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CSISZÁR ANTAL 

 

Pál a szenvedélyes kommentelő 

 
VPál szenvedélyes kommentelő volt. Első látásra nem 
lenne probléma, a bibi az, hogy barátságtalan, 
ledorongoló, sokszor becsmérlő, durva hozzászólásokat 
tett a világhálóra. 
Részéről az elismerés nem létező fogalom, a szitokszórás 
életeleme volt . Kéjes érzés töltötte el, amikor sikerült 
vérig sértő írásokat eleresztenie. Gyakran olyanok 
voltak, mint a fekete holló. Amikor mindenki lelkesedett 
egy egy cikk, zenemű, novella, vers olvasása láttán, 
Pálunk varjúként károgott bele a világhálóba. 
Feri feltett egy írást, melyben az Egri csillagok zanzásított 
változata szerepelt. Úgy gondolta, hogy a mai korosztály 
számára nem érthető sok régies magyar szó elriasztja az 
olvasástól, így akart segíteni. 
Pál – az írást olvasván azonnal szitkozódni kezdett: 
Micsoda dolog silányítani a Gárdonyi Géza által 
létrehozott irodalmi értéket. Az ilyen fércművek 
zagyválói, mint Feri, arra nevelik a fiatalokat, hogy nem 
kell erőfeszítést tenni a régmúlt irodalmi értékek 
befogadására. Irodalmi inkvizíciót – az ilyen és ehhez 
hasonló gazembereknek – annak rendje és módja szerint 
elküldte Feri e-mail-címére, majd elégedetten hátradőlt 
számítógépe előtti karosszékén. Jól beolvastam – 
nyugtázta önelégülten, s már a kezét is megdörzsölte. 
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Feri rákattintott az üzenetre, ahol ez állt: 
 
„Gyönyörűséggel olvastam írását. Minő veretes nyelv, 
megformált gondolatok. Felesleges bonyolítás nélkül 
célratörő a cselekmény vezetése. Bár mindenki ilyen "jó 
tollú" internetező lenne. Gratulálok!” 
 
Válaszlevelében Feri hálásan megköszönte a jóleső 
sorokat. Pál ámult-bámult. Micsoda idióta, megköszöni 
azt, hogy írásáról levettem a keresztvizet. Úgy látszik 
mazochista vagy még rosszabb. 
De már várta a következő feladat: le kellett rámolni egy 
kezdő fiatal költőt, aki volt olyan gondatlan, hogy 
szerzeményét felrakta a világhálóra. 
„Szégyellje magát, fűzfapoéta! A verse olyan üres, mint a 
lelke! A rímek – ha egyáltalán annak lehet nevezni – 
kattognak, mint a vonatkerék, minden jelző egy sikoly 
annak ajkáról, aki olvassa. Egyáltalán nem is értem, 
miképp vetemedett arra, hogy eme szörnyűséggel 
sokkolja a gyanútlan netezőt: költeményt keres és 
macskazenét kap.” 
A fiatal poétajelölt eme sorokat látta visszaköszönni:  
 
„Gratulálok! Csokonai írt ilyen mély, szívet ütő szerelmi 
lírát. Olvasva költeményét úgy éreztem magam, mint az 
a vándor, aki elepedve tiszta vizű forrásra vágyik, s 
teljesül kívánsága. Dalod egyszerű, de megkapó, ezért 
hiteles, miképpen az írója is.” 
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Pál az újabb köszönetnél már nem tudta mitévő legyen. 
„Hát már mindenki megbolondult, avagy én fogok ki 
ilyen félkegyelműeket?! De a következő levelemért nem 
jár köszönet.” Egy professzor tette fel a hálóra a 
környezetvédelemről szóló előadását. 
Pál sem volt rest a válasszal: „Milyen zagyvaságokkal 
tömi a publikum fejét, hol kapta egyetemi tanári 
diplomáját, netán az áltudomány szakágból habilitált. A 
klímaváltozásról szóló hírek egyszerűen nemzetközi 
összeesküvés kitalációi. Tönkre akarják tenni a 
gazdaságot. Ön és a hasonszőrűek ezen klikk zsebében 
vannak, hogy amikor uralomra juttatják őket, megkapja 
a júdáspénzt.” 
A válasz így hangzott:  
„Nagyra becsült Professzor Úr! Gondolatmenete eredeti 
– tényekkel alátámasztott –, sziporkázó gondolatokkal 
teli. Mélyen a probléma gyökeréig ás, látszik, hogy 
önálló kutatásai mellett a szakirodalom teljességére is 
áttekintése van. Remélem, hamarosan vaskos 
monográfia formájában látjuk viszont.” 
 
Az újabb fiaskó Pált már ledöntötte a lábáról. Kezdett 
magába szállni, nem tudhatta, hogy egy különleges vírus 
módosította rosszindulatú megjegyzéseit, s váltotta jóra. 
Amikor ez kiderült, elgondolkodott. „Úgy látszik, rossz 
úton járok. A sors igyekszik engem arra sarkallni, hogy 
emberileg a helyes ösvényre térjek.” 
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CSISZÁR ANTAL 

Csak előzékenyen 

 
Gyuri tizennégy éves kora táján érezte, hogy "valami 
van". Hormonjai tudtára adták, hogy lezárult a 
gyermekkor világa, s a felnőtté érés útjára lépett, mely a 
serdülő kor változásain keresztül vezet. Valami kemény 
nyomta a slicce táján, ez leginkább a másik nem látványa 
idején érződött. Egyáltalán, más szemüvegen keresztül 
kezdte nézni a gyengébb és szebbik nem éppen 
aktuális képviselőit. Nem is olyan régen kis pisiseknek 
tartotta őket, akiket komolyabb ember – értsd fiú, nem 
is méltat figyelemre, eltelve hímnemű egójukkal. És 
most azt vette észre, hogy lányokkal álmodik, s amikor 
magához tér, holmi melegség önti el. Arcán pattanások 
sorjáznak, hangja vastagodott, valljuk meg ezek a 
változások érdeklődéssel vegyes félelem érzettel 
töltötték el.  
 
Édesanyja vette először észre a változást (a jó anyák 
együtt lélegzenek gyermekükkel, ők ne vennék észre az 
ilyet? – Fiam, érsz. – mondta mosollyal az arcán, 
megsimogatva szülöttje szőke haját, s elégedettség ült 
az arcán. "Az én fiam. Meglátjátok, milyen nagyszerű ifjú 
válik belőle." Lelkét büszkeség töltötte el. 
 
A lányok foglalkoztatta fiú igyekezett minél mélyebben 
behatolni a női lélek titkaiba. Mert a másik nem a szeme 
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láttára változott igazi nővé. Míg ötödikes korukban az 
iskolapadban ülve semmi különöset nem vett észre, nem 
így két évvel később. A lapos lánymellek domborodtak, a 
divatos blúzokban, mint két csúcs meredeztek, a 
csípőjük szélesedett, olyanok voltak, mint az a fa, 
mely tavasz közeledtével rügyeket fakaszt, majd virágba 
borul: a gyereklány csoportból bimbózó szépségű 
hölgykoszorú lett. Egyre másra jelentek meg – négy öt 
évvel idősebb – udvarlókkal a karjukon, 
iskolabálkor, a Gyurihoz hasonló korú fiúknak 
esélyük sem volt. Táncra való felkérésüket rideg 
elutasítás követte, bezzeg az idősebb lovagok egyre-
másra henceghettek baráti körben hódításaikkal. Amikor 
még alacsonyabb évfolyamok padjait koptatták, még 
nem találtak a fiúban kivetnivalót, most azonban mintha 
egy világ választotta volna el őket egymástól. Kisebb 
korban még azt is megengedték, hogy jelmezbálokon a 
térdük egymáshoz érhessen, de ennek a világnak úgy 
látszott, vége szakadt. Egyvalami töltötte el 
fiúnkat reménységgel. "Leszek én is olyan idős, mint 
azok a lovagok, akik a hasonló korú lányok kegyeit 
elnyerik. De ameddig az az idő eljön, ne töltsük 
haszontalanul az időt. Készüljünk fel a jövendő 
kalandokra és trófeákra!” 
 
Bújta a nőkkel foglalkozó könyveket. Még azt a 
furcsaságot is elkövette, hogy nem a fiúk, hanem a 
Lányok évkönyvét olvasta. Igaz, hogy megbámulták, 
sajnálkozva csóválták fiú kortársai a fejüket, de ez 
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cseppet sem zavarta. "Nem értetek hozzá." – hárította el 
a feléje irányuló gúnyos mosolyokat. 
 
Megkedvelte a szerelmes verseket. Petrarca felgyújtotta 
képzeletét, de Vörösmarty, Petőfi, sőt Balassi 
szerelmi lírája is mély hatást keltett benne. „Mi lenne, ha 
magam is megpróbálnám költői sorokkal tolmácsolni 
érzéseimet? De amikor csak hasonló 
zöngeményekre futotta, hogy "a méretes hajadon 
ajka csügg az ajkamon”, vagy „Csípője ringa, mint a 
hajóshinta", jutott annak tudomásul vételéig, hogy 
ezekkel a sorokkal nem fog felhágni a Parnasszusra. 
Maradtak hát a klasszikusok versei. Egyre-másra tanulta 
meg őket, hogy a szó fegyverével "győzze le" az 
imádottat. 
 
A költemények mellett a szerelmes filmek is vonzották: 
amikor az egyes erotikus jelenetekre került a sor, arra 
törekedett, hogy jelképesen átélje a hősök szerepébe 
képzelve magát. 
Hát még a lovagregények! Drukkolt azért, hogy az 
„Ivanhoe” című könyvben lady Rowena és Ivanhoe (a 
kitagadott lovag) közti szerelem beteljesüljön, leküzdje a 
lány nevelőapjának, a szász Cedricnek ellenkezését. 
Mélyen elkeseredett Rómeó és Júlia tragikus románca 
miatt, megsiratta „Az utolsó mohikánban” Cora 
meggyilkolását. Így teltek napjai. Álmában elnyerte – 
miként Khallaf herceg – Turandot kezét, sőt arra is kész 
volt, hogy kedvesének megsértett becsületéért kiálljon, 
riválisával karddal mérje össze magát, s megsebesülve 
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átélje, amint szerelme virraszt mellette, gyógyírt hoz 
sebeire, s láztól verejtékező homlokán érezze gyengéd 
hűvös kezét. 
Egy dörzsölt, vagány fiú nem is titkolt lesajnálkozás 
közepette néhány mezítelen női fényképet testált rá. 
„Nézd meg azokat, akikről még csak nem is 
álmodhatsz!”  – tette hozzá gonoszkodva. Barátunk 
zsebre vágta a képeket, majd otthon, mikor 
nyugovóra tértek ősei, még sokáig égette a villanyt, nem 
törődve tiltakozó szempilláival, melyek lanyhulása 
figyelmeztette, hogy ideje eltenni magát másnapra. A 
képeket bámulva, idomról idomra haladt a 
tekintete, elképzelte, mi történne, ha valamely csoda 
folytán randevúra kerülne közöttük sor. 
 
Másnap a zsebébe süllyesztett képekkel szállt fel a 
buszra, s ekkor esett meg az a malőr, hogy a Volán 
robotosának a bérlet helyett az egyik női képet mutatta 
fel, s annak értetlenkedő pillantásától kísérve jött rá a 
tévedésre, s ezt követően, sűrű elnézés 
közepette köszörülte ki a csorbát. Szemét lesütve, arcán 
kivörösödve ült le egy – a vezetői fülkétől távoli – ülésre, 
mélyen az ülésre süppedve, mint aki zavarában el akar 
bújni a busz utasainak fürkésző tekintete elől. Egy Óév 
búcsúztatása kapcsán került lehetetlen helyzetbe. 
Barátjával pezsgő beszerző körútra indultak, hogy a 
nemes nedűvel köszöntsék az új esztendőt. Egy 
benzinkutat szemeltek ki, ahol úgy gondolták, kapható 
pezsgő. Már az ajtónál álltak, mikor egy feltűnően csinos 
tünemény tükörképét látták meg az üvegajtón. A 
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hölgyemény kisvártatva szintén az ajtóhoz ért. 
Barátunkban megszólalt a lovag. 
 
„Tessék!” – mondta előzékenyen, s aztán talán a 
sors iróniája vagy kegyetlensége szólt közbe, saját 
maga lépett be először. A döbbenete hamar szégyenre 
váltott, s ekkor jött a kellemes meglepetés. A lány – 
átlátva a szitut – jó pszichológiai érzékkel elmosolyodott. 
(Akad még empatikus teremtmény glóbuszunkon.) 
„Semmi baj.” – jóindulatúan simogatta meg a 
megszeppent fiú fejét. 
 
Így találtak egymásra. 
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DITTRICH PANKA 

 

Kihívás  

 
A fiú a bozótban lesben állt. Szíve dobogása fülében 
lüktetett. Eljött a pillanat. Megérkezett. - Jaj, a kötél, jaj, 
azt észre ne vegye, hogy ott van!  
Az öreg mezítláb besétált a tóba, kényelembe helyezte 
magát. Reggelente itt időzött a tó sekélyében elhelyezett 
széken. Nézte a kósza felhőket, a csendes 
megsemmisülést, ahogy a fehér kócokat magáévá teszi 
az ég kékje. Furcsállta, hogy ezeket a lassú mozzanatokat 
ez idáig észre sem vette. A környezet bájos rezzenései 
dallamot susogtak, a levelek, ahogy hulltak; a madarak, 
ahogy csiripeltek; a víz, ahogy hullámzott; ez mind 
együtt, harmóniával töltötték el. A távolban az ég felé 
terpeszkedő fenyves erdő örökzöld színei közt kereste a 
rejtélyt, és lelte meg a megnyugvás ezernyi sugarát. 
Pedig tudta, a betegsége felett nem ő, hanem az idő az 
úr.  
Az öreg oldalra fordult. Ekkor a fiú megnyomta a 
felvevőgombot. Megmarkolta, és rántott erőset a 
kötélen. A székkel együtt az öreg háttal beleesett a tóba. 
A kamasz megnyomta a leállító gombot. Összepakolt. 
Eliszkolt. Vissza sem nézett. 
Feltöltötte a pár másodperces videót a „Kandizz Velünk” 
facebookos zárt csoportba. Sorba jöttek a nevető 
szmájlik, a gratulációk lufijai. Megnyerte a „Viccelj meg 
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egy embert” c. kihívás témájára kiírt szavazás 
lájkversenyét.  
Egy hét múlva kapott egy privát üzenetet: A saját 
apáddal szórakozz, ne az enyémmel! Másnap egy csatolt 
fotó érkezett, azon egy kötél, érthető pózban. 
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DITTRICH PANKA 

Szikra 

 
Arra ébredek, zuhog az eső. A szakállamból kifacsarom, 
de a göncöm is elázott. Át kéne öltöznöm. Ezeket a 
francokat pedig megszárogatni. Gyalogolhatok 5 km-t. 
Ott a munkásszállón az M.SZ.-en a haver, ő a mosodám, 
tisztára mossa a ruhámat, ha netán valahol jelenésem 
lesz egy munkaadónál, akkor adjak magamra. Régről 
tartozik, ezzel kárpótolja. A telomból kifogyott az 
egyenleg. Nullaszaldós, akár én. Vagyok, létezem, csak 
éppen nem működöm. Mert működni csak úgy lehet, ha 
tankol az ember. Tankolni pedig csak közreműködéssel 
lehet. Azt pedig anyagi forrásból, de nálam kiapadt. Nem 
vagyok kompetens. Az egyetlen forrásom a sétálóutcai 
kút. Ott iszom. Jobb esetben befutok a könyvtárba. Ott 
ballonos víz van, és pohár is dukál. Nem műanyag, 
hanem papír. Védve a természetet, azt a bizonyos zöld 
természetet. Természetesen tudom velem is csak a gond 
van. Néha elfelejtem felhúzni a sliccem is. Melléje koszos 
és büdös is vagyok. Taszítom az embereket. Óriás 
nyilakat lőnek felém, csakhogy ne közeledjek. A világ 
végére kívánnak. Van, amelyik elküld melegebb 
éghajlatra, és puff, ott is vagyok. Ők is ott vannak, csak 
még nem szembesültek vele. De majd megtudják, és 
attól koldulnak. A rohadt életbe még négy kilométer. Ma 
kevesebb lesz a csikk a szemetesekben. Esőben az 
emberek kevesebbet szívnak, legalábbis az utcán, ha 



14 

 

kezükben van az esernyőjük. Statisztika, nem vezetem, 
de tapasztalom. A tapasztalás pedig olyan ismeret, abból 
eleve fakad a megérzés, iskola sem kell hozzá, hogy 
feltérképezzem az idő állásából, hogy mi várható. Ha 
zuhog, kevesebben mennek vásárolni is. Ugranak a 
kocsiból a húszasok, jobb esetben a százasok, amit 
olykor egyesek tudatosan ott hagynak nekem. A 
tenyeremet nem tartom, csak egyszerűen odaállok, s ha 
úgy gondolják, akkor biccentenek a fejükkel, hogy 
kivehetem. Ha nem biccent, akkor hoppon maradok. A 
zoknikat is ki kell mosatnom, a testnedveimtől úgy 
megszilárdultak, maguktól is megállnak, mint egy 
bakancs.  
A városházánál járok, ott a leggazdagabb kuka a 
buszmegállóban, a korán kelők akkora dekk-et képesek 
otthagyni, hogy azt hiszem, aznap szülinapom van. Ha 
rápipálok, akkorák, mint a gyerekkori szülinapi tortámon 
az égő gyertya. A múltkor egy okos tojás rám szólt. 
„egészségtelen más után a csikket a számba venni” igaza 
van. Milyen igaza, de akkor dobjon már meg egy 
egészséges szállal. Amúgy meg semmi köze hozzá. 
Semmi az égadta világon. Eleresztettem a fülem mellett, 
és szíttam a bagót. Jobban esett, mintha az okos tojás 
csendben maradt volna. Mert tilosban jobb az élvezet. 
Felkúszik az adneralin és kész, boldogabb az ember. 
Huggyálnom kell. Mindjárt itt a könyvtár, beslasszolok és 
folyatok, aztán irány az M.SZ.  
Valami nem smukk, nincsenek csikkek, az áldóját! Mért 
nincsenek csikkek? Fél órával előztem meg az ürítőket. 
Mindig félötkor, nagy sárga kesztyűvel ürítenek, olyan 
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sárgával, mint amilyenek a csíkok a szürke mellényükön. 
Megkukkozom a következőt, az is kong az ürességtől. 
Körbenézek, nincs ellenlábasom se, aki erre kolbászolna. 
Valami nem smukk. Még emberek sem lófrálnak, az 
irodista kukacok sem, sehol egy lélek. Az eső elállt. 
Hurrá! De hogy nincsen csikk az könnyfakasztó, csakhogy 
nálam rég nem fakad könny. Nincs ki fakassza, 
magamnak meg minek fakasszam. Siralmas a nap, de fel 
a fejjel, csakhogy elfeküdtem a nyakam. Végre itt vagyok 
a könyvtárnál, van látogatójegyem. Az ingyen van, de 
csak annak, akinek van lakcímkártyája és személyije. 
Idén még van, de jövőre kiiratnak a szállóról, hat hónap 
után automatikusan kijelentenek. Persze ettől még én 
nem fogok okmányt cserélni. A könyvtár ajtaja zárva. 
„koronavírus járvány miatt határozatlan ideig…”. Na, 
bumm. Mi az a koronavírus? A járvány szó rosszat sejtet, 
azt el lehet kapni és tovább lehet adni. Ennyit még én is 
tudok. A rohadt életbe, akkor ezért hordtak az utcán 
maszkot, én meg azt hittem valami kisebb fertőzésük 
lehet. Na, az van nekem is, olykor úgy viszket a hátam, 
meg máshol is, hogy önszántamból sírba tudnék feküdni. 
Mehetek folyatni a bokorba, most úgy sincs nép, 
szabadon folyathatok. Az M.SZ.-ig egy hosszú bicikliút 
vezet. Én is vezetem magamat. A számban a 
nyálkahártyáim keserednek, hiányzik a nikotin. Muszáj 
lesz egy nedves bagót beüzemeltetni. Puff, rossz helyre 
tettem a gyufám, elázott az is. A dohánybolt meg kb. 
ötszáz méterre van. A gyárak közelében. Szaporázom a 
lépteim. Utálok hajtani. Bár, ha magam szántából teszem 
az más, de ha más hajtana, azt nem viselném el. Süt a 
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nap. Hurrá. Szárad a szakállam. Látóhatáron belül a 
füstös. Még gyorsabban trappolok. Benyitok. „Maszk 
nélkül tilos a bejárás, tessék kifáradni!” Hol a p…ba 
vegyek én maszkot? És mi a p…ból?  Csukom vissza az 
ajtót. Téblábolok. A veréb sem száll erre. Benyitok. „Egy 
doboz gyufát kiadna a kedves?” Visszacsukom az ajtót. 
Várok. Tudom, hogy lát, nem engem, az sötétlő 
árnyamat. Pár perc után: „itt van, de máskor maszk 
nélkül ne jöjjön” és kidobta elém a gyufát, ami majdnem 
a pocsolyába veszett. „Ezt ajándékba kapja!” Csapta 
magára az ajtót. Az Isten áldja meg a nagylelkűségét! A 
nedves dekk képtelen volt lángra kapni. Sebaj, itt egy 
pad. Leültem. Magam mellé kifektetem azt a két dekket 
úgy, hogy a nap éltető sugara tehesse a dolgát. Tíz perc 
múlva ismét próbálkozom. Végre a számban érezhetem 
a nikotin finom ízét, mint a gyereknek a csokoládétól, 
úgy bizsereg a bensőm. Becsukom a szemem, és 
sütettem a szakállam. Újra útnak eredek. A cipőm nem 
cuppog. A göncöm is kiadta magából a magába szívott 
nedvességet. Odaérek az M.Sz.-hez. Tábla fogad itt is. „A 
koronavírus járvány miatt határozatlan ideig 
idegeneknek tilos a bejárás…” Felfüttyentek a havernak. 
A szobatársa leüvölt: „covid 19-es kórházban van, itt 
pedig miatta szívunk karantént. Se ki, se be.” Húzta el a 
függönyt.  
Akkor most kivel mosassam ki a dolgaim? Avagy, ki 
tartozik még nekem?  
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DITTRICH PANKA 
 

Karantén haikuk 

 
Simogat engem 
Karjai nélkül érzem 
Magához ölel 
  
Képtöredékek 
Igéző csoda az is 
Ami látatlan 
  
Hímzett terítőn 
Az öltésekben elvarrt 
Szelíd sóhajok 
  
Levelet írok 
A virtuális térben 
Billentyűt ütök 
  
 
Könnye felszárad 
Az örök hála cseppje 
Kehelyben nyugszik 
  
Távoli útról 
Másvilági emlékkel 
Fújdogál a szél 
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Dicső tehetség 
Ha felfedezni vélnek 
Jut egy pálmaág? 
  
koronavírus 
Átírta a világunk 
Borús karantén 
  
Anyám nem nevelt 
Neki hogyan köszönjem 
Gondviselésem? 
  
Szomszédasszonyom 
Ül a gangon képet varr 
Keresztöltéssel 
  
Keresztbe-kasba 
Fókuszált tereinken 
Kaszál az időnk 
  
Szemünk fényei 
Másképpen csillannak meg 
A monitoron 
  
Minden festett szín 
Bármilyen papírlapon 
Küld egy illatot 
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DITTRICH PANKA 
 

Akkor is /2020./ 

 
Az operatív törzs hangja robban  
a rojtos szőnyegem szövetén. 
A halottak száma, a halottak száma, 
még mindig emelkedik… 
Maradjunk otthon, - harsogják napestig. 
Az egyik beszámol, a másik elszámol. 
Bár biztosan tudnám: megvéd-e a maszkom? 
 
Ki vágyom, elvágyom én. 
Az áldott ébredés megásott reggelén 
a vaskos falak belém zúdulnak. 
Gyermekem, most te sem jössz felém. 
„Nem lehet, nem lehet, veszélyes még!” 
Mondjátok rég… 
Most ennyire rizikós volna  
az általam megélt ötvennégy év? 
 
A szeszélyes kórkép, a maszkos virtuális tér 
helyett, úgy szeretném: 
Unokám ölelni. Gyermekem látni. 
Szabadban, szabadon, bárkivel lófrálni. 
Meddig csoszog még odáig mezítláb az időm? 
Meddig tart még a vírus, az értelmetlen ragály? 
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Vajon mit érnek az elrebegett titkos imák?  
A távoltartások kényszerében nyugszik-e megalkuvás 
- a múltból fakadóan is - a kétes jelen jogán?  
A bánat csillapszik-e úgy, mint gyógyultból a láz? 
A félelem bölcsőjéből lesz-e felocsúdás? 
Elmúlik sok harag? Háború és vita? 
 
Az ablakomból nézem,  
mint turbékolnak a kacagó gerlék. 
Nem érvényes rájuk 
semmiféle tiltásokon alapuló örvény. 
Bezzeg engem zaboláz a törvény. 
 
Ha kell, maszkot öltök,  
míg bennem őrjöng az emberi ösztön,  
és szobám rojtos szőnyegén 
álmokat őröl a rejtelmes sötét. 
Legyőzöm! Magamért, Másokért! 
Legyőzöm, akkor is, ha azt lesem, 
ahogy a napfény sugara 
az ablakomon át velem is beleremeg. 
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DITTRICH PANKA 
 

Keresztjeim (haiku-csokor) 

 
Nem hagy nyugodni: 
A jó és gonosz harca 
keresztre feszít. 
  
Kereszt vágányon: 
Csak szenvedés az ára 
a boldogságnak. 
  
Összes ballépést 
megbüntet és mélyre ránt  
a sors keresztje. 
  
Ahogy szövetet, 
keresztszálak tartanak, 
mint egy lepedőt. 
  
A temetőben 
keresztkérdések ringnak 
végtelen pályán. 
  
Van keresztnevem. 
Élek. Ha meghalok, az 
is tűzkeresztség? 
  



22 

 

Költő, ha verset ír,  
Keresztrímben is rakja 
lírai énjét. 
  
Az élet nekem, 
olyan keresztrejtvény, 
mely szívem töri. 
  
Hitben hitt utam 
az értelmetlen halál 
keresztül húzza. 
  
Egyensúlyozom, 
a sorsom hídpillérén 
keresztül érjek. 
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KERECSÉNYI ÉVA 

 

Egy lépés 

 
Forró az éjjel, 
szédül világom, 
forgok, mocorgok, 
elszökik álmom. 
 
Hívnám szép szóval, 
úgy csalogatnám, 
mi ketten együtt, 
mily jól megvolnánk. 
 
Elringathatna 
édes mesével, 
emlékszel, kedves, 
szólna oly szépen. 
 
S mesélne rólad, 
éppen betoppansz, 
jaj, úgy örülnék, 
lennék karodban. 
 
Varázslat volna 
látni az arcod, 
legszebb ajándék 
hallani hangod. 
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Együtt nevetni, 
mosolyt cserélni, 
s öledbe bújva 
kicsit sem félni. 
 
Álom, valóság, 
vékony a mezsgye, 
szépen kérlek... csak 
egy lépés lenne. 
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KERECSÉNYI ÉVA 

Nyár van, nyár… 

 
Felhőket pöfékel fenn az égbolt, 
libben a hajnal ezüstös fátyla, 
gyűrött képű, nyakatekert álmom 
pironkodva vár feloldozásra. 
 
Együtt rezdül a vízpart az éggel, 
megrészegülnek a fák a fénytől, 
kalandor szellő becézte lombjuk 
szerelmet sóhajt már réges-régről. 
 
Frissen vasalt ingben lófrál a nyár, 
meztelen talpát fű csiklandozza, 
fújd ki magadból a tegnap nyűgét, 
s egyetlen vágyad se állítsd sarokba. 
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KERECSÉNYI ÉVA 
 

Ölelj át 

 
ölelj át 
mikor a moccanó csendben 
aranyhaját fésüli a reggel 
ölelj át 
mikor az ébredő vízpart 
párát sóhajt a kék végtelenbe 
ölelj át 
és ne kérdezd mikor 
hogyan hová és mi lesz a vége 
ajkad legyen pecsét a számon 
mosolyod lelkem legszebb nyakéke 
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KERECSÉNYI ÉVA 
 

Regényhős 

 
Elindulni, úton lenni, 
felfedezni, megismerni, 
kezet rázni szembeszéllel, 
nem törődni szóbeszéddel, 
mondd, lennél az útitársam, 
égben fogant édes árnyam, 
lehetsz tenger, én a partja, 
te a hullám, én a habja, 
lehetsz ecset, én a vászon, 
megfesthetnéd titkos álmom, 
cserébe lennék a tollad, 
vágyaidat bátran mondjad, 
lehetnénk lap új regényben, 
én tiédben, te enyémben, 
soraink közt szellő járna, 
„cé” nem ülne „bé” nyakára, 
összefutna két gondolat, 
lángra kapna tudat alatt, 
s te meg én lennénk örökre 
egy romantikus regény hőse. 
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KERECSÉNYI ÉVA 
 

Hamuban sült pogácsa 

 
Remegő lábbal kelt fel a hajnal, 
engedett lassan éj szorítása, 
pára ölelte harmatos testét 
az ébredő erdő végigmustrálta. 
 
Napfény simított végig a vállán, 
vörös palástját ráterítette, 
csend hamujában sütött pogácsát 
éjjeli vándor magával vitte. 
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KERECSÉNYI ÉVA 
 

Fújjogató 

 
Fújj, fújj, te szél, 
varrj a felhőkre fodrot, 
táncoltasd meg a fákat, 
lombszoknyájuk hadd lobogjon, 
gombold ki a tavasz kabátját, 
villanjon ki formás teste, 
bekötött szemmel tántorgó tegnapot 
a félelem jól kiéheztette. 
 
Fújj, fújj, te szél, 
surranj be minden kis résen, 
kocogtasd remény redőnyét, 
új táncrenddel startol az élet, 
lassú keringő vagy éppen szamba, 
mindegy, az érzés vezessen, 
sarokban gubbasztó lelkünk 
királyként ropja a táncparketten. 
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ÖTVÖS NÉMETH EDIT 

 

mit ér a szó 
 

mit ér a szó ha hulla jó 
nélküle is az élet 
csöndpatakban csobogása 
viharban az erénye 
. mit ér a szó támadható 
mondatokban beszélek 
kíváncsi fülek hallgatnak 
kenyérbelet remélnek 
 
mit ér a szó feladható 
korhadt fa a kilincse 
rozsdásodott zárban lakik 
törött héjú bilincse 
 
mit ér a szó síri csendben 
csordogál egy tutajon 
nincs mindenkinek péntekje 
megfullad az unalom 
 
mit ér a szó foganatja 
nincs a lónak zablája 
szabadon fut büszkén nyerít 
ki lesz majd a gazdája 
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ÖTVÖS NÉMETH EDIT 
 

A parfüm 

 
Sétáltak, nem siettek sehova. Teljes egyetértésben 
haladtak egymás mellett. 
Anna és lánya. Mikor elhaladtak az útjukba eső kirakat 
előtt, Anna megtorpant, majd visszalépett. Közelebb 
hajolva, szemét árnyékolva az üvegen megcsillanó 
napsugártól, benézett. Homályos világ tárult elé.  A 
magas kirakat csupán egy narancs és halványsárga 
mintás ágyneműt mutatott.  Hányavetin ráhajítva egy 
műanyag kockára, aminek kilátszottak kopott élei. Mikor 
tízéves lehetett, akkor ültette a fényképész hasonló 
mértani testekre a gyerekeket, talán dekorációnak 
használta a  viseltes darabokat. 
Anna töprengeni kezdett, nem értette miért nem 
emlékezett erre az üzletre, mintha itt egy Zsuzsa nevű 
fodrászat lett volna. Még a feliratokat is látta 
gondolatban. 
- Bemenjünk ?- kérdezte Rozitól. 
A lány éppen a telefonján játszott, fel sem nézett, csak 
megvonta a vállát, olyan “ne zavarj most” üzenettel a 
mozdulatában. 
A kilincs rusztikus erezete belesimult Anna tenyerébe. 
Ahogy becsukták maguk mögött az ajtót,  hatalmas 
terembe kerültek, mint egy régi szövöde, olyan belső 
világítással felszerelt helyre. Gépek nem voltak, viszont 
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rengeteg készáru.  Sarkosra hajtott ágyneműk 
tömkelege.  Ahogy elhaladt a sorok között, megtapintott 
néhányat. Ujjai között nem műszál morzsolódott, hanem 
friss pamut és len anyag. 
-Atyaég, micsoda kincsesbánya- gondolta. Miért nem 
tudtam én erről eddig.?! 
Egy férfi közeledett, térdig érő sötétkék köpenyt viselt, 
felső zsebében golyóstollak álltak vigyázban, szorosan 
egymás mellett. Ahogy kiskocsiját eltolta a nő mellett, az 
láthatta, hogy a leárazott termékeket viszi a bolt elejébe, 
egy ládába, hogy a belépők máris válogathassanak. 
Egy pillanatra behunyja a szemét és megdörzsölte a 
halántékát. Rettegett a migrénes fejfájástól, ami néha 
rátört. 
Kinyitotta a szemét, majd a döbbenettől újra becsukta, 
aztán megint ki. 
Eltűnt az összes textil.  A padló helyett döngölt föld. A 
világosság helyett derengés, alig látott valamit. Rozi 
mellette állt a képernyőbe merült, nyomkodta a 
gombokat. 
Anna szájtátva nézte a girbe - gurba polcrendszert, amin 
különböző üvegcsék hevertek, olyan középkori 
boszorkányosnak tűnt az egész. Szappannak látszó 
darabok is voltak a polcokon. Színes faggyúdarabok hogy 
lehetnek, becsomagolva Folpackba? A parfümöket 
mindig kedvelte. Most is lekötötték a figyelmét.  Ahogy a 
kezébe vette az egyik üveget, átvillant elméjén egy kép. 
Trónterem szerű szoba, jelmezes alakok, párizsi kék, 
arany, vörös, smaragdzöld színek. Visszatette az üveget. 
A kép eltűnt. Zavartan kezébe vett  egy másikat. Újabb 
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villanás. Meztelen combok, a földön kibontott fűző, rajta 
kalap, arrébb masnis női cipő, olyan sarokkal, amit 
múzeumban látott utoljára. 
Gyorsan visszatette ezt is. A hátul szöszmötölő férfi 
ekkor előre jött. Furcsa szemüvege fölött kinézett, majd 
leemelt a polcról egy vörös üveget és egy szürke 
porosat, majd néhány szappannal lila, rózsaszín amorf 
darabbal együtt rongyba csomagolta, amit madzaggal 
rögzített és átadta Annának a batyut. Az meglepődve, de 
átvette.  Aztán csak álldogált,  rémülten gondolt arra, 
hogy vajon kinek az életét viszi magával. 
Behunyta a szemét, csak egy pillanatra. Megdörzsölte a 
halántékát. 
Ez a szörnyű migrén, mégiscsak utoléri. 
Fáradtan nyitotta ki a szemét, a saját ágyában. Szédülten 
támolygott ki a fürdőszobai polcon kölnije nézett vele 
szembe, a jól ismert üvegcsében. 
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ÖTVÖS NÉMETH EDIT 
 

időalagút 

 
mélyen bent az időben 
halvány foltok ütnek tanyát 
rögzített pályán siklanak 
egy emberöltőn át 
 
kaleidoszkóp szilánkok 
tékozló játéka lüktet 
érccel fizetnek a nagyok 
a kicsik pulzáló sebekkel 
 
a szilfa árnyéka is nedves 
korhadt ágán csend honol 
éleslátást hoz a holnap 
feltépve a szürke hályogot 
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Bogyeráék Tóközön 

 
Bogyera Bombóék Tóközre utaztak. Pihenésképpen 
megálltak egy faluban, konkrétan Bogyerában egymást 
fotózni.Roppant vicces lesz majd a kollégáknak 
mutogatva, hogy van egy ilyen falu, amit talán az egyik 
őséről neveztek el. 
Mondjuk Bogyera Kálmánról a híres hadvezérről, aki 
megállította a törököket, hol is, csuda tudja. A lényeg, 
hogy igazi hősként beszéltek róla nagyszülei. 
Ez a Bogyerai fényképezés nem zajlott simán. Az asszony 
megint nem tudta kezelni a telefonját. Csupa homályos 
képet készített. Mikor letolta érte, azt csipogta, hogy ez 
egy szellemfalu és a túlvilági lények nem engedtek jó 
képeket készíteni. Ekkora marhaságot Bogyera még nem 
is hallott. 
Szellemek ide vagy oda, szerencsésen elérték úti-
céljukat, majd birtokba vették a tó egy aprócska szeletét. 
Délután, szinte a semmiből sötét felhők úsztak a nap elé, 
Bogyeráék töprengve nézték, hogy jó néhány család 
hirtelen szedte a cókmókját, és a kijárat felé igyekezve, 
elhagyta a terepet. A parton felfedeztek egy fehér inges, 
hosszúnadrágos feszülten a tavat kémlelő figurát. 
Kezében adóvevő készüléket szorongatott, és néha a 
szájához emelve hadart bele valamit. 
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Bogyeráné Kiskúti Lujza miközben szélhosszában 
kepesztett a langyos vízben összecsipegetett, néhány 
hasznos információt az időjárási helyzetre vonatkozóan. 
Szinte a fülébe mondta az egyik ember, aki ugyan nem 
neki szánta, hanem a vele fürdőző feleségének, viszont a 
vízen jól terjed a hang, erre emlékezett fizikából. A 
ragozás ebben az esetben, mit sem számított a -an, -en, 
vagy -ban, -ben, nem volt mérvadó, az infó a fontos hogy 
pontosan hol terjed, a kutyát sem érdekelte. A lényeg, 
hogy nem fognak sült medúzaként lebegni a víz 
felszínén, mert mint megtudta, a vihar széle fogja 
elkapni őket, az meg nem lehet olyan nagy ügy, ha a 
biztonsági ember eltakarodott a partról készülékestől 
együtt. 
Igaz, azt is mondta az az ember asszonyának, hogy majd 
ha működésbe lép a villámcsapda, akkor az elhullott 
tetemeket lehalásszák a felszínről és azért evez sebesen 
a vízi-mentő fiatalember oda, ahol legtöbb az ember, 
mert jól tarkón üti az evezővel a félhalottakat, hogy ne 
szenvedjenek majd sokat. Bogyeráné Kiskúti Lujza 
elképzelte a szituációt, de nem vette teljesen komolyan, 
mert a mesélő ember felesége és mazsoláskalácsképű fia 
tele szájjal vihogott a történeten. 
Lujzát az est folyamán majdnem baleset érte. A 
település utcáit rótták éppen, mikor egy bokor 
takarásából ki szándékozott lépni a felfestett 
gyalogátkelőhely első sávjára. Amennyiben ez 
megtörtént volna, Bogyeráné Kiskúti Lujzát bokájánál 
fogva feltekeri és elvonszolja a városnéző kis-vonat jó 
édesapja, egy hátul nyitott, kb. tízszemélyes kisbusz-
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szerű alkalmatosság, vezetőfülkéjében valami félőrülttel, 
aki eszeveszetten száguldozott a városban. 
Szerencsére Bogyera időben elkapta a nő karját, és 
visszarántotta a levegőből. 
Apró szakadás keletkezett csak a szoknyáján, hunyorítva 
alig látszott. 
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utána 

 
kéjes éjen fényes téren 
táncot jár egy csillaglány 
elmúlt sérve térde sértve 
mégis mozog mégis száll 
tévhit ragadt fürtjeibe 
Holdból fonta zálogát 
végtelenbe süppedt lelke 
Nap balzsamot hintett rá 
leng a szoknya vígan perdül 
fürgén koppan cipője 
öröme könny vállán ritka 
szövésű a kendője 
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kilátástalan 

 
radioaktív a levegő 
ellenőrzik de hiába 
a színes tollú páva 
belefulladt a kert tavába 
 
a gyöngytyúkok egymásnak estek 
vér spriccelt és halovány testek 
körül már csak a darazsak szálltak 
kényszeres hírvivői a pofátlanságnak 
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felfordulás 

 
a rizsföldeken szárazság lett 
szikkadt földje kihányta  
magából a növényeket  
egy foltos szalamandra  
sikoltozva szaladt közöttük 
apró talpait égette a talaj 
az óceán felől érkező jeges szél 
csupán a port kavarta fel 
majd szédülten tovább pöfögött 
a nappal lehunyta szemét 
összekucorodott  
teremőrként dolgozott álmában 
vigyázta az éjszakai szobát 
néha elbóbiskolt 
biztos akkor repült be egy angyal 
reggel néhány tollpihe ficergett a kilincsen 
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talán vége 

 
zongorahúrba akasztott lábbal 
billegek egy parázna kánnal 
ömlik a gondolat 
zagyva hártya palástja szakadt fel 
a bolondját járatja velem az élet 
féket behúzva a sarokba kényszeríthet 
leheletfinom szövet simítja testem 
tán a halotti leplem látom e kései délutánon 
túlbuzogtak bennem a feszült csótány járta napok 
agyam megfőtt a félhomályban és ragyog 
keverem a betűket és tévesen írom 
“ r “ helyett “ g” lenne itt ki picsog 
furdalt valami gyalázat de végre 
pontot tehetek talán a hétre 
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ÖTVÖS NÉMETH EDIT 
 

katasztrófahelyzet 

 
kényszeres alvópályán keringtek eddig a bolygók 
hirtelen zúdult rájuk a csillagköd 
az Univerzum kíméletlenül borította meg a kast 
a Fiastyúk összehúzott  tollakkal halkan kárált alatta 
remegtek a tojások 
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ÖTVÖS NÉMETH EDIT 
 

vidám reggel 

 
hoppla hopp hát játszódjunk 
pöttyös labdát számoljunk 
forduljunk ki a rétre 
smaragdló zöld ölébe 
hoppla hopp hát ne féljél 
tátott szemmel meséljél 
mondd el álmod fonákját 
apró lábú bogárkád 
miért törte a szárnyát 
hoppla hopp hát tanítsál 
fűszálakat hasítsál 
zümmögjél a fülembe 
égerfák közt pörögve 
élhetnénk így örökre 
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ÖTVÖS NÉMETH EDIT 
 

időalagút 

 
mélyen bent az időben 
halvány foltok ütnek tanyát 
rögzített pályán siklanak 
egy emberöltőn át 
 
kaleidoszkóp szilánkok 
tékozló játéka lüktet 
érccel fizetnek a nagyok 
a kicsik pulzáló sebekkel 
 
a szilfa árnyéka is nedves 
korhadt ágán csend honol 
éleslátást hoz a holnap 
feltépve a szürke hályogot 
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ÖTVÖS NÉMETH EDIT 
 

tökmag 

 
tökmag vagyok semmi egyéb 
korcs fa amin nem nő levél 
cintányér ragadt kezembe 
vagyok cirkusz házmestere 
 
lobbanékony természetem 
megcsúszik a végtelenen 
fűrészporos porondomon 
műsor közben gondolkodom 
 
komédiás az egész föld 
arra hajlik amerre dől 
ső veri szél cibálja 
elferdül a mimikája 
 
tejbe áztatom a múltat 
mák közé porcukor hullhat 
gyarló világ gyarló élet 
el sem hiszem hogy még élek 
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ROZÁN ESZTER 

 

Klotildék a Balatonon 

 
Harmadik hete tombolt a kánikula. Senki sem 
kívánhatott volna jobb időt a nyaraláshoz. Nándor 
Sándor lustán nyúlt el a napon, élvezte, amint bőrét 
égeti a forró napsugár. Felesége felhívta ugyan a 
figyelmét, hogy vigyázzon a napozással, mert könnyen 
leéghet, de Sándor minden jó tanácsnak fittyet hányt. 
Augusztus végén, bármennyire is igyekszünk tagadni, 
megérint az elmúlás szele, az egyre rövidülő nappalok, a 
hajnali harmat, az érett arcát mutató természet már 
mind a közeledő őszt vetíti előre. A negyvenes évei 
közepén járó férfi jól tudta, a nyár napjai 
megszámláltattak, ezért igyekezett annyi fényt 
begyűjteni, amennyit csak lehetett, hogy a szűkösebb 
téli napokon táplálkozhasson belőle. Klotild, aki eddig a 
tölgyfa árnyékában rejtvényt fejtett, combját csapkodva 
ugrott fel matracáról. 
– Megőrülök – mondta szenvedő hangon. – Megesznek a 
szúnyogok. 
– Miért nem kened be magad szúnyogriasztóval? – 
kérdezte Sándor, aki hozzászokott felesége hirtelen 
kitöréseihez. 
Klotild végignézett pöttyökkel tarkított lábán. A bokája 
és a térde környékén úgy festett, mint akit bubópestis 
támadott meg. Bár Klotildnak fogalma sem volt róla, 
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hogyan néz ki egy bubópestises, de valahogy így képzelte 
el. A táskája felé nyúlt, hogy rovarűző krémét elővegye, 
de az utolsó pillanatban meggondolta magát. 
– Van neked fogalmad arról, hogy ez milyen veszélyes? – 
nézett Sándorra szemrehányón. –Nemrégen olvastam a 
neten, hogy tele van olyan anyaggal, ami károsítja az 
idegrendszert. 
– Hát, a te idegrendszereden már nem lehet olyan sokat 
rontani – mormogta Sándor a bajsza alatt. 
– Mit mondtál, édesem? – kérdezte Klotild. – Nem 
hallottam jól. 
Sándor egy pillanatra megrettent. Maga sem értette, 
hogyan csúszhatott ki a száján ez a mondat. Klotilddal 
már huszonnegyedik éve voltak házasok, a kisebb-
nagyobb civódások ellenére szerették és tisztelték 
egymást, néhány apróbb krízist leszámítva a hosszú évek 
nem ölték ki belőlük a házastársi odaadást. Néha 
előfordult, hogy idegességükben olyasmit vágtak a másik 
fejéhez, amit nem kellett volna, de ezt csupán zaklatott 
állapotuknak tulajdonították, és gyorsan elsiklottak a 
dolog fölött. 
– Gyere te is mellém a napra! – próbálta Sándor 
kijavítani a csorbát. – Látod, rajtam egyetlen árva 
szúnyog sincs. 
A férfi izmos, napbarnított testével szemet 
gyönyörködtető látványt nyújtott. Dús, szőkésbarna haja 
erősen növekedésnek indult, mivel a nyáron nem 
vágatta le. Maga sem tudta megmondani, miért nem járt 
fodrászhoz. A szemébe lógó tincsével kifejezetten 
előnyösnek tűnt, macsós külsőt kölcsönzött az 
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önmagával elégedetlen férfinak. A nap halványsárga 
sugarával átjárta a szemközti partot, Badacsony hegye 
plasztikus közelségbe került. Egy kisfiú távcsövével 
pásztázta a vizet, majd elragadtatottan felkiáltott: 
– Látom a János bácsit, látom a János bácsit! 
– Ugyan már, kisfiam – torkolta le az anyja. – Az 
lehetetlen. 
– Hát nem te mondtad – kérdezte a kisfiú –, hogy ott 
szemben az a hegy Szigliget? János bácsi pedig éppen ott 
nyaral. 
A választ már nem hallhatták meg, mert barátjuk, Lali 
bukkant fel az egyik büfésátor felől. Elégedetten lépdelt, 
hatalmas hasát maga előtt tolta. 
– Hú, de jóllaktam! – dörmögte. 
– Lali – szólította meg Klotild –, ugye nem ettél semmi 
édességet! Állandóan elfelejtkezel róla, hogy cukorbeteg 
vagy. 
– Nem, csak két lángost meg egy hamburgert. Azok 
nincsenek a tiltólistán – dörzsölte meg Lali a 
fürdőnadrágból kicsüngő pocakját. 
–  Azért csak vigyázz! – feddte meg Klotild. 
Enyhe szellő támadt, apró hullámokat kavart a vízen. 
– Azt hiszem, bemegyek úszni – jelentette ki Lali. – 
Rettenetesen melegem van. 
– De Lali, teli gyomorral vízbe menni maga a végzet! – 
korholta Klotild. 
Sándor eltűnődött. Az utóbbi időben egyre többször 
tapasztalta, hogy felesége mennyire aggodalmaskodik. 
Sokszor indokolatlanul rettegett ártalmatlan dolgok 
miatt. 
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Emlékezetében még élénken élt a fiatal, haját lófarokban 
viselő, gondtalan lány, aki a legképtelenebb kalandoktól 
sem riad vissza. 
Talán Klotild is megérezte férje gondolatát, mert hirtelen 
felkiáltott: 
– Tudjátok mit? Menjünk úszni mind a hárman! 
– Ez a beszéd!  – bólintott Sándor. 
A hűs hullámok kellemesen simogatták testüket, azt 
kívánták, bárcsak megállna az idő. 
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Takács Viola 

Csillagom 

 
Megálltam pillanatim mögött, 
megálltam holt pillanatom előtt. 
Sötétnek fényes csillagjait fürkészem, 
Sötétnek csillagjai közt fényét keresem. 
 
Karcolatok égvonulaton át, 
Tejutunk hosszas útján.  
Hét legfényesebbeim, 
Göncölöm, szekereim. 
 
Gördülnék utamon,  
Medvém fel ne faljon. 
Tudattalan erős vad állatom, 
de útját, nem áltatom. 
 
Édes nedű, mi éltet, 
keserű élet, mi elveszt. 
Mámorom súgta hajadon,  
napnyugta fényében maradjon.  
 
Lecsukom fáradt szemem,  
mint a havas hegyem  
szürke, majd fekete lepellel  
haragom elvetem. 
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S csak nézem vak szememmel,  
pislákoló, fényes hét hegyed.  
Mintha rajtam égnél,  
mint kanóc végén, forró tüzed.  
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Takács Viola 

Kereslek 

 
Száguldozó szívem,  
éjjel s nappal keresve fényedet. 
Nincs másom, csak az, mi szívedben megérintett. 
Én voltam másvoltod,  
Én vagyok mivoltod. 
Rejtett érzelmem. 
Rejtett hangom. 
Rejtett haragom. 
  
Nincs vége, mi kettőnk közt egybefonódott,  
de nincs  az, mi kettőnk  közt maradhatott.  
Érjen paszulyfánk a jövőbe, mert 
minden ott van elrejtve. 
Rejtve ereklyéd, 
rejtve, melyben sebed hordozod. 
 
Kérésed, mint árkádok alatt növekvő 
hajadon szavaid. 
Árnyékodban látszottam holtan,  
s haltam volna is. 
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Takács Viola 

Suta vágyalom tán 

 
Száll a harangvirág szent templomunkba, 
összekong lelkünk édes harangja. 
Okkal tégy velem bármit, 
érzéssel vidd szabad szíved szállni. 
 
Súgd oda, ahová tetteid mutatnak, 
had halljam tél csendjében meleg szavad. 
Okkal mutasd tekinteted, 
ha táncra hívnál szíved mélyiben. 
 
Szaladnánk szentjánosbogarak fényében, 
a körtisztás kellős közepére. 
Okkal forgass szélnek forgójával, 
megállott idő, nagy kapujában. 
 
Suta gondolatok eme nagy világban, 
s folyónk olykor kettéválhat. 
Okkal kapaszkodj elsodródott farönkbe, 
eszméd tudja, mi sohasem válhatunk el.  
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Takács Viola 

Hosszú szegénység 

 
Sajgó öregség, 
szépség eszméjén. 
Hosszas sóhaj, 
hosszas fonal. 
 
Kemény munka, 
drága lengombolyag. 
Életének hosszas, 
életreszóló sodronya. 
 
Olykor karcolt kéz, 
erőt vesztett lét. 
Szíve érc, 
királysága csak a holt vitéz. 
 
Küzdeni nem mer, 
mert esztelen tette, 
megvetett lelke  
immár tehetetlen. 
 
Megfáradt, 
elszunnyadt. 
Megmutatta, 
mi a maga valója. 
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Takács Viola 

Körhinta 

 
Elképzeltem a szépen zöldellő fákat 
a tél kellős közepén. 
Egymásba bújó-kapaszkodó virágillatokat, 
a megfagyott jégvirágok között. 
 
Kis kezemmel fogtam a hideg csészét, 
frissen töltött forró teával. 
Ajkam finomával megérintve hideg, 
majd forró emlékeimet. 
 
Karcos térdeimmel éltettem a télben 
más évszakban megélt élményeimet. 
Az a fránya legszeretettebb diófám… 
együtt értük el egymást. 
 
Vissza-vissza térnék mindig. 
Oly szép volna megállítani az időt, 
legalább egy pillanatra.. de jó hosszan,  
s játszódjon le újra meg újra, 
minden pillanatban. 
 
 
 
 
 



56 

 

Takács Viola 

Közelemben 

 
Mit tud a mi két lelkünk, 
ahol két lángja szítja tüzünk. 
Felejtjük a múltat,  
s csak reméljük a jövőt. 
Oly sokan taszítotok ki, 
pedig őrültek lennétek ti is. 
 
Nem szárad ki a csemete, 
ha esik az eső felette. 
Ne hagyj cserben,  
bár vadnak születtem, 
vadul váltom színeimet, 
de melletted áll a szívem. 
 
Legyél gally törzsemen, 
legyél lombkoronámon ékesebb felem. 
Ne tévessz meg, hogy megszáradsz,  
hisz örökzölded jelenti végeláthatatlan életed. 
Legyünk növény, s állat…élő, s holt 
legyünk te és én, a Nap és a Hold. 
 
Lássa egésznek mondott nagy világ, 
égig érjen titkolt tiszafánk. 
Mindenhol a sok fagyott szempár, 
időtlen kapunk határán. 
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Átléptük rég mi már, 
hogy tested mindig mellettem lehessen.  
 
Mit tud a mi két lelkünk, 
ahol két lángja szítja tüzünk. 
Felejtjük a múltat,  
s csak reméljük a jövőt. 
Oly sokan taszítotok ki, 
pedig őrültek lennétek ti is. 
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Takács Viola 

Ábránd 

 
Ábrándozom szép szobámról, 
körnek közepén szép asztalomról.  
Apró szívnek hangjáról, 
évszakok sok esztendőnyi tájáról.  
 
Ábrándozom alacsony fákról, 
s alacsonyabbnál alacsonyabb fűszálról.  
Mindenkinek barátja lenni, 
a sötét éjt közel tartani.  
 
Ábrándozom szép szavadról, 
daliásnak mondott, de csak vak lovadról.  
Mindenkinek elmesélném, 
ha szép paripám újra lennél.  
 
Ábrándozom ezer és egy virágról, 
de csak egy szakasztaná szívem fogságából.  
Meződ, réted lennék... 
egy lakatlan sziget kellős közepén.  
 
Ábrándjaimban választanám a békét, 
a sok fát, mit elültetnék.  
Hatalmat, s gazdag házat, 
de mélyen ott lapul a válasz, drága hazámat.  
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VÖNÖCZKINÉ GMEINDL MARGIT 

 

Isten tenyerén 

 
Gúnyos arcú 
gonosz fattyak 
torzult vigyorral 
röhögnek rajtam, 
ki valódi, igaz, 
szebb életet akartam, 
de alig vagyok több náluk, 
bár van ágyam, 
asztalom, hálóhelyem 
nem állatoktól lopott 
szúrós alom halom, 
fejem felett is  
van még fedél, 
és adhatok annak, 
aki enni kér, 
de érzem csak  
nyűg vagyok már 
az Isten tenyerén! 
 
 
 
 
 
 



60 

 

VÖNÖCZKINÉ GMEINDL MARGIT 
 

Csak tudd 

 
Csak tudd, tiéd az éjszakám, 
csak tudd, hiányzol ám, 
csak tudd, párnámat markolom, 
csak tudd, hozzád száll minden sóhajom! 
Csak tudd, csak tudd, te kedves, 
az arcom könnyeimtől nedves, 
csak tudd, csak érezd, érted imádkozom, 
ha a hold világít be ablakomon. 
Ne tudd meg soha, mi a bánat, 
hogy szívem megszakad utánad! 
Ne fájjon neked soha semmi, 
ha nekem pokolra is kell menni. 
Én akkor is érted mondok fohászt, 
ha elsiratott boldogságom 
örökre itt tanyáz. 
Csak tudd, szívemben a vágy utánad ég, 
csak tudd, kívánom, áldást adjon neked az ég. 
Erőm adom neked, ami még megmaradt, 
kívánom, szívedben belőlem 
maradjon egy darab! 
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VÖNÖCZKINÉ GMEINDL MARGIT 
 

Ha távol vagy 

 
Ha távol vagy, mindig várlak, 
szinte fájnak már a vágyak, 
nem tudom, hogy mivé váljak, 
lássam szemedben a vágyat! 
Ha hívsz, én bármivé válok, 
virágporként hozzád szállok. 
Szivárványként esőcseppben, 
létem ott jár fenn a mennyben, 
csak hívj és én ott vagyok, 
 szemed kékjén ragyogok, 
könnycsepped is én vagyok, 
amíg hullok, meghalok. 
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VÖNÖCZKINÉ GMEINDL MARGIT 

Nem vagyok bolond! 

 
Idősödöm, barátaim és ismerőseim közül is többen 
mondhatják ezt. Így nem is furcsa, ha néha a 
feledékenységről olvasok. Sok érdekes és 
megmosolyogtató történet kering köztünk. 
Velem viszont olyan történt, amit nem lehet a korra 
fogni, hisz akkor még aktív dolgozó voltam. 
Bizonyos családi állapotomra vonatkozó dolgok miatt, új 
lakásba költöztem. Nagy volt és gyönyörű, de ami ennél 
is fontosabb és számomra lenyűgöző volt, a hatalmas 
lift. Itt nem kellett ám szoronganunk, ha hárman voltunk 
és telepakolt cekkerekkel! Itt történt velem az ominózus 
eset. Már vagy öten álltunk, és vártuk, hogy a hetedikről 
leérjen a földszintre. Végre ott volt. Kitárult az ajtó, és 
elkezdtek besorakozni, akik velem együtt várták a liftet. 
Én jólneveltségem okán szépen beengedtem mindenkit, 
és akkor! 
Akkor elővettem a buszbérletemet, és felmutattam. 
Nem tudtam elképzelni, hogy miért húzódtak félre 
mellőlem, és hagytak szabadon akkora helyet, míg ők 
összeszorulva a sarokból néztek rám furán! 
Persze én nem tudtam, ezt mire véljem, csak mikor az 
első emeleten kiszállt egy úr, akkor vettem észre, hogy a 
bérletem még mindig a kezemben van. 
Azt hiszem, nem kell ecsetelnem, hogy sok idő eltelt, 
mire rájöttek, nem agyilag vannak nálam gondok. . 
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VÖNÖCZKINÉ GMEINDL MARGIT 
 

Egy fura történet! 

 
Egy nem mindennapi helyen történt, amiről most 
beszélni fogok.  
Már rég volt, de egy szomorú eset kapcsán most ismét 
eszembe jutott. A fiam még olyan 16-17 év körüli 
lehetett, mikor arra gondoltam, hogy ismét rendbe 
kellene tenni az apai nagyszülei sírját. Igaz, hogy nem 
ismerte őket, mint ahogy én sem, de nem hagyhattuk, 
hogy a gaz belepje. Sajnos a fiúk sem élt már itthon, 
mert évekkel ezelőtt, akkori szóval élve, disszidált. A 
hivatalos értesítés szerint jogellenesen külföldön 
tartózkodott. De itt most nem ez a lényeg. 
Mi a fiammal, ahogy említettem, kimentünk a temetőbe. 
Először a nagyapja sírját hoztuk rendbe, közben pedig 
arról beszélgettünk, hogy milyen hatalmas ember volt és 
hogy talán majd az unokája is olyan szép szál legény lesz. 
Természetesen közben dolgoztunk is.  
Mikor mindent elrendeztünk, átmentünk a nagymamája 
sírjához. Nem egymás mellett volt a nyughelyük, hisz az 
akkor még fiatal fiúk nem gondolták, hogy szüleik 
egymás után elmennek.  
Mikor már nagyjából kész voltam a kapálással és a 
gereblyézéssel, a szemetet is elhordtuk, szóltam a 
fiamnak, hogy ezeket a szerszámokat most mát 
visszaviheti a kölcsönzőhöz, ahonnét elhoztuk. 
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Szerettem volna, ha még sötétedés előtt végezni tudunk, 
és amíg ő visszaviszi, addig én még elültetem azt a pár 
virágot és meggyújtom a mécsest. A gyerek elment, én 
tovább tettem a dolgom. Idáig nem is érdekes, ami 
történt, mert ez így csak egy hétköznapi dolog.  
Viszont most jött a fordulat. Már régóta várakoztam, és 
bizony először mérges, majd dühös lettem, hogy hol 
marad olyan sokáig a fiam. Hiszen már alkonyodott. 
Akkor végre megláttam, hogy jön már. 
Mérgesen rámordultam, hogy hol maradt el olyan 
sokáig,  
és miért vannak még mindig nála a szerszámok, amit rég 
vissza kellett volna vinni. 
Mérgem nem csillapodott, látva, hogy nevet és hiába 
szóltam rá mérgesen, csak még jobban nevetett. Hogy 
miért? Ezt így mesélte el. 
Mikor tőlem elment, a betonozott útra kanyarodott. 
Ment is, de az egyik kanyarnál nem jó felé fordult. Ezért 
megpróbált visszajönni. Viszont tudni kell, hogy a 
temető nagyon nagy területen van és mi a régi részen 
voltunk, neki meg az újtemplom melletti kapuhoz kellett 
volna kijutnia. Minél inkább próbálta megtalálni a 
bejáratot, annál inkább megkeveredett. Így aztán 
próbált visszatalálni hozzám, de engem sem talált. Végre 
aztán a félhomályban meglátott az egyik sír mellett 
kapirgálni egy vénasszonyt. Elindult felé, hogy 
megkérdezze, merre kell menni. Oda is köszönt, és akkor 
jött neki a döbbenet. A kapirgálónak vélt öregasszony én 
voltam, ahogy épp a meggyújtott mécsest igazgattam. 
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Én pedig felnézve ott láttam a gyereket és a 
szerszámokat! Ezért nevetett, amitől én még dühösebb 
lettem. Viszont mikor elmesélte, hogy mi történt, már én 
is nevettem az egészen. Végre kettőnknek sikerült még 
időben, igaz az utolsó pillanatban visszaadni a kapát és a 
gereblyét, így kapuzárás előtt kijutottunk a temetőből. 
Azóta is gyakran jut eszünkbe, amikor temetőben járunk, 
a kapirgáló öregasszony. 
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ZSUBRITS ZSOLT 

 

Ébredés 

 
Mikor a földöntúli 
földközelbe ér, 
hajnal ereje éled, 
fák koronáját simogatja egy-egy napsugár, 
nyújtózó nyitányát zengi a réten, 
aranyló hangoktól harsonál, 
előkészíti a forróság mai útját. 
Ismét dalra fakad a fény. 
 
 
Időnként, különös óráimban 
a Nap megengedi, 
hogy belefeledkezzek forró tekintetének tengerébe. 
Akár egy örökké derűs arc, 
aranysárgán szemlél engem. 
Valahol félúton összeér, ami közös bennünk, 
cinkosan mosolyog fel együttállásunk. 
Titkos szövetségünk fényessé, 
szerethetővé változtatja az érdemlegest. 
Farkasszemezésünkben a szépség kivirágzik, 
és feltétel nélkül lüktet szívünkben 
a nyárreggeli szerelem. 
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ZSUBRITS ZSOLT 
 

Igazságtalanság 

 
Éva vézna teste hangtalanul belemerült a fotelba. A 
doktornő együttérzően, de határozottan kezdett neki. 
Már ez volt az 5. alkalom. A katarzis azonban még 
mindig váratott magára. 
-Miért érzi igazságtalannak, Éva? - kérdezte rutinosan az 
enyhén levendula illatú szobában. 
A páciensben csak forrt és gátlódott az kimondhatatlan 
érzés. Keserűség ült ki az arcára. Türelmetlenül terelte 
magától el a dühöt, akár egy veszélyt jelentő darazsat. 
- Értse meg doktornő, én ezt nem tudom elfogadni az 
élettől. 
- Pedig a múltja már megtörtént önnel. 
- De miért pont velem történt? Miért nem valaki 
mással?Miért nem a húgommal?- fakadt ki Évából a 
bánat. 
- Már többször átbeszéltük. Gyerekek voltak. Ön bement 
anyukájával a pénzváltóba. 
Éva arca ekkor egészen kifehéredett. Látszott rajta, hogy 
nincs a szobában. Majd fulladni kezdett. Mintha víz alá 
nyomták volna. Kezeivel kapálózott, levegő után 
kapkodott. 
- Éva! Szorítsa ökölbe a kezeit! Hallja!? Vegyen levegőt! 
Fújja ki! Na még egyszer!! Levegő! Kifúj! 
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A beteg nő zihált még egy kis ideig, aztán visszavette az 
irányítást a magabiztosabbik része. Bár hangosan 
hörgött, fújtatott, vonaglott, mint egy csillehúzó ló, aki 
nem bírja a terhét. 
- Éva! Éva! Érzi az erőt az ökleiben?- szólította vissza a 
doktornő. - Már jobb, ugye? 
A kliens szorította az ökleit még egy kis ideig. Lihegett, 
pihegett, és hatalmas izzadságcseppek jelentek meg a 
homlokán. 
- Igen. Már ismét kapok levegőt- mondta hálásan. - Tudja 
doktornő, amikor előtörnek a 30 évvel ezelőtti 
szörnyűségek, mindig meg akarok fulladni. 
- Ez teljesen természetes, - simogatta meg a betege 
kezét a doktornő. - Szerintem mára ennyi elég is lesz. 
Aztán a naptárja fölé hajolt. 
- Mit szólna, ha legközelebb 2 hét múlva, ugyanekkor 
találkoznánk újra? 
Aznap este Éva sehogyan sem tudott elaludni. 
Forgolódott. Hessegette el magától az ijesztő képeket, 
hangokat. Csak nem jött álom a szemére. 
Majd nem bírta tovább, felhívta a húgát. 
- Szia Nóri! Bocs, hogy zavarlak, de nem tudok aludni. 
Tudod, a szokásos... 
- Nincs semmi gond. Mi volt ma? 
- Megint jártam a flúgos dokinőnél. És ismét feljött az a 
sok szar. 
- Nyugi, Évi! Majd csak túl leszel rajta. 
- Egy fenét! Rohadtul elegem van ebből az egészből! Mi 
a fenének kellett bemennem anyuval oda?!Pont akkor, 
amikor megjelent az az álarcos fószer azzal az éktelen 
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nagy mordállyal, hogy fejbe kólintson. Brrr. Most is kiráz 
a hideg! 
- Évi! Ott vagy? Mondom, hogy lépj túl már azon! 
- Nem megy, Nóri! Pedig nagyon szeretném már, hidd 
el!!!- majd kis szünet után folytatta: - Tudod, baromira 
igazságtalan, hogy te kint apával bolondoztatok, én meg 
benn anyával rettegve vártuk, hogy mi jön? Élet vagy 
halál? Iszonyat az egész!!!Nem érzed te ezt. 
Váratlanul éktelen sírásba tört ki Éva. Keze remegve 
tartotta a mobilt. Nem sikerült újabb szavakat 
kipréselnie a torkán. 
- Ott vagy még, Évi? - kérdezte aggódva a húga. 
- Rohadtul elegem van ebből az igazságtalanságból! K...a 
unom már, hogy nem jutok ki ebből a szarból! 
Ráment a gyerekkorom, a kamaszkorom, az elmúlt 30 
évem, az egész életem! - fakadt ki az álmos nőből a 
méreg. És bőgni kezdett. Sírt, zokogott, vergődött, 
szenvedett, mint egy meglőtt madár. Tépelődött. 
-Elegem van! Érted?! Elegem van, hogy Neked könnyű 
életed van. Neked minden klappol. Boldog család, szép 
gyerekek, jó munkahely... nyaralások, gazdag férj. Tudsz 
aludni... - itt elcsuklott Éva hangja. 
Hirtelen mozdulattal földhöz vágta a maroktelefont. 

- Hogy az I...b....meg!!! - üvöltött fel fájdalmában. 
Utána már nem számolta a bárányokat. Meglepően 
könnyen elaludt. 
Reggel az volt az első dolga, hogy felhívja a 
pszichiáternőt, és lemondja a 6. alkalmat. Soha többé 
nem akart találkozni vele. 
 



70 

 

 

 

 

 

 

Életrajzok: 
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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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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 közé 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) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



76 

 

TAKÁCS VIOLA (1997 – Győr) 

 

1997-09-12-én Győrben születtem. Gyermekként már 

nagyon szerettem az irodalmat és a művészetet. 

Közrejátszott, hogy zenész családban nőttem fel, így 

kiskoromtól tanultam különböző hangszereken, de végül 

a gordonka vált szívem melegévé igazán. A szavak 

sokszínűsége, mint a zenei harmóniák is mindig magával 

ragadtak. 4. Osztályos koromban találkoztam József 

Attila: Mama c. versével. Mély érzelmi nyomot hagyott 

bennem a költészet és a kifejezhetőség iránt.  Első 

versemet Anyák Napjára írtam, természetesen 

édesanyámnak. Iskolás koromban a könyvek szeretete 

jelentősebben csak a gyűjtésében teljesedett ki.  

10. Osztályos koromban az elsőként felmutatott verseim 

ajándékként ugyan, de publikálásra kerültek. Azóta bő 1 

év tollszünet után, újra írni  

kezdtem. Nagy döntés volt, hogy 17 évesen otthagytam 

az iskolát, járva saját utamat. Kiléptem az addig sem 

követett sorból, és azóta tapasztalom az élet ízét, zamatát.  
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VÖNÖCZKINÉ GMEINDL MARGIT (1952) – 

Győr 
Győrben születtem, de gyermekéveimet Gönyűn töltöttem. 
Mindig szerettem a verseket, az irodalmat. Versírásra mégis 
csak egy szomorú esemény késztetett. Ki kellett írni 
magamból a fájdalmaimat, vágyaimat és mindent, amit 
éreztem. Ismerőseim unszolására pár versem beküldtem a 
Kisalföld című lapba. Meglepetésemre ezeket közölték. Ez 
további írásra ösztönzött. Azóta különböző antológiákban 
jelentek meg verseim, újabban novelláim. 
2013-ban és 2016-ban magánkiadásban megjelent az 
„Életmorzsák” és a „Gyémántkönnyek” című verseskönyvem. 
Két CD-m is van a You Tube-n. Itt zenei aláfestéssel Mészáros 
Mihály színművész mondja el verseimet. Mindig öröm 
számomra, ha írásaimmal megérintem az olvasó szívét. 
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ZSUBRITS ZSOLT (1967) – Győr 
 

Győrben élek és dolgozom. Szakképzési tanácsadó 
vagyok a Győr-Moson Sopron Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamaránál. 3 nagykorú gyermekem van. Mindig is 
érdekeltek az emberek, emberi sorsok, az emberben 
működő erők, lelki történések, rezdülések. Közel 4 éve 
kezdtem el rendszeresebben írni, a gondolataimat és 
érzéseimet papírra vetni. Elsősorban versek, novellák 
kéredzkednek ki belőlem. Eddig két kötetem jelent meg. 
FinomSZER (2014 - Prózák, versek), Álomszárnyon (2017 
– Versek), Érző útOn (e-verseskötet 2020) 
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