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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! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


