 
nyomába eredek. S a színek, némi útóízek álomutazásra 
indítanak, virágtól viruló kertben a tavaszmadár kéken 
dalol, dallá leszek, s útra hív a nyár. Ám otthon maradok. 
Legnagyobb szám a szív bősége, a benső és a nyugalom, 
végre mosolyra ívez a szám. Velem kacag a habókos 
április, és felmelegíti tűzhelyem lényem aprócska sejtjeit, 
lángrózsa bontja szírmait, Belefeledkezem egy érzésbe. 
rabul ejt múlt, jövő s itt-most a jelen. Emlékszel? Csak 
csöndünk csacsogott, együtt hallgattuk, csak te és én, 
rojtos szélű takaró takarta el ráncaink, a 
megmagyarázhatatlan, a harmónia játszott kirakóst, 
majd a kéjédes messzeségbe feledkező 
vágyérintőlegesen gyengéden karolt át. Itthon 
pillanatonként változik a táj, mint a vonatablakon túli 
szép új világ. Integetünk egymásnak. Ó! Mennyire nem 
férek a bőrömbe!Magamra öltöm a legújabb 
szimfóniát,cseng-bong, szírén hangján szólít, suhatol a 
boldogság, e drága kincs. Bárhol is járjak, vagy épp álljak, 
magamban mindig otthon vagyok. 
Zsubrits Zsolt 
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Zsubrits Zsolt 

Paradoxonok 

 
örül a tavaszvirágok a gyermekei minden színvillanásuk 
hálaadás paradoxonos a létezés lehetetlen a lehetséges 
"imádok élni" mondta a halott ez még csak az első  
lépcsőfok háborog a békém békülne a háború 
ellenpontjaiban büszkén viseli szégyenét figyelem 
figyelmetlenségem elmém szelídében szív szépségei 
szívárványt színeznek rútnak örül a tavasz 
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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 öt 
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 lélek- 
gyógyászként 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. 2019-ben Mohácsi Attilával a Győri 
Nemzeti Színház színművészével „Érzések és Sugallatok” 
címmel közös CD-t adtunk ki. 
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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. Nyolckötetes 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) 
 
 



74 

 

Tartalom 
Nem vagyok cukorból......................................................................... 3 

Amíg ................................................................................................... 9 

Remény ............................................................................................ 11 

Fájdalom ........................................................................................... 12 

Koronavírus ...................................................................................... 13 

Útinform ........................................................................................... 14 

Életképes .......................................................................................... 16 

Szelid ................................................................................................ 17 

Útravaló ............................................................................................ 18 

Zöld lámpa ........................................................................................ 19 

Köszönet ........................................................................................... 20 

Égi GPS ............................................................................................. 21 

JELEN-IDŐ ......................................................................................... 22 

Én és a csend .................................................................................... 23 

Romantikus mese ............................................................................. 24 

Szójáték ............................................................................................ 25 

csend van ......................................................................................... 26 

Mi lennék ......................................................................................... 27 

pőrén jöttünk úgy megyünk el ......................................................... 28 

április 1. most nem vicces ................................................................ 29 



75 

 

törékenyek a napok.......................................................................... 30 

Morbid ............................................................................................. 31 

érzelmi hullámvasút ......................................................................... 32 

kétséges holnap ............................................................................... 33 

túlélni ............................................................................................... 34 

határ-feltéttel ................................................................................... 35 

farmerkék ......................................................................................... 36 

márciusi vasárnap ............................................................................ 37 

pokolhéjban ..................................................................................... 38 

Bella .................................................................................................. 39 

Tócsa ................................................................................................ 44 

Ködös éjjel ........................................................................................ 45 

Vágyódás .......................................................................................... 46 

A bor  dicsérete ................................................................................ 47 

Mit tettünk ....................................................................................... 48 

Féltő fohászom ................................................................................. 50 

Volt- nincs szerelem ......................................................................... 52 

Manócskáim ..................................................................................... 53 

Járvány idején .................................................................................. 56 

Legjobb otthon ................................................................................. 63 

Paradoxonok .................................................................................... 64 



76 

 

Életrajzok:......................................................................................... 65 

CSISZÁR ANTAL (1952) – Győr ............................................ 66 

DITTRICH PANKA (1966) – Győr.......................................... 67 

JAKAB IBOLYA SHANTI (1955) – Győr ................................. 68 

KERECSÉNYI ÉVA (1964) – Győr .......................................... 69 

ÖTVÖS NÉMETH EDIT (1966) – Győr .................................. 70 

ROZÁN ESZTER (1969) – Szombathely ................................ 71 

VÖNÖCZKINÉ GMEINDL MARGIT (1952) – Győr ................ 72 

ZSUBRITS ZSOLT (1967) – Győr ........................................... 73 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



77 

 

 
 
 
Fotó: V. Bognár Imre  


	003-008
	009-015
	016-021
	022-025
	026-038
	039-043
	044-055
	056-064
	066-073

