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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. 
Ebben az antológiában is három témát jelentetünk
meg: 

Csak tiszta forrásból (könyvtári napokra) 
Őrzőangyal
Egy különös történet

Kellemes időtöltést kívánunk
minden olvasónknak!
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Téma: Csak Tiszta forrásból



Vönöczkiné Gmeindl Margit

Egy délelőtt története

Nyár  volt,  és  mi  a  nagymamánál  voltunk  a  húgommal.
Reggel  kitaláltuk,  mi  is  legyen az  ebéd és megrendeltük.
Drága Nagyikánk, mindig igyekezett kedvünkre tenni. Most
is így volt.

- Gyerekek, mit kértek ebédre?
- Krumplilevest  és  szilvás  gombócot!  -  kiabáltuk

kórusban a húgommal.
Segítettem megpucolni  a  krumplit.  Mikorra főni  kezdett  a
leves,  már  a  szilva  magozásával  is  végeztünk,  ebben  a
húgom  is  segített.  Nagyi  nekilátott  a  gombóctészta
elkészítésének.  Ha  emlékeim  nem  csalnak,  forrázott
tésztából csinálta. 
Mi  ekkor  már  rég  kint  játszottunk  az  udvaron,  majd
felmentünk a góréba. Szerettünk ebben játszani, mikor még
nem volt  meg a  kukoricatörés  és  az  előző  évi  kifogyott,
rongyokkal,  színes  cserepekkel,  üvegekkel  lakásnak
rendeztük be. A mienknek még emelete is volt. Sőt, négy
lépcsőn lehetett felmenni még az alsó szintre is.
Ahogy a szépen berendezett lakásunkban altattuk a babákat
és  szomszédosat  játszottunk,  hallottam,  hogy  zörög  a
lábason  a  fedő  az  udvari  asztalon.  Közben  már  érezni  is
lehetett a finom illatokat, amit a szél hozott felénk. Mamánk
kitette  a  pirított  zsemlyemorzsát  hűlni.  De  ő  úgy  szokta
készíteni, hogy már pirítás közben tett bele kevéske cukrot
és sok fahéjat. Imádtuk is!
Ez a fahéjas, vaníliás illat nem hagyott nyugodni. Halkan és
nagyon óvatosan lemásztam a góréból.  Mire  az  asztalhoz
osontam,  már  a  testvérem  is  ott  ólálkodott  mögöttem.
Követett, mint az árnyék.

- Mit csinálsz? Érdeklődött fontoskodva.



- Csendbe legyél! Ne beszélj! Szóltam rá haragos, de
fojtott hangon.

Ezután óvatosan felemeltem a fakanalat és belemártottam
az illatozó morzsába. Felét annak ellenére bekaptam, hogy
majd  szétégette  a  nyelvem.  Húgom  ezt  látva  azonnal
rángatni kezdett,  mert ő is  szeretett  volna kapni.  Kezébe
nyomtam a kanalat, merítsen ő is, mert még képes bemenni
és árulkodni!
Itt kezdődött a baj! Láttam ő csak a tetejéről kanalaz, de
sokkal többet, mint amennyit én ettem. Dühösen szóltam
rá, és kikaptam a fakanalat a kezéből. Kicsit meg is ijedtem,
mert a lábas oldalához koccant a nyele és eléggé hangosan
szólt. 
Szerencsére a nagymamánk hangosan dudorászott  valami
régi kuplét.
 Csak annyit értettem belőle -”Léderené mi van a kosárba?”
tovább  nem tudtam  odafigyelni,  mert  igyekeztem  hamar
bekapni,  ami  a  kanálon  volt.
-  Pofátlan  vagy!  –  szólt  a  testvérem.  -  Te  többet  ettél!
Kénytelen voltam engedni neki.

- De most te vettél be többet a szádba! – és ez így
ment!

Addig  vitatkoztunk,  mígnem  azt  vettem  észre,  kezd
vészesen ürülni a lábas!
Te jó ég! Most aztán mi a bánatot csináljak? Itt tartottam a
sopánkodással,  mikor  szemeim  a  tyúkokra  tévedtek.
Azonnal kész is volt a terv. Odaólálkodtam, és a tyúkudvar
ajtaját  résnyire  megnyitottam.  Éppen  csak  úgy,  hogy  a
tyúkok ki tudjanak jönni. Utána az asztalról lefordítottam a
lábast a földre. Erzsi a húgom csak nézett, nem tudta mire
vélni a dolgokat.
Hogy is tudta volna! Én már tíz éves voltam, ő pedig csak
hat.
Ahogy  a  lábas  a  földre  került  és  a  morzsa,  ami  még
megmaradt  kiszóródott,  a  tyúkok nekiálltak  és  elkezdték,
felcsipkedni  és  kapirgálni.  Én  még  segítettem  is  és  az
ujjaimmal  olyan  nyomokat  húztam  a  földre,  mint  a



baromfik.
Utána iszkiri, fel a góréba, magammal rángatva a húgomat
is. 
A kárálásra persze felfigyelt drága Nagyikánk. Kiszaladt és
ijedten csapta össze a kezét!

- Magasságos ég! Itt meg mi történt? Mindjárt megjön
öregapátok és nincs morzsa! Hiába kész a gombóc!
Kezdhetem az egészet előröl!

- Én  sajnálkozó  képpel  jöttem  le  a  góréból  és
szörnyülködtem vele együtt.

-  Látod  Mama,  miért  nem szóltál,  hogy  figyeljek  a
morzsára? 

- Kisleányom,  nem  gondoltam,  hogy  így  lesz!  De
hogyan jöttek ki a tyúkok? 

- Azt nem tudhatom, mert mi az Erzsivel játszottunk a
lakásunkban – adtam elő ártatlan képpel.

Gyorsan bement, hogy mire nagyapánk haza ér a Dunáról
kész legyen az újabb adag morzsa.
Hosszú  évek  teltek  el,  mire  felnőttként  elmeséltük  drága
nagymamánknak a pirított morzsa valós történetét. 



Krajtsovits Katalin

Egy szókapcsolat és annak több
jelentése

A  szókapcsolat  két  szó:  tiszta  forrás.  Beszélhetünk  a
környezetről és a hagyományokról.
Barátommal  együtt  sétáltunk,  beszélgettünk.  Szép  ez  a
város  ahol  lakunk,  csak  elszomorító  ahogy sokan bánnak
vele… nem becsülik, összefirkálják a házakat, eldobálják a
szemetet. Sajnos nem új keletű dolog, és nem csak itt van
így.  Mindenki  felzúdul  rajta,  de  vajon  valaki  tesz  is  az
ügyben? Bizonyára...hisz vannak, akiknek ez a munkájuk…
de  nagy  a  város,  nem  tudnak  mindenhol  ott  lenni.
Mennyivel  egyszerűbb  lenne  nem  szemetelni!  Na  igen,
beszélni mindenki tud, de tenni tudni kell…Ugyanez a kép
fogadja  a  természetjárókat  is…  sajnos...Sőt  ott  már
zugszeméttelepek is kialakulnak. Mire jó ez? Kinek jó ez?
Szerencsére már itt  is  vannak áldozatkész  emberek,  akik
megszüntetik ezt az áldatlan állapotot…
A jelentésnél maradva most a hagyományra utalok, ugyanis
eleink  rendben  tartották  a  házuk  tájékát.  Nemcsak
beszéltek, tettek is… No, ez valahogy elmaradt némelyeknél
mára…
Menjünk  tovább  az  erdőbe,  ahol  előbb  utóbb  vízfolyást,
csobogó patakot találunk… és milyen jó látni, hogy tiszta,
átlátszó vízével üdíti  az arra járókat, legyen az állat vagy
ember... S milyen szép, ahogy megcsillan rajta a napsugár,
szellő  fodrozza  a  hátát.  Látványától  felüdül  a  lélek,
megerősödve dobban a szív… És az ember legszívesebben
dalra fakadna a természet valódi szépségétől, tisztaságától.
Igen, mert inni is csak a tiszta forrásból érdemes… s ekkor
szinte egyszerre mondtuk barátommal az idézetet: „szájuk
többé  nem  iszik  pohárból,  csak  tiszta  forrásból”.  Így



beszélgetésünk  ráterelődött  a  szarvassá  változott  fiúk
történetére,  ezzel  együtt  a  népzenei  hagyományokra  és
azok  lelkes  gyűjtőire,  Bartók  Bélára,  Kodály  Zoltánra.  A
természet  szépsége,  a  röpke  kis  dalolgatás  feledtette  a
szemetelőket,  zavarosban  halászókat,  akiknek  szintén  jó
lenne  felismerni,  csak  tiszta  forrásból  érdemes
meríteni….Iskolánk  falán,  ahova  jártam valamikor  rég,  ez
volt írva: „minden ember lelkében dal van, s a saját hangját
hallja minden dalban, s akinek szép a lelkében az ének, az
hallja  mások  énekét  is  szépnek.”  Őrizzük  meg  a  tiszta
forrást! Legyen szép a világunk, az énekünk, az életünk...



Zsubrits Zsolt

A kút
Valahol, egy erdő menti földút szélén állt peckesen a kút.
Magabiztosan és büszkén hirdette mindenkinek, aki csak
arra járt, hogy milyen gyönyörű és kifogástalan, bárki
megcsodálhatja és gyönyörködhet pompájában.  A
megfáradt és megszomjazott vándoroknak felüdülést tud
nyújtani a kristálytiszta forrásból eredő vízével. Aranyos kis
sátortető borította és védte a betonból épült körgyűrűjét.
Széleit fényes bádoglemez szegélyezte, ami levezette az
esővizet és meggátolta, hogy eltévedt esőcseppek jussanak
be a tető alá. Masszív, több éven át száradt akácfából
ácsolták össze a tetőtartó szerkezetet és a vödröt fel s
letekerő fahengert csakúgy, mint az egyéb tartozékait. Egy
szem rozsda, semmi piszok nem akadályozta a vödör
könnyed haladását a frissvizű csatornában.  Az arra járó
utazók gyakran megpihentek ennél a kútnál, hiszen
feltöltődtek italától, kipihenték fáradalmaikat az  oldalához
dőlve. Ráadásul árnyékot kaptak a tűző napsugarak elől az
oltalma alatt. Úgy érezte a kút, ő a világ közepe, mindenki
neki örül, csakis őmiatta sétál erre. Teltek - múltak az évek.
Az idő vasfoga kikezdte ezt a kutat is. A  tető beázott,
bádoglemeze barnállott  a  rozsdától, a vödröt húzó
láncszemekkel együtt. A betongyűrű is megkopott, apró és
nagyobb kavicsdarabok váltak le a széléről. A valamikori
tiszta nedűje  esővízzel vegyült. Felszínén barna  foltok és
rothadó levelek éktelenkedtek, a mélyben pedig mindenféle
apró rovarok, élősködők vertek tanyát.  Ám  a
legfélelmetesebb a rozoga tetőzet alá befészkelődő darazsak
szüntelen, egyhangú és ijesztő zümmögése volt. Mondanom
sem kell, a kirándulók idővel teljesen elkerülték ezt a
hasznavehetetlen, pusztán öntözésre való víztározót. Az
otthonosan és vadul köröző darazsak pedig már jó messziről
jelezték, senki se próbálkozzon a közelébe férkőzni. Miért is
álltak volna itt meg pihenni, szomjat oltani?  Vize pocsolya



ízűvé változott, rothadás szagtól bűzlött már messziről. A
beázott fedél és a letöredezett széle csak újabb vesződséget
okozott volna a megfáradt embereknek.
Történt egyszer, hogy csavargó gyerekhorda tévedt erre a
vidékre és a kútnál  megálltak. Sőt vakmerőségükben, a
sokat próbált erejükkel, no és husángokkal felszerelkezve
támadtak rá a darazsakra. Ijedtségükben köveket dobálva
és széles botlengetésekkel kergették el a fejük fölött köröző
fullánk bajnokokat. A csetepatéból  végül a marcona és
keményszívű legények kerültek  ki  győztesként, hamar
birtokukba is vették a viseltes kutat. De amint rádöbbentek,
hogy koszos és élvezhetetlen a vize, haragjukban
teledobálták kövekkel, fadarabokkal és a darázsfészek
maradványaival. Ráadásul jól megrugdalták, ütötték-verték
a betonkarikát, amelyről újabb kavics és betontörmelékek
hullottak a mélybe. Majd amilyen gyorsan jöttek,
ugyanolyan sebesen elszeleltek éktelen kiabálás és
káromkodás kíséretében. A kút kívül és belül olyanná vált,
mint egy háborút  követő  romhalmaz. Megrökönyödve,
szomorúan és a halál leheletétől elkábulva mélyedt
búskomorságába. Reményvesztettségében nem látta a
körülötte pompázó növényeket, nem jutott el fülébe a
szerelmes madarak élettel teli, vidám, csacsogó és emberek
testét-lelkét melegítő éneke. Benne a sötétség, a mélység
üressége kongott visszhangtalanul.
Érkeztek-távoztak az évszakok. Eljött a sokadik tél, amikor
a jéggé fagyott vízfelszín teljesen eltakarta a külső
kíváncsiskodók elől a sok szemetet  és kőrengeteget,
mélyben rideggé változott világot. Egyik télen korcsolyázni
vágyó kisgyerekek baktattak az erdőn túli tóhoz. A hetek
óta tartó fagyos hidegek lehetővé tették, hogy végre
kipróbálják a karácsonyra kapott pengecipőket. A nagyon
erőteljes hideg fuvallatok valahogy  megolvasztották az
anyai  szíveket, aggódásaikat  elhessegették. És  féltésüket
félretéve, végre engedtek a gyerekeik unszolásainak és
megadóan támogatták a tavi csúszkálás izgalmakban,
veszélyekben  bővelkedő élményeit.  A romokban heverő



kúthoz  érve  beszélgettek,  és  pihentek  egy  jókorát.
Egyikőjük figyelmetlenségében olyan helyre tette az
ajándékba kapott jégen suhanóját, ahol az megbillent és
beleesett a kútba. A bárdként hatoló korcsolya éle a jeget
feltörve alábukott a hideg és szennyezett vízbe. Többen
próbálták  kihalászni. Igyekeztek a kút fogságába került
cipőt visszaszerezni, ám mindhiába. A fagyos és dermesztő
víz, a felszínen úszó jégdarabok meggátolták a nagyon
mélyre került lábbeli kipecázását.  Aztán  következő
tavasszal, a vidám és jókedvet fakasztó idő beköszöntével
visszatértek a lurkók. Egy kampós végű bottal igyekeztek
kitapintani, és a felszínre hozni a téli sporteszközt. Köveket,
kavicsokat, betondarabokat és rothadó ágakat találtak is
szép számmal, amelyeket fáradtságos munkával
eltávolítottak, ám a korcsolya nyomára nem akadtak. Több
alkalommal újra és újra alászálltak. Rengeteg törmeléktől
megtisztították eközben a  szomorú  víztárolót. Kitartó
munkájuk eredménye csupán a verejtékezés és elkeseredés
lett, mivel a keresett korcsolyát csaknem találták.  Az egyik
ilyen kereső kalandra eljött a pórul járt kisfiú apukája is. Ő
nem hagyta annyiban, hogy ilyen könnyen lemondjanak a
karácsonyi ajándékról. Rutinos mozdulatokkal és egy
kampóvégű husánggal mászott lefelé, és igyekezett
kotorászni, majd végre  meglelni a késben végződő cipőt.
Több fadarabot felhúzott. Számtalan törmelék akadt a keze
közé, mire végre ráérzett a cipőre és a köréje furakodó,
szorító kövek karmaiból, egészen a kút forrásának tövéből
kihalászta és felhozta a várva várt kincset. Ujjongó örömmel
és megkönnyebbülten távozott a csapat az  ázott
korcsolyával  együtt.  A megtisztult és felszabadult
forrásnyílás újra üde és tiszta vízzel töltötte meg a félig
meddig már kiszáradt kutat. Nyári vakáció idején aztán a
korcsolyázó kiscsapat megint visszatért, és rendbe tették a
kút környékét  is. Megjavították, felújították a tetőzetét,
gaztalanították a területet, és  a felgyülemlett törmeléket
elszállították egy erre a célra kijelölt lerakóhelyre.  A
betonkáva  ugyan töredezett maradt, azonban a vize



megújulóan frissen és tisztán csillogott. Hálatelt szívvel
békélt meg sorsával a kút. Újra örült, amikor kirándulók
látogatták és megpihentek körülötte, felfrissültek
tartalmától.  Csakis  tiszta  forrásból  kapott  vízzel érdemes
szomjat oltani - gondolták többen.



Ötvös Németh Edit

Folytonosság az élet

Csorog tisztán folydogálva,
kis patak lett immár társa,
halkan mesél az életről,
általa megélt évekről.
Felfénylik a boldogsága,
könnycsillogós csalódása,
nevetése bús és fakó,
barátja a Mindenható.
Derengése a múltba visz,
szendergő álmokat nyit,
szív szaggatva dörren zajjal,
iramodik a kis halraj.
Aztán újra csendesedik,
feledi a szerelmeit,
napsugarat és a holdat,
igazgyöngyei gurulnak.



Szmolka Klára

Megtisztulásra várva

Nem akarok mást,
csak egy tiszta forrást,
hogy lemossa a lerakódott,
összegyűlt bánatot
magányos, megtört lelkemről...

Vönöczkiné Gmeindl Margit

Az én Dunám

Milliárd cseppje vad vizeknek,
lettél egy lassú, vén folyó.
Fodros csipkéid kisimultak,
nyugodt vagy, kicsit álmodó.
Álmodban látod a végzeted,
de visszafordulnod már nem lehet.
Néha lelassulsz, olykor sietsz,
hiszen tudod és retteged,
hogy egyszer...
elnyel majd a tenger.



Dittrich Panka

Hordalék 

Hajtanak, rohansz és elcsobog az élet.
Fények kísérnek és árnyak is sötéten.
Hordalékokat, mit nap mint nap kimérnek,
ragad a szutyok a győzelem hevében.
 
Feléd özönlenek, hiába nem kérted
a méreg drága giccs, ócska és temérdek. 
Pusztít az ember és tettében nincs szégyen.
Menekülsz-menekülsz, hogy utol ne érjen.
 
Csak tiszta forrásból élhetem túl e kínt,
ahogy kisded homlokán ragyog szentelt víz.
Meleg szívvel és tiszta, őszinte hittel
ember maradok, nincs szabály és kitétel.
 
Saját álnok bűnöm lélekben megvívni,
holnapomra sorsom szelíden rábízni.
Aztán úgy halni meg földi lét poklában,
hogy a szívem tárva, holtában sem árva.



Walter István

Nem sírom vissza

Nem sírom én vissza sohasem a múltat
Nem is veszem elő a már elavultat
Arra figyelek csak, járjak bár akárhol
Hogyan meríthetek csak tiszta forrásból

A tiszta forrásért mélyre kellett ásnom
A gyermekéveim peregnek a vásznon
Emlékeim között sok minden zakatol
Szemetes edényre nem emlékszem sehol

Tiszta volt a vizünk, sohasem klórozott 
Friss tej, érett gyümölcs bajt sosem okozott
Nem volt sörös doboz, nem volt nylontasak
Játékaink között egy sem volt műanyag

Nagyanyám éneke bársonyos volt, tiszta
Nem a múltat csakis ezt sírom én vissza
Hogy ne halljak sokat a mellékhatásról
„Nem iszok pohárból, csak tiszta forrásból!”



Halász István

Parainaesis

Olybá tekintsd a múlandó időt,
az kútfője mind a bölcsességnek,
mint gyökér, miből a hajtás kinő,
s szikár törzzsé növesztik az évek.
 
A tudás erő s egyben hatalom:
az elme tűzben kovácsolt vértje.
Rúnák őrzik vésett kőfalakon -
vigyázd hát Te is hittel s eréllyel.
 
Illó füst lészen kimondott szavad,
míg vonyítasz a farkascsordával. 
Ám mit szólasz, az időtlen marad, 
hogyha benned van tiszta forrása.
 
Hidd meg: botor, ki fecseg untalan,
közhelyből épít silány templomot,
hisz mindeneknek ára, súlya van,
a kérész dicsfény majdan ellobog.
 
S mely vak önteltség, nihillé apad. 
Örök érvényt belbecs ád eszmének.
Emberként, alázattal élj - Magad
s lelked ne marék ezüsttel mérjed.



Kerecsényi Éva

Természetesen

nincs hozzá fogható
táj végtelen szépsége
zavarba ejtő bája 
ég valótlan kékje 
türkiz színű álmok
fehér felhőkbe rejtve 
illatos kertek mezők 
Isten virágos jókedve 
szeretlek természet 
ölelő karodba vágyom 
szabadság keze festi
szép kerekre világom 
tiszta forrásra szomjas
örökké izzó lelkem 
zubogjon zúgjon a víz 
lemosva minden szennyet  
rólam rólad rólunk
tébolyult világról
cseppnyi csoda csorduljon
angyalok ajakáról  



Csiszár Antal

Ünnepi ebéd
 
Peti és Marika tizenkét évesek. Szüleik a nyáron ünneplik
húszéves  házassági  évfordulójukat.  A  gyerekek  számára
komoly  fejtörést  okozott,  mivel  kedveskedjenek őseiknek.
korábban  virággal,  csokival,  saját  készítésű  ajándékkal
lepték  meg  őket,  úgy  tűnt,  hogy  ötlettáruk  kimerült,
mígnem Marikának remek gondolata támadt
-Tudod, tesó, mi nem vagyunk a konyha tündérei, nálad ez
nem olyan probléma, de egy lánynak a háztartás minden
csínját-bínját  ismerni  kéne, hogy majd a boldogító  "igen"
kimondása után  életünk párjának  ne  okozzunk csalódást.
Úgyis  eleget hallom anyától  “milyen felnőtt lesz belőled”?
Arra  gondoltam,  mivel  -  egy közmondás  szerint  -  a  férfi
szívéhez  emésztőszervén keresztül vezet az út, el kellene
kezdenem a  felkészülést,  s  te  mint  famulusom tevékeny
közreműködő lennél. Így, mondhatni több legyet ütünk egy
csapásra: megtanulok főzni veled együtt, igaz, a férfi dolga
a nagybetűs életben nem elsősorban a harapnivalónak az
asztalra teremtése, de sok mesterszakácsot ismer a világ.
Mi lenne, ha te is  megismerkednél a kulinária fortélyaival.
Másrészt  nagy  örömet  okoznánk szüleinknek,  erre  igazán
nem számítanak.
-Jó ötlet, de hogyan fogjunk hozzá?
-Szövetségesekkel  a  dolog  mindig  egyszerűbb.  Bele  kéne
avatni barátaink szüleit, cinkos némaságra kéne rábírni őket
s szakmai segítségért hozzájuk fordulni.
Így  is  tettek.  Marika  barátnőjének  anyukája  különösen
konstruktívnak  bizonyult,  mivel  megkezdődött  a  hosszú
nyári vakáció az iskolapadok is " pihentek”, így a délelőttök
szabaddá  váltak.  Az  ebéd  készítése  ez  időtájt  zajlik.  Az
anyuka  folyamatosan  bővítette  a  gyerekek  ismereteit,
miközben a családtagok számára főzött. Konszenzus alakult
ki  azon  a  téren,  mi  legyen   menü.  Kerülték  a  bonyolult



fogásokat.  Rántott  hús  krumplival  nagyon  is  megfelel,
desszertként almás pitére gondoltak
Közeledett  az  évforduló,  ideje  volt  megtenni  az
előkészületeket, beszerezni a nyersanyagot.
Évek  óta  mindketten  perselybe  gyűjtötték  a  kiutalt
zsebpénzt: papa, mama, nagynéni, nagybácsi, keresztanya
és  keresztapa  számos  alkalommal  ajándék  helyett  vagy
ráadásként  juttatott  némi  pénzt:  több  ezer  forint  gyűlt
össze.
A kérdéses nap reggelén - szüleik munkába távozása után -
beszerző körútra indultak. A hentesnél két kiló szép karajt,
a  zöldséges  néninél  burgonyát,  petrezselymet,  almát,  a
közértben  zsemlemorzsát,  lisztet,  tojást  vásároltak.  Úgy
látszott minden megvan az eredményes ételkészítéshez.
Otthon elővették a konyhaeszközöket, a szépen felszeletelt
húst egyenletesre klopfolták, panírozás közben vették észre,
hogy a tojást a boltban felejtették.
Riadtan szaladtak vissza, de már nem találták ott.  Valaki
bizonyára  örvendezhetett  a  “talált  tojásnak  mitévők
legyenek?" Pénzük elfogyott, az utolsó fillérig bevásároltak,
kölcsönkérni túl necces lett volna. Hogyan tovább?
A véletlen segített tovább lendíteni az ügyet, de megterhelte
lelkiismeretüket.  Mert  mi  is  történt?  Kinéztek az  ablakon,
egy néni éppen akkor vitte be házába a boltban vásárolt
holmit,  apránként tudta ezt megtenni,  mert sokat vett és
már gyenge volt, azt is látták, hogy hosszabb időbe telik,
míg ismételten kijön egy újabb adagért.
A  gyermekek lelkében kettős érzés  dúlt.  “Mi  lenne,  ha  a
kosárban lévő tojásokból elcsennének párat? Nem szabad,
így egy belső hang.  Hányszor hallottuk szüleinktől,  mikor
ismételten  lelkünkre  kötötték,  hogy  ne  nyúljunk  idegen
tulajdonához.  Ők  egész  életükben  becsületes  emberek
voltak, mi lenne, ha kiderülne, hogy gyermekeik görbe útra
tévedtek.  Maguk  előtt  látták  a  szégyenkező,  megtört
szülőket, a másik gondolat: meghiúsul a meglepetés, marad
még  a  kosárban  tojás  éppen  elegendő,  észre  sem  fogja
venni,  különben is  hallottunk olyat,  hogy egy nemes ügy



felülír  egy  hétköznapi  vétséget,  márpedig  mi  lehet
nemesebb  ügy  mint  szüleinknek  örömet  okozni.  Lesz
boldogság,  mikor  megpillantják  a  szépen  megterített
asztalt, a finom fogásokat, ráadásul azzal is szembesülnek,
hogy csemetéik megtanultak főzni.
Marika  a  figyelő  szerepét  vállalta,  az  akció  kivitelezése
Petire maradt.
Minden egy pillanat törtrésze alatt zajlott  le: semmi nesz
nem volt,  egy  árva  járókelő  sem  mutatkozott,  a  néni  is
később  érkezett.  Igazából  akkor  könnyebbültek  meg  -
egyelőre - mikor az idős asszony rápillantott a kosarára, de
nem tűnt fel a hiány, majd eltűnt a házának kapuja mögött.
Attól  fogva  már  ment,  mint  a  karikacsapás:  előkészület,
panírozás, majd a forró zsírba tették a szép hússzeleteket. A
krumplihámozás  és  a  sütés  sem  okozott  nehézséget,
racionálisan  megosztották  maguk  között  a  feladatokat.  A
szép,  meghámozott,  ledarált  alma  hamarosan
tésztaköpenybe került, így a sütőbe. Időre minden készen
állt. Még egy csokor virág is került az asztalra. A várakozás
izgalma háttérbe szorította a szorongást. Várták a csengő
megszólalását.
Ez  is  bekövetkezett.  A  gyerekek  igyekeztek  közömbös
arckifejezést erőltetni magukra: ne is sejtsék őseik, mi vár
rájuk a konyhában.
A konyhaajtó  sarkában a szülők egy pillanatra megálltak.
Mikor  tekintetüket  körbejártatták,  arcukon felsugárzott  az
öröm.  Ekkor  rukkoltak  elő  a  gyerekek  a  köszöntésükkel:
Szeretett  szüleinknek  még  sok-sok  boldog  házassági
évfordulót kívánunk. 
Lett  ölelés,  puszi,  ami  belefért:  szemek  nem  maradtak
szárazon,  az  arcokon  nem  akadt  fillérnyi  hely,  ami
csókolatlan  maradt.  A  szülők  megilletődötten  ültek  az
asztalhoz, láthatóan ízlett nekik a feltálalt étek, többször is
vettek belőle.
-”Nem  is  tudtam,  hogy  ilyen  ügyes  szakács  gyerekeim
vannak”, így az anya. Az apa ráerősített, “ilyen finomat csak
akkor ettem, amikor édesanyátok főztjét ízleltem.“ Az apa



ügyelt  arra,  hogy  a  gyerekekre  irányuló  dicsőségözön ne
szorítsa háttérbe a családi tűzhely hűséges őrzőjét. Mégsem
lenne  ildomos  megsérteni  élete  párját,  szerencsés
beárnyékolni a házassági évforduló ünnepét.
Aznap moziba és cukrászdába mentek. A szülők viszonozták
a vendéglátást. A gyerekeknek ízlett mind a pazar fagylalt
zamatos  gyümölcseivel,  mind  az  a  dobostorta,  melyet
igazából ebben a cukrászdában tudnak előállítani.
Az  ünnepi  hangulat  lanyhulásával  ismét  előfurakodott  a
lelkiismeret hangja, s egyre erősödött. Mérgezte álmaikat,
visszhangozta,  “lopott  gyümölccsel  ékeskedtetek”.  Valamit
tenni  kellett.  Jobbik  énjük  sugallatára  a  jóvátétel  mellett
döntöttek, de hogyan köszörüljék ki a csorbát, tüntessék el
lelkük világából a foltot? Támadt egy ötletük.
-Mi  történne,  ha  ajándékkal  lepnénk  meg  a  károsultat
töredelmes vallomás kíséretében?
A gondolat tetté érlelődött. Vásároltak egy tábla csokoládét,
majd  becsöngettek  a  nénihez.  Kitárult  az  ajtó,  a  néni
meglepetten tekintett rájuk: nem értette, kik a titokzatos
látogatók,  milyen  szándékkal  keresték  fel,  miért  ül  ki
arcukra  az  izgalom,  s  végül  mit  szorongatnak  kezükben,
melynek csomagolása elrejtette a tartalmat.
A látogatók nyelve nehezen eredt meg, az segített, hogy a
néni barátságosan tessékelte be őket otthonába, asztalhoz
ültette,  s  az  asztalra  rögvest  friss  gyümölcs  és
aprósütemény került. Ekkor - könnyek között - töredelmes
vallomást  tettek  az  elcsent  tojásokról,  a  házassági
évfordulóról. Lassacskán az idős asszony előtt kikerekedett
a  történet.  A  néni  azonnal  megbocsájtott,  egyben
emlékeztette  őket  arra,  hogy  a  lelkiismeret  az  egyetlen
kivétel, ami elöl nem lehet elszökni, tompítani is csak ideig-
óráig lehetséges.
A  gyerekek  egy  életre  megtanulták,  hogy  nincs  nagyobb
áldás, mint békében lenni önmagunkkal.



Csapucha Rudolf

Kicsengettek

Csengetés  után  mikor  kinyíltak  az  ajtók  a  kicsik,  -  mint
megkergült  méhek,  mikor  támadás  éri  a  kaptárt  –  úgy
tódultak  ki  a  folyosóra,  majd  onnan  a  mindent
megváltoztató  szabad  levegőre.  A  nagyobbak  már  kicsit
lassabban  -  mint  öreg  néni  a  zebra  előtt,  mikor  ott  vár,
meggondolva  minden  mozdulatot  –  léptek  ki  a  teremből,
majd  onnan  lépcsőzés  után  az  utcára.  János  –  barna
hajával,  serkenő  bajszával,  szúrós  kék  szemeivel  és  198
centi magasságával, szinte majd egy fejjel magasabb volt
társainál  –  gőgösen  körülnézett,  mikor  kilépett  az  ajtón.
Társait kereste, kik valahol elől lehettek vagy lemaradtak a
tülekedésben. Bélát meglátta, amint hóna alatt táskájával
felé  néz  és  int  neki  az  iskola  sarkától.  A  magas  fiú
félrelökdöste  az  előtte  állókat  és  határozott  léptekkel
elindult  a  sarok  felé.  Mikor  odaért,  Béla  mély  hangon
megszólalt:
- Na. Végre már. Azt hittem soha nem jössz ki. Van egy új
spanglim, megkóstolod? - belenyúlt zsebébe és egy csillogó
fémtárcát vett ki, tekintetét a cigarettára szegezve. - Biztos
és tiszta forrásból van ez az anyag.
-Kösz. Adhatsz egyet.
-Bíztam benned - Béla huncutul nézett és elmosolyodott.
János mélyeket szippantott (a szájához emelve) a füstölgő,
fehér rúdból. Ahogy áradt szét a tüdejében a füst, elszállítva
minden sejtjéhez a kellemes ízt, úgy érezte, hogy milyen
csodás  ez  a  péntek  délután  és  az  előtte  álló  hétvége.  A
mellettük  lévő  négysávos  úton  haladó  autók  mély,  érces
hangját  csak  lágy  tavaszi  szellőnek  érzékelte.  A  néha
felhangzó  éles  dudálások  pedig  lágy  tavaszi
madárcsicsergések voltak csak. Tengert látott  maga előtt,
ahol  kis  csónakok  és  nagyobbacska  hajók  lengedeznek  a
vízen. 



- Na, milyen? -  érdeklődött Béla, felnézve osztálytársásra.
János csak szófoszlányokat hallott, a kérdés pedig el sem
ért  hozzá.  Maga  sem  tudta  miért,  de  beleegyezően
bólogatott. 
-  Mondtam  ugye,  mondtam.  Csodás  anyag.  Csak  tiszta
forrásból.  Úgy  tudom  bolíviai.  Persze  ez  sem  biztos  –
mondta elégedetten ezeket a szavakat.
Tekintete megakadt egy szőke, hosszú hajú, felé közeledő
szépségen. Nem vette észre, hogy János lelép a járdáról és
belegyalogol  a  hatalmas  forgalomba.  A  magas  fiú
melegséget  érzett  és  hűteni  próbálta  magát  a  tenger
kellemes,  lágy  hullámaival.  Béla  fület  tépő  fékcsikorgásra
kapta vissza fejét az úttest felé. Azt látta, hogy barátja halk
puffanás  után  a  motorháztetőnek,  majd  a  szélvédőnek
csapódik és élettelenül terül el a poros aszfalton. 
-  Úristen!  -  ordított  fel  Béla,  majd  gondolkozás  nélkül
kiszaladt a földön heverő barátjához.
János ahogy kinyitotta szemét a világ kicsit ködös volt és a
hangok nagyon-nagyon messziről és halkan jöttek. A tanár
úr mély, öblös hangjára teljesen kinyitotta szemét, és érezte
ez a világ már más, mint ami az előbb még szeme előtt
pörgött. 
- János úr! Itt van velünk, vagy még alszik egy picit? Igaz,
hogy pár perc és kicsengetnek, de addig Ön még az enyém!
Tudná folytatni amiről az előbb beszéltem?
- Háááát, ízé, megpróbálom… - töredezett, zavart szavakat
tudott csak kibökni a fiú.
Ebben a pillanatban megszólalt a várva várt csengő. Minden
tanuló elpakolta az asztalon szerteszéjjel  heverő holmiját.
Már kint voltak a folyosón, mikor Béla odalépett Jánoshoz,
közel hajolt hozzá és fülébe súgta:
– Van príma anyagom. Tiszta forrásból való. Megkóstolod ha
kimegyünk?



Téma: Őrzőangyal
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Szemlesütve 

Szemlesütve nagy kékség szélén,
hol felhőfátylat repít a szél,
térdre borulva hűs homokban
imára kulcsolódik a kéz, 
tengernyi jóság kulcs a zárhoz, 
őrző angyalom, hála neked, 
minden percben vagy, leszel, voltál, 
puha toll pihen tenyeremen, 
nem látom arcod, érzem lényed, 
hullámok hátán ellovagolsz, 
homokszemek közt apró gyémánt, 
könnyem ejt pecsétet szárnyadon,
asztalomnál tiéd a fő hely, 
neked terítek, maradj velem, 
kigombolt lelkem eléd tárom, 
pucér sorsom kezedbe teszem.



Dittrich Panka

Míg...

Sose érezd, szívem hogy remeg,
hogy karcolják kényes tegnapok.
Ha majd én abba belehalok,
nyugodtan sírj, ha végleg elveszek...
 
Könnyeidbe úgy feledkezem:
letörlöm gyöngyöző homlokod,
mosollyá simítva arcodon.
Látatlanul megérint kezem.
 
A csendedbe beleneszelek,
ahogy hozzád befurakodom: 
Világod világomra vonom,
mint csillagokat a fellegek.
 
Te is rám lelsz, míg a lét pereg.
Szelíden szívedbe vibrálok,
ahol majd a végsőkig hálok,
míg azt érzem, szíved hogy remeg.



Csapucha Rudolf

Felröppen lágyan

Nektek van már halottatok?
Azt érzitek amit én most?
Itt mindenhol a lágy csönd
Bágyadtan, békésen köszönt.

Mécs álmosan, lágyan vibrál
Körbe minket, ki itt áll,
Lélek cseppje kibuggyan,
Emlékezünk rátok búsan.

Felröppen lágyan mi szép volt,
Rátok nézünk itt és most,
Beton soha nem választ el,
Lelketek itt mindig felel.

Itt ülsz kicsi drága angyal,
Megküzdesz meleggel, faggyal,
Könnyű szárnyad ha kibontod,
Legyen rá mindig gondod.

Megkapják a nyugodt pihenést,
Mit az ég számukra kimért.



Zsubrits Zsolt

Őrzés

Ha még szabadságot kapnék,
örökké veled maradnék,
megpihennék szárnyad gödrén,
mint bölcsőben csöppnyi csöppség.
 
Várnék csodára, tisztaságra,
jóindulatra, ha megszánna,
barátra, őrzőangyalra,
derűs meghitt pillanatra.
 
Vágyódásom odaadnám 
annak, ki még bízna bennem,
mert nem felejtette még el, 
hisz én is gyerekként kezdtem.



Balassa Péter

Életben vagyok 

Halvány arcokat láttam.
Halvány-ködös félhomályban.
Elcsúszott dimenziók között
lelkem egy sólyomba költözött…
Némán omlottak a hegyek
végtelen mélységű tavakba,
az élet értelme formálódott szavakba
mosolygó bölcsek pillantása mögött.
Alkalmatlan volt a pillanat,
amikor az életem górcső alatt maradt,
és csak lebegtem a tér betonja fölött…
óriások árnyékában törölt
minden izzadtságcseppet ezalatt
egy óvó kéz, hűs vízben maradt
sápadt ronggyal homlokomról.
Az ormokon túl,
becstelen világ romjain
rothad a múlt…
imát rebegnek újra ajkaim….



Vönöczkiné Gmeindl Margit

Golgotám

Kitárt karom a megfeszített fájdalom,
mely értetek szöggel veretett.
Én adok éltető napot,
hát érezzétek, én az úr vagyok!
Szenvedésemmel, kínommal
bűnötök megváltottam.
Ha jóra kértek, akkor 
én a szívetekbe szállok,
mert szeretet is vagyok,
ezt kell, hogy imádjátok.
Nem számít már semmit a feszület,
ha nem él szívetekben hevület a jóra.
Nézz hát fel Rám, és érezd az erőm!
Érezd, ha kell, jó vagyok, érted vagyok.
Elmúlik Atyám sötétlő haragja,
ha szívedben jóság képében
örökre ott lakhatok.



Halász István

Tündérszárny
(részlet)

A kora reggeli napfény lopakodva tört utat magának a
park fái között eloszlatva az utolsó félhomályt is.
A  férfi  már  hajnal  óta  az  egyik  padon  ült,  s  most
széttárta hosszú kabátját, hogy a melengető sugarak
átjárhassák elgémberedett tagjait. Az éjszakákat még
a  hajléktalanszállón  töltötte,  ám  amint
lehetett,igyekezett kiszabadulni onnan. 
A  tavasz  lassan  megérkezett,  és  tudta,  hogy
hamarosan visszaköltözik a parkba,  ami az év nagy
részében otthont adott neki. Magányos farkasként élt
minimális  igényekkel.  Maradék  büszkesége  nem
engedte,  hogy kéregessen,  amire  szüksége lehetett,
azt alkalmi munkával elő tudta teremteni. A zsebében
most is volt néhány szendvics, a pad mellett egy üveg
bor,  társaságnak  pedig  ott  voltak  a  gondolatai.
Mostanában már nem  olyan kínzóan keserűek, mint
két  évvel  korábban,  amikor  kényszerből  vagy
gyengeségből ezt az életformát választotta. 
Tisztában volt vele, hogy ez csak egy hibernált állapot,
ami nem tarthat a végtelenségig, de  nem akart ezen
tűnődni, egyszerűen élvezte a napfényt és a langyos
levegőt.
A  sétányon  megjelentek  az  első  járókelők.  Vetettek
egy  pillantást  viseltes  ruhájára,  őszülő  hajára  és
szakállára,  majd  továbbsiettek,  akadt  olyan  is,  aki
nagy ívben elkerülte a padot, ahol ült. 



A  legemberibb  emóció,  amit  le  tudott  olvasni  az
arcukról,  a szánakozás volt.  Régebben még bántotta
ez  a  lenézéssel  vegyes  sajnálkozás,  de  idővel
hozzászokott.
Nyüzsgő  gyerekcsapat  érkezett  a  játszótérre,
valószínűleg  a  közeli  óvodából.  Szomorkás  „déjavu”
érzéssel  figyelte  önfeledt  játékukat.  Egykor  az  ő
gyermekei is ezen a helyen játszottak, és talán éppen
erről a padról figyelte őket. 
Annyira  elmerült  a  gondolataiban,  hogy  észre  sem
vette a kislányt, aki letelepedett melléje. Csak akkor
tudatosult  benne a jelenléte, amikor már másodszor
tette fel neki ugyanazt a kérdést.
- Mit csinálsz itt, bácsi ?
Tűnődéséből felriadva oldalra nézett és egy hatalmas
szőke copfokkal keretezett, mosolygós  arcot pillantott
meg tágra nyílt, kíváncsi szemekkel.
- Örülök a tavasznak - mondta ki az első gondolatot,
ami eszébe jutott.
- Annak én is - helyeselt a kislány.
Néhány  percnyi  csend  után  a  kislány  közelebb
húzódott.
-  Fanni  vagyok  és  hat  éves  múltam.  Téged  hogy
hívnak? - nyújtotta a kezét, mint a felnőttek.
-  A  nevem  Költő  -   rázta  meg  a  játékban
összepiszkolódott kezecskét. Önkéntelenül azt a nevet
használta,  amit  a  hajléktalanok  közösségében
ragasztottak rá, ahol szinte mindenki valamiféle gúny-,
vagy  ragadványnév  álcája  mögé  rejtőzött.  Őt  azért
hívták  így,  mert  fogékonyabb  pillanataiban  szívesen
idézett klasszikus és modern költőket, elszórakoztatva
ezzel társait.
A kislány felvonta a szemöldökét.



- Ilyet még nem hallottam. Biztosan van rendes neved
is.
-  Igen,  eredetileg  Ralfnak  hívnak,  de  ezt  ritkán
használom.
- Ez már sokkal  jobb - nyugtázta a kislány, majd a
gyerekes  naivitás  és  az  érett  gondolkodás  különös
elegyeként  ható  kérdések  újabb  özönével  árasztotta
el.
Eleinte óvatosan válaszolgatott – keresve a megfelelő
szavakat - azután mintha egy lezárt zsilipet nyitottak
volna  ki,  előtört  belőle  minden.  Őszintén  és
szégyenkezés  nélkül  mesélt  újdonsült  ismerősének
elrontott életéről és hibáiról, amelyek ide juttatták.
A kislány nem vágott közbe, csak néha bólintott és a
helyzet  furcsasága  mellett  a  férfinak  volt  egy  olyan
érzése,  hogy  nemcsak  hallja,  de  meg  is  érti,  amit
mond neki.
-  Ha  tudod,  hogy  rosszul  csináltad,  miért  nem
próbálod  meg  helyrehozni?  -  hangzott  a  következő,
teljesen logikus kérdés.
- Azzal már elkéstem. - mondta csüggedten.
Fanni  megrázta  a  fejét,  hogy  csak  úgy  lobogtak  a
copfjai.
-  Szerintem  tévedsz.  Soha  nincs  későn,  ha
megbántad,  amit  tettél.  -  jelentette  ki  azzal  a
magabiztossággal,  amivel  csak  a  gyerekek
rendelkeznek,  és  nem  várva  meg  a  tiltakozást,
folytatta,  mintha   példával  akarná  igazolni  az
igazságát.
-  Tudod,  nekem  most  nincs  apukám,  mert  sokat
veszekedtek az anyukámmal, ezért egy időre elment
tőlünk.  De  vissza  fog  jönni,  ha  megérti,  hogy
megbántott  bennünket,  és  akkor  megint  együtt



leszünk, úgy mint régen.
Ezen  a  ponton  a  hangja  elvékonyodott  és  a  férfira
pillantott,  talán  arra  várva,  hogy  megerősítse  a
meggyőződését.
Ralf gombócot érzett a torkában, annyira megható volt
a  kontraszt  a  gyermeki  lélek  két  megnyilvánulása
között. Az elbűvölő kisember, aki az imént felnőtteket
megszégyenítő bölcsességgel mondott véleményt az ő
problémájáról, most hozzá fordult segítségért.
- Igen, biztosan így lesz, hiszen egy ilyen nagyszerű
kislányt nem lehet csak úgy elhagyni. - mondta végül
rekedtesre sikerült hangon.
A  biztatástól  hálás  mosoly  ragyogott  fel  a  parányi
arcon.
- Elárulok valamit, ami biztosan neked is segíthet.  -
hajolt közelebb.  Valamit súgott  fülébe, majd kérdőn
nézett rá.
- Értem – mondta a férfi rövid gondolkodás után.
A  sétányon  szomorú  tekintetű  fiatal  nő  közeledett.
Bocsánatkérő mosolyt küldött Ralf felé és kézen fogta
a kislányt.
- Későre jár Fanni, indulnunk kell.
Az  ösvény  kanyarulatánál  a  kislány  még  egyszer
visszanézett  és  búcsút  intett.  Mint  egy  kis  tündér,
gondolta  Ralf és  lelki  szemeivel  még  az  apró
szárnyacskákat is látni vélte a hátán, mielőtt eltűnt a
fák között.
Újra  egyedül  volt,  ennek  ellenére  határtalanul
könnyűnek  és  felszabadultnak  érezte  magát.  Talán
valóban egy tündér látogatta meg a kislány képében,
és szárnyának gyengéd érintése lesöpörte lelkéről az
évek  alatt  rákérgesedett  bánatot  és  önmarcangoló
bűntudatot. A megtisztulás és remény érzete járta át.



Még nem volt  egészen biztos  abban,  hogy helyesen
értelmezte  a  jeladást,  de  a  jóleső  zsongás  vele
maradt,  szívében pedig visszhangot vetettek a bölcs
emberke  titokként súgott utolsó szavai.
”Mindent jóvá lehet tenni, csak akarni kell.”
Az  este  nesztelenül  osont  be  a  parkba,  hosszúra
nyújtva az árnyékokat és megváltozott látásával ismét
képes volt érzékelni az alkonyat valódi színeit. Hosszú
idő  óta  először  nem  félt  az  éjszakától  és  a  sötét
gondolatoktól,  amik  lefekvéskor  kirajzottak
lélekbörtönükből,  fenyegetően  ránehezedve  az
álmaira. 
Maradék kételyei hirtelen szertefoszlottak. Megértette,
hogy ha változást akar, követnie kell a jelet. Tisztában
volt azzal is, hogy egy ideig visszafelé kell mennie, de
a rá váró nehézségek tudata most nem félelemmel,
hanem várakozással töltötte el.
Egy  régen  olvasott  gondolat  motoszkált  a  fejében,
mely szerint a múlt nem tekinthető egyetlen nagy és
véglegesen megírt könyvnek. A sors könyörtelensége,
hogy  bizonyos  részeit  már  valóban  nem  lehet
megváltoztatni,  mindig  marad  azonban  néhány
fejezet, amely tiszta szándékkal és kellő akaraterővel
módosítható. 
Egyszerű, hétköznapi dolog hozta vissza a valóságba,
a gyomra figyelmeztette, hogy egész nap nem evett
semmit. Elmajszolt egy szendvicset, majd ösztönösen
a  borosüvegre  pillantott,  ami  reggel  óta  érintetlenül
állt a pad mellett. Furcsamód most sem vágyakozott
arra, hogy kortyoljon az italból. Az érzés, ami átjárta,
teljesen  új  keletű,  mégis  valahogy  nagyon  ismerős
volt.  Nem annyira  fizikai  szükséglet,  inkább  a  lélek
szomjúsága,  amely  megízlelte  a  tisztaságot  és



csodálkozva  ismerte  fel  újra  annak  csodálatos
zamatát.
A  borosüveget  a  fény  felé  tartva  kereste  a  benne
lakozó  szfinx  tekintetét,  ami  annyi  éven  át  fogva
tartotta. Még egyszer farkasszemet akart nézni vele,
de  a  démon  most  elrejtőzött,  talán  megérezte  a
vereséget. A palack visszakerült a helyére, és  a férfi
ajka körül játszadozó öntudatlan mosoly már az első
győzelemről szólt.
Nagyot  nyújtózott,  miközben  érezte,  hogy  a  belső
késztetés,  a változás utáni  vágy lüktetve erősödik a
szívében, minden mást háttérbe szorítva. 
Hűvös szél támadt a fák között, csípősen meglegyintve
az arcát.  Ideje  hazamenni,  gondolta  magában,  és a
szót ízlelgetve, annak valódi jelentésén töprengett.
Ma még visszamegy hajléktalantársaihoz - döntötte el
végül  -  de  holnap  elindul,  bármilyen  hosszú  és
keserves lesz az út.  
A  létezés  törvényszerűsége  testét  még  az  adott
pillanat fizikai valóságához láncolta, de képzelete már
a holnap ösvényein kalandozott.
És valahol mélyen, ahol az igazán nagy elhatározások
születnek, az első lépéseket is megtette.



Ötvös Németh Edit

Angyal csókol, de nem bókol

Édes csöppet
érint könnyem,
konok cseppjét
összetörtem.
Cukorkristály
szilánkeső,
a szerelem
varázserő.
Emel engem
el nem enged,
energia
testem, lelkem.
Lélekprizma,
színkavalkád,
csöndes ima
sző fátylat rám.
Őrizz engem,
óvó angyal,
az életem
karodban tart.



Krajtsovits Katalin

Védelem

Gond, bú keserít?
Ki segít majd rajtad, mondd:
az őrangyalod

Ha fáj, ha sajog,
meghallgat téged mindig
az őrangyalod

Ha sikerrel jársz,
tudd, hogy közbenjárt érted
az őrangyalod

Ha jól alakul
s dolgaid sínen futnak
ott van az angyal

Véd, őriz ha kell
szembeszáll lidércekkel
mert angyal... tied



Téma: Egy különös történet



Halász István

Beteljesülés

A férfi és a nő az utca forgatagában állt, alig néhány
lépésnyire  egymástól,  arcukon  a  felismerés  döbbent
fényével.  Álltak  némán, szemükben pedig felizzott  a
hosszú-hosszú évek minden elfojtott érzelme - a sárba
tiport vágy, az elválás fájdalma, az egykori harag, a
bűntudat. Hogy mindketten elhibázták...
Az  idő  láthatatlan  óriáskereke  ekkor  váratlanul
megmozdult,  és egyre gyorsulva elkezdett  visszafelé
forogni.  Forgott-forgott  szédítő  sebességgel,  majd
fokozatosan  lassított  és  hirtelen  megállt.  Ketten
maradtak...Vállukra indigókék csillagtakarót borított az
éjszaka. Fölöttük ott magasodott a ház, mely húsz éve
őrizte hallgatagon régi álmaikat, és látta a percet is,
amikor - ellentétes vágyaktól vezérelve, kiszakadva a
bűvöletből  -  félig  kinyílt  virágként  kettétört  közös
életük.
Hitetlenkedve néztek egymásra… Arcukon kisimultak a
könyörtelen  idő  tollvonásai,  hajukból  eltűntek  az
ezüstös szálak. Az ódon kapu holdfényben megcsillanó
réztábláján  zöldes  patinával  borítva,  mégis  tisztán
kivehetően  látszott  a  belevésett  rajz,  egy  szív  és  a
kettős monogram. Nem értették, mi történik velük, de
valahol  nagyon  mélyen,  ahova  mindent  eltemettek,
egyszerre rezdült meg szívükben a remény. Titokzatos
és érthetetlen módon kaptak még egy esélyt...
A nő mozdult elsőként a falmélyedés felé, ahová régen
a bérelt lakás kulcsát rejtették. Az újabb bizonyíték, a
kulcs  a  megszokott  helyén  lapult.  Mintha  csupán



tegnap  tették  volna  oda,  és  nem  húsz  -  végtelen
hosszúnak tűnő - évvel korábban. Hangtalanul feltárult
előttük  a  súlyos  kétszárnyas  kapu,  mögötte  az
emeletre vezető lépcső, és hirtelen végső kételyeik is
szerte foszlottak.
A  manzárdszobában  megállt  az  idő.  Az  ajtónyitásra
suttogó árnyak keltek életre a félhomályban, a levegő
megtelt bűvös rezgéssel... A férfi lassan kinyújtotta a
kezét, tétovázva simogatta meg a nő arcát, attól félve,
hogy eltűnik, akár egy látomás. 
A remegő érintéstől izzó lávaként tört felszínre a vágy.
Láthatatlan  láng  csapott  fel,  porrá  égetve  a
tartózkodás utolsó foszlányait,  és tüzében hamuként
hullottak  földre  ruháik.  Csak  a  pillanat  lüktető
impulzusa létezett, mely magába olvasztott mindent...
Kiéhezett  mohósággal,  mégis  kimondhatatlanul
gyengéden  szerették  egymást.  A  gyönyör  lázas
önkívületében  összeforrva  emelkedtek  fel  a  szédítő
magasságba, ahol megszűnnek a határok, s mikor a
hullámok  elcsitultak  végre,  szelíd  békével  pihentek
meg a csend ölelő karjaiban.
Megtörtént...Valóság  lett  végre  a  csoda,  ami  nélkül
kapcsolatuk örökre félbeszakadt fejezet maradt volna.
 És már nem számítottak a múltbéli tévedések... A nő
félelme az elkötelezettségtől, amit egykor nem tudott
teljes  lélekkel  elfogadni,  mert  visszavonhatatlan
pecsétnek  hitte.  Vagy  a  férfi  határozatlansága,  aki
nem volt elég bátor átlépni egy korlátot, s talán éppen
emiatt  veszítette  el  őt.  Minden  vétkük  a  feledés
kútjába  hullott.  Csak  az  egyszeri  és
megismételhetetlen pillanat lüktető impulzusa létezett,
mely  magába  olvasztott  mindent...  A  beteljesülés,
mely egésszé tette a múltat…



A  falióra  tompa  kongással  jelezte  az  éjfélt.  Szavak
nélkül  is  tudták,  hogy  idejük  lejárt.  Egymás
tekintetében elmerülve szinte nem is észlelték, hogy a
szoba  falai  feloldódnak  a  semmiben,  s  a  következő
pillanatban már újra kint álltak az utcán. A szemeik
már  nem kérdeztek,  s  válaszokat  sem vártak,  csak
némán  elköszöntek,  és  mindketten  továbbléptek  a
saját  útjukon.  Nem  próbálták,  de  nem  is  akarták
megmagyarázni a felfoghatatlant… 
Egy  megtagadott,  elfeledett  álom  újra  álmodta
önmagát, és a soha meg nem történt percek különös
valóságának  emléke  kitörölhetetlenül  a  szívükbe
vésődött. Mindörökre…



Kerecsényi Éva

Különös este

Különös karácsony este, 
álmom egy angyal kileste, 
éjszaka suttogta csendet
hajnalra rímekbe szedte.

Akartam álmodni szépet,
gondolni nagyot, merészet,
kígyóként vedleni terhet, 
boldogan várni a reggelt.

Béke ha szállna a földre, 
remény is hazaköltözne, 
dalra fakadna a néma, 
táncra perdülne a léha. 

Átsütne nap félhomályon, 
túladnánk gonosz ármányon,
s hófehér lappal kezében
jövő intene serényen. 

Írnék új mesét, oly szépet, 
mely addig nem érne véget,
míg szerelem édes cseppje
ajkunkat nem érintette.



Ötvös Németh Edit

A nap nyugta

Mikor  reggel  a  Nap  álmos  szemeit  kinyitotta,  nem
gondolt semmi rosszra.
Megnyújtotta  szirmait,  aztán  meggyújtotta  őket  és
ragyogni  kezdett...volna,  de  egy  kóbor  fekete  felhő
eltakarta őt, a Napot. Töprengve gondolt az előző esti
időjárásjelentésre,  nem  hogy  sötét,  de  semmilyen
felhőről  nem  esett  benne  szó.  Most  mi  legyen?  -
tette...volna  fel  a  költői  kérdést  magának  és  a
szutyoknak  előtte.  A  kis  gomolya  viszont  nem
mozgatta...volna, a füle botját sem, igaz nem is volt
neki egyik sem.
A  Nap  tanácstalanul  nézett  körbe,  teljesen  egyedül
toporgott, javaslattevők nélkül.
Azt a kutya legyek, ha ezt értem nézéssel, kis morgás
kíséretében visszahanyatlott párnái közé.
-  Hogy  merészeli,  különleges  vagyok,  egyedi  és
ragyogó – háborgott.
Tehetetlenségében visszaaludt.
Így esett az eset, hogy a Nap átaludta a napot.



Szmolka Klára

A nap különlegessége

(2017.12.05.)

Ez a nap, ami
ami a legkülönlegesebb volt
eddigi életem során.
Vártam, tudtam, hogy
eljön...-most itt van!
Velem, nekem.
Sírni lenne kedvem,
hogy ki tudtam csendben várni.
Nem tettem semmit, ami
siettette volna a percet.
Mindenen és mindenkin
nem gázoltam át,
földbe gyökerező lábbal
előtte megálltam-
s csak remegve néztem,
valamire várva,-egy szóra
egy ölelésre... csókra.



Jakab Ibolya Shanti

Amikor III.

(Egy különleges nap)

Amikor a nagy harang 
találkára hív,
Amikor áhítattal 
teli minden szív,
Amikor az imádság
Messze-messze száll,
Amikor a lelked
Isten előtt áll,
Amikor a szeretetet
Tapintani lehet,
Amikor megszűnik
Minden gyűlölet,
Amikor mindannyian
Boldogságban élünk, 
Mert Isten szent 
Tenyerén van 
Mindennapi étkünk,
Akkor van igazán
Csoda minden napban,
S mindenkit átölel,
Mint egy puha paplan.



Csapucha Rudolf

A szelvény

Úgy kezdődött ez a nap is, mint már két éve mindegyik,
mióta  itt  él  kint  az  utcán.  Lassan,  komótosan  pakolta
össze  a  közelében  heverő  tulajdonait.  Összehajtotta
nadrágját,  mely  idáig  fejpárna  volt,  és  a  hátizsákjába
tette.  Most  is,  mint  mindig,  ugyanazok  a  gondolatok
bombázták  fájdalmasan  az  agyát.  A  miértek  és  a
hogyanok bősz ellenfelek életében. 
Hétfői  nap  volt,  mikor  elvesztette  feleségét  egy
buszbalesetben. „A kórházba szállítás közben hunyt el” -
közölték vele, mikor beért a sürgősségi osztályra. Később
kiderült,  hogy a  másik  autót  vezető  illető  részeg volt.
Nyolcan  haltak  akkor  meg.  Nyolc  család  életét  tette
tönkre a pár stampedlit és néhány sört ivó ember. 
Ugyanazon  a  hétvégén  édesanyját  és  édesapját  is
elvesztette. Ők is balesetet szenvedtek. Biztosításuk nem
volt,  sőt,  miután  még  mindig  nagy  lábon  éltek,
képtelenek voltak tudomásul venni, hogy nyugdíjuk nem
olyan hosszú, mint az a takaró, amit használni kell. Az
utazási  költségek,  amit  a  bankoktól  felvettek  János
lakását terhelték. 
Mikor engedte ki a levegőt a felfújható matracából, akkor
a saját balesete jutott eszébe. Kamionos volt és fékhiba
miatt bebicskázott a pótkocsi,  így az út mentén túrázó
tizennyolc  diákot  elütötte.  Azonnal  felfüggesztették.  A
vizsgálatok pedig csak húzódtak és húzódtak. Egy hónap
után a főnöke közölte, hogy már nem tudja biztosítani
pozícióját. János tisztában volt vele, hogy eddigi életét,
lakását  már  nem  tudja  fenntartani.  Egy  szép  napon



összepakolt  és próba alvásra indult.  Hamar rádöbbent,
hogy  nem is  olyan  egyszerű  ez  a  próbaalvás.  Amiket
kinézett  magának helyeket,  azok  már  foglaltak  voltak.
Kegyetlenül  és  keményen  elzavarták  őt  a  jogos
tulajdonosok. 
Egy év eltelte után a bíróság ártatlannak ítélte a tizenkét
halálos  áldozattal  és  több  sérülttel  járó  baleset
okozásáért. Próbált elhelyezkedni, de mikor megtudták,
hogy  ő  az-az  illető,  aki  elsodorta  a  tizennyolc  diákot,
hiába  lobogtatta  az  ártatlanságról  szóló  bírósági
határozatot,  csak  azt  a  választ  kapta,  hogy:  „Pozitív
elbírálás esetén értesíteni fogjuk!”
Nagyon  máshoz  nem  értett,  mint  ezeknek  a  nagy
jószágoknak a vezetéséhez. Amit kapott segélyt, annak
egy részét félrerakta. Most a bevásárlóközpont mellett,
csodás körülmények között él. A beugró, ahol éjjelenként
alszik, hótól és esőtől védett. Szél nem éri, közel vannak
a  légkondicionálók  és  az  épület  mögött  illemhely  is
található.  Hátul,  ahova  a  beszállítók  érkeznek,  néha
találkozik  egy-egy  ismerőssel  is.  Jó  viszonyban  van  a
dolgozókkal,  esetenként  csurran-cseppen  tőlük  valami.
Reggelenként  a  közeli  kocsmába  jár  kávézni.  A  forró
fekete  a  beszippantott  gőz  kicsit  kimossák  az  agyát,
ezektől a mindig rátörő, gyötrelmes gondolatoktól. 
Azon a napon a kocsma előtt egy fiatal lány haladt el,
mikor  ő  kilépett.  A  hölgy  zsebébe  nyúlt  és  egy
papírzsebkendőt húzott ki, de nem vette észre, hogy a
hozzáragadt lottószelvény is kikerült a szabad levegőre.
A  két  papírdarab  szétvált,  és  a  szelvény  a  földre
pottyant. János ezt észrevette. Mélyen lehajolt, felemelte
és öt „kiikszelt” számot látott. 
-  Hölgyem!  Hölgyem!  -  szólt  az  elsiető  lány  után.
Kezében tartotta a szelvényt és elindult utána.
- Hölgyem! Hölgyem! - próbálkozott tovább.
A lány  azonban nem hallotta,  mert  a  fülhallgató,  amit



gondosan beillesztett mikor kilépett a lakásból, számára
a  legkedvesebb  zenét  bömbölte.  Órájára  nézett  és
hirtelen futásnak eredt. János nem tudta tartani vele a
lépést. 
-  Hölgyem!  -  halkan  még  utánaszólt,  majd  újból
megnézte  a  szelvényt.  Ekkor  lépett  oda  a  kocsmából
kijövő sorstársa.
- Mi az Jani? Lottó? Vettél  szelvényt? - odadugta fejét
egészen közel és vizsgálgatta ő is a számokat.
- Nem – válaszolt halkan János – csak itt volt… - nem
tudta befejezni, mert az illető közbevágott.
- Te Jani! - ordított bele a fülébe. – Ezeket a számokat
húzták ki  a hétvégén.  Öcsém! - hátba veregette őt.  –
Öcsém!  -  lelkendezett  tovább.  -  Te  milliomos  lettél!  -
forogni  kezdett  körbe-körbe.  -Ide  nézzetek  –  mutatott
Jánosra – ő az én haverom! Milliomos lett!
Két fiatalember lépett ki ekkor a kocsmából. A csukott
ajtón keresztül is hallották a kiabálást. Egymásra néztek
és megtorpantak mindketten. 
- Mit csinálsz most Jani? - és újból hátba verte őt.
- Semmit. Beváltom – halkan, nyugodtan válaszolt János.
- Elkísérjelek? - karolt bele az újdonsült milliomosba.
- Nem kell, várjál meg itt a „Bicskánál”. Kérjél egy kört
mindenkinek,  mindjárt  jövök  –  megütögette  vállát  és
elsietett a lottózó irányába.
A két fiatalember várt egy picit, majd utána indultak ők
is. Az egyik árkádsorhoz érve János elé került a két úr. 
- Hé haver! - álltak elé.
- Adj egy cigit! - szólt egyikük.
Mikor János megállt, a másik fiatalember magasra emelte
kezét  és  hatalmas  ütést  mért  a  fejére.  A  következő
pillanatban  már  a  kezükben  volt  a  szelvény  és  futva
hagyták  ott  a  vérző,  ájult  embert.  Jóval  távolabb
szuszogva  megálltak  és  megnézték  a  szelvényt.  Ekkor
derült ki, hogy már két hete lejárt. Pici, apró darabokban



ért földet a papírdarab.
- Mindegy – szólalt meg az egyikük, majd lassan tovább
ballagtak.
János  először  azt  érezte,  hogy borzasztóan  fáj  a  feje.
Kinyitotta  szemét,  és  azt  látta,  hogy körülötte  minden
fehér, kényelmes ágy van alatta, az ágy végében pedig
fehér ruhában egy csinos tündér áll. 
-  Hova  kerültem?  -  szólalt  meg  halkan.  –  Ez  a
mennyország? - és ránézett a hölgyre.
- Nem uram – válaszolt a nővér – ez a megyei kórház
intenzív  osztálya.  Még  egy  napig  itt  fekszik,  majd  a
megfigyelőben három napot és mehet haza – mondta,
majd kisietett a teremből.
- Haza? - tette fel magának a kérdést János és becsukta
szemét.

Eltelt  két  hét  és  a  munkanélküli  hivatalba  ment
jelentkezni.  Köszönés  után  az  asztal  mögött  ülő  hölgy
szólalt  meg  először.  János,  a  régi  munkahelyére
szeretettel várják Önt vissza – és elnevette magát.
-  Akkor  ez  egy  különleges  nap  –  válaszolt,  és  két
könnycsepp gördült végig az arcán.



Dittrich Panka

Tükör Viktória

Viktória ezen a reggelen nem megszokott módon, korán
megébredt. Sajnálta ezt a két órát,  amit még alvással
tölthetett  volna.  Biztosan  a  mai  nap  kérdései  nem
hagyták békésen szundikálni. Kicsit mérges volt magára.
Az a fránya lámpaláz elűzte az álmait. Hiszen ma nagyon
jól  kell  kinéznie.  Nem  szabad,  hogy  fáradt,  kialvatlan
ábrázattal menjen a megbeszélt helyre. Hiába terelte el a
gondolatait, mégsem találta helyét a paplanos ágyban.
Most már elég! - hangosan sóhajtott. Minek nyomja az
ágyat,  ha  az  mégis  kiveti  magából.  –  Most  el  kell
válnunk! Melegítsen tovább a fene! – Azzal felpattant és
papucsot  húzott.  Első  dolga  volt,  hogy  kinyissa  az
ablakot. – Szép idő lesz! – Szippantotta be a friss júliusi
szellőt. – Csak ne volna még ilyen korán! –  Az oxigéndús
levegő belopakodott a szobába, Viktóriát ez jobb kedvre
derítette. Kiment a konyhába és fűzött magának egy erős
fekete kávét. Kényelmesen, szép lassan megitta, és még
várt néhány percet, hogy a kávé teljesen átjárja a szája
ízét és a fejében is kellemesebb ébrenlétet érezzen. Majd
bement  a  fürdőbe  és  letusolt.  Tanga  bugyiját  magára
vette és betekerte testét puha törölközőjével. Megállt a
tükör előtt  és szembenézett  saját képével.  Mondhatjuk
úgy is, hogy magával.
– Úristen! Mennyit öregedtem! Jaj, mi lesz,  ha épp ez
lesz a baj! Ha netán már túl idősnek néz, és azt mondja,
sajnálom,  nem  felelek  meg  a  tőle  elvártaknak.  Nem!
Ilyen szóba sem jöhet!  Nem lehetek olyan vén, hiszen
mindig  mindenki  azt  mondja  nekem:  "drágám
letagadhatsz akár tíz évet is", ám itt és most nem fogok



semmit letagadni. Hacsak... Á dehogy! Nem szoktam én
hazudni!  Maradjunk  a  tényeknél!  –  Közelebb  hajolt  a
tükörhöz. Szemén is megakadt a szeme. Mind a „négy
szem” mást észlelt.  – Jaj, mintha kisebbek volnának a
megszokottól! – Szidta a két valódit, a tükörben lévőket.
– Istenem! Így nem tűnök majd olyan nyitottnak, mint
aki nagyon is szeretne valamit, mint aki valóban akar. –
Próbálta  igazgatni  a  tekintetét.  Így  is,  meg  úgy  is.
Szemöldökét  jobbra-balra  irányítva.  –  Ha  ezt  kérdezi,
akkor  így  rakom,  ha  azt,  akkor  pedig  emígy.  El  kell
nyernem figyelmének legmagasabb csúcspontját, ha ő is
úgy szeretné. Az orrom! – Azzal is meggyűlt a baja. –
Hogy  ezt  eddig  miért  nem  láttam?  –  Ha  azokat
lefaraghatná,  hát  biztosan  megtenné.  Akkorának  látja
mint  egy  kilincs.  Ily  orral  pedig  azt  gondolhatják,  ő
bizony  beleütheti  azt  mindenbe.  –  Nem  szabad  ilyen
kicsinységeken fennakadni  még ha nagy akkor sem! –
Erre kidugta a nyelvét saját magára. Amit aztán sebesen
visszahúzott.  Majd  mégis  megint  kidugta.  Nem csak  a
mérete,  de  a  színe  is  kétségbe  ejtette.  Töredezett
csíkokat  vélt  felfedezni  rajta.  –  A  francnak  dugtam ki
magamnak!  Mik  ezek  a  repedések?  Netán  túl  sokat
használtam? Ha netán ezt olvassa le róla? Pedig ritkán
fagyizok,  hiszen  allergiás  vagyok  a  hidegre!  Hideg!
Istenem,  hiába  van  kánikula  mégsem  vehetek  fel
szoknyát, harisnya nélkül biztosan nem. A lábaimra én
sem merek rá nézni, akkor más se legeltesse a szemét
rajta! Meg aztán gyantáztatnom is kéne! Az ember egész
életében csak ezt meg azt tüntet el magáról! Még hogy
mindenki magát adja! – Ám az sem semmi, amit meg
magára  vesz.  –  Vegyek  kosztümöt?  Á,  akkor  azt
gondolhatja,  valami  úri  cicababa  vagyok.  Vegyek
farmert?  Akkor  meg  topisnak  néz.  Ha  a  középutat
választom és szövetnadrágban jelenek meg, akkor meg
olyan  hétköznapinak  néz,  akiben  nincs  fantázia,  sem



pedig  valami  egyedi  stílus.  Valljuk  be,  amivel
kirukkolhatnék, az meg a vesztemhez is vezethet... Erről
ennyit! Egy biztos nagyon- nagyon szeretném, hogy ez a
találkozó  reményt  váltson  ki  az  egész  jövőmre
tekintettel!  El  kell  nyernem  a  bizalmát!  –  Meditált
duruzsolva a tükör előtt. 
A  nyitott  ablakon  át  a  gangon  a  szomszédasszonya
hallgatózott, véletlen, de épp kint volt dolga. Az, hogy
mi,  azt  mindenki  tudja.  Nem  is  kell  kérdezni.
–  Ideje  lenne  már  valamit  magamra  kapnom,  mielőtt
még kifutok az időből! – Megint belenézett a tükörbe. –
Bizony egy kis smink is elkelne a pofimon, mert így olyan
nyers  képet  vágok!  Úgy  tán  színesebb  egyéniségnek
tűnhetek! Nos, akkor adok én magamra! Csak aztán ő is
adjon! Működjön ez oda-vissza és akkor minden rendben
lesz! Ha ő is úgy akarja! Persze túlzásokba sem eshetek
ami a színes mázat illeti!
Gyorsan befutott a fürdőbe, egy másik tükör előtt állt,
hogy fogat mosson. – A fenébe! Alig tudok kipréselni a
fogkrémes tubusból egy morzsányit.  Ha én ezt tudom,
biztosan  nem  foghagymás  pirítóst  vacsorázom!  Hiába
kávéztam,  érzem  azt  a  szagot!  Micsoda  kellemetlen
dolog, pedig mily  isteni  finom az a pirítós!  Sebaj,  van
rágógumi,  majd  találkozás  előtt  kiköpöm!  Csak  el  ne
felejtsem! Tudni kell minden helyen az illemet! Tüntessük
el a szagokat!  Nehogy kellemetlenséget idézzen elő! –
Magára  kapott  egy  blúzt  és  egy  divatosnak  gondolt
nadrágot. Mégse legyen melege. Melltartót is vett a blúz
alá, hiszen úgy vélte túl nagy melleivel csak nem tolathat
előre.  A  tükörben  (is)  az  idomok  túl  sokat  mondóan
mutattak, ezért a blúzt egy lezserebbre cserélte. Az meg
színben nem illett a nadrághoz. – Nem nézhetek ki úgy,
mint  egy  papagáj.  Végre!  Így  már  csinos  vagyok!  –
tekintett  elégedetten  a  tükörbe.  Tett  egy  kis  sminket
magára. Aztán a hajával is problémái akadtak. – Mégis



hogy  fésüljem?  Mennyit  mutassak  az  arcomból?  És  a
nyakam? – igazgatta a haját, aztán elment a türelme és
vállig érő festett szőke lóboncot kicsit feltupírozta és a
hajzuhatagot  hagyta  nyakába  lógni.  –  Mikor  voltam
fodrásznál?  Cirka  három  hónap  egy  találka  kedvéért.
Amiből  mégsem lett  semmi...  Ma  egészen  másképpen
lesz! – Doppingolta magát. – Ugyanakkor rafináltnak is
kell  lennem!  Csak  akkor  beszélek,  ha  kérdez!
Feleslegesen  semmit  nem  csacsogok!  Hiszen  nem
tudhatom, a másik pontosan mit akar. Őt, netán mást? –
fintorgott  bele  a  tükörbe.  Annyiszor  csalódott,  túl  sok
ilyen  találkozás  járt  sikertelenül.  Most  ügyesnek  kell
lennie. Ahhoz, hogy aztán örömmel térjen haza, és ne
csak nyűgként élje meg a mai napot és vele a közeljövőt.
Még  egyszer  vetett  egy  pillantást  a  tükörbe.  –  Szép
napot magamnak! – Viktória kinyitotta a bejárati ajtót és
kilibegett  az  erkélyfolyosóra.  A  szomszédasszony  ezt
hallotta.  Odaosont  az  ablakhoz  és  a  függöny  mögül
követte, ahogy az asszony siet a buszmegállóba. – Vajon
hová  mehet  ilyenkor?  Biztos  randira,  hiszen  ebben  a
ruhában még sosem látta! – meditált a látottakról.
Pedig  dehogy!  Viktória  a  36  éves  szingli  nő,  a  több
diplomás,  egy  takarítói  állás  betöltésének  reményében
ment állásinterjúra. – A leendő munkaadónak kellemes
férfi hangja volt. Ki tudja, lehet, hogy ehhez a munkához
végre valaki alkalmasnak talál? 



Csiszár Antal 

Búcsúzás

A városi pályaudvar előcsarnokában egyre csak gyűltek a
katonaköteles  fiatalok  aggódó  hozzátartozóikkal,
szerelmeikkel egyetemben. Még egy óra és röpíti őket a
vonat  távolra  a  szülővárostól,  szeretteiktől.
Felértékelődött  minden  perc,  ami  még hátra  maradt  a
vonat indulásáig.
Az állomás egyik  sarkában két  ember-  egy fiú  és egy
lány  -álltak.  Láthatóan  nagyon  szerették  egymást,
mindkettőjük  szívére  ólomként  nehezedett  a  szétválás
fájdalma,  mintegy  mázsás  kőnyomta  őket.  A  lány
hasztalan  próbált  patakzó  könnyeinek  megálljt
parancsolni, nem használt sem barátja cirógatása, sem
pedig vigasztaló szavai. Mint minden, ez is megszakadt
egyszer,  így  a  zokogás,  ha  lassan  is,  de  enyhült,  a
könnyek  elapadni  látszódtak,  hogy  szerelmes  szavak
biztatások lépjenek helyére.
A  fiú  két  hónapja  érettségizett,  majd  sikeres  felvételi
vizsgát tett, a lány is túl volt a matúrán. Egy gimnázium
ugyanazon évfolyamának különböző osztályaiba jártak: a
lány a humán, a társa pedig reáltagozatra.
Éva,  így  hívták  a  lányt,  szeptembertől  megkezdi  a
fővárosban  közgazdaságtudomány  -egyetemi
tanulmányait, a fiú majd Szegedre iratkozhat be tizenegy
havi sorkatonai szolgálat letöltése után. A sors szeszélye
folytán kimenők során sem találkozhatnak, mert a fiú az
Alföld  egyik  távoli  kisvárosának  laktanyájában  bújik
angyalbőrbe. A katonáknak nyolc nap kötelező szabadság
jár, de kiadásának ideje bizonytalan. Mindez, mind pedig



az  egyetemi  vizsgaidőszak  nagyon  behatárolja  a
találkozások  számát.  Négy  hete  még  lobogó  hajú
ifjoncunk,  kétcentis  frizurával  virított,  dús  hajzatától
megfosztva  csak  az  Illés  együttes  számával
vigasztalhatta magát, mely illett aktuális helyzetére" Az
ész a fontos, nem a haj".
Térjünk vissza a búcsú utolsó perceihez ! Az idő mintha
táltos  paripán  száguldana  végkifejlete  felé,  közben
mennyi,  de  mennyi  mondanivaló  lenne.  keservesen
tapasztalható  az  objektív  és  a  bergsoni  idő  közötti
különbség az utóbbi hátrányára.
-Amint megérkezel, írjál rögtön kérlelte a lány, minden
érdekel  veled  kapcsolatban,  hogyan  utaztál,  miként
fogadtak.
-Ígérem, felelte a fiú, szeretném látni, amikor már nem
könnyezel, gondolj arra, hogy már a héten több levelet is
kapsz tőlem, mindenről beszámolók, hogyan költöztünk
be a laktanyába, kikkel hozott össze a sors, milyenek az
elöljárók.
-Ne  felejtsed  el  bevenni  a  C-vitamin  tablettát,  hogy
megőrizd az egészséged-intette kedvese.
-Te  meg   látogasd  továbbra  is  szorgalmasan  a
szoláriumot, hogy kreolszíned megmaradjon!
-Igyekszem kedvedre  lenni,  sőt  rendszeresen elküldöm
levélben annak bizonyságát, hogy ápolom szépségemet,
amire Te is én is oly büszkék vagyunk.
-Eszembe jut az a tengeri malac, amellyel szülinapodra
leptelek meg, mikor eteted, gondolj katona barátodra.
-Végiglátogatom  a  város  mindazon  pontjait,  ahol  -
találkozásaink kapcsán - boldog órákat töltöttünk.
-Féltve őrzött sapkámat, melyet te  varrtál nekem nem
mertem magammal vinni a laktanyába, tudod a civilruhát
elveszik,  s  nem  akartam,  hogy  valamelyik  taplólelkű
főnöknek szemet szúrjon.
-Legközelebbi  találkozásunk  alkalmával  újabb



ruhadarabbal  leplek  meg,  többet  nem  árulok  el,  de
vannak ötleteim, bizonyára örülsz majd .
-Nem is kétséges, minden jó, ami Tőled van.
- Lassan letelik az idő. Nézd már, beállt a vonat.
-Újoncok , sorakozó! - harsant a vezényszó.
A  szerelmes  karok  átfogták  egymás  nyakát,  majd
fájdalmas kényszerűségből kioldották.
-Gondolj  arra,  ha  visszatérsz,  senki  és  semmi  nem
választhat  el:  összeházasodunk,  közösen  inspiráljuk
egymást a tanulásban, meglátod, gyönyörű lesz, a fránya
katonai  távollét  csak  rossz  emlék  marad,  cserében
holtodiglan-holtomiglan
-Így  lesz,  rebegték  mindketten,  semmi  nem  állhat
boldogságunk útjába.
-Ha feltekintesz az égre, gondolatban látod a mosolygó
Istent.
-igen, ez az Úrnak is tetsző.

Eközben a vonat lassan kigördült az állomás peronjáról,
és egyre gyorsabb vágtába kezdett. Az integető karok, a
pályaudvar mind távolabbnak és távolabbnak tűntek. A
két szerelmes közötti fizikai távolság visszavonhatatlanul
nőtt, de szívükben mindketten vitték magukkal az utolsó
percek  emlékeit,  raktározták  el  örökre  a  búcsúzás
mosolyát és csókjait.



Csiszár Antal

Matekdoli

1967  decemberében  koptattuk  elsőévesként  a
gimnáziumi padsorokat, akkortájt a téli szünet jelezte a
félév végét, aktuálissá váltak a jegylezárások.
Különös  jelentősége  volt  a  matematikából  kapott
kalkulusoknak,  tekintettel  arra,  hogy  osztályunk  olyan
távol esett eme tantárgytól, mint Makó Jeruzsálemtől.
Jómagam az  algebrával  még  csak-csak  elboldogultam,
hanem  a  mértan!  iskolai  életem  megrontója.  Ha  én
egyszer  a  körzőm  egy  ponton  leszúrtam,  biztos  két
milliméterrel  arrébb kellett  volna,  ha az eszköz szárait
kinyitottam,  előbb  leltem  volna  meg  itt  a  bizonyos
négylevelű lóherét, mint hogy eltaláltam volna a kívánt
távolságot.  Ez  persze  megmutatkozott  a  silányabb
érdemjegyeimen.
Közelgett a dolgozatírás határideje, azt még tudnia kell a
jámbor olvasónak,hogy tanárunknál az ötös a kivételek
kivételszámába ment, olyannyira, hogy a naplóban ritka
“vendég” decemberig csupán egyszer " talált oda".
Ilyen  előzmények  után  füzetkiosztás,  példák  a  táblára
és...  megkezdődött a feladványokkal történő küzdelem,
mely  mint  a  sportmérkőzés,  időre  ment,  csak  itt  a
meccset az óravégi csengő zárta.
Szembesülve  a  példákkal  megoldásukba  kezdtem,  és
egyiket követően fogtam a másikba. Négy példát kellett
megoldani.
A füzetet beadván nyugtáztam: lesz ami lesz.
Néhány  nap  telt  el,  mígnem  viszontláttuk
munkálkodásunk eredményét.
Izgalmas  pillanatoknak  néztem  elébe,  megkapván  a



dolgozatfüzetet,  kinyitottam.  A  bergsoni  idő  súlya
nehezedett  rám,  oldalról  oldalra  haladtam.  Végül.....  a
szemem  káprázik?  Jeles(5)  olvastam.  Nem  hittem  a
szememnek.
Eddig csupán egy lány kapott ötöst az előző munkájára.
Én  volnék,  a  második?  Úgy  éreztem,  enyém  a  világ,
annál  inkább,  mert  még  az  általános  iskolában,  talán
hatodikban kaptam ötöst.
Ráadásul  (ahogy  kiderült)  az  iskola  legszigorúbb
tanáránál.
Tudni  kell,  hogy  szóbeli  feleletre  év  végéig  szinte
senkinek sem sikerült jelest szerezni a táblánál, egészen
május végéig váratott magára az ötös szóbeli érdemjegy.
A  köztes  időben  a  négyes  arisztokratikusan  menő
jegynek  számított,  jómagam egyszer  negyedikben  egy
ügyes definíciómért kaptam jelest.
A  tanár  úr  sokat  bajlódott  az  osztállyal.  Bolyaiak,
Gausok,  Lobacsevszkijek  nem  rejtőztek  osztály-
összetételünkben,  az  ellenkező  véglet  annál  inkább.
Csodák csodája! közösségünk mégsem került be a legek
könyvébe  a  bukások  számát  illetően,  a  szaktanári
elégedetlenség  hamarosan  átadta  helyét  a  csendes
beletörődésnek,  s  ezzel  párhuzamosan  egyre  jobb
viszony alakult ki közöttünk.
A  tanár  úr  nagy  tudása  birtokában  érdekes
információkkal  nyerte  meg magának  az  osztályt,  mely
bámulatos korrektséggel párosult.
Egészében  -  matematikai  botladozásunk  ellenére  -
kellemes négy évet töltöttünk együtt.



Zsubrits Zsolt

Egy különleges nap

Csörgött az óra veszettül. Kalapált, berregett, még bele
is  remegett.  -  Hé!Jó  lenne,  ha  észre  vennéd  az
erőlködéseimet,  Jones!-  valami  ilyesmit  gondolhatott
magában  a  vekker.  Hiába  húzták  fel  a  rugóit,  hiába
állították  a  jól  megszokott  állásába  a  piros  színű
mutatóját.  A  férfi  ezen  a  kedd  reggelen  valahogy
egyáltalán nem akart kibújni a takaró alól. Olyan mélyen
durmolt, mintha előző nap éjfélig vonatvagonokat pakolt
volna, és a fizikai fáradtsága ragaszkodik ahhoz, hogy ne
hagyja  ott  az  álomvilágot.  -  Pihenj  csak,  Jones!  Aludj
csak!- és az ébresztő szerkezet megadóan hagyta abba a
hajnali  riadóztatását.  Ám  ekkor  a  férfi  váratlanul
magához tért és már ugrott is ki az ágyból. Riadtan és
zavartan,  álommanókkal  a  szemein  szedelőzködött,
kapta  össze  magát,  hogy  induljon  a  gyárba.  Fél  hat
lehetett. Épp hogy el nem késett a becsekkolással. Akkor
tért teljesen  magához, amikor a művezető civil ruhában
fogadta a délelőttös műszak embereit.  - Figyeljenek! Ma
nem  kell  dolgozniuk!  Sajnos  az  éjszaka  folyamán
elektromos problémák léptek fel a kettes csarnok egyik
szektorában, amit még nem sikerült helyreállítani. Ezért
a  reggeles  munkatársak,  egytől  egyig,  rendkívüli
szabadságot  kapnak.  Találkozunk  holnap  reggel  6  óra
előtt  10  perccel.  A  viszontlátásra!-  majd  sebesen
elviharzott  az értetlenül rámeredező tekintetek előtt.  A
munkára kész kiscsapat téblábolt csodálkozva még egy
kis  ideig,  de  szép  lassan  mindenki  vette  a  sátorfáját.
Jones  ekkor  már  egészen ébren volt.  Mire  belépett  az
előszobába már alább hagyott a korábbi lelkesedése. -



Na jó, akkor visszafekszem pihenni, - mormolta a nem
létező bajsza alatt. Kabátját a fogasra hajította, cipőitől
gyorsan  megvált,  és  ahogy  maradt,  utcai  ruhában,
zokniban  végignyújtózott  a  fekvőhelyén.  Kicsit
fészkelődött,  és  sóhajokkal  kísérve  tért  alvási
üzemmódba.  Arcára  elégedett,  csaknem  gyermeki
mosoly  ült  ki.  Talán  11  óra  is  lehetett,  mire  ismét
felébredt.  Szélesre  tárt  karokkal  nyújtózott,  majd
pihenten adta át magát a semmittevésnek. Élvezte ezt az
állapotát.  Nincs  gépzakatolás,  sehol  egy  sípoló,  fület
kínzó kellemetlen hang. Mintha még csak most kezdődne
igazán ez az ajándékba kapott szabadnap. Őszintén és
szabadon  felnevetett.  Úgy  érezte  magát,  mint  mikor
iskolás korában elérkezett a nyári szünidő első délelőttje.
Semmi  kapkodás,  sehol  egy  sürgető,  kényszerítő
utasítás.  Végre  nem  robotpilótaként  kell  legyűrnie  a
melós 10 óráját. Megint nyújtózott, sőt jólesőn nyögött
hozzá.  Tudta,  ma vidáman,  jókedvűen fogja  azt  tenni,
amit jónak lát, tervezgetések, házi munkák, unalmas és
kötelező  feladatok  nélkül.  Cipőbe  bújt,  magára  kapta
kabátját,  majd útnak  indult.  Mélán bambulva  nézte  az
áprilisi  napon  az  embereket  maga  körül.  Volt,  aki  a
dolgára sietett, vagy éppen a bevásárlásából iparkodott
otthonába.  Önelégülten még jobban lelassította  lépteit.
Magába szippantotta a könnyű és tiszta levegőt. Egész
testét átadta ennek a kora tavaszias, idilli hangulatnak.
Hallgatta  az  utca  békés  neszét,  szemlélte  a  csicsergő
ágról-ágra  szálló  madarakat.  Teljesen  lenyűgözték  a
rügyeket  bontogató  fák  ágai.  Mintha  a  természet  is
megelevenedett  volna.  Hívogatóan csalogatták  a  közeli
park  kellékei,  a  növények,  a  padok.  Elhatározta,  hogy
ennek  a  zöld  területnek  a  fáit,  bokrait  közelebbről  is
szemrevételezi. Korábban még soha nem szánt időt erre.
Egészen izgalomba jött  Jones.  Csak nézte,  fürkészte  a
fákat, erős törzseiket, a szerteszét csavarodó ágakat és a



zsenge  zöldbe  öltöző  vesszőket.  Úgy  érezte,  egy
mesebeli erdőbe tévedt, elvarázsolódott a fák, bokrok és
növénytakaró  különös  nyugalmától.  Ámulatából  és
meghittségéből korgás zökkentette ki. Gyomra jelzett. -
Hé kiskomám! Szép, szép, hogy itten álmodozol, de én
már  türelmetlenül  várom  a  napi  betevőmet  -
zsémbeskedett  vele  az  örökké  éhes  pocakja.  Ezért
miután  véget  ért  a  parki  séta,  egy  takaros,  közeli
étterembe tért be.
-Jó  napot,  uram!  Mit  szeretne  a  kedves  vendég?  -
érkezett  a  feltűnően  kedves  és  szolgálatkész  pincér
kérdése. Ettől a bánásmódtól, meg a finom, sült húsos
illatok  erejétől  még jobban felvillanyozódott.  Valóságos
hercegnek  érezte  magát,  akire  mindenki  felnéz,  akit
irigyelnek  mások.  Akkurátusan,  szerepét  hitelesen
eljátszva foglalt helyet. - Ne fogd vissza magad, Jones!
Soha  vissza  nem  térő  alkalom!  Hamarjában  rendelt
valami  keserű  étvágyfokozót.  Aztán  az  étlapról
kiválasztotta  a  kedvenc  levesét  és  a  legdrágább,
vadhúsból készített főfogást és hozzá még  házi vegyes
savanyúságot.  Evett,  falatozott,  új  ízekkel  barátkozott.
Közben szekszárdi kékfrankossal öblített. Hm. Mennyeien
érezte  magát  Jones.  -  Bárcsak  örökké  tartana  ez  a
fenséges lakomázás!  Valóban nem fogta vissza magát.
Úriasan  megebédelt.  Ráadásul  a  végén,  mindezt
megkoronázva, isteni házi rétest rendelt, mivel édesszájú
volt. Dagadt a büszkeségtől a mellkasa, ahogy a pocakja
is. Legalább másfél órásra sikerült a lakodalmi kosztolás.
Eltelve  és  megelégedve  szivarra  gyújtott.  Eregette  a
füstöt  a  kora  délutáni  szél  és  felhőmentes  tengerkék
égre.  -Milyen  jó  élni!-gondolta.  Újabb  sétára  indult.
Ezúttal  a  város  másik  gyöngyszemét,  a  halastavat
látogatta  meg.  Bámulta  a  horgászokat,  a  vízen  ejtőző
kacsákat.  Fűre  telepedve  csodálta  meg  a  szákokból
szabadulni  igyekező,  pórul  járt  keszegeket,  pontyokat.



Ugyanilyen ámulattal figyelte az ügyes kezű pecásokat,
akik  a  pillanat  tört  része  alatt  tüntették  el  a  kapcsok
kiálló  részeit  a  csontikkal,  szöcskékkel.  Pihent,
lustálkodott,  heverészett.  Még  mindig  áradt  benne  a
szabadság  édes  öröme.  Semmi  sem tudta  elrontani  a
felhőtlen jókedvét. Ám egyszer csak, ahogy ott feküdt a
pázsiton,  hirtelen  hiányérzete  támadt.  -  Valamire  még
szükséged  van,  Jones.  -  szólalt  egy  nem  várt  hang
benne.  És  a  vágy  tartalmat  kapott.  -  Megvan!  Irány
szaunázni! Jones eddigi élete során még soha, egyetlen
egyszer  sem  próbálta  ki  a  szaunázást.  A  családja,
kollégái  és cimborái  többször hívták,  csalogatták,  de ő
valamiért félt tőle. Talán túlságosan meleg van ott bent,
a félhomályos fakalitkában. Talán nem szeretett izzadni.
Lehet,  rosszallás  kerítette  hatalmába,  ha  verejtékezni
kezdett.  Most  azonban  legyőzte  aggodalmát.
Kényelmesen  hazaballagott  a  vizes  cókmókjáért,  hogy
még sötétedés előtt kipróbálja, amit a finnek szinte nap
mint nap otthon is űznek, sőt élveznek. És már javában
aszalódott felhevült testtel a kabinban, amikor két csinos
nő  telepedett  melléje.  Kedvesen,  bájosan  csacsogtak,
kellették  magukat,  mintha  csak  egy  húspiac  portékái
lennének.  Simogatták,  tapogatták  feszes  combjukat,
karjukat,  laposka  hasukat,  műszempilláik  ezerrel
verdestek,  szemük  hívogatóan  csillogott,  figyelmet
követelve maguknak. Jones ismét igazán férfinak érezte
magát. Ott a két hölgy társaságában felébredt benne az
állati  vágyakozás.  Ravasz,  kéjes  tekintettel
szemrevételezte  a  csábos  vizes,  csupasz  és  tökéletes
szépségű testeket. Beszélgetésbe kezdett velük. A nők, a
kívánatos  idomaikkal  hol  kacarászva,  hol  kacérkodó
mosollyal jelezték, mennyire kedvükre való a férfi. Jones
pedig  elégedetten  pihegett,  gyöngyözött,  újabb
büszkeség öntötte el mellkasát, amint sikerült levennie a
nőket  a  lábukról.  A  szauna  melletti  napozó  ágyakon



aztán  folytatták  a  flörtölést,  így  nedvesen,  édes
hármasban. Már javában tapogatta a két liba formás kis
combjait, amikor a szemei hol lecsukódtak, hol kinyíltak
a fáradtságtól. Elbóbiskolt, majd elaludt. Aludt, aludt…
- Jones! Ébredj Jones! Nem hallod! Fél hat van! Indulj a
munkába!-  rázta  határozott,  ellentmondást  nem  tűrő
mozdulatokkal  a  felesége.  Jones  álmosan  kipattant  az
ágyból.  Gyorsan  felöltözött,  magára  kanyarította
kabátját. Tudta 5 óra 50 percre ott kell lennie kedden is
az eligazításon.



Krajtsovits Katalin

Váratlan élmény

A nő csak ült és kábán maga elé bámult. Még most sem
hitte el, ami történt. Mert megtörtént… nem vitás…
Na de mi is történt?
Jött a telefon a lányától, hogy az unokája a kórházban
van és szülni fog, minden valószínűség szerint mindjárt
nagymama lesz belőle. Kellene ezt azt bevinni, mert erre
most csak nekem van időm, neki hivatalos ügyei vannak
még, ahova muszáj menni.
Szülni?!  Hisz  azt  sem tudta  hogy gyereket  várna...szó
sem volt erről eddig.
Félkómában  a  meglepődéstől,  összeszedte  a  cuccokat,
vett gyümölcslét és ment a kórházba.
Aggódva csengetett  be  a  szülészet  ajtaján és  mondta,
kihez  és  miért  jött.  Mondták,  várjon  egy  kicsit.  Várt…
idegei táncot jártak… vajon mi lehet? Egyszer csak nyílt
az ajtó, a nővér mondta: jöjjön velem…. És adott cipőre
való műanyag zacskót, a fejére sapkát és egy hátul kötős
köpenyt  az  utcai  ruhájára.  Na,  jól  kinézek...gondolta…
most aztán mi lesz?
Aztán ott találta magát az unokája mellett, aki épp egy
nagy labdán ülve hintázott.
- Na mit szólsz? Szülni fogunk..
- De miért nem mondtad eddig?
- Azt hiszed, tudtam? Én is csak itt tudtam meg, hogy
mozgolódik  bennem egy gyerek… azt  hittem, a  hasam
csikar…
A nővér csak mosolygott és szólt, mi is csodálkoztunk,
hogy  hol  lehet  az  a  gyerek,  mert  a  szívhangot  nem
lehetett  érzékelni  a  műszerrel  sem,  míg  hátul  is  nem



néztük meg...na ott volt rendesen szívhang.
Még meg sem emésztette a hallottakat,  amikor már  a
szülőágy mellett találta magát. Az unokája szorongatta a
kezét,  majdnem eltörte,  és  kiabált...de  még  hogy...de
még  miket…  az  orvosok  is  ott  tüsténkedtek,  csak  azt
hallotta, vákuumot! És egy pillanat múlva már ott landolt
egy ordító kis csomag az orvos kezében. Egy kisfiú.
Unokája elengedte a kezét és mondta: szia dédi!
Azt se tudta, sírjon e vagy nevessen örömében.
Később levette a műanyagokat, és kiment a váróba, ahol
már tűkön ült a lánya, és újságolta a nagy hírt neki.
Nos...ez történt velem kilenc évvel ezelőtt májusban, egy
különleges napon... Dédmama lettem...



Vönöczkiné Gmeindl Margit
 

Csak az apát kerestem 

A mentősök alig értették, hogy a hat vagy hét év körüli
fiúcska mit beszél. Össze volt zavarodva. Legalább is így
gondolta  még  az  orvos  is.  Talán  azért,  mert  kezdett
kihűlni,  hisz  hideg  volt  az  éjszaka,  és  csak  most
hajnalban,  mikor  kivilágosodott,  akkor  találtak  rá.  Az
édesanya ott  ült  mellette és csak hüppögött.  Már  ő is
kapott egy nyugtatót, így nem zokogott és nem kiabált
kétségbeesve,  mint  amikor  megtalálták  a  fiát.  Lassan
abbahagyta a szipogást is, és merően nézett maga elé.
Erre  mondják,  hogy  csak  bambul.  Pedig  az  agya
dolgozott. A halántékán kidagadt erek láthatóvá tették,
ahogy  lüktetve  viszik  a  vért.  -  Miért,  miért?  Tette  fel
ezerszer  is  a  kérdést,  de  maga  sem  tudta  a  választ.
Végre megérkeztek a kórházhoz és kiszállhatott. A kisfiút
is  kiemelték  a  hordággyal  és  bementek  az  épületbe,
végig  a  kanyargó  folyosókon.  A  gyereket  bevitték  a
vizsgálóba, és csak jó félóra után került elő, akkor meg
betolták egy kórterembe. Az anyja ment utána. 
Mikor  már  mindenki  kiment  és  ketten  maradtak  a
gyerekkel,  leült  az  ágy  szélére.  Hosszan  nézte  a  fiát,
végre érezte, hogy meg tud szólalni és kijött az első szó
a torkán, ami nem sírás és artikulátlan üvöltözés volt. -
Petikém! Ezt miért csináltad? Megijedtem nagyon, nem
tudtam mihez kezdjek! Kicsi vagy még! Azt sem értem,
hogyan  tudtad  kinyitni  a  kaput.  -  Anya,  kérlek,  ne
haragudj rám! Peti kinyúlt a takaró alól és szorongatni
kezdte  az  anyja  kezét.  -  De  be  volt  riglizve  a  kapu,
hogyan  mentél  ki  mégis?  A  kisfiú  elkezdte  mondani,
hogyan is történt, hogy ő eltűnt és főként, hogy miért. -



Tudod,  anya,  nekem  azt  ígérted,  hogy  apa  eljön  a
születésnapomra  és  én  hiába  vártam.  Pedig  még  a
tortámból  is  tettem  el  neki.  Bedugtam  az
iskolatáskámba,  hogy  ha  találkozok  vele,  akkor  oda
tudjam  adni  neki.  Hisz  azt  is  mondtad,  ne  legyek
szomorú, majd jönni fog, csak biztosan sok a dolga. Én
pedig még az iskola előtt is vártam, csak mikor a tanító
néni rám szólt, hogy rég el kellett volna indulnom, akkor
jöttem  haza.  Te  kimentél  a  konyhába  főzni,  hogy
melegítsd az ebédet én meg csak sírtam, de nem azért
mert  a  fegyelmezetlenségem  miatt  beírást  kaptam,
hanem azért, mert a torta összenyomódott. Mondd meg
nekem  anya,  de  őszintén,  hogyan  adhattam  volna
apának egy nyomorodott tortát? A kisfiú itt megpihent,
látszott  rajta,  hogy elfáradt,  ami nem is  volt  csoda az
erdőben  töltött  éjszaka  után.  Ráadásul  olyan  hévvel
kezdett  beszélni,  hogy édesanyja nem győzte  csitítani.
Most  viszont  azt  látta,  hogy  Petinek  lecsukódnak  a
szemei. Elszenderedett. 
Mária ismét a gondolataiba merült. Nagyon fáradt volt ő
is, és ráadásul még egy félelem is nyomasztotta a lelkét.
A titok, amire most talán fény kell, hogy derüljön. Ettől
félt igazán. Vajon Peti mit szól majd vagy hogyan fogadja
a hírt? Hisz idáig még nem árulta el, hogy az apukája
soha többet nem fog hazajönni, mert azon az estén csak
a  rendőrök  jöttek  a  szörnyű hírrel.  Ketten  voltak,  egy
magas vékony és egy szintén szép szál férfi kis szakállal
és bajusszal. Egy 
fehérköpenyes  nő  is  volt  velük,  a  doktornő.  Még nem
szóltak  semmit,  de  arcukról  le  lehetett  olvasni,  hogy
rossz hírt hoztak. A szakállas szólalt meg elsőnek. Még
talán remegett is a hangja, ahogy bemutatkozott. 
-  Asszonyom! Kovács  százados vagyok.  Szeretném, ha
leülne. – kezdte a mondókáját. Köszörülgette a torkát,
majd így folytatta. - Az ön férjét a munkahelyén baleset



érte.  Az orvosok és mentősök, amit tudtak és lehetett
megtettek, de a férje sajnos belehalt a sérüléseibe. Egy
hang  sem  hagyta  el  a  száját,  mert  nem  tudott
megszólalni, mint aki sokkot kapott, csak nézett a férfi
arcába, mint aki azt akarja tudni, hány szőrszálból van az
a szakáll a rendőr arcán. Egyszer csak felszakadt a gát és
folyt  a  könnye,  miközben  üvöltött  a  fájdalomtól.
Szerencsére a fia a nagyinál volt. A doktornő nyugtatót
adott neki és hagyott ott még két tablettát, hogy azt egy
óra múlva vegye be. Idáig jutott a gondolataiban, mikor
a  kisfiú  megmozdult.  Ám  mégsem  ébredt  fel.  Milyen
szerencse, hogy akkor a kisfiam nem volt otthon!- fűzte
tovább a gondolatait. A temetés előtt nem vett feketét
magára, Petit meg egy távolabbi rokonához vitte, akit jól
ismertek,  mert  nyaranta  és  az  iskolaszünetekben
tavasszal,  vagy  éppen  ősszel  sokat  voltak  nála.
Megtehették, mert Marikának nem kellett dolgoznia. Az ő
munkaadója a családja volt. Ezt örömmel és büszkén fel
is vállalta! Most még ez a teher is nyomasztotta. Hová
fog  elmenni  dolgozni?  Miből  fognak  élni?  Hogyan  tud
majd ugyanúgy mindent megadni a kisfiának, mint idáig
mindig?  Eddig  olyan  természetes  volt,  hogy  amit  kért
megkapta.  Bár  soha  nem  volt  nagy  igénye,  és  a
különlegességek  vagy  márkás  játékok  sem  nagyon
érdekelték. 
Tovább nem jutott gondolataival, mert Peti megmozdult.
Lassan  kinyitotta  a  szemét  és  anyukáját  szólította.  -
Tudod, anya, odavittem egy vödröt, ráálltam, és mikor a
reteszt ki tudtam nyitni, akkor a vödröt visszatettem a
helyére, hogy apa ne legyen mérges a rendetlenségért.
Utána elindultam a falu felé. De olyan sokat mentem és
még mindig nem értem a házak  közé.  Azután sok fát
láttam,  azt  gondoltam,  ott  már  jó  felé  fogok  menni.
Aztán elfáradtam és álmos lettem, de hallottam hangokat
és  beszélgetést,  ezért  gyorsan  futni  kezdtem.  De



elhalkultak a hangok, és már nem tudtam hol vagyok. Ne
haragudj! Ugye nem haragszol? Szólj már anya! Kérlek
ne  hallgass!  Ám  hiába  volt  a  kedves,  majd  a  síró
könyörgés,  a  gyermek  anyja  nem  szólt.  Hallgatott  és
nyelte a könnyeit. Nem tudta mit is tegyen. Akkor Peti
lassan, kicsit nehézkesen felült. Odahajolt az anyjához,
megölelte és vigasztalni kezdte. - Anya! Kérlek, mondd
mi a baj, hisz én már itt vagyok, és hidd el, jól is vagyok.
Már nagyfiú vagyok, hiszen az erdőben sem féltem, pedig
annyi félelmetes hangot hallottam, és képzeld, ott volt
apa! Eljött  hozzám és vigyázott  rám. Ugye te küldted,
mikor nem találtál  az ágyamban? Azt is  mondta,  hogy
neki el kell menni hosszú, nagyon hosszú útra és majd
én fogok 
vigyázni  rád.  Lehet,  hogy  majd  nagyiskolás  leszek  és
csak akkor fogok találkozni vele újra. Anya, ez mit jelent?
Kérlek, mondd el nekem, mert így nem mindent értek,
de én ígérem, nagyon fogok rád vigyázni, hogy apa ne
csalódjon  bennem!  Mária  nem  bírta  tovább  hallgatni,
amit a fia mondott. Magához húzta a gyermeke fejét és
remegő hangon belekezdett abba, ami rágta, mardosta a
lelkét.  -  Tudod  kicsim,  most  elmondom  neked,  hogy
miért is sír annyit anya és azt is, hogy hol van az apukád.
Hangosat  sóhajtott  és  azonnal  a  rendőröknél  kezdte.
Elmondta,  hogy  mikor  Peti  nem volt  otthon,  akkor  az
apukája a  munkahelyén meghalt.  Baleset  érte  és  nem
volt  segítség.  Halkan,  de  ennek  ellenére  érthetően
beszélt.  Peti  néha  megpróbált  közbeszólni,  miközben
sírva fakadt, de Mária olyankor a szájára tette kezét és
csitította.  Mikor  végre  túl  volt  mondókája  legnehezebb
részén,  két  keze  közé  fogta  Peti  fejét  és  a  szemébe
nézett. Egy kissé zavarodott és könnyes arcú Petit látott.
Akkor  a  kisfiú  újra  megszólalt.  -  Anya!  Én  ezt  nem
tudtam  és  nem  is  lehet  igaz,  hiszen  ott  volt  nálam.
tudod,  hisz  már  mondtam!  -  Kisfiam!  Apukád  csak



álmodban volt ott nálad, a lelke volt, ami vigyázott rád,
mert  ő  nagyon,  mindennél  jobban  szeretett.  Te  most
lettél  nagyfiú,  és  nem  úgy,  mint  álmodban.  Te  leszel
mostantól  az  én  támaszom,  és  az  a  hosszú  út  a  te
életedet jelenti. Két hét telt el Peti eltűnése óta és anya
is  fia  is  megváltoztak.  Peti  a  nagyfiúk  komolyságával
lépdelt  anyukája mellett,  aki  bár megtört volt,  de már
színesebb volt az arca. A szívét mardosó titok elmúlt, és
ettől megkönnyebbült.  Ez volt az, ami ha nem is tette
vidámmá,  de  könnyebbé  tette  napjait.  A  temetőbe
mentek,  ezt  azonnal  látni  lehetett,  mert  a  fiúcska
kezében egy csokor virág volt. Peti felnézett anyukájára,
mikor megálltak a sír előtt. A kisgyerek a fejfához tette a
csokrot,  megsimogatta  a táblát,  amin a Csendes Péter
név  és  az  évszámok  voltak.  Lassan  felnézett  Máriára,
azután elkezdett beszélni a fejfához, mintha ott állna az
édesapja.  -  Apukám!  Ne  félj!  –  kezdte  halkan  a
mondókáját.  Én  megígértem  anyunak,  hogy  mellette
leszek,  és  nagyon  jól  fogok  viselkedni  mindig.  Soha
többet  nem fogok elcsavarogni,  mert most  már tudom
hol  vagy,  és  eljöhetek  hozzád,  megígérte  anyu,  és  a
nagyi is  el fog kísérni.  És nem fogok ám rosszalkodni,
drága  ruhákat  sem  kérek,  mert  most  az  anyu  fog
dolgozni, és képzeld, a ruhásoknál fog varrni. Te tudtad,
hogy ilyen ügyes? Tudod apukám, azért az olyan jó volt,
mikor éjjel az erdőben ott voltál és vigyáztál rám. Anyuci
mondta,  hogy  nem  te  voltál,  csak  a  lelked,  de  én
éreztem,  ahogy  simogattál,  és  amikor  el  akartam
mondani,  hogy  a  torta  amit  neked  tettem  el
összenyomódott,  te  megpusziltál.  Olyan  jó  illatod  volt.
Most el kell mennem, mert még sok a dolgom, de mindig
visszajövök és elmesélem, hogy mi történt velem. Mária
megsimogatta  Peti  buksiját  és  elindultak  hazafelé.
Mindketten érezték,  hogy ez  egy  rendkívüli  és  nagyon
különleges nap mindkettőjük számára. 





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) Ellen-tétek (2017) 
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. 
Három magánkiadású könyvvel büszkélkedem. 2015-ben 
jelent meg Lélekkeringő címmel első könyvem, 2016-ban 
pedig Felhőtánc című, idén pedig a Lélekfutam c. verses 
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. 



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.



Jakab Ibolya Shanti (1955) – Győr

2 gyermek édesanyja és 4 unoka boldog nagymamája
vagyok.  Vámszakértőként  és  banki  tanácsadóként
dolgoztam,  3  éve  nyugdíjas  lettem.  2016.
decemberében  írtam,  40  év  után  az  első  verset
Bendegúz  unokám  születésnapjára,  ami  annyira  jól
sikerült,  hogy  a  családom  biztatására  publikáltam
Shanti7  néven.  Azóta  34  versem  jelent  meg
a poet.hu oldalon, ahol amatőr és közismertebb költők
írásai olvashatók. Mindig szerettem a verseket.
Asztrológus  és  lélekgyógyászként,  többnyire  olyan
témákról  írok,  ami  az  emberek  lelkét  foglalkoztatja,
megbetegíti,  illetve  az  eddigi  tapasztalataimat
fogalmazom meg.
Mellette a győri Liszt Ferenc Kórus tagja vagyok, ami
minden  alkalommal  feltölti  a  lelkem,  amikor
énekelhetek.  Mindenre  nyitott  vagyok,  ami  boldoggá
tesz.

http://poet.hu/


Balassa Péter (1977) – Győr

Pápán születtem 1977 februárjában. Mióta az eszemet
tudom,  az  élet  nagy  dolgain  gondolkodtam,
történeteket  találtam  ki,  vagy  játszottam  el.
Gyerekként a Bakony, és az akkor népszerű indiános
történetek  voltak  rám  nagy  hatással.  A  gimnáziumi
években a versek hoztak kisebb sikereket, míg 2013-
ban  elkészült  „A  kút”  című  drámám,  amit  szerzői
kiadásban  nyomdába  is  küldtem.  Jelenleg  egy
regényen (is) dolgozom. 



Ahol találkozni szoktunk:

Elérhetőség: iro.alkotok@gmail.com
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