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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! 
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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! 
 
 
 
 



61 

 

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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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


