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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. 
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 Nevelni egyszerűen is lehet



Csapucha Rudolf

A könyv
- Drágám, kérlek szépen, hagyd már abba! -  a szőke,
telefonba beszélő, tökéletes alakú, harminc év körüli
hölgynek már könyörgő volt  a hangja. -  Hagyd már
abba,  kérlek!  Már  nedves  a  bugyim,  és  mindjárt
becsöngetnek. Hogy fogom majd végigcsinálni ezt az
utolsó órát? Hogy én vagyok a te mindig doromboló
kiscicád? Ne, ne folytasd, kérlek. Most is hallod, ahogy
dorombolok?  Megsimogattam  a  hajam.  Honnan
tudtad? Nem, nem simogattam, csak megigazítottam.
Igen, te is.  Igen, majd dorombolni  fogok. Most már
tényleg  hagyd  abba!  Már  itt  vagyok  a  teremnél.
Tudom, tudom. Te majd este fogsz tépni.  Tudom! –
már akadozva mondta ezeket az utolsó szavakat.
Abban  a  pillanatban  megszólalt  a  csengő.  Simított,
testhez  feszülő  ruhájában  kinyitotta  az  ajtót,  és
belépett a terembe.
Utolsó  óra  volt.  Tavasz  vége.  A  diákok  már  nagyon
várták a közeledő év végét és az utolsó órát.
„Mint egy tündér!” - az első padban ülő fiú fejében ez
volt az első gondolat, ahogy látta fellépni az asztalhoz
a tanárnőt. „Igen, ő egy tündér. Minden tündéri benne.
A haja,  fitos orra,  mandula szemei,  ívelt,  hosszúkás
szája,  lejjebb  nem  nagy,  de  kecsesen  gömbölyödő
mellei. Ez az áttetsző ruha. Csak a tündérek hordanak
ilyet.  Aztán ahogy leül.  Csak a tündérek tudnak így
leülni.  A  térd  fölött  lévő  szoknya,  mikor  felcsúszik
comb középig. Tündéri, na, és ami az alatt lehet. Na,
az mennyei!”
A fiú csak nézte, nézte. Fátyol  húzódott szemei elé.
Elképzelte  azt  a  csodás  tündérrétet,  csivitelő



madarakkal, ahogy ők ebben az idillben ott fekszenek
egymás mellett.
A tanárnő kinyitotta a könyvét és olvasni kezdte. De
amit  látott,  megdöbbentette.  A  szavak,  a  mondatok
egymást  átölelve,  simogatva,  csókolgatva  jelentek
meg  szemei  előtt.  Párjának  arcát  is  látta.  Széttárt
karokkal várta őt. Felemelte kezét, és intett. Hallotta
amint azt mondja neki:
- Gyere, gyere már cicám! Mire vársz még?
Megdörzsölte szemeit, és nagy erővel csapta össze a
könyvet.  Erre  a  zörejre  visszatért  a  szőke  fiú  is  a
jelenbe. Füle mellett száguldott el a mondat, hogy a
tanárnő  az  ő  nevét  mondta.  Most  kezdett  csak
rádöbbenni, hogy hol is van valójában. Lassan felállt,
de  fogalma sem volt  róla,  hogy  mit  kérdeztek  tőle.
Akadozva, szótöredékek pottyantak ki szájából.
-  Ááááá...mmmmm...ööööö – belevörösödött  ebbe a
váratlan  helyzetbe.  Szemeit  még  mindig  nem tudta
levenni  a  tanárnő  melleiről,  melyek  ruhájához
feszültek,  és  a  bimbókról,  melyek  majd
átlyukasztották a finom textilt. A nő kikelve magából
felállt, és már majdnem ordítva mondta:
- Ön fiatalember egy hedonista. Ezért megbüntetem.
Büntetésként  itt  marad  velem  még  egy  órát  a
teremben,  és  felolvasást  fog  tartani.  Megértette?  -
szúrós szemekkel nézett a fülig vörösödött fiúra.
- Iiiigen. Megértettem – válaszolt és lesütötte szemeit.
Kicsöngettek. A tanulók tolongva, nagy sietve hagyták
el a termet. A szőke fiú ott maradt a helyén, és várta a
könyvet,  amit  majd  megkap.  Várta  türelmesen  a
büntetést. Mikor az utolsó diák is kiment, a tanárnő
lassan becsukta az ajtót, majd kulcsra zárta. Az asztal
felső fiókjából kivett egy könyvet. Elolvasta a címet, és



odavitte  a  fiúnak.  Lerakta  az  asztalára,  majd  fejét
oldalra billentve, lágyan ránézett.
- Ebből olvasson fel nekem, kérem!
A fiú halkan felolvasta a címet:
- Erató...



Vönöczkiné Gmeindl Margit

A legnehezebb szakma

Tegnap  beszélgettem  a  barátnőmmel.  Most  van
válaszút előtt az unokája a továbbtanulást illetően, és
nagyon nehéz helyzetben vannak a szülők, így ő is.
Klári – nevezzük így, nem kell mindenkinek tudni, kiről
van szó – elmondta, hogy szeptembertől új iskolát kell
választaniuk, mert az első után, már a másodikból is
eltanácsolták Csabát.
Szavaiból  kiderült,  hogy bizony,  néha már nagyon a
pohár fenekére nézett, és volt, hogy úgy ment hétfőn
iskolába. Zokogva mondta el azt is, hogy füves cigivel
is elkapták. Még szerencse, hogy „csak otthon” és nem
az  iskolában.  Sokáig  és  hosszan  hallgattam,  ahogy
dőlt belőle a panasz.
Akkor ott nem sokat tudtam neki mondani, mint hogy
sajnálom, hisz jó képességű gyereknek ismertem meg
Csabát. Mikor hazaértem, nem tudtam igazán semmire
sem  figyelni,  bármibe  kezdtem  is  bele.  Folyton  a
délután járt az eszemben. Vajon hol és mit ronthattak
el? Mitől lett ilyen az a fiú, hisz a szülők, és akit csak
ismerek  a  családban,  mind  jóravaló,  szorgalmas
munkásemberek.  Ennél  a  gondolatomnál,  hogy
munkásember, egy régi kolléganő jutott eszembe.
Ott is sok gond volt a továbbtanulással. Pedig nagyon
szigorúan fogták a gyereket.  Minden nap este 8-kor
már otthon kellett lenni, és semmi engedményt sem
kapott,  még  hétvégén  sem.  Ám  a  második  évben
bizonyítványosztáskor  nem  vitt  haza  semmit,
mondván, hogy náluk későbbre esik ez az esemény a



szakmai érettségik miatt. Itt borult az a bizonyos bili.
Péter,  az  apa  ezt  már  nem  hitte,  és  bement  az
iskolába. Kiderült, hogy a fiú annyi hiányzást gyűjtött
össze,  hogy  nem  is  osztályozták  le,  és  igazából
osztályt kellene neki ismételni. Kétségbe voltak esve,
mi lesz így az álmaikból? Hogyan lesz mérnök a fiúból?
Ezt  akkor  elpanaszolták  a  nagymamának,  hisz  őt  is
érdekelte  az  előmenetel  és  az  eredmények.  Mikor
tudomására hozták a történteket, azt mondta, küldjék
el hozzá a fiút. A család meg is lepődött, hogy semmi
szidalom, sopánkodás, csak ez a megjegyzés. Jött a
szeptember, és ezzel a meglepetések sorozata. A fiú
szakmunkásképzőbe ment,  és  szobafestőnek kezdett
tanulni.  Itt  tökéletesen  megállta  a  helyét,  országos
szakmai versenyeket nyert. Sőt, ezzel párhuzamosan
levelezőn le is érettségizett. Amit pedig a szülők annak
idején  szomorúan  vettek  tudomásul,  hogy  nem lesz
diplomás  a  családban,  mégsem következett  be.  Ott
álltak az egyetem aulájában, és könnyeikkel küzdve,
végül szabad folyást engedve érzelmeiknek, boldogan
láthatták  a  fiúkat,  amint  kézbe  kapta  a
vegyészmérnöki  diplomát.  Ehhez  nem  kellett  más,
mint  az  a  régi  nyár  és  egy  olyan  nagyszülő,  aki
egyszerű  nevelési  módszerrel,  nem  pedig  a
nagyravágyástól  vagy  többet  akarástól  vezérelve,
mondhatni drákói szigorral bánt a fiúval. Ő már tudta,
hogy egyszerűbben is lehet irányítani és nevelni, csak
néha oda kell figyelni arra, amit talán nem mer az a
fiatal kimondani, hisz soha nem figyelnek rá, mondván
csak  egy  gyerek.  Ez  a  nagyszülő  sok  esti  és
napközbeni  beszélgetésből  megértette,  hogy  az
unokája  odavolt  a  szobafestő  szakmáért.  Ezért  nem
érdekelte  az  elit  gimnázium.  Mikor  végre  azt



tanulhatta, amit annyira szeretett, megmutatta mit is
tud, és meglett a szülők álma is.
Nem  hiába  gondolom,  hogy  a  legnehezebb  szakma
szülőnek,  jó  szülőnek  lenni.  Hisz  néha  nem  a
tudományos, vagy épp a mi szüleink által legjobbnak
tűnő dolog az, ami célravezető és egyedüli üdvözítő a
nevelésben!  Akkor  még  nem  is  említettem  a
fogyatékkal élők speciális helyzetét, hisz ott is más és
más,  ami  célravezető  lehet  a  nevelés  terén.
Természetesen  ott  kell  valami  plusz  hozzáállás  és
beleérzés, mert sok minden másként működik. Viszont
egy, ami nagyon fontos ott is és máshol is, a feltétel
nélküli  szeretet  és  az  ahhoz  párosuló  beleérző
megértés.  Késő  éjszaka  volt,  mire  ezt  így  mind
végiggondolva elmeséltem a barátnőmnek. Kérve őt,
beszéljen  a  fiával,  hisz  talán  épp  ilyen  egyszerű
rávezetéssel fogják tudni jó irányba terelni Csabát, és
olyanná nevelni, hogy büszkék lehessenek rá. Kell  a
szigor, de nem lehet túlzott, kell az engedékenység, de
ezzel vigyázva kell  bánni, mert itt is érvényes, hogy
szeretettel  kell  nyesegetni  a  vadhajtásokat,  akkor  a
fájdalom és a kudarc is kevesebb.



Krajtsovits Katalin

Mindenki másképp nevel

Sosem gondolkodtam azon, hogy én most „nevelem” a
gyerekeimet.
Öten  voltunk,  mi  szülők  dolgoztunk,  a  három
gyereknek meg-megkellett  szokni  az  önállóságot,  és
azt,  hogy  egyikünk  sem  csinálta  meg  helyettük  a
dolgokat.
A holmijuk közt nekik kellett rendet tartaniuk, ha meg
nem készítettek maguknak tízórait, éhesek maradtak.
Bizony, be kellett segíteniük a házimunkába is,  mint
mosás, porszívózás, mosogatás.
Ha hülyeséget csináltak, nekik kellett helyrehozni…
A korlátok, úgymond ki voltak jelölve, de azon belül
nekik kellett megtapasztalni, ha elesnek, fel kell állni
és  újra  nekivágni,  ha  falba  verik  a  fejüket,  nekik
jobban  fáj,  csak  figyelmeztettem  őket  a  várható
következményekre,  melyeket  korántsem  tőlem
kaptak...ők  generálták....és  ez  így  van  a  nagybetűs
Életben is…
Tulajdonképpen  a  nevelés  azt  a  célt  szolgálja,  hogy
megállják  az  életben  a  helyüket.  Szép  a  kitűnő
bizonyítvány, de nem az a lényeg. A lényeg az volt,
hogy hármasnál rosszabb ne legyen az osztályzat.
Jutott  idő  közös  utazásokra,  programokra.  Mindent
összevetve  úgy  érzem,  nem  vallottam  kudarcot  a
nevelésükkel.  Van  három  immár  felnőtt  remek
gyerekem.



Vámosi Dániel

Hunyorogni édesen

Nem a hegyek tetejéről süt ránk a Nap - mondta Igor.
A fia leugrott a fatörzsről, amin állt, és odaállt az apja
elé. És nem a vizekhez száll a fény, - folytatta Igor -
ne hidd. Valójában úgy oszlanak szét a napsugarak,
mint a pöttyök a hóesésben, amiket látsz. Mint anya
esernyőjén  a  pöttyök?-  kérdezte  a  gyerek.  Anya
esernyőjén  a  pöttyök  sokkal  tudatosabbak  annál.
Menjünk a város felé, rám fagy a kabát. Igor megfogta
a  fia  kezét,  maga  is  meglepődött  a  bátorságokon.
Miért tanítasz nekem ilyeneket? A fiú szaladni kezdett
a  korlátok  felé,  az  apja  azonban  nem futott,  teljes
testsúlyát  latba  vetve  próbálta  fékezni,  azonban  a
gyerek így is szinte elrántotta. De jó így, hogy más
tempóban  vagyunk  -  nevetett  Igor  -  te  futsz,  én
gyalogolok,  mégis  ugyanannyit  teszünk  meg,
ugyanannyi  idő  alatt.  A  fiú  nem  céltalanul  futott.
Mindenáron további sétára akarta csábítani az apját.
Olyan  ritka  az  ilyen  tiszta  idő.  Csak  a  zsinagógát
nézzük  meg  -  kérte.  A  zsinagóga  mellett  mész  el
minden nap, és én most mást akartam neked mutatni.
Nézzünk a hidaknál egy árnyékképet, kövessük, merre
jár  a Nap,  hátha belefuthatunk még a sütésébe ma
este. Árva vagyok a kabátom nélkül.
                                                
A fiú belehunyorított a város északi felének képébe,
nem akarta,  hogy az apja megfázzon,  de akár még
ennek az árán is, bele akart vele veszni a szélbe. Hogy
csak  ketten  legyenek,  és  ő  is  mutathasson  neki



valamit.  A  beton  repedezéseiről  tudott  volna  mit
mesélni,  és  tudott  volna  a  fák  dőléséből  is  titkot
előcsalni.  Igor  már  megtanította  minderre,  olyan
régen, hogy talán elfelejtette, hogy ő is valaha tudta,
és  most  egy  kicsit  visszataníthat  belőle.  Szép  lett
volna. Igor a hidak állásáról beszélt. Soha nem arról,
ami a lényeg, de a fia hagyta,  hadd kalandozzon el
megint, majd ő rákezdi. Autókereskedések és nagyon
ősi házak mellett mentek el, a széles utca rászűkült a
vállukra. Azt szeretné, hogy legyen csőlátása az apjára
és annak is őrá - gondolta a fiú-, hogy úgy sétáljanak,
hogy a fülük figyelje az utat, a szemük meg egymást.
A  hidak  azért  dőlnek,  amiért  a  fák.  Tudod-e  miért?
Mindketten tudtak mindent. Igor és fia térdein tábort
vert  a  késő  délután  és  az  este.  A  késő  délután
langyosan dúdolt,  adta volna színeit  estének is  meg
nem is. Az este sietősebb volt, pattant volna máshova,
minden emelkedettebb pillanatban.  A határok lassan
meg-megcsillantak.  Hosszú  szárú  nadrágjaikba
egyazon szellő  két keze bújt,  összébb rántotta Igort
meg a fiát.
 
Igor szőrös keze most szorította a másik ugyanakkora,
de  szőrtelen  kezét.  Kinyitotta  a  száját,  hogy  a
lépcsőkről  beszéljen  a  folyón,  de  a  szavak
visszatáncoltak belé és vacogni ültek a fogain. A fiú
látta ezt a próbálkozást. Úgy megszorította volna az
apja  hideg,  szélfútta  farmeringjét,  az  arca  hozzáért
volna  a  gombokhoz,  érezhette  volna  tömörségében.
És csak tántorogtak volna bele a város utcáiba, addig,
annyi ideig, ameddig elgondolni kellemes és jó.



Dittrich Panka

Marci első napjai a suliban

Mamája kezét fogva ment Marci az iskolába. Még csak
pár  napja  vallhatja  magát  kisdiáknak.  Neki  minden
olyan más, nem olyan, mint az óvodában. Új társak,
és rengeteg új  feladat.  Bár  már tud írni  és olvasni,
mégis ott rejtezik benne a kíváncsiság, hogy még több
mindent  tudjon  a  világról  és  az  őt  körülvevő
természetről.  Ám  ezen  a  reggelen  mégis  kicsit
lassabban iparkodott az iskolába. Mamája közben adta
a szokásos utasításokat. "figyelj oda a tanító nénire,
bátran  kérdezz,  ha  valamit  nem  értesz,  és
illedelmesen viselkedj  mindenkivel"  Marci  hallgatta a
tanácsokat és "tudom, tudom" "mindig tudom" volt rá
a válasz,  kicsit  hetykén és  vagányan,  de most  nem
volt  annyira  erőteljes  a  hangja,  ahogy  az  tőle
megszokott.  Hiszen  még  mindig  ott  motoszkált  a
fejében a tegnapi esemény.
Utolsó órájuk a testnevelés volt. Egyik társa elfoglalta
a sorban az őt megillető helyet. Marci pedig vitatkozás
helyett sértődötten kivonult a tornateremből. A tanító
néni  ezt  látva,  utána  eredt,  és  behívta  egy  másik
terembe. Röviden elbeszélgettek, majd visszatértek az
osztálytársakhoz.  Marci  érezte,  hogy  nem  az  a
megoldás,  hogyha  valami  problémája  van,  akkor
elvonul.  De  ami  megtörtént,  az  megtörtént.  Ami
igazán fájt a kis lelkének, az a tanítás után történt.
Papája ment érte, és amikor a társai meglátták, hogy
érkezik,  szólamban kiabálták.  "A  Marci  rossz  volt,  a
Marci  rossz  volt".  Pedig dehogy akart  ő  rossz  lenni.
Gondolt a tegnapra rossz kedvvel.



Aztán odaértek az iskolához. Mamája elköszönt tőle, ő
pedig  próbált  úgy  viselkedni  mindenkivel,  mintha  a
tegnapi nap meg sem történt volna. Ám szíve zugában
ott a pecsét "a Marcika rossz volt".
Katica  tanító  néni  aznap külön  figyelmet szentelt  az
érzékeny kisfiúnak. Látta a gyermeken, hogy ügyes és
értelmes, viszont a lelkesedése a mai nap kicsit alább
hagyott. Sejtette és tudta, mi lehet az oka. A tanítási
idő utolsó perceiben kiment a folyosóra, és várta Marci
papáját. Aki időben érkezett. A teremajtó csukva volt.
Szólt  a  nagyszülőnek,  hogy  fáradjon  be  vele  a
terembe.  A  papa  kicsit  megvakarta  a  buksiját,  és
csóválta a fejét. "Mit csinálhatott az ő kis gézengúza?"
A két felnőtt belépett a terembe. Ekkor a gyermekek
hangja  visszhangban  harsogta  "a  Marcika  jó  volt,  a
Marcika  jó  volt".  Nagy  meglepetést  okoztak  a
papának,  de  még  nagyobb  meglepetést  Marcikának,
hiszen  nem  tudott  erről  a  kis  összeesküvésről.
Boldogságában felfeküdt az iskolapad tetejére és olyan
hangos nevetésbe kezdett, mint még soha. Keze lába
kalimpált. A többi gyermek pedig tapsolt neki. Papája
kicsit  zavarban  volt,  megszólalni  sem  tudott.  Aztán
letessékelte  Marcit  a  pad tetejéről.  "gyere le onnan,
nem szép dolog a pad tetején...". A gyermek meg sem
akarta  hallani,  folytatta  tovább  az  örömmámort  a
többiekkel. Ekkor papája kicsit hangosabban próbálta
a padról  lecsábítani  a  gyermeket.  Mire  Katica  tanító
néni szólt neki: "Hagyja kérem, hiszen most boldog!".
Mire  a  papa  arca  pirosra  és  fülig  érő  mosolyra
változott.  "Igen,  Marcika  most  boldog,  én  is  boldog
vagyok, hogy ilyen tanító nénije van!"



Walter István

Oktató

Nem úgy van az, ahogy mondják:
hogy akik tudják - csinálják,
akik nem, azok oktatják!
 
Tudni kell minden betűjét,
a végét és az elejét,
értelmét és minden jelét.
 
A szabályokról beszélek,
amit ha tudok, nem félek,
hogy tán valamit elvétek!
 
Ezért "holtig" kell tanulni,
s nemcsak a szabályt kell fújni,
kivételt is illik tudni.
 
Oktató nélkül nem lehet
megérteni az elveket:
zavar a jogi nyelvezet!
 
Gyakran kell hát megmutatni,
mit kell a vasúton tudni,
hogy talpon tudjon maradni!
 
Higgyétek el, ehhez kell ész,
az oktató nagyrészt színész,
csak így lehet mindenre kész!

Azt is elárulom nektek,
ha mást is tudsz - mondjuk verset,
biztos, hogy jobban szeretnek.
 
Szívét és lelkét is adja oda,
nem hiányozhat belőle soha
jövőbe vetett optimizmusa.



Ötvös Németh Edit

Meggondolatlanság

(elbeszélés egy ügyről, amit elrontottam)

Annyira egyszerűnek tűnik, mikor az ember még csak
tizenéves.  Emlékszem,  soha  nem  gondoltam  volna,
hogy leszek fél évszázados is.  Persze, tudtam valahol
az agyam rejtett szegletében, hogy eltelik majd az idő,
no  de,  hogy  ilyen  vágtázó  iramban,  ezt
elképzelhetetlennek tartottam. Ezek a gondolatok egy
feladat kapcsán éledtek bennem újjá.  Írnom kéne a
nevelésről,  hogy  az  milyen  egyszerű.  Miről  is
fogalmazhatnék  meg  néhány  mondatot,
morfondíroztam.  Aztán  az  élet  elém  dobott  egy
csomagot, dobozba zárt meglepetést.   Visszagondolva
kár volt kinyitnom, bárcsak ne hajtogattam volna szét
a  papundekli  doboz  szárnyacskáit.  Címzése  kapcsán
gyanakodtam egy keveset, de aztán nem tudtam hova
tenni, megakadt gondolkodásom, mert nem értettem
magam sem, mi történik velem.

Az  esemény  megvalósulása  után  éppen  olyan
bizonytalan voltam, mint előtte. Apró morzsák kerültek
a  birtokomba,   úgy  éreztem  alig  jutottam  előre.
Túlhajszolt agytekervényeim nem tudták feldolgozni az
adott  adatokat,  túlmelegedtek,  a  légkondicionáló
berendezés  felmondta  a  szolgálatot,  nem  tudta
elviselni  az  állandóan  ismétlődő  információáramlást,
azt  az  egyetlen  mondatot  ezerszer,  ami  kattogott



folyamatosan. Hogy van ez, meg egyáltalán...kántálta
belső  gangomon töprengő arckifejezéssel  a hangom.
 Talán  ha  megvan  a  megfelelő  hűtés,  ha  előbb
gondolkodom,  mint  beszélek,  ha  várok  12  órát,  ha
nem vagyok őszinte, ha elsunnyogom az egészet, ha
nincs  bennem óriási  közlésvágy,  ha...ha...  az  a  két
hang  nincs  ott  számtalan  variációban,  akkor  nem
haragítottam  volna  magamra  a  fél  világot.  De
megtettem, meg én, rendesen meg is hemperegtem a
sárban,  nyakig  süllyedtem  a  lápos  mocsárban,  az
utolsó  pillanatban  egy  gyengének  tűnő  faágba
kapaszkodva  tudtam  kievickélni.   Nyúzottan,  talpig
bűzős  lével  borítva,  tele  apró  sebbel  terültem  el  a
parton.  48  óra  múlva  kerültem ki  napon  aszalódott
állapotomból.  Helyreállt  fejemben  a  szétcsúszott
rendszer. Semmissé nem lehet tenni, ami megtörtént.
Magyarázat van rá, logikus teória.

A  megadott  adathalmaz  két  irányba  tudta  vinni  a
történetet.  Mindennemű vádaskodás  nélkül  meztelen
tények felsorolása után értetlenség maradt.  A másik
irány a valamilyen véletlenek összejátszása.  Az utóbbi
nyert.  Simán lehetne írni  belőle egy sikeres abszurd
történetet,  mert  hihetetlennek  tűnik  azoknak  a
bizonyos  véletlenek  a  tragikomikus  összejátszása.
Akkor  van  véletlen  vagy  nincs?  Ez  sorsszerűség?  A
megoldás  annyira  egyszerű,  mégis  egy  bizonyos
hatóság  tévedése  és  félretájékoztatása  miatt
fájdalmas léleksebek ejtődtek. Hasonlatos a domino-
elvhez,  egy  elesik,  akkor  az  összes  borul.
Sokféle  hiba  létezik.  Elkövetjük  őket  akarva  és
akaratlanul,  mindenki,  kivétel  nélkül.  Jó  esetben
tanulunk belőle,   a további fejlődésünket segíti.   Más
esetben  visszahúz,  hátráltat,  sebeket  okoz,
dekoncentrálttá  tesz.  Nézőpont  kérdése,  hogy  éljük



meg. Vélt vagy valós sérelmeinket hogyan fordítjuk le
adott  lelkivilágunkra,  aznapi  állapotunkra.  Engedjük,
vagy  kitiltjuk  a  gyógyító  erőt  (ami  lehet
kommunikáció, vagy egy ölelés), annyira bezárultunk
magunkba,  vagy  habitusunknak  megterhelő  lenne
nyitni. Támadásként éljük meg a  történések kaotikus
összecsengését,  vagy  engedünk  utat  egy  másik
nézőpontnak is.  Ez  mind saját  döntésünk.  Előfordult
talán,  hogy  amit  néhány  napja,  hete,  hónapja,  éve
egetverő,  borzasztó,  megoldhatatlan,  kiborító
problémának  gondoltunk,  mára  eltörpült  a  friss
katasztrofálisan idegesítő helyzet mellett.  Senki nem
hibátlan...."Ma én, holnap te !" - tartja a mondás. Van
olyan ember a földön, aki mindig tudja, mi a helyes?
Létezik  az,  aki  jól  dönt  bármilyen  kérdésben?  Él
egyáltalán tökéletes lény?
Nevelni egyszerűen is lehet?  Vajon lehet?



Kerecsényi Éva

A szeretet nevében

Hogyan  neveljünk  sikeres,  boldog  gyermeket?
Kézikönyvek tucatjai ontják a jobbnál jobb tanácsokat,
egyre többen „szakértenek” ebben a témában. Lehet
bolyongani,  könnyen  el  is  lehet  tévedni  az  ötletek
dzsungelében.  Nélkülözhetetlen  azonban,  hogy  jó
példával kövezzük ki  a gyereknevelés útját,  s ami a
legfontosabb,  szeressük  gyermekünket!  Az  igazi,
feltétel  nélküli  szeretetre  gondolok.  A  szeretetre,
amely nem kér semmit cserébe, nem követelőzik, nem
fenyeget, nem vár megalkuvást, folytonos megfelelést,
nem az  elvárások  talaján  virágzik.  Ahol  nincs  "ha".
Szeretlek, melletted vagyok, mindenben támogatlak a
lehetőségeim  szerint.  Mindenben,  ami  az  álmaid,
vágyaid eléréséhez vezet, mindenben, ami a javadat,
a  testi,  lelki  fejlődésedet  szolgálja,  mindenben,  ami
neked  örömet,  boldogságot  okoz,  amiben
kiteljesedhetsz,  amiben meg tudod valósítani  és élni
önmagad. A szabadságot biztosítom neked, hogy azzá
válhass,  aki  lenni  szeretnél,  hogy boldog,  elégedett,
kiegyensúlyozott  felnőttként  esetleg  tovább  vidd  a
kapott,  látott  értékeket.  És  nem  kérek  semmit
cserébe,  örülök,  hogy  hozzám  születtél,  hogy  én
lehetek az édesanyád. Tudom, elérkezik a nap, amikor
fizikailag  elválnak útjaink,  de az  a szeretetszál,  ami
összeköt bennünket, az erős. Sem a távolság, sem az
idő nem fog ki rajta, szét nem szakítja, és amíg tart a
gombolyag,  addig  én  mindig  itt  leszek,  és  mindig
szeretni foglak. És azon túl is. Feltétlen. 



Halász István

Bevált recept

Mért sorolnék hangzatos elveket?
Elavult bölcsesség az valahány,
s balga, ki tudósnak véli magát,
hogyha nevelni kell a gyermeket.
 
Egyként hasznos intő szó és pálca,
hisz mindkettő eszköz és egy a cél,
szürke fémből tűzben lesz vert acél,
bár ez olykor szenvedéssel járhat.
 
S néha, titkon vigyázó szemekkel
engedni kell, mint egy szilaj lovat,
ha falnak megy és koppan a kobak,
biztosan nem próbálja még egyszer.
 
Ahány gyermek, oly sokféle eset.
Mely tudást plántál zsenge fejébe:
mit magán tapasztal, s vés eszébe.
Gyakran ez a legbeváltabb recept.



Szelíd szépség



Halász István

Nem olthatom ki...

Bíborra vált a felhők lágy teste,
bogarak gyűlnek a lámpa köré.
Éhesen, könnyű prédát keresve
Denevér cikkan a bokrok közén.

Kavicsokon csikordul a léptem,
a park útján ábrándozva járok.
Estelenként gyakran erre térek,
hogyha szemem kerüli az álom.

Egy zenész hangol a sarki bárban,
fülembe dallamfoszlányok bújnak,
körülvesznek halk, suhanó árnyak,
s megtöltik szívem édeskés búval.

Arcod, mit a derengésben látok,
ó, tudom, csupán játszi képzelet,
mégis felhasad a seb, s hiányod
gyilkos tőrén vonaglok védtelen.

Mily erő az, mi múlni nem enged,
miért van még felettem hatalmad?
Égő kín Vagy, de nem temethetlek.
Nem olthatom ki fényét a Napnak.



Walter István

A szépség örök

Bizonyos, hogy a szem a lélek tükre,
így hatott szemed egész életünkre,
áradt belőle határtalan szépség,
a lelkedben lakó szelíd gyengédség.
Együttlétünk mintha vitamin lenne,
hisz, ha egyetértünk, vita min lenne?
Egy dolog nem változik meg sohasem,
addig szép maradsz, amíg van szerelem.
S ha netán a szemed már mást mondana,
ne hidd el, mert a szívnek van igaza.
Ha érzed, hogy még simogat a kezem,
az nem más, mint hosszú karjával szívem,
szelídség és szépség sosem veszhet el.
Ha mosolyogsz, akkor sokkal szebb leszel.



Ötvös Németh Edit

Közeledő távolság

Legyezem homlokod
visszhangos csendjét,
szomjasan iszom időnk
kámforos cseppjét,
lelked tükrébe
nézek mohón,
látom magamat,
a tékozló bohót.
Csomagolom
apró kincseid,
selyembe rejtve
a boldogság nincseit,
gyöngéden bontom
kócos tincseid,
csigákba hajlik,
nyakad ívén táncol
egy apró kóc,
könnyeimmel mosom,
én a nevető bohóc.



Kerecsényi Éva

Gondűző

Szemedbe nézek,
Egy angyalt látok,
Lépj ide hozzám,
Írd át az álmom,
Didergő lelkem
Sebektől vérzik,
Zordon valóság
Ég fele kúszik,
Pillanat röppen,
Súlytalan csendben
Édes mosollyal
Gondomat űzd el.  



Csapucha Rudolf

Intenzív osztály
A fürdőszobában a tükör előtt  állt.  Ránézett  a falon
ketyegő órára. „Öt óra. Már nem érdemes lefeküdni.” A
polcról  levett  egy  kicsi  vattadarabot,  és  a  rúzst  a
szájáról gyakorlott mozdulattal letörölte. Majd szemeit
is  megszabadította  a  kékeszöld  színű  masszától.
Szemei  színéhez  és  égető  vörös  hajához  illett  a
letakarított  kellék.  A testéhez feszülő,  comb középig
érő  ruhát  levette.  Meztelenre  vetkőzött,  és  hűvös
zuhannyal frissítette magát. Kilépve, a földig érő tükör
előtt  nézegette  tökéletes  alakját.  Újból  az  órára
nézett,  mely  halk  kattogással  kísérte  a  múltba  a
másodperceket. „Pár perc és elmegy. Helyes. Nagyon
helyes.”  Kisétált  a  nappaliba,  és  az  ablakból  látta,
amint  a  busz  elhagyja  a  megállót.  A  szexis,  kihívó
ruhát meg sem közelítette az, amit most vett magára.
Felöltözött, majd elindult. A faluban ez volt az utolsó
megálló. Ott állt ebben a középszerű ruhában, és még
így is feltűnő jelenség volt. Lassú mozgással sétált fel-
alá. Mikor autó közeledett, órájára pillantott, és léptei
felgyorsultak. A nyolcadik közeledő jármű lassított, és
pislogva jelezte szándékát. A kocsiban ülő negyvenes
úr leengedte az ablakot és félhangosan kiszólt:
- Hová tetszik menni?
- Az az átkozott busz már megint korábban elment – a
vörös  szépség  újból  az  órájára  nézett,  a  hangja
mérges, zsörtölődő volt. – Munkába szeretnék menni!
- most könyörgőre váltott.
- Tessék beülni. Én is a város felé megyek – megdőlve
kitárta autója ajtaját.



-  Köszönöm!  Nagyon  hálás  leszek!  -  felcsúszott
szoknyáját  próbálta  lejjebb  húzni.  A  férfi  szeme  az
előbb még kivillant hosszú, formás combokra tévedt.
-   Hol tetszik dolgozni?
-  Ápolónő  vagyok  a  központi  kórházban  –  fejét
előrehajtva lesütötte szemeit.
A dús, vörös hajkorona eltakarta arcát, így a férfi nem
látta, hogy a hölgy szája mosolyra szaladt.
-  Én  is  oda  igyekszem  –  előre  nézett,  figyelte  a
forgalmat.
-  Valami  baj  van? -  az  ápolónő a  férfire  nézett,  de
tekintetük nem találkozott.
-  Hát  azt  nem  tudom.  Kivizsgálásra  megyek.  Talán
majd kiderítik.
-  Bízzunk  benne  –  a  vörös  szépség  újból  lesütötte
szemét.
Az  erősre  duzzadt  forgalomban  nehezen  értek  a
kórházhoz.  Mikor  a  hölgy  a  kocsiból  kiszállt,
megigazította ruháját, majd ujjait fésűként használva
haját is.
- Még egyszer nagyon köszönöm. Majd meghálálom –
szemeivel  a  betonra  felfestett  csíkra  pillantott.
Határozott, gyors léptekkel elindult a bejárat felé.
Az intenzív osztályon a főnővér fogadta:
- Megint elkésett!  – emelte fel hangját.  – Tudom, a
busz  újfent  korábban  indult  –  legyintett  felé.  –
Mindegy. Vegye át a műszakot, egyébként semmi nem
történt, ami magára tartozna – még valamit mondott,
de  már  érteni  nem  lehetett,  mert  gyors  léptekkel
elsietett.
A műszak felénél az ápolónő elment a pihenőbe, és a
nem  túl  kényelmes  ágyon  mély  álomba  szenderült.
Kislányát  látta,  akinek  milliókba  került  a  kezelése  a



szanatóriumban.  A  volt  férje  most  is  tántorogva,
borosüveggel  a  kezében  jelent  meg.  Majd  látta  a
férfiakat, akiknek éjszakánként beült a kocsijába. Fejét
jobbra-balra dobálta, erre ébredt meg. Mikor kinyitotta
a  szemét  kolléganője  arcát  látta  meg  először,  aki
mindjárt meg is szólalt:
-   Valami  rosszat  álmodtál?  Hörögtél,  nyöszörögtél,
már azon voltam, hogy felkeltelek.
-  Kösz.  Semmi  baj...  –  hárította  el  a  további
gondolatokat.
-  Te  annyira  szerény  vagy  és  szemtelenül  csinos.
Megérdemelnél  egy  őszinte,  szerető,  becsületes,
dolgos férfit.
Bement a kórterembe és lassan sétálva nézte ezeket a
géppel  életben  tartott  emberi  roncsokat.  Őszintén
megdöbbent,  mikor  a  sor  végén  az  ágyon  azt  a
negyvenes urat látta meg meztelenül, aki őt behozta.
Lélegeztető  gép  és  az  infúzió  cseppjei  tartották
életben.
- Nemrég hozták be. Órái lehetnek csak, szívmegállás,
azt  mondta  a  professzor  –  szólalt  meg  mögötte  a
kolléganője.  –  Lassan  fel  kell  ébreszteni  –  mondta,
majd továbbsétált.
Ő  ott  maradt  és  nézte  ezt  a  jóképű,  jó  fizikai
állapotban lévő embert. A férfi az egyik, majd a másik
szemét  is  kinyitotta.  Ránézett  a  vörös  ápolónőre.
Nagyon halkan megszólalt:
- Ön az – majd szemét becsukta.
A  hölgy  odasétált  hozzá,  fölé  hajolt  és  lágy  csókot
lehelt a homlokára.
- Ettől meg fogok gyógyulni – mondta szintén halkan a
beteg.
Mire hazaért már szürkült. Készült az estére. Kihívó,



szexis  ruhát  vett  fel  és  kifestette  magát.  A  jóképű
férfin  járt  az  esze,  miközben  táskájába  rakta  az
óvszereket és a síkosítót. A kórházban a jóképű férfi
mielőtt  elaludt,  megírta  a  végrendeletét.  Azt  a  nem
kevés pénzt, amije volt, a vörös ápolónőre hagyta.



Dittrich Panka

Szelídnek és szépnek
Vaddá nevelődtem, ezt kár is tagadnom.
Elmaradt tudásom kéne még csiszolnom,
de minek a tények, hiszen hamis fények,
bár merre térek, a háború temérdek.
 
Hogy ki, és hogyan akar talpon maradni:
egymást agyon ütve, sosem megalkudni.
Stratégia vonal, bizarr hatalmi lánc,
az érdekre csomót köt a szemtelen gáncs.
 
Nem nézem, de mégis itt van, meg kell látnom.
Hiába akarnék bűn mellől sétálnom.
Rúgni és elkaszálni, egy álszent sorban,
inkább halnék bele bármilyen nyomorba.
 
Maradok, fulladok szoci hálójában,
éjből vált a nappal sorsom koloncában,
hol kőfalak nyomják össze akaratom,
törni-zúzni kéne, volna feladatom.
 
Éltem, ahogy éltem, léptem, amit léptem,
kaptam ezt is, azt is, és amit nem kértem.
Hogy miért így történt? Sejtem és nem kétlem.
Dörmögő csendemben vérzem szívverésem.
 
Jó volna egyszer szelídnek mutatkozni!
Szépnek, jónak magam, nincs min sopánkodni.
Gyermekként, ártatlan nézném a világot:
nem keresve benne a csúf valóságot.



Dittrich Panka

Csak szelíden

Márton, a számviteli asszisztens, ott ült az őt megillető
helyen.  Hosszú idő után végre alkalmasnak találták,
olyan státuszt kapott, ami a végzettségének megfelel.
Az  ügyfelekkel  tartani  a  pénzügyi  kapcsolatot,  ami
egyéb előnyökkel  is  járt,  ha épp bájos nőt kellett  a
pénz világában eligazítania. Kinek milyen befektetést
ajánl,  ez  volt  a  fő  feladata.  Ilyenkor  szinte  minden
dekoratív  nő  dekoratív  mosolya  felért  számára  egy
szeretkezéssel.
Ezen a forró napon kivételesen nem vágyott az idegen,
gazdag  nőcik  megelégedett  pofizacskójára.  Sokkal
inkább  várt  egy  fontos  telefonhívásra,  mely  egy
búsásan  fizető  külföldi  munka  lehetőségének,
beteljesülésének  égi  mannáit  tálalná  asztalára.  A
délelőtt folyamán esedékes az értesítés. Erre csábult a
nyála,  ám  a  hívás  csak  nem  akart  az  éterből
megérkezni,  és  azt  jelezni  az  okos  telefonjára,
kedvenc  énekesének  édesded  hangjának
sugározásával. Így, ma az új kuncsaftoknak, csak félig
meddig  jutott  arcizmának  kerekded  ringásából.  A
szeme  homályában  csak  ő  vélte  látni  a
magánszférájában a  bizonytalanság szikra  csillámait.
Végezte a dolgát, sűrűn az órájára lopva tekintetét. Az
arca  gödrén  verejtékcseppek  hadakoztak  a  hulló
megsemmisüléssel.  Többször  felállt,  zsebkendőjével
megállítani  a  cseppgörgetegeket.  Az  első  ilyen
izzadságtörlésből felocsúdva, észrevett egy szemrevaló
fiatal  nőt.  Akár  egy  bombázó  sztár  is  lehetne  egy



romantikus  filmben,  –  gondolta  –  ha  egy  kicsit
divatosabb  és  feltűnőbb  öltözékben  volna,  és  ha  a
sminkjét  is  erőteljesebben  kihangsúlyozná.  Szelíd
szépség, – becézte el így, magában. Ott ült épp az ő
kiszolgáló  pultjával  szemben,  várt  a  kényelmetlen
fotelben,  hogy  mikor  kerül  sorra.  Egyik  alkalommal
mindketten egy időben kukkoltak az órájukra,  aztán
pillantottak  fel  egymásra.  Mártonból  őszinte  mosoly
görbült ki, a szelíd szépség viszont gyorsan lesütötte a
szemét a lapos talpú szandáljára, nehogy esélyt adjon
egy  szemkontaktusban  kimerülő  érzéki  flörtnek.
Csendben üldögélt, bár az időt ő is igencsak sürgette,
hiszen a munkahelyén fejét veszik annak, aki elkésik.
Körülötte  az  emberek  jöttek-mentek-rohantak.  A
csipogó adta kiszámíthatatlan sorrendben villogtatva a
sorszámokat, mintha csak fagylaltárus volna, lehűteni
a  várakozás  rongymeleg  kedélyit.  A  percek  folytak
másfél-órára  dagadva.  Márton  törölgette  párás
homlokgőzét, és a szépséget mustrálta az ügyfelekkel
való  tárgyalása  közben.  Aztán  akarva  akaratlanul,
kilépve  belső  magából,  közvetítette  szemeivel  azt  a
fényt  a  „szépségnek”,  mellyel  egy  férfi  jelezni  véli,
hogy számára a nő nem közömbös. A fiatal nő ezt is
észrevételezte,  igaz  a  visszajáró  impulzusok  megint
csak  a  szandálja  végéig  értek,  és  pótcselekvésben
nyilvánultak meg, a táskájában való kotorászásban. A
hosszú  ideig  tartó  ülés  és  nyári  hőség  kellemetlen
nedvességet  produkált  ragacsos  mivoltában  a
szoknyája  és  a  bőrfotel  repedései  között.  Márton
továbbra is őt zabálta a szemeivel, mint valami éhes
száj, mely előtt francia krémest csámcsogtatnak. „Ó,
ez  a  szelíd  szépség,  szinte  nyitástól  itt  vár”,  –
kacsintott rá, türelmet is sugallva neki. Erre a nő is



reakcióba  lépett.  Elindult  felé  a  pulthoz,  és  torka
szakadtából üvöltözni kezdett: a k. életbe! Itt izzadok
ebben  a  kuplerájban,  (libbentette  fel  lucskos
szoknyáját), mondja meg már végre, hogy meddig kell
még  várnom?  Ahelyett,  hogy  kacsingatna  rám,
végezze a dolgát! Láthatta, hogy nyitás óta itt esz a
fene!
Közben  Márton  telefonja  is  megszólalt,  igaz,  az
ordibálástól azt nem hallhatta. Amire odaért, kijelzőjén
rejtett  szám kereste  valahonnan.  Pár  perc  múlva  a
szomszéd pultnál a szelíd szépség is sorra került.



Csiszár Antal

A Pannonhalmi-dombságról
Szent Márton-hegy, te szelíd szépség! Mint egy szép
női testből kidudorodó feszes kebel, úgy emelkedsz ki
a Kisalföld sík vidékéből, és a kebelcsúcsa a több mint
ezeréves  Magyarország  legősibb  hírnöke,  az  ódon
kolostor.  Lankád  szőlőhegyein  a  súlyos  fürtöket
 varázsolja  mézédessé  a  nap  sugara,  távolodva  fák
sóhajtása idézi a természet szellemét.
A  dombra  kaptatva  egyre  teljesebben  tárul  fel  a
kolostor világa: vastag falai tiszteletet parancsolnak. A
rendház  belsejében  szerzetesek  generációs  lánca
hirdeti  Isten  igéjét  a  keresztény  humanizmus
jegyében, kerengő, dormitórium, cellák mind-mind   a
jámborság  a  kegyesség  gyakorlásának  színhelyei,
egyháziak és világiak egyaránt részesei lehetnek eme
mlliőnek.  Lelked  nemesedik,  ha  füledbe  cseng  az
orgona  hangja,  látod  az  oltárokon  a  hunyorgó
gyertyákat, a művészien faragott szobrok és a freskók
mintha  hozzád  szólnának,  regélnék   történetüket,
szentté  avatásukat  és  erkölcsi  útmutatást  adnának
lelki bátorságból, emberszeretetből. Ünnepi koncertek
keretében az orgona virtuózai tolmácsolják klasszikus
művek üzenetét,  mely  a  vájt  fülű,  művelt  közönség
lelkét megérinti, a bibliotéka könyvállománya ismét az
alkotó  emberek  jobbító  szándékáról  tanúskodik,
könyvek  ezrei  őrizték  meg  a  tudományt  szolgálók
elhivatottságának  gyümölcsét.  Gimnáziumukban  a
nyiladozó értelmet ápolják szakavatott bencés és világi
pedagógusok, a lehetőségek gazdag tárházába történő
bevezetéssel  társítva  a  legpozitívabb  emberi
tulajdonságok fejlesztését.



Emanuel  Kantot  idézve,  "Szép  az,  ami  érdek  nélkül
tetszik",  ezért  éltem  ama  lehetőséggel,  hogy  a
természeti  és  a  történeti  szépség  ecsetelésének
szánjam soraimat. Itt a történelmi szépség szférájából
közvetlenül léphetünk át és fordítva.
A  dombság  belsejéből  pincék  nyílnak,  hol  az  erjedő
muston  keresztül  készül  az  elkövetkező  évjáratok
nemes nedűje,  ha  pedig  onnan  távozva  az  erdőben
barangolnánk,  lenyűgöznek  az  ég  felé  nyúló  fák,
lombkoronájára  pillantva  mintha  közelebb
férkőzhetnénk Istenhez, hasonló érzés, mint mikor a
gótikus  katedráliscsodák  csúcsait  keressük
szemünkkel.  Építésükkor  az  a  szemlélet  vezette
tervezőt és kivitelezőt egyaránt, hogy alkotásaikkal az
Úr mindenhatóságát, hatalmát demonstrálják.
 Amennyiben  pedig  az  erdőrengetegbe  hatolunk,
tavasz- és nyáridőben a madarak által adott koncert
kapcsán  elgondolkodhatunk,  hogy  mindez  isteni
teremtmény,  és  alkotója  örömét  leli  bennük,  s  az
ember javát szolgálják, számára nyújtanak élvezetet.
“Ora  et  labora”  ez  a  bencések  ars  poetikája.  Az
Apátság arborétuma Isten szolgáinak büszkesége. Az
általuk  létrehozott  növényi  kultúra,  mely  növények
árnyékában mód nyílik az elmélyülésre.

A  domb tetejéről  a  környékre  festői  kilátás  nyílik  a
természet számtalan szépségével övezve: dombság és
síkság kontrasztja, a távolban a Bakony világa sejlik
fel  erdőrengetegével,  hegyeivel,  szikláival,  kanyargó
patakjával,  de  a  közelben  terpeszkedik  a  Sokorói
dombság.
Magyarország  számos  vidéke  sugározza  magából  a
szelíd szépségét mindazoknak, akik felkeresik.



Vönöczkiné Gmeindl Margit

Haiku csokor a szerelmemről

A szelídséged,
mi lelkedben lakozik,
széppé tesz téged.

Ámulva nézlek,
hallgatom csengő hangod,
madarak szólnak.

Szép vonalú szád,
mint napérlelt cseresznye,
oly kívánatos.

Karcsú derekad
nádszálként hajladozik,
vágyom ölelni.

Kebled halmain
jó lenne megpihenni,
szívem zakatol.

Vénuszi szépség!
Kegyeidért könyörgök,
ne űzz halálba!



Krajtsovits Katalin

Nekem mit jelent

A szelíd szépség
számomra elgyengítő
megkönnyeztető.

– mint anya, most született gyermekével a karján
– mint a felkelő, vagy lemenő nap tüze az ég alján
- mint az elsuhanó táj a vonatablakból nézve
- mint a lankás dombok, erdők, mezők látványa a 
hegy tetejéről
– mint a csillagos ég, ahogy a réten hanyatt fekve 
bámulod

– és igen..olyan, mint a Szerelem



Arany János: Bolond Istók c. verse 
(11. v.sz.)

„Ezt sem azért mondám, hogy vele bántsak
Valakit - oh dehogy! távol legyen!
Ahhoz konyíték félvállról csupáncsak
(Mit nem vehetni tőlem rossz neven),
Hogy ünnepelt hősem nem áll magán csak,
Mint egy bitófa, a lét-ösvenyen,
Hanem vannak szerelmes rokoni -
S széles családja mindenütt honi.”

(a témára kiválasztott szavak kiemelve) 



Krajtsovits Katalin

A nyolc szó

Hiába mondám
félvállról veszi mindazt
mit papolok

régmúltban járok
középkorról olvasok
sok a bitófa

tegnap ünnepelt
ma már távolba veszett
emléke kihűlt

távol és közel
két lehetőség közül
ne a rossz legyen

nincs nélküle lét
barátság és szerelem
megfog, s nem ereszt

ott van mindenütt
a sejtjeim mélyében
a tény: szeretlek



Halász István

Harcos lélekkel

Egyszer léphetsz egyazon folyóba,
(e leckét ezerszer mondám fel én)
óh, de lelkem mégis oly botor, s ha
zúg a távol, hív szirénhang remény.

Pedig jól tudom, hogy az érzelem
míg rejtve nyílik tilalmak völgyén,
gyönge virág – átok rajt', félelem,
örök szomjúság – gyilkos e törvény.

Nem jajongok, hisz úgyis félvállról
venné a sors semmi kis nyűgömet,
s szólna: mit néki szerelmes mámor,
varázs, mely csak halandót bűvöl el.

Rákontráz az ész, s kész a bitófa -
veszejtenék törékeny, szép álmom,
mint rossz, ámde ünnepelt bírók a
vak szenvtelenség zord magasából.

Legyek bár bűnös avagy bűntelen,
ordas világ ez, sziklák mindenütt -
harcolnom kell mindenért szüntelen,
benne a csüggedőknek nincs helyük.



Zsubrits Zsolt

Örömünnep

Rossz úton jár, ki bitófára küldi szerelmes szívét,
s félvállról veszi annak fontos üzenetét.

Mondám, hogy hadd lázadjon az ifjonti vágy!
Távolban szunnyadjon balga szomorúság!

Hiszen ünnepeltek serege mindenütt.
Ma dalra fakadjon mindenik egybegyűlt!



Vönöczkiné Gmeindl Margit

Régi szerelem

Oly távol már az álom,
fájó volt nagyon, de nem bánom.
Tavasz hozott el egy éjjelen,
szerelmes lettem, jó volt nekem!
A csillagok nekem ragyogtak,
zizegő levelek velem daloltak.
Lelkem húrja mint zengő hárfa,
boldogságom szétszórta az éjszakába.
Te jelentetted nekem az ünnepet,
félvállról én soha nem vettelek.
Szerettelek, mint virág a harmatot,
mint a madárdal a pitymallatot.
Csókoltalak, mint folyó a partokat
mindenütt és mindig téged akartalak.
De boldogságom nem tartott soká,
nem értem, miért mentél el és hová.
Rossz napok jöttek és éjjel szellemek,
suttogták "mondám én neked".
"Kit szeretsz rossz ember, bitófa kell neki",
ágyamban forgolódva, homlokom víz verte ki.
Felébredtem, elmúlt már az álom,
de nem adom fel, az új szerelmet várom!



Ötvös Németh Edit

Aranyszavak

Társam voltál szerelmesen,
félvállról vetted a jelent,
repkedett a tányér, pohár,
az udvarom bitófa állt.
Sehol voltál és mindenütt,
könnyű mondám elcsendesült,
távol szálltál, alig láttam,
rossz ómenem mélyre ástam.
Ünnepelt az egész világ,
visszakapta Isten fiát.



Kerecsényi Éva

Kiszakadt szavak

Időtlen csendemben,
hol az érzés szárnyat bont
fülemben cseng egy dallam,
távolból fény dereng,
túl homályos árnyakon
szívemen bilincs kattan,
szerelmes börtönöm
boldogan vállalom, ne
vegyél félvállról kérlek,
ne vidd el örömöm,
ünnepelt szép napom, te
vagy mindenütt… a végzet,
megperzselt lelkemből
szakad ki a „szeretlek”,
mondám magamban százszor,
ne tépj ki szívedből,
oly rossz lenne elvesznem,
s bitófa alá állnom.



Walter István

A szerelemről

A szerelmes ember mindenütt szerelmes.
Nem veszi félvállról soha a szerelmet.
Lehet nagyon közel avagy éppen távol,
igazi szerelmet bitófa sem gátol.
Akármilyen is, de ne legyen rossz hozzám
s nálam ünnepelt lesz – ezerszer megmondám!



Csapucha Rudolf

Az álom
János nagyon fáradtan feküdt le az éjszakás műszak
után. Csontos, kérges kezei, feszült izmai vágytak már
az ágy puha, lágy melegére. Az álomra úgy gondolt
mindig,  mint  valami  precíz  mosógépre,  mely  mikor
végzett, tisztán és üdén adja őt vissza a való világnak.
Becsukta szemét és vágyott erre az érzésre. 
Ködösen,  majd  tisztán  látta  maga  előtt  a  két  nagy
óriást. Arany és Petőfi beszélgettek a takaros kis ház
kapujában. Látszott minden mozdulatukban az egymás
iránti tisztelet és szeretet. János szólalt meg először:
- Azt mondám, Sándor, nagyon távol voltunk ezidáig.
- Nem vettem én ezt  félvállról, és rossz, hogy csak
most találkozunk – válaszolt Petőfi.
-  Ünnepelt ember vagy te, öcsém – nevetett Arany,
majd hozzátette szintén kuncogva – csak a  bitófa el
ne válasszon minket.
-  A  szerelem,  a  hazaszeretet  és  a  te  boldogságod
jelen van mindenütt, ezek pedig megvédenek engem
– mélyen a szemébe nézett, megszorította János kezét
és lágyan átölelte.
Ebben a pillanatban a magasban német bombázó raj
jelent  meg.  A  messerschmittek  süvítő,  éles  hanggal
közeledtek a föld felé, lecsapva ezer és ezer ártatlan
áldozatukra.  Robbanások  hangjait  is  hallotta  János,
majd  füstöt  és  port  látott.  Homályosodni  kezdett
minden előtte.
- Ne...ne...ne – ordított, fejét jobbra-balra forgatta.
Kérges  kezével  a  homlokán  megjelent  izzadság-
cseppeket törölgette. Kinyílt  a szoba ajtaja, felesége
nézett be rá, és látta, hogy férje még a takaróját is



lerúgta magáról. János kinyitotta szemét és az aggódó
asszonyra tekintett.
- Csak rosszat álmodtam – próbálta nyugtatni. Oldalra
fordult  és  takaróját  nyakáig  húzta,  majd  fejét
párnájába  fúrta  és  újra  becsukta  szemeit.  Pár  perc
alatt bekerült a másik homály világba. Gyerekeit látta,
ahogy  önfeledten  homokoznak.  A  kicsi,  gondosan
felépített  várát,  amit  a  nagyobbik  folyamatosan
összerombolt, mihelyst elkészült.
- Nem szabad kislányom – szólt rá lágyan gyermekére.
- Ne tegyed tönkre azt, amit a másik sok munkával,
nagy gonddal felépített. Örülj neki és segítsél te is az
építésben. Mindig és mindenkor. Szeressétek egymást,
fogjatok össze, ha valami nem sikerül. Így meg lehet
mindent oldani.
A  nagyobbik  testvér  odakucorodott  húga  mellé,  és
közösen kezdtek újból építkezni.
A  homokozó  sarkában koszos,  szakadozott  ruhában,
idegen,  szúrós  tekintetű  férfiak  jelentek  meg.
Határozott léptekkel a lányok felé közeledtek. Kabátjuk
alól  hosszú  pengéjű  késeket  vettek  elő.  Nyáluk
csorgott,  lihegtek,  késeiket  magasba  emelve  már
majdnem elérték a lányokat.
- Ne...ne...ne… - ordított ismét fel János – legyen már
vége.  Tiszteljük,  szeressük  egymást.  Legyen  már
vége!
A konyhában dolgozó asszony ismét hangfoszlányokat
hallott  a  szoba  felől.  „Nehéz  műszakja  lehetett
szegénynek” - motyogta magában.
Eközben ajtójuk előtt két idegen férfi maszkot húzott
magára.  Egymásra  néztek  és  az  egyikük  hangosan
megzörgette az ajtót.
- A villanyórát jöttünk ellenőrizni.



Dittrich Panka 

Kivételes helyzet

Fenn, az elvetemült sötétség homályában, ahol még a
denevérek  is  ritkán  hálnak,  és  ahová  a  holt  lelkek
visszajárnak,  nos,  itt  fenn,  ezen  a  padláson,  ahol
mégis  létezik  kivételes  hely,  és  itt  akik  ettől  távol
vannak,  előbb  vesznek  el  az  irigység  martalékában,
mintsem a természetes elmúlás rendjében. Igen, itt is
létezik  kivételes  hely,  ahogy  a  világon  mindenütt
vannak,  kitűnve  a  középszerűség  és  az  átlag
szintjéből. És eme kivételes hely a padláson, nem más
mint  ott  lenni,  ahonnan  a  bedeszkázott  padlásablak
egyetlen részéből elér a nap sugara, amikor odakünn
is  szép  idő  virrad.  Épp  ezen  a  vonalon,  egy  doboz
tetején várta sorsát a karfa, a sámfa, és a parafadugó.
A padlás összes népe szívesen pályázott  volna az ő
helyükre.  Hiszen  ki  ne  vágyna  arra,  hogy  szinte
naponta legalább egyszer,  hacsak néhány percre, de
belekaroljon  a  nap  fénylő  sugara,  és  melegen
simogassa cirógassa az összes testrészét.  Egyedül a
doboz tetején lakóknak jutott ebből a jóból. A többiek
számára  csak  a  padlásajtó  nyílása  hozott  némi
világosságot,  ám  az  huzattal  és  cúggal  érkezik,  és
inkább  hoz  baljóslatot,  mintsem  megváltást,  hogy
újból  hasznát  veszik  és  kikerülhet  a  padlás  dohos
rabságából. 
A  padláslét  legádázabb  ellensége  a  por,  az  sosem
kímélt  senkit.  A  por,  mely  mindent  betemetett,  és
képes volt napról napra újratermelődni. Amikor kinn is
vihar dúlt, akkor összeverődve, mint a sivatagi homok



az  orkánban,  özönlöttek a szél  minden irányába,  és
végigvertek minden egyes tárgyat. Gyűlölte mindenki
az enyészet apró részecskéit, a természet eme elemét,
mely az utolsó leple is egyben a megsemmisülésnek...

A  karfa,  a  sámfa  és  a  parafadugó,  ők  is  ádáz
ellenségnek  tartották  a  port,  de  sosem  bántották,
hagyták  a  porszemeket  is  játszani  a  napsugárban,
mely ünnepi felvonulással birtokolta a fény nyalábjait,
mert  ilyenné  vált  a  sötétségből  való  kiruccanásuk.
Művészi  képet  varázsoltak.  Amikor  vége  lett  a
napsugárzás  szeánszának,  a  három  barát  annak
melegségéből táplálkozva, meséltek egymásnak a még
hasznosnak vélt éltűkről. 

A  sámfa  egy  kaptafát  emlegetett  a  műhelyből,  ők
alkották Rómeót és Júliát, hiszen a sámfa és a kaptafa
családfája  örök  ellenségek  voltak  a  favilág
útvesztőjében, állandó harcban álltak, hogy melyik faj
szolgálja jobban és hasznosabban az ember lábbelijét.
Ám  ők  egyedileg  lettek  gyártva,  nem  holmi
csúcstechnikából  sarjadtak.  Pityergett  sokszor  a
sámfa.  „Ó,  ha  itt  lehetne  újból  mellette  a  kaptafa,
akkor  az  örök  szerelem  boldogságában  együtt
halnának.”
Ilyenkor  a  szószóló,  a  parafadugó vigasztalta,  aztán
ámulattal mesélte a bor jótékony hatását, akár búra,
akár vigalomra, de intett is hogy túlzásokba itt  sem
szabad esni, ahogy a jóból is megártson a sok... Ám a
parafa  arról  hallgatott,  és  hiába  faggatták,  sosem
árulta el, hogy milyen rossz körülmények után került
a padlásra. 
A karfa egy moziban tengette életét, a filmen láthatta



a rengeteg öldöklést, amiről csak nagy ritkán mesélt,
nem kell, hogy pánikot keltsem, elég volt éreznie az őt
szorító  emberi  markokat.  Inkább  kalandozott  el  a
romantikus  filmek  a  szerelemes  jeleneteire,  amit
saját  részről  sosem  tapasztalhatott,  hiszen  ő  balos
karfaként a jobb felétől örökre eltaszajtva, köztük állt
az  ülőke,  így  sosem  lehettek  egymás  karjaiban.
Idegen karfával pedig sosem barátkozott. 

A nap ma is bekukucskált, és kivételesen olyan forró
sugarakat eresztett, hogy a porszemek is szalutáltak
neki. A tiszta fény végig pásztázta a karfát, a sámfát,
és a parafadugót. 

– Éreztétek? Mint egy finom női kéz –  ámuldozott
a karfa.

– Ettől még a palackos bor is felforrhatott volna  –
viccelődött a parafadugó.

– Csitt, halljátok, recseg a lépcső... félek, nagyon
félek – suttogta a sámfa.

– Mondanám, ne fesd az ördögöt a falra, ne légy
betojó alak! – hurrogott a parafadugó.

– A kutyafáját! Dugulj el parafa, a padláson nem
szégyen félni! – ripakodott rá a karfa.

A  lépcső  vékony  nyikorgása  feszítette  bennük  az
idegrostokat.  Minden  csikordulást  egy-egy  halk  jaj
kísért  a  szürke  homály  vesztőjében.  Ahogy  nyílt  a
padlásajtó,  a homályról  neonfény húzta  le  a fátylat.
Hűvös  lehelettel  kiűzte  a  karfából,  a  sámfából  és  a
parafadugóból  a  napsugár  meleg  ölelését,  ami  még
bensőjükben  áradt.  Az  ember  közeledett  feléjük,
minden egyes lépésnél a porszemek is felriadtak. Tán
félve attól, hogy valamelyiket összetapossa végleg és



végérvényesen. A hideg áramlat nem kímélte a padlás
egyetlen zugát sem. Aztán az ember egy nagy zsákot
tett az egyik sarokba, és egy tárgyat, a sámfát kicsit
félretolva. Aztán elment megint a homálynak adva át
sejtelmes  szerepét.  A  por  ismét  letelepedett,  és
odakünn  is  újra  galambturbékolás  hallatszott.  A
tárgyak,  limlomok  félelme  is  alábbhagyott,  mert  kit
innen elcipelnek, olyan bitófán is végezheti, mint egy
erjedő  szemetesdomb,  vagy  egy  lángoló  tűz
martaléka. 
A  nyugalom  és  a  megkönnyebbülés  perceiben
feleszmélt  a  karfa,  a  sámfa és  a  parafadugó,  ekkor
döbbentek rá, hogy az ő kivételes helyükre új tárgy
került,  felmérve a helyzetet,  így éppen a sámfa fog
lemaradni a nap sugarának meleg örömeiről. Búsult a
karfa és a parafadugó, hiszen sajnálták a sámfát, hogy
kimarad  a  jóból,  ami  még  eddigi  ittlétében
megadatott. Síri csendben várták a következő napot.
Csak vihar ne jöjjön! Csak az ne, rimánkodott a karfa
és a parafadugó. Ám a nap fényétől is tartottak, hiszen
nem tudhatták, ki az az idegen, kitolta ki a helyéről a
sámfát.
Nehéz pillanatok voltak ezek. 
A nap aztán megérkezett és benyújtotta fényes karjait.
Megbabonázta  őket,  és  fényében  meglátták  az
idegent,  a  kaptafát.  A  sámfa  boldogabb  volt,  mint
valaha.  Hiszen  a  nap  sugaránál  még  a  szerelme
közelsége is jobb és felemelőbb érzés.

Ezt  látva  a  karfa  és  a  parafadugó  is  ráébredt  arra,
hogyha  valamire  nagyon  vágynak,  akár  nekik  is
teljesülhet. A karfa a jobb felére, a parafadugó pedig
egy újabb borospalack szorító nyakára áhítozott, ami



akár  meg  is  történhet  egy  kisemmizett  és
hasznavehetetlen  tárggyal  is,  itt  a  padláson,  az
utolsónak hitt végállomáson. 
A  sámfa  és  a  kaptafa  egymásra  találása  bizonyítja,
hogyha nem veszik félvállról a reményt, akkor bármi
teljesülhet, akár itt is, az élet poros, dohos poklában. 



ÉLETRAJZOK:



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.

http://www.wpsztori.blog.hu-ban/


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.



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.



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.



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.



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.



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!



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.



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. 



Vámosi Dániel (1998) – Győr

Győri  gimnazista  vagyok.  Idén érettségiztem,  orvosi
egyetemre készülök. Másfél éve kezdtem újra írni, ezt
megelőzően  körülbelül  hat  és  tizenkét  éves  korom
között  írtam  verseket,  elsősorban  alkalomra,
rendszertelenül, valamint egy novellát. 
Szabadidőmben szívesen olvasok, illetve filmezek.
Általában  azt  próbálom  leírni  ami  ér  engem,  ami
hatással  van rám. Mostanában az új ihletforrásom a
múltam.



Szmolka Klára (1948) – Győr

Kapuváron  születtem.  Általános  ápolónőnek,  majd
szocitereprutaként  végeztem.  Nyugdíjas  koromig
ezekben a szakmákban dolgoztam. Gyermekkorom óta
írok  verseket,  illetve  azóta  rajzolok  is.  Két
verseskötetem magánkiadásban jelent meg. Valamint
a rajzaimból önálló kiállítás is volt 2015-ben. Ez a két
művészeti ág tölti ki a szabadidőmet.



Zsubrits Zsolt (1967) – Győr

Győrben  élek  és  dolgozom.  9.  éve  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 kérezkednek
ki  belőlem.  Szeretem az  életet  minden örömével  és
bánatával együtt.



2017/7. Szmolka Klára



2017/8. Szmolka Klára



2017/9. Szmolka Klára
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