
       



Szavak a mélyből
ANTOLÓGIA

ÍRÓ ALKOTÓK KLUBJA

2017/1.

HU ISSN 2498-6429

       



RÓLUNK:

2016  januárjától  Győrben,  a  Marcalvárosi
Fiókkönyvtárban  találkozunk  havonta  minden
negyedik  pénteken.  A  klub  nyitott  minden  írni
szerető  ember  számára.  Fontos  a  személyes
részvétel,  hogy  megismerjük  egymást,  és  nem
csak az alkotásainkon keresztül. Minden hónapban
saját  részünkre  és  3  győri  könyvtárnak  újságot
készítünk,  melyben 2 fejezet  van,  az  elsőben a
közös témára írt  alkotások, a másodikban pedig
szabadon  ajánlott  írásaink  kerülnek  be.  Negyed
évente a közös témára írt versekből és prózákból
elektronikus kötet készül. 
Ebben az antológiában három témát jelentetünk
meg: 
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Boszorkányok kutyaszorítóban
Karjaidban

Kellemes időtöltést kívánunk
minden olvasónknak!
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A búra alatt

       



Ötvös Németh Edit

Elmúlás

Senkik vagyunk, senkik a földön,
villanásnyi látomás,
a hang, hogy üvöltsön,
lágy sárban egy cuppanás.
Az egónak oly fontos kis világa,
majd pillantás és minden romba dől,
sirám, könyörgés, hiába,
a testet kiveri a fáradt libabőr.
Szabott határok között, mozgató rugó,
ember ki hiszi mindent tudó.
Búra alatt sarjadó hajtás,
harmatos talajra bocsájtott kiáltás,
zavarodott aggyal történő virrasztás,
menni, vagy maradni ennyi a választás.
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Csapucha Rudolf

Talán egyszer

Orcus vár
Zuhanok már
Megharcolok veled
Te mocskos, telhetetlen szörnyeteg

Nem ismersz kegyelmet
Tördeled életem darabjait
Előtted semmi sem szent
A fájdalom újból és újból belém hasít

Nincs olyan erő
Mely feltörné burkodat
Kaján, pökhendi vigyorral
Szeded tehetetlen áldozatokat

Ütlek, váglak mindennel
Mi kezembe kerül
Burkod nem törik, nem reped
Te mocskos szörnyeteg

Anyám!
Nem törik, nem reped
Nem tudlak visszahozni
Hasztalan a kísérlet
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Előbb még hallottam hangodat
Nyújtottad karodat
Most elfekszel némán, csendesen
Halkan pihegsz, békésen

Kívánom aludjál így
Álmodjál csodákat
Csak ezekben higgy
Talán egyszer eljő a varázslat
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Vönöczkiné Gmeindl Margit

Hajnali csók

Bíbor az ég már,
ébred a hajnal,
édes szerelmem 
bújj közelebb,
felkelő nappal
 éled a vágy is
fond hát körém
a két kezedet.
Ajkad a számon,
ó ez a mámor,
csókodtól testem 
megremegett,
paplan a búránk,
búra alatt most
érzem a kéjtől
mennybe megyek.
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Walter István

Gyűrött levél

Kabátom mélyén, mint búra alatt
melengetek egy gyűrött levelet;
ha kezembe kerül, néha
eltűnődöm: vajon mi lehet?

Mióta kuporog ott nem tudom;
talán egy régi-régi vallomás?
Eszembe jutott már, hogy eldobom:
ne legyen több álmodás!

Az első szerelem emléke
valahogy zsebemben maradt.
Ha már ily konokul elkísér,
maradjon még a búra alatt!
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Farkas Ilona

Inkubátor

A születés kegye mennynek,
csillognak az örömkönnyek;
újszülöttnek csillagzata
boldog anyát neki adta!
Fényes csillag újra feljön;
máshol gyermek világra jön,
nem ünnep a születése,
örömtelen érkezése!

          …..

Inkubátor: apró élet,
neve sincsen még szegénynek;
tudná, hol van, jobban sírna,
árva szíve megszakadna.
Mi a vétke, hogy így történt;
nem várhatták az eljöttét?

Kicsi gyermek felnő egyszer,
csillagtól kap szeretetet;
elkíséri a ládához,
élete első próbájához;
a nagy bűnre figyelmeztet:
ebben gyermek – Isten mentsen!
Lélektelen ládikóban
a szeretet haldoklóban!
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Halász István

Bezártan 

Kushadó percek, őrlődő magány,
bezártan, s mindenkitől feledve -
csend dobol gyászos ütemet verve,
pókhálók lengnek börtönöm falán.

Néha tűnődöm csak, kint mi lehet,
talán épp lüktetve zsongó Tavasz,
madarak torkán mi vágyat fakaszt,
s varázs-ecsettel fest dús színeket.

Nem fátum, nem égiek hatalma
emelt falakat, hogy baj ne érjen.
Magam lettem hóhéra a fénynek,
szánandó indok, de így akartam.

Volt eleinte még egy pár barát,
ki hogylétem kérdezve keresett.
Miért vagyok száműzött remete,
van ennek értelme egyáltalán?

Aztán mint a füst, eltünedeztek,
mert nekik kietlen volt e tájék,
felfoghatatlan a konok szándék,
mellyel élve önmagam temettem.

Oltárt őrzök árnyak rejtekében,
rajta parazsát szerelmes tűznek.
A Grált őrzi talán nemes, büszke
lovag ily elvakult, szent erénnyel.
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Egy arc emlékéből gyűjtve erőt
- bálványozom azt az elmúlásig -
tiltok a szívemtől egy új, másik
érzelmet, hogy el ne űzhesse Őt.

Talmi álmot vélek ritka kincsnek,
óvom azt bezártan, bús-egyedül,
s tűröm a semmit, bármibe kerül.
Súlya pedig tán kezdettől nincsen.
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Kerecsényi Éva

Tedd a kezed…

Tedd a kezed a szívemre,
hallgasd, hogy érted dobban, 
kezemet teszem szívedre, 
érzem, hogy lángra lobban, 
nézz a szemembe, lássalak, 
tükröd szeretnék lenni,
szemedbe nézek, s általad
tudnék szállni, lebegni, 
szabad a tánc, nem álmodom,
enyém a perc csodája, 
búra alatt babusgatom, 
s kincsként vigyázok rája, 
csendesen hangol a hajnal, 
érzések égig érnek, 
lelkemet ringatja dallam, 
fent angyalok zenélnek.
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Dittrich Panka

Rejtegető

Eszeveszett táltos, ki mindig bukdácsol,
mert bődült álmokért, rugdal és elgáncsol.
Robusztus eszmékért jogával ízen,
hátszélben sem zuhan, törvénye precízen. 

Sötétben vigad, hogy pénze burjánzik,
torkából gáz fröcsög, szabadon fricskázik.
Magas oktávszámon reped a hangja, 
vesztőjében buzog, jó kedve a rangja. 
 
Látószervein nem hámlik a lepel,
szenvedni gyáva, hogy lelke tiszta legyen.
Könnyedén veszi, hogy bűne az jól van.
Búra alá rejti, szíve mélyén jobb van. 
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Krajtsovits Katalin

Vegyes érzések

Sok olyan érzés adódik az ember élete  során,  hogy
úgy  érzi:  búra  alatt  van...  S  ez  az  érzés  sokféle
variációt rejt magában… Mert érezhetem magam úgy,
hogy mintegy bezárva vagyok a  búra alatt  és  nincs
menekvés csak ha széttöröm azt… Érezhetem úgyis,
hogy az a búra megvéd, alatta biztonságban vagyok…
Tulajdonképpen az élet minden területén ott van ez a
helyzet,  láthatatlanul…  Sokszor  előfordul,  hogy
gyerekeinket tennénk búra alá, ne szembesüljenek a
világ  keményebbik,  rosszabbik  oldalával,  ez  nem jó
megoldás. Így felkészülni sem tudnak a nemszeretem
dolgokra,  védekezni  sem  tanulnak  meg  az  élet
pofonjai ellen. Ahogy a Kis Herceg is rájött, azzal hogy
rózsáját búra alá tette, nem tett jót neki… gőgös és
fennhéjázó lett a rózsa és ugyanakkor tudatlan az élet
dolgaiban…
Valahol  mind  valamilyen  búra  alatt  élünk...ha  úgy
vesszük a család is egyfajta búra… egy kapcsolat is az,
sőt a munkahely is…
Na most, hogy ez egyen egyenként olyan búra, mely
alatt  szívesen  időzünk,  vagy  inkább  széttörve
menekülnénk, úgy gondolom nagyban függ a többi ott
tartózkodóval levő viszonyunktól is….
Ki-ki maga érzi, tudja és éli...
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Boszorkányok kutyaszorítóban
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Halász István

Füstbe ment boszorkányszombat

Komor, metszően hideg szél süvített a hegytetőn, még
a csenevész fák is fázósan húzták össze kopár ágaikat.
És persze szakadt az eső – makacs egyhangúsággal
ömlött a földre a vizes áldás.
Settenkedő  alakok  gyülekeztek  a  lerombolt  pogány
szentély  falai  közt.  Fekete  ruhás,  bibircsókos  orrú,
gonosz  tekintetű,  rusnya  banya  volt  valamennyi.
Szégyenszemre  gyalog  kellett  felkapaszkodniuk  a
meredek hegyi  ösvényen,  mert  a  seprűk  csatakossá
áztak, a viharos szél meg amúgy is szinte lehetetlenné
tette a hagyományos légi közlekedést. Pedig ez az ő
éjszakájuk  lett  volna,  amikor  fekete  mágiával,
rontással  és  egyéb  sötét  ármánnyal  kellene
elárasztaniuk a világot.
Dohogva,  zsörtölődve  keringtek  a  málladozó  oltár
körül,  szidták  a  cudar  időjárást,  míg  az  egyikük  –
akinek  orrán  a  bibircsók  mellett  még  három
tekintélyes  szőrszál  is  meredezett  –  meg  nem unta
ezt.
-  Elég  legyen  ebből  –  röffent  rájuk.  -  Hozzátok  a
kondért,  rakjatok  tüzet,  hátha  közben  csillapodik  a
vihar.
Szót tett követett ám a nedves fa az ördögért sem volt
hajlandó  lángra  lobbanni,  csak  üszkösödött  és  a
csípősen gomolygó füsttől könnyes szemmel, krákogva
fulladoztak  mindannyian.  Múltak  a  percek  és  órák,
küszködésük egyre kilátástalanabbnak tűnt.
Mikor végre csitult az elemek tombolása, előbukkant a
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Hold  a  foszladozó  felhők  vastag  takarója  alól.  Ám
csupán azért tette, hogy gúnyosan vigyorogva búcsút
intsen,  majd  elhajózott  a  horizont  irányába.  Keleten
vöröslő csík jelezte, hogy helyét hamarosan átveszi a
Fény Úrnője, az aranyló napkorong.
-  Belzebub  szakállára,  micsoda  elátkozott,
szégyenteljes   malőr  –  toporzékolt  a  főbanya.  -
Mindjárt  reggel  és  még  egy  bolhaszellentésnyi
varázsfőzetet  sem  tudtunk  összekotyvasztani,  a
többiről meg nem is beszélve.
Dühös  szavaira  válaszként,  távoli  kakaskukorékolás
hangzott a fokozatosan erősödő hajnali derengésben.
-  Na,  még  éppen  ez  hiányzott!  Hogy  a  pokolbéli
kénköves  ménkű  csapna  bele!  Fuccs  a
boszorkányszombatnak  –  vágta  földhöz  a  seprűjét
lemondóan.  -  Menjünk  haza  a  fenébe,  jövőre  talán
több szerencsénk lesz.
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Dittrich Panka

Idill

Hát megvallom a boszi kinézetem, ami azt illeti kicsit
gátlásossá tesz. Azaz egy férfi közeledését sem érzem
szívből jövőnek, ha azt mondja szép és csinos vagyok.
Ám ha mégis csak megremeg a szívem, akkor már baj
van. Nos a lényeg, minden nő megérzi,  ha egy férfi
kedveli. Netán nem csak szép szemmel néz rá, hanem
kicsit a lelkébe is betekintést akar. Mondjuk néhány jó
szóval, vagy bókkal. De egy boszinak ilyen hogyan is
járhatna? Ha jár is,  „amolyan zűrös”  férfiak (akikre
nem vágyik) azok mindig megtalálják. Talán épp azért,
mert ezek a pacák a jó és szép nőktől elcsábulnak, és
hitük nincs, hogy valaha meg is kapják őket. 
A lényeg,  hogy a főnököm miért  is  ne kicsit  tetszik
kinézetre,  de  ezzel  nem  voltam  egyedül,  láttam  a
kolléganők csillogó tekintetét,  próbáltam az enyémet
nem villogtatni. Ha tetszik valaki az embernek, akkor
jobban  odafigyel  arra  amit  az  illető  mond.
Észrevettem,  próbál  viccelődni  velem.  De  csak
finoman.  Igaz,  másokkal  is  ezt  teszi.  Ám  a
nőiességemre sosem utalt. Nem is vártam, de tudtam,
arra  is  rátér.  Be  is  következett....(azok  a  fránya
megérzések...) Ehhez tudni kell, a főnök napbarnított
testét  mindig  is  irigyeltem.  Nem  is  igazán  a
barnaságát, hanem amitől az lett, a tengerparton való
nyaralás,  annak  minden élvezete,  napfény,  a  tenger
morajlás,  és  legfőképp  a  semmittevés  ilyen  pazar
környezetben.  Milyen  jó  is  volna  kicsit  felüdülni,
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testileg lelkileg egyaránt. Pihenni, inni a jobbnál jobb
koktélokat gondtalanul. 
Megyek  viszem  a  lekönyvelt  anyagot.  Jövök  ki  az
irodából  és  utánam  szól.  Várjon  csak  kérdeznék
valamit.  Utána  fordulok  szégyenlősen,  vajon  mit  is
akarhat. Mire azt kérdezi, miért ilyen fehérek a lábaim,
nézett  az  alsóbb  testrészeimet  mustrálva,  mintha
kirakat volna ott a térdnadrágom alatti rész. Na több
sem kellett kapásból vágtam: ha telne a fizetésemből
szívesen süttetném, nem csak a hasam és a lábam,
hanem a pecsenyét is minden hétvégén ebédre. Aztán
elrohantam választ sem várva, nehogy a végén még a
dobogó szívem hangjára is rátapintson, így is vörösre
pirosította  az  arcom,  de  lehet  még  a  lábszáram  is
belepirult.  Ó,  Istenem  mi  a  francnak  kellett  a
tengerpartról álmodoznom, ez a hülye főnök belelát a
lelkembe is. Vagy csak dicséretre vágyott a barnaságát
illetően? Hát így jártam én a boszorkány lady!
Aztán  este  a  párom is  megjegyezte:  édesem olyan
vagy mellettem, mint a hipóreklám. Kapkodtam itt is a
levegőt,  megszólalni  is  alig  tudtam.  Kicsit  a
bűntudattól, hogy ma már ez a második bók ami láb
fehérségemért járt. Hm... két férfi de nem egy eset.
Aztán késő este,  nem csak arról szólt a fáma, hogy
fehérek  a  lábaim.  Mikor  simogatás  közben  drága
párom megjegyezte: kicsim, nem csak napoznod kéne,
hanem  gyantáztatni  is.  Na  erre  begurultam
mérgemben!  Drágám!  Ezer  éve  ígérgeted,  hogy
elviszel a tengerpartra! Értetted? A tengerpartra, nem
pedig a szomszédba az uszodába!
De  ezzel  nincs  vége.  Főnököm  jóképűségének
szimpátiája  továbbra  is  kísértett.  Másnap  aztán
válaszra leltem egy szexuális álmokról  szóló cikkben
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mindenre. Mely ezeket a sorokat tárta elém: „Ha az
álmodban a főnököddel szeretkezel a munkahelyen, ne
ijedj  meg!  Ez még  nem azt  jelenti,  hogy ezt meg  is
szeretnéd  tenni.  Ez  az  álom inkább  arról  árulkodik,
hogy határozottabbnak, önzőbbnek kellene lenned, és
elérkezett az idő, hogy végre a kezedbe vedd a sorsod
irányítását. Figyelj a jelekre, és cselekedj, amikor eljön
az  ideje!”  Igaz,  sosem álmodtam róla,  még csak el
sem képzeltem. De ha így volna, akkor milyen jelekre?
Majd a boszorkányságom úgy is megsúgja!
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Csapucha Rudolf

Választási lehetőség

Luxus autó suhant az egyenes, hosszú úton. Két oldalt
vastag  törzsű  fák  álltak  sorfalat,  tiszta,  kék  ég  felé
nyitogatva  lombkoronájukat.  Kitűnő  idő  volt,  fél  tíz
körül  járt.  A Nap tűhegyes sugaraival  tört  át  a zöld
leveleken,  felnyalogatva a reggelről  még megmaradt
harmatcseppeket. 
Az  autó  irányjelzője  jobb  oldalra  felvillant,  majd
pislogva  jelezte  szándékát.  A  féklámpák  is  vörös
fénnyel  világították  meg  a  melegedő  utat.  Az  autó
lassan, kényelmesen megállt. Unalmasan pislantgatott
jobbra, mintha arra várna, hogy a közeledő többi autó
megelőzze és versenyre tudjon indulni majd.
Az  erdőben  a  madarak  mély  és  magas  hangon
veszekedtek,  vagy  éppen  választott  párjukat
keresgélték. 
Mikor  az  autó  hátsó  ajtaja  lassan  kinyílt,  döbbent
csend  válaszolt  rá  az  erdő  felől.  Az  úton  néha
eldübörgött  egy-egy nagyobb teherautó.  Először  egy
magas  sarkú  cipő  pár,  majd  vékony,  karcsú  lábak
érintették  a  poros  földet.  Tűzvörös  hajkorona  újabb
döbbenetet  okozott  a  két  oldalról  leselkedő  állatok
között.  Halk  puffanással  az  ajtó  becsukódott,  a
pislogás balra váltott, és a luxus autó elsuhant.
Az út túlsó oldalán, nagyjából száz méterre, egy szőke
hajú,  vékony  hölgy  unottan  rágta  félórája  szájába
rakott rágógumiját. Meglátta – talán – a barátnőjét, és
két  kézzel  átintett  neki.  Nyolc  lépést  előre  mentek,
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majd fordulás és szintén nyolc lépés a másik irányba.
Kecses mozdulatokkal úgy tették mindezt, mint palota
előtt álló őrök. 
Az  úton  elrobogó  autók,  és  az  erdőből  jövő  zajok
kellemes összhangot teremtettek. Eltelt másfél óra és
a két hölgy ugyan azzal a lendülettel sétálgatott fel s
alá. Távolban feltűnt egy „police” feliratú autó. Először
úgy  tűnt,  hogy  tovább  száguld,  majd  hangos
fékcsikorgással  megállt  a  vörös  tünemény  mellett.
Kinyílt az ajtó.
- Beszállás! - szólt a parancs.
Csikorgó  gumikkal  elindult,  majd  a  szőke  hölgynél
újból megállt. Az ajtó ismét nyitódott. 
-  Beszállás!  -  hangzott  el  újból  a  már  jól  ismert
szöveg.
A  volán  mögött  ülő  vékony  bajszú,  szemüveges
megszólalt:
- Nos! Kétféle lehetőség van boszorkányok. Vagy itt és
most, vagy az őrszobán!

19       



Csiszár Antal

Seprűnyél a szervizben

Történt valamikor, hogy az ötszázmillió fényévre lévő
Üveghegyen  túl  a  Sötétség  és  Reménytelenség
Birodalmának  vezető  boszorkánya  Bajkeverő,
Lélekmérgező,  Szülőszomorító,  Emberiségmegrontó
Borbála egy nap reggelén mézeskalácsházában (ahova
majdan  Jancsi  és  Juliska  betéved)  egy  sürgős
értesítést  látott  meg varázsgömbjében feladó  Pokol
hetedik  bugyrát  őrző  Belzebub,  minden  ördögök
leghatalmasabbja és gonoszabbja volt.

Kedves Bajkeverő Borbála legjobb tanítványom és
majdani örökösöm! 

Fekete  megkérgesedett  szívemet  egyre  növekvő
elégedetlenség kerítette hatalmába.
Földünk  lakói  túlságos  nyugalomban  boldogságban
élnek, hova tűnt az idő, mikor keserves sírástól  volt
hangos  a  bolygó,  mikor  háborúk  dúltak,  széthúzás
rombolta  a  kapcsolatokat.  Hol  vannak  a  járványok,
mintha teljesen elfelejtették volna. Pedig milyen sátáni
öröm  volt  kipusztult  falvakat  látni,  kétségbeesett
káromló hangokat hallani.
Ennek  a  paradicsomi  állapotnak  véget  kell  vetnünk!
Az  egész  boszorkány  munkaközösség  ténykedését
minősítjük ha a féktelen boldogságnak nyitunk teret.
Ezért  a  mai  nap  éjfélre  a  Pokol  hetedik  bugyrába
munkaértekezletet  hívok össze,  ahol  a  jövőt  illetően
instrukciókkal  látlak  el  Benneteket.  A  cél,  hogy
szakmánk  ismét  a  legszebb  napjait  idézze,  netán
túlszárnyalja. Megjelenésére feltétlenül számítunk!
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Borbála boszorkány nagyot sóhajtott. A pokol bugyra
és  lakhelye  közti  távolság  ötszázmillió  fényév.
Seprűjének  teljesítő  képességét  figyelembe  véve
rögvest  indulnia  kell.  Ráült  járművére  és  ekkor
döbbent meg a máskor oly hűséges fürge seprű meg
sem mozdult.
Az  ördögbe!  -  szaladt  ki  a  boszorkány  ajkán  a
felháborodás,  elfelejtvén,  hogy  itt  a  Sátánt  imádni,
nem pedig kárhoztatni illik.
Mit tegyen hát a szerviz, villant fel gonosz férjében.
Kénytelen volt, mint mások a kerékpárt a seprűt kézbe
vinni.  A  szervizben  nagy  sürgés-forgás  fogadta,  a
modern  az  autó  volt  a  menő,  seprűnyélen  csak  a
magafajta  archaikus  lények  közlekedtek.  A  szerelő
reakciója kiábrándító volt.
Sajnos ez egy ősrégi típus, ilyenekhez ma már nincs
alkatrész,  külön  kívánságra  megrendelhető,  de
hónapok  telnek  amire  megérkezik.  Ez  számomra
cseppet sem megfelelő, -fakadt ki a boszi-, estére úti
célomhoz kell, hogy érjek.
Sajnos, ezt mi nem tudjuk garantálni, tárta szét kezét
a szerviz munkatársa. A banya elégedetlensége nem
csillapodott,  némi  elégtételt  csupán  az  adhatott
számára, hogy a szerelőfeleségét bűbájitalával vitte a
hűtlenség  kísértésébe,  s  rombolta  le  a  házasságát,
valamint az általa előidézett tűzvész martaléka lett az
egykori szerviz. 
Mi  lehet  a  teendő?  Kölcsönseprű  egy  kollégájától,
akinek  van  több.  Varázsgömbjével  megidézte
kolléganőit,  akik  hamar  kiábrándították.  Tartalék
seprűjük vagy elveszett, vagy másnak ígérték.
A boszorkány hosszas tűnődés után arra a gondolatra
jutott,  hogy miként napjaink ifjú turistái  autóstoppal
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közelítik  meg  úti  céljait,  nem  lenne  rossz  a
"seprűstopp"! Ez a törekvése is kudarcba fulladt.

A munkatársak mindnyájan vettek már fel útitársként
boszorkányt stopposként, s a seprűnyélen nem maradt
több  hely,  voltak  persze,  akik  segíthettek  volna,  de
őket haragjuk tartotta vissza amiatt, hogy a kerületi
főboszorkány  cím  elnyerésében  Borbálával  szemben
alulmaradtak.
Egyszer csak felcsillant boszorkányunk szeme: van egy
végső  megoldás.  Gondolatátvitellel  megvalósítható  a
seprűnyél nélküli repülés, olyan sebességet lehet vele
elérni, ami biztosítja az időben történő megérkezést.
Újabb fiaskó várt rá, agytekervényei nem működtek.
Átkozott  fáradtság,  mostanában túl  sokat  dolgoztam
vagy kezdő  agyérelmeszesedés?  Az  évmilliókat  átélt
boszorkányok  szükségszerűen  elhasználódnak.  A  kor
az nagy úr, semmiféle praktika nem segít.
Sajnos,  -  sóhajtott  fel,  a  varázsgömböm nem teszi
lehetővé telomerszálaim meghosszabbítását. Igaz, sok
ember életének fonalát én vágtam el.

Így esett, hogy Borbála boszorkányasszony hiányzott a
Sátáni  összejövetelről.  Arról,  hogy  ott  mi  történt,
milyen instrukciókkal vértezte fel a boszorkányokat a
főgonosz,  nincs  információ.  Egy  viszont  biztosra
vehető:  Borbála  országában  az  emberek  boldogan,
felszabadultan éltek az Ő nagy bánatára.
Ahogy  a  históriában  is  számtalanszor  feljegyeztek
olyan esetet, hogy a rossz szándék visszájára fordult,
Bajkeverő saját bőrén tapasztalta: milyen az, amikor a
„hóhért akasztják”.
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Krajtsovits Katalin

Rövid mese a három varjúról

Három varjú  ült  az  ágon.  Károgásuk  felriasztotta  a
csendet…  Vajon  mit  akarnak,  hogy  itt  lamentálnak
egymás szavába vágva?
Csak néztem őket, hallgattam…
Töprengtem … vajon emberek voltak? Locsi-fecsi nők?
Egyszerre csak mintegy varázsütésre,  átváltoztak ….
három, különböző korú nővé…
A legidősebb, hatvanon már jóval  túl,  siránkozott,  ő
mindenkinek jót akart, azért mondott ezt meg azt, s a
nagy jót akarásban elmart maga körül mindenkit…
A középső, negyvenes nő, szintén azt szajkózta, hogy
ő  csak  jót  akart,  örömet  szerezni  a  férfiaknak...ja,
hogy  közben  alaposan  kihasználta  őket?  Kérem...ha
hagyták magukat, megérdemelték…
A legfiatalabb, még szinte gyerek, nincs húsz sem, ő
csak  élni  akart…  hisz  szép,  és  kívánatos,  a  hapsik
buknak rá, minek tanulni, dolgozni, ha így is királynői
élete  lehet...ott  zsezsegtek,  sápítoztak,  mintha  én
valamit is tehettem volna… csak hallgattam őket…
Mit lehet erre mondani?
Hm...boszorkányok kutyaszorítóban…
Mire  végiggondoltam  sorsukat  és  az  emberi
környezetük  vélt  sorsát,  újból  csak  a  három  varjú
károgott méltatlankodva a fa ágán.
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Farkas Ilona

Boszorkány-konyha
/ Politika /

Kivétel erősít minden fontos szabályt,
ez leegyszerűsít sok-sok találgatást;
amit adnak egynek, nem adnak sokaknak,
a nagy fazék helyett kicsiből csorgatnak!

Boszorkány-konyhában főz boszi-sokaság,
főszakács irányít – készül a pofa-pác;
gulyásból  hamisat kavarnak, kevernek,
mert hozzávalókból gyakorta elcsennek!

A gyevi bírónak jó falat kivéve,
háborgásom mégis vádnak van kitéve!
Csalódva loholok konyhától konyháig
igaz, jó szakácsért – inam szakadtáig!

A boszorkányokra égetés várt régen,
büntetés-bűnhődés soha nem „mellékes”: 
csalót és ámítót megvetés kíséri,
Jusztitia szigor sötétre ítéli!
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Walter István

Álomszép

Sokszor ők járnak eszemben,
ők, a régi boszorkányok.
Egy-egy elsuhan mellettem
akár elröppenő álmok.

Suhannak, mint villanypóznák
a vonat ablaka előtt
az eltöltött kedves órák.
Már rég nem tartok szeretőt.

Azok gyönyörűek voltak:
ágyban, asztalon vagy réten.
Ó, milyen szépen mozogtak
Belekábultam egészen.

A régi kis boszorkányok
akkor sem szidtak engemet
ha a féltett kis medáljok
a magas fű közé veszett.

Néha ők járnak eszemben
szeretőim – a régiek.
Vágyaim már kötőféken
s megbocsátják az égiek.

Azok az angyal-boszorkák
velem voltak rosszban, jóban.
Ma már hulló csillagocskák,
emlék – kutyaszorítóban!
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Ötvös Németh Edit

Boszitanya

Körbe-körbe karikába,
elmerül a fortyogásba,
bibircsók az orra hegyén,
karmos kezét lebegtetvén,
gonoszságot kever lassan,
fűti már be a nagy katlant.
Orcája, rút fakó sárga,
irigysége tapad rája,
zöldes penész úszik szemén,
tekintete dölyfös, kemény.
Ártó szándékot szór üstbe,
szíve mélyén ezer tüske,
féltékenyen őrzi titkát,
lelke bugyra, koszos hitvány.
Nem boszorkány... ő egy ember,
a létet vezénylő karmester.
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Kerecsényi Éva

Kutyaszorító

Sejtelmes éjszaka, pislákoló fények,
kihalt kert rejtekén csak tücskök zenélnek, 
vonójukat húzzák, búsan száll a nóta, 
felsír a hegedű, mintha hozzá szólna. 
 
Egyedül botorkál, már aludni sem mer, 
rémes álom gyötri, szíve ver ezerrel,
nem találja helyét, lelke kettétörve, 
lidércek, démonok köröznek fölötte. 
 
Bánatát zokogná a Holdnak fülébe, 
mért kell elégnie pokolnak tüzében,
bűbájos boszorka elrabolta szívét, 
azóta se látta se hamvát, se hírét. 
 
Kutyaszorítóba került most a lelke, 
szívtipró szipirtyó vele ezt mért tette, 
csókjával itatta, etette, ölelte, 
harmadnap hajnalán köddé vált örökre.
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Vönöczkiné Gmeindl Margit

Az Átok

Uram parancsod számomra szent,
vagy ne legyen a nevem rettegett Vicsenz.
Itt fog előtted térdepelni valahány,
ki rád vagy családodra átkot hányt.

Kardjára csapott és elcsörtetett,
magában bosszúállón nevetett.
Az a lány most mindenért fizetni fog
kinek kezét kértem ám ő kikacagott.

Így dühöngött és már megvolt a terv
tudta minden szava így nyer hitelt.
A kikiáltót hívta s doboltatott, 
urunk  az  aráknak hozományt adott.

Gyűltek is az arák, itt volt már mind
Vicsenz szeme vészjóslón széttekint.
Katonák gyertek, üvöltött s kacagott
a vér azokban meghűlt kik álltak ott.

Kutyaszorítóban a boszorkányok,
vízpróba jön és nem lesz több átok.
Ti itt előttem mind reszkessetek,
hisz nekem, többen mondtatok nemet.

Karját, benne kardját az égre emelte,
nem gondolva arra, hogy bíz rosszul tette.
Kavargott az égen sok fekete felhő
és csapott Vicsenzbe a villámló mennykő.

28       



Katonák, drabantok mind széjjel szaladtak
az átoknak, látván ezt, bizony hitelt adtak.
Így menekültek meg a szép boszorkányok,
kik nem voltak mások, csak póri leányok.
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Karjaidban

Erdős László képe

30       



Halász István

Jó lenne még...

Röpke pillanat volt, míg láttalak
és Veled egy irányba vitt léptem -
oly csekélység egy élethez mérten.
Messze mentél, én mégis vártalak.

Évek múltak gyöngyfüzérbe fűzve.
Előttem út, nem tudom hová tart,
Nélküled boly'gok éji homályban,
stigmáid hordom, s félelmek űznek.

Az élet nem színes leányregény -
egyforma nekem a menny, a pokol,
viselem nyűgét, már nem harcolok.
Ó, merre Vagy, hol rejt a messzeség?

Lágy dallamon bódulva jó lenne
még ég-kék álomba mélyedni el,
s majd valóságodra ébredni fel -
karjaid közt, Téged látó szemmel.
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Walter István

Ölelések

Két karjával ha lágyan átkarolt 
az a boldogság tetőpontja volt;
az anyai szív puha vánkosát 
most is érzem s a szelíd ringatást.
 
Amikor ifjan én karoltalak
a halkan susogó vén fák alatt
és hallgattam dobogó szívedet;
örömömet feledni nem lehet.
 
Amikor kislányom felém futott
örült, hogy nyakamba ugorhatott,
pici karjával magához ölelt,
így az ember minden bajt elfelejt.
 
Álmomban néha sétálok veled,
gyengén szorítom remegő kezed:
anyai szemed hálásan ragyog;
jó, hogy legalább ennyit adhatok!

32       



Kerecsényi Éva

Zsebdal 

Zsebembe duglak, hogy senki se lásson, 
menjünk világgá egy szép délutánon, 
riszálja magát a Nap nagy kevélyen, 
felhőkkel flörtöl a végtelen égen. 
 
Sors keze lendül, és int, hogy kövessük, 
szív szava szólít, hát ne késlekedjünk,
ha felkap a szél, csak lazulj el, s szálljunk, 
míg repít az érzés, félre ne álljunk. 
 
Keressünk kincset a parti homokban, 
ölelj magadhoz a hűvös habokban, 
tarts karjaidban, a legtöbb, mit kérek, 
s tégy a zsebedbe, ha még beleférek.
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Csiszár Antal

A természet lágy ölén, a szerelem igézetében

Az Óceánjáró monstrum méltóságteljesen , mint a hajók
királynője, szántotta a végtelen tenger országútját. Ha az
utazó  tekintetét  előre  vetítette,  végtelen  víztömeget
látott,  lassan  elhalványultak,  majd  el  is  tűntek  a  part
kikötő  jelzőfényei,  hogy  helyüket  átadják  az  égbolton
sziporkázó csillagoknak.
A tájban   csend honolt, melyet csak a gépház zaja tört
meg,  egyenletes  víztükör,  sehol  egy  hullám.  A  fenti
látszólagos  nyugalomnak  gyökeresen  ellentmondott  az
óceán mélyének nyüzsgő vízi világa.
Az  est,  a   meghitt   békesség  teremtette  atmoszféra
önkéntelenül Petőfi Sándor A Tisza című költeményének
sorait juttathatták eszünkbe.
Ó természet, ó dicső természet!
Mely nyelv merne versenyezni véled!"

 Martin  a  vízi  jármű  fedélzetének  oszlopához
támaszkodva, derűs nyugalommal fürkészte a tájat.
Párizsban élt, gazdag család gyermekeként nőtt fel, apja
a  pénzvilág  mogulja,  édesanyja   -számtalan  részvény
birtokosaként- a textiliparban volt érdekelt.
A  fiú  a  legjobb  középiskola  után-  ígéretes  tehetség
révén- orvosi tanulmányokat folytatott.
Nem mindennapi elemző képessége hamarosan feltűnt az
egyetem  professzorainak:  hamarosan-  tanulmányaival
párhuzamosan-  élettani  kutatásokba  vonták  be,
melyekhez korszakalkotó  meglátások kapcsolódtak.
Nem véletlenül fogadták el   egy két évre szóló amerikai
ösztöndíj  pályázatát,  egy  New  York-i  egyetemi
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kutatóintézetbe.  Itt  a  téma  nemzetközileg  elismert
 kutatóival  kerülhetett  össze,  a  szakma  doyenje
irányította a kutatásokat.
Martin egész addigi életét a tanulás,   tudomány kötötte
le,  élesen  eltért  a  kora  aranyifjainak  életvitelétől,  bár
anyagi helyzete erre lehetőséget adott volna.
Arról,  hogyan  telt  a  nagyvárosi  ficsúrok  élete,  azok
elbeszéléseiből,  dicsekvéseiből  kapott  képet,  amelyre  a
szemináriumok, laborgyakorlatok, előadások szünetében
került sor.
Bár ők is egyetemisták, úgy tűnt- legalábbis egyelőre-,
az  universitás  kínálta  stúdiumok  csak
háttértevékenységnek számítottak. Horatiusszal szólva "
Carpe  diem"  a  mának  élés  a  holnappal  való
nemtörődömség jellemezte életvitelüket.
Sokuknak már csömörük lehetett   az állandó átmulatott
éjszakákból,  a  konzumgörlök  fuvarozásaiból,  előkelő
szállodák  pincéreinek  adott  jattokból  diszkréciójuk
reményében,  de  valahogy  a  megszokás  nem  engedte
meg ezzel a módival való szakítást, tovább sodorva  őket
a züllés útján.
Sokszor  az  alkohol  bódulata  hatására  emlékezetükből
kitörlődtek az előző est történései,  s hogy nem mindig
telt   el  említésre   érdemes  esemény  nélkül  a  kilenc
 hónap  múlva  anyaként  jelentkező  éjszakai  alkalmi
partnere   benne  vélve  felfedezni  méhéből  kibúvó
újszülöttjének nemzőjét.
Ezeken  tűnődve,  s  emlékezetében  felidézve,  Martin
váratlanul megfordult.
Hogy miért  akkor? Vannak olyan sorsszerű történések,
melyeket  nem lehet  egyértelműen  megmagyarázni.  Az
utólag  bekövetkezett  események  tükrében  persze
hajlamosak  vagyunk  azt  hinni,  ennek  így  kellett
történnie, másképpen nem is lehetett.
Beszélnek telepátiáról, tudok olyan példát, hogy valaki a
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szeretett  lénnyel  -  legalább egyszer  egy héten-  kívánt
találkozni,  és  láss  csodát  hosszú  időn  keresztül  be  is
következett, akár a menetrend szerinti autóbuszból, akár
a  piaci  forgatagból  vagy  a  fagylaltárus  előtti  hosszú
sorból mosolygott rá a lány.
Martin tehát hátra  nézett, s a hajó korlátjának dőlve egy
aranyszőke  hajú,  karcsú  derekú,   hosszú,  sűrű
 szempillájú lány tekintett vissza, mintha enyhe gúny ült
volna  arcán,  olyasféle,  ami  Leonardo  Mona  Lisa
festményén észlelhető.
Hősünket eddig nem vette  célba Ámor, szerelmi nyilával
kaput  nyitva  egy  leírhatatlanul  csodálatos  érzésnek,
ezúttal a "kis huncut" úgy vélte, az érzelmi böjtnek vége,
lehet  eddig  úgy gondolta,  a kutatás  szenvedélyét  nem
zavarja meg egy ifjú lelkébe betörő viharos érzéssel, de
most útjára engedte a l' amour nyílvesszőit.
Mit  érzett  hősünk?  Azt  tapasztalta,  hogy  egy
szempillantás alatt egészen más a világ.
Egy szemvillanásra találkozott tekintetük, de úgy érezte,
mintha Vénusz szállt volna alá az Olümposz  csúcsáról, s
az ismeretlen lány alakját magára öltve, csábítja őt.
Ám az égi tüneményt idéző hölgy már nem volt ott
Valami ilyet  érezhetett   Vörösmarty   művében Csongor,
mikor  Tündét megpillantotta, vagy Árgyélus királyfi, aki
-  ezernyi  akadályt  legyűrve-  megtalálta  királylány
kedvesét, de Khallaf herceg vére is hasonlóan forrt fel,
mikor Turandot után epekedett.
Éjszakája  nyugtalan  volt,  az  álom  messze  elkerülte,
 lassan telt el az éjszaka, csak nem akarva helyet adni a
hajnali fénynek, ólomlábakon jártak a percek.
Kell nekem ez a lány- morfondírozott.
A  reggeliző  asztalnál  úgy  esett,  hogy  egymás
szomszédságában jutott számukra hely.
Váratlan esemény segítette a megismerkedést.
- A lány, befejezve az étkezést felállt, s tovatűnt volna.
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Martin  egy  színes  kemény  papírdarabot  látott  a  hölgy
zsebéből kiesni.
Nem habozott  felemelni, s a távozni akaró után szólt.
Alighanem elveszített valamit.
Jaj,   a személyi azonosítóm, ijedt meg, s egyszerre nagy
kő is esett le a szívéről.
Köszönöm,  mosolyodott  el,  tudja  általában  a
kézitáskámban  hordom  a  fontos  iratokat,  de  ma
szórakozottságból  vagy  tán sietségből  süllyesztettem a
zsebembe, láthatóan  nem túl mélyre.
Beszélgetni  kezdtek   Martin  megtudta,  hogy  a  lányt
Lindának  hívják.  Londonból  utazott  egy  gyógyszerész
konferenciára, minő véletlen éppen New Yorkba.
Otthon  ráosztották  azt  a  megtisztelő  penzumot,  hogy
megfigyelőként lejegyezze az elhangzottak legfontosabb
elemeit,  és  egyetemén,  Oxfordban  tudományos
diákkörön  tartson  referátumot.  A  gyógyszerész
konferencia  meghatározó lehet  egyetemi és azt követő
 pályaíve szempontjából.

Észre sem vették, hogy elérkezett az ebéd ideje. Martin
nagy  lélegzetet  vett,  összegyűjtötte  bátorságát  és
felajánlott egy ebédmeghívást.
Némi tűnődés után a lány egyetértően bólintott.
Kedvencem a  tejszínes borjúsült, mondta.
Martin kedvence az ananászos pulykamell volt, s az ebéd
megkoronázásaként egy üveg jófajta régi évjáratú nedűt
is rendelt.

-Tudja,  mondta  Martin,  a  szüleimmel  való   közös
ebédeken ezt a bort fogyasztották őseim előszeretettel,
mindig  volt  pincénkben  tartalék  a  szőlőhegy  ezen
levéből.
-Én absztinens vagyok, de tudod mit, - így a lány -, egy
alkalomra felfüggeszthetem ezt a szokásomat.
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Észrevétlenül mentek át tegezésbe.
Este a luxushajó vendégeit szalonzenekar szórakoztatta.
Martin   felkérte a lányt táncolni.
Egymás derekát átfogva ringatóztak a tangó ritmusára,
majd  a  zenészek  foxtrottra  váltottak,  párok  sokasága
forgott a fényes táncparketten.
A zene szünetében beszélgettek, meghitt percek voltak
ezek,  szinte  nem  is  észlelték,  hogy  mennyire  benne
járnak az éjszakában.
A  vén  Hold  ahogy  besütött   az  ablakon,  elégedetten
nyugtázhatta, hogy égi uralma idején boldog, önfeledten
szórakozni vágyó és tudó embereket lát.
A táncest végeztével nyugovóra tértek.
Hamarosan  minden  megváltozott.  Az  óceán  békéjét
Poszeidon  haragja  dúlta  fel:  Tizenöt-húszméteres
hullámtarajok  táncoltatták  a  hajót,  mintha  dézsából
öntötték volna, úgy ömlött az égi áldás, a mennydörgés
Zeusz haragját tolmácsolta, akár szekér dübörgött volna
ott fenn, a csillagok kihunytak, a fogságukból szabaduló
szelek   vészteljesen  süvöltöttek,  s  versenyautóként
száguldottak a levegőben.

-Íme,  mire  képes  a  természet,  egyik  pillanatban  még
békés, a következő minutában haragra gyúlva riogatja,
fenyegeti a halandót, így játszanak a természeti elemek,
tűnődött Martin.

Sztoikus  nyugalommal  konstatálta  a  kitörő  vihart,
gyermekkorában sem rémisztette, sőt édesapjával ablak
közelben fürkészték  az  égbolt  elektromos  kisüléseit,  s
gyönyörködtek az ég eme csodájában.
 -  Kis  idő  múlva  halk  zokogásra  figyelt.  A  szomszéd
kajütből jött,  amely a lány,  Linda éjszakai szálláshelye
volt.
A fiú szíve elszorult.
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-Sír a lány? Meg kell, hogy vigasztaljam.

Rögvest felkapott néhány ruhadarabot, majd bekopogott.

-Én  vagyok,  Linda,  ne  féljen  a  vihartól,  elmúlik
hamarosan.
-Óh Martin, bocsáss meg, hogy sírásommal megzavartam
álmodat, de úgy remegek-zokogta.
-Mindjárt bemegyek, beengedsz?

 Rövid  szünet  következett,  mely-  Martin  számára
elviselhetetlen hosszúnak tűnt- után érkezett a válasz.

-Várlak.

Az elkövetkező órákban Martin a lány félelmét igyekezett
eloszlatni,  az  ijedtség kicsalt   könnyeit  felitatni:  ahogy
vigasztalt, úgy  vált egyre halkabbá az imént még heves
sírás átváltott hüppögésbe, majd ez is megszűnt.

 A  fiú  mind  közelebb  és  közelebb húzódott  a  lányhoz,
hamarosan átkarolta, érezte, hogy Linda  karjai  a nyaka
köré  kulcsolódnak,  ajkuk  rövidesen  egymáshoz  ért
majd....

Martin  és  Linda  szakmai  szándékokkal  vágtak  neki  a
tengerentúli világnak. Gyógyszerészjelölt  és a jövő orvos
kutatója: ezen az éjszakán visszafordíthatatlanul eldőlt,
hogy  nem  csupán  a  szakmák  rokonítják   őket,  de  az
életük is összefonódik.
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Vönöczkiné Gmeindl Margit 

Apeva 

Az 
idő 
úgy rohan 
karjaidban 
ölelj még kérlek 
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Farkas Ilona

Tűzrózsa heve

Néznék a szemedbe, fognám a kezedet,
suttognék szerelmet – meséset, édeset;
a napsugár fényét lelkedbe ragyognám,
csillagok szikráját a szívedbe szórnám!

Simulnánk egymáshoz szerelem-szomjasan,
kortyolnánk italát – részegülnénk lassan;
ringatóznánk benne – minden mást feledve - 
a szerelem ízét, gyönyörét ölelve!

Tűzrózsa hevével fonna át két karom,
mézízű csókokkal testedet takarom;
szerelmem gyengéden magába zár téged,
mámor kéjvirága kinyílik tűzében!
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Dittrich Panka

Hiányod

nem tudom karodban hogyan öleltél
éreztem-e számban anyatej ízét
láttam-e arcodnak mosolygó ívét
benne a szemed rám csillogó színét
 
sírtam-e érted, hogy te gyere értem
gagyogtam e szót: a-nya anyu-kám
amikor még szinte mindentől féltem
 
tán hívtalak akkor zokogtam talán,
most sírnom kéne de most sem tudok
elmosta hiányod hideg kisszobám
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Csapucha Rudolf

Szürke és Deres

Lágyan, gyöngéden kezembe tartalak
Mint tört szárnyú madarat.

A szőke fiú  nagy izgalommal  nézte,  amint  nagyapja
készítette a lovakat az útra. Deres és Szürke is érezte,
hogy talán ez a mai nap kicsit más lesz, mint a többi.
-  Azért  jöttél  ide,  hogy  tátsd  a  szád?  Ha  segítesz
hamarabb kimegyünk – dörrent rá az öreg.
- Én is mehetek? - kérdezte a fiú.
- Hát persze – nyugtatta meg a papa.
- Hová megyünk? - érdeklődött még mindig izgatottan.
- Ki a kertbe – zárta le a mondatot a nagyapja.
A fiú szája egy kicsit lebiggyedt.
- Na utána persze a tánc-placcra – nyugtatta meg az
öreg  a  gyereket,  akinek  szája  azonnal  nevetésre,
derűre váltott.
- Az jó. Nagyon jó – tapsolt örömében.
Nagyapja  mellett  olyan  büszkén  ült  a  bakon,  mint
valami király, amikor bevonul a meghódított város falai
közé.  Szinte  lenézően,  pökhendin,  egyenes  derékkal
figyelve az utcán játszó – és persze irigyen őt figyelő –
többi  fiút.  Néha-néha  intett  és  kipottyant  egy-egy
köszönés is.
Mikor  aztán  elhagyták  a  falu  utcáit  a  gyeplőt  is
megkapta.  Kipirosodott  arccal  adta  az  amúgy
felesleges utasításokat a tapasztalt lovaknak.
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A kertben – mely nem volt nagy – hamar végeztek. Itt
egy  kis  kapálás,  ott  locsolás,  amott  meg  vágás,
sarabolás. A fiú gyakorlott mozdulatokkal segített. Már
a  tánc-placcon  jártak  a  gondolatai.  A  nagy  erdő
közepén lévő,  csodás  réten,  ahol  mindig  sok ember
összejött,  pihent.  Nevezetes  ünnepeken  szinte  az
egész falu ott volt. Jöttek búcsúsok, kiállítók, árusok,
zenészek.  Így  hétköznap  is  voltak  elég  sokan.
Megpihentek, megálltak a sörözőnél, a gomba szedés
hajlongásai  után  egy kis  ücsörgésre,  megbeszélve a
napi gondokat, bajokat. De a környék favágói is ide
jöttek.
A szőke fiú nem őket leste. Nagy izgalommal forgatta
fejét. Kereste ismerősét, hogy jobban lásson fölugrott
a  bakra.  Ott  van.  Meglátta  őt.  Kavarogtak  a
gondolatok a fejében.
„Most  mit  csináljon?  Hogyan  menjen  oda?  Mit
mondjon?”
Távol  a  barna  lány  fölemelte  a  fejét  és  meglátta  a
bakon álldogáló fiút.
„Mikor  jön  már  ide?  Miért  nem  jön  már?  Mire  vár
még?”
Gondolatai  elindultak  felé.  Lágyan,  csöndesen,
gyöngéden megérintették. 
Ő  leugrott  a  földre.  Szürke  és  Deres  prüszkölve,
fejbiccentéssel jelezte számára a helyes irányt.

Karjaimban tartalak
Eljött a pillanat

- Vége -
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Krajtsovits Katalin

Mindig

Karjaidban érzem azt, 
hogy nemcsak vagyok: élek...
Mosolyodtól szebb a világ,
felvidul a lélek...
Karjaidban szív a szíven, 
egy ütemre dobban...
Vágyainknak égő tüze
az egekbe lobban...
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Ötvös Németh Edit

Amikor…

Karjaidban számos érzés
fonja körbe a nagy kérdést,
hova tovább, mettől meddig
napkeltétől holdperecig.
Mikor lesz már az-az idő,
érzékiség összekötő,
amikor is kart a karba,
hempergünk meg az avarba.
Újra gyerek lesz a  lelkünk,
megtekerjük a pörgettyűt,
szaladunk a selyem réten,
álmainkban hazatérten.
Szikrázik majd a boldogság,
tejfehér ködfüggönyön át,
mosolyogva nyújtja kezét,
ha elhiszed ezt a mesét.
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ÉLETRAJZOK:
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Farkas  Ilona  (1942)  –  Győr   /Államigazgatási
főiskola/

Téten  születtem,  Kisfaludy  Károly  szülőfalujában.  Mindig
"faltam"  a  verseket,  különösen  a  klasszikusokat!  2  -  3
fiatalkori versemet leszámítva - 2014 elejétől írok magam is
verseket. A ma írt verseim elsősorban líraiak. Leginkább a
lélek hányattatásai és örömei foglalkoztatnak. Szeretem a
humort és az iróniát.
Eddigi  sikerem:  a  Kisalföld  napilapban  több  versem
megjelent. 2016 évi DéeMKá Alapítvány által meghirdetett
Újjászületés  verspályázaton  a  nyertes  versek  közé  került
Könyörgés című versem.
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Walter  István (1939)  –  Győr  /Közlekedési
Üzemmérnök, Munkavédelmi és - Műszaki tanár/ 

A  középiskolában  iskolaújságot  szerkesztettem.  Minden
kedves lánynak verset írtam.  Szeretem a történelmet és a
földrajzot (a vasúton kívül).   A legújabb verseim érdekes
történelmi eseményekről szólnak.  Az ötvenöt éves vasúti
ténykedésem néhány epizódját (130 poszt) örökítettem meg
a  www.wpsztori.blog.hu-ban.  Jelenleg  a  magyarországi
települések  rövid  történeteit  gyűjtöm  össze.  Eddig  80-ig
jutottam (maradt még kb. 3200 ).
Nyugdíjas vagyok. Majdnem mindenre van időm.
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Ötvös Németh Edit (1966) – Győr / Díszletfestő /

Néhány éve először a magam kedvéért kezdtem írni. Aztán
barátaim biztatására és örömére folytattam. Jó érzéssel tölt
el,  ha  mosolyt  csalhatok  az  emberek  arcára.  2016
tavaszától  próbálkozom  versírással.  Több  antológiába
beválogatták  az  alkotásaimat.  Több  irodalmi  oldalon
szerepelek. Az írás napjaim részévé vált.
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Ötvös Diána (1988) – Szentendre 

2014-ben  végeztem  csomagolástervezőként  az  Óbudai
Egyetem  ipari  termék-  és  formatervező  mérnöki  szakán.
Jelenleg  webdesignnal,  logó-  és  arculattervezéssel
foglalkozom. Nagyon szerencsésnek érzem magam, amiért
azt csinálhatom, amit szeretek. (logóterv)
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Csapucha Rudolf  (1958) – Abda

1958-ban születtem Tatabányán, bányász család tagjaként.
1980-ban  nősültem,  feleségemmel  azóta  is
kiegyensúlyozott,  boldog  házasságban  élek.  Két  lányom
van, akik már asszonyok, és négy drága csicsergő unokám.
Jelenleg  a  Győri  Nemzeti  Színháznál  dolgozom  mint
segédmunkás.  Az  írással  hobbi  szinten  foglalkozom
(elsősorban  versek).  Önálló  megjelent  alkotásom  még
nincsen.
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Vönöczkiné Gmeindl Margit  (1952) – Győr 

Gönyűn gyerekeskedtem itt végeztem az iskoláim. Győrbe
jártam  gimnáziumba.  Első  házasságomból  egy  fiam,
másodikból  egy  lányom  született.  Eddig  egy  unokával
ajándékoztak  meg  a  fiamék.  Második  válásom  után  hat
évvel, újra rám talált diákkori szerelmem.(42 év után) Rövid
két évet éltünk együtt, sajnos meghalt. Ekkor kezdtem el
írni, nem szerettem volna depresszióba esni. Azóta hat év
telt el. A Kisalföldben több versem publikálták. Ez további
írásra ösztönzött.  Antológiákban is szerepeltem. 2013-ban
megjelent első könyvem  "Életmorzsák" címmel. Két cd-m
van a You Tube-on. Itt zenei aláfestéssel egy békéscsabai
színész Mészáros Mihály  mondja el verseim. Második verses
könyvem  2016-ban  lett  kiadva  Gyémántkönnyek  címmel.
Újabban rövid prózákat is írok.
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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  jelenti.  Szeretek  alkotni,  adni
valamit magamból másoknak. Kedvtelésből ebook 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)  E-book  kötetek:
Szívtárs (2015), Ihletések (2016) Itt vagyok (2016) melyek
a MEK (Magyar Elektronikus Könyvtár) veboldalán olvasható
és ingyenesen letölthető.
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Kerecsényi Éva (1964) - Győr 

Körmenden születtem. Szombathelyi és pécsi tanulmányaim
után a sors  szerencsésebb kezének köszönhetően Győrbe
vezetett  az  utam.  Boldognak  érzem  magam,  hisz  a
munkáim egyben a hobbijaim is. Olasz magántanárként és
asztrológusként tevékenykedem, szellemi éhségemet pedig
többek  között  az  irodalommal,  a  költészettel  igyekszem
csillapítani. Jó kedvemben, rossz kedvemben, vidámabb és
szomorúbb  pillanataimban  csusszannak  ki  belőlem
rímpróbálkozásaim.  Verseim  megjelennek  a  Poet.hu,
Verseskönyv, Holnap Magazin, Tiszta sor internetes irodalmi
közösségek oldalain. 
Két magánkiadású könyvvel büszkélkedem. 2015-ben jelent
meg Lélekkeringő címmel első könyvem, 2016-ban pedig 
Felhőtánc című kötetem.
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Krajtsovits Katalin (1944) – Győr

A háborús időszak kellős közepén születtem. Szüleim nem
igazán gondoltak családtervezésre már azokban a zivataros
időkben,  így  épp  eléggé  meglepte  őket  jelentkezésem.
Életem nem volt zökkenőmentes, és ez késztetett az írásra,
eléggé  szabad  stílusban.  Ha  nem  írhattam  volna  ki  a
gondolataimat, talán bele is betegedtem volna. Úgy vélem,
Isten azért  engedett  élni,  és megélni  annyi  mindent,  jót-
rosszat egyaránt, hogy a leszűrt tanulságokkal másoknak is
segíthessek.  S  ha  csak  egy  ember  is  felismeri  a  saját
érzéseit, megoldatlan gondjait, vagy épp a megoldást találja
meg írásaimban, megérte!
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Halász István (1970) – Tápszentmiklós

1970.  június  12-én  születtem  az  Ikrek  jegyének
harmadik dekádjában. 
Huszonévesen vetettem papírra első versemet,  majd
közel  negyedszázados  csend  következett.  Két  évvel
ezelőtt  egyfajta  belső  katarzis  adott  ismét  tollat  a
kezembe és az írás mostanra elválaszthatatlan része
lett az életemnek.
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Csiszár Antal (1952) – Győr 
Történelem-  orosz  szakos  középiskolai  tanár  vagyok.  20
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 először, a prózák írásába
kezdve, itt publikálok először. 
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Erdős László (1965)- Győr (fotógrafikus)

Szakközépiskolás  éveim  alatt  kezdtem  el  ismerkedni  a
fotográfiával, még az analóg korszakban, első tükörreflexes
fényképezőgépemmel a Praktica MTL 3-al. Főiskolás éveim
után kiadványszerkesztéssel kezdtem el foglalkozni. 1996-
ban  alapítottam  vállalkozásomat  Erdős  Grafikai  Stúdió
néven. Jelenleg is itt dolgozom, mint alkalmazott grafikus,
így a fotózás és képfeldolgozás a munkámhoz is közel áll.
Mint  sok  fotós  számára,  számomra  is  a  digitális  korszak
hozta  meg  az  áttörést  a  fényképezésben.  2006-ban
vásároltam  meg  első  digitális  tükörreflexes
fényképezőgépemet.  Szakmai  fejlődésem  szempontjából
fontos  lépést  jelentettek  a  Horvátországi  és  Erdélyi
Fotóművészeti Alkotótáborok. Ekkor fedeztem fel a portré és
szociófotózás  szépségeit.  A  természetfotózás  mellett
szívesen  készítek  épületfotókat,  de  nyitott  vagyok  új
területek  megismerésére  és  felfedezésére.  Szívesen
kísérletezem a fényképek és grafikák összeolvasztásával, a
fotografikával.  Tagja  vagyok  a  Kontraszt  Fotográfiai
Társaságnak,  a  Győri  Fotóklub Egyesületnek és a Magyar
Fotóművészek  Világszövetségének.  2014.  júliusában  a
Nemzetközi  Fotóművészeti  Szövetség a “A FIAP Művésze”
fotóművészeti  diplomát  adományozott  részemre  a
nemzetközi  fotóművészeti  kiállításokon elért  eredményeim
elismeréseként.  2015. júliusában a Magyar  Fotóművészeti
Alkotócsoportok  Országos  Szövetsége  (MAFOSZ)  a  “A
MAFOSZ Fotóművésze” diplomáját vehettem át a hazai és
nemzetközi  fotóművészeti  kiállításokon elért  eredményeim
elismeréseként.
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