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              Walter István

                 Szüret
A gazda fürkészőn kémleli az eget,
s kelti a háznépet- aludtak eleget.
Mára lett a szőlő szedése kitűzve.
Még nyújtóznak egyet s az álom elűzve.

Mire a domb mögül a Nap előbukkan,
útrakész a szekér, mindenki talpon van.
Előkerül sorba' sógor, koma, testvér,
hordók közt a kocsin épp mindegyik elfér.



 

Dittrich Panka 

Csillagos este

Csordul az este, bársony a teste.
Itt van a beste, csendem kileste.
Lankad a pulzus, ima kezembe,
Lépked a virtus visz fellegekbe.
Ablakom nyitom némuló tájon,
Gáttalan parton csordul az álom,
Oldódik bennem fényteli csöppje:
Kihalt napjaim férceli össze.



Szokolay Zoltán

Aki verseket ír

Aki verseket ír, két üvegtábla közé szorul,
ott kell zümmögnie halála után,
ki innen, ki onnan látja, hallja,
szidja vagy szánja, soha nem szabadul.

Testét ne keressék, az árnya
tűhegyes tollal rajzolt sziluett.
Aki verseket ír, vissza nem jöhet,
sose tudja már meg, hogy nem élt hiába.



Dittrich Panka

Őszülő remény

Kövek időtlen helyén,
élet erőtlen kötelén,
-hit remény szeretet-
fények vénülő ölén
téved a csend, zenél.



Halász István

Alkonyat (hexameter)

Lobban a nappali láng, tüzesen terül alkonyi tájra.
Suttog az éj s közelít, szava dallamos, angyali hárfa.
Hallgatag esti varázs, csak a szél citerázik a fákon.
Rezzen az almafa ág, levelét lepi balzsamos álom.

Mélyül a kék odafent- sokasodnak a réveteg árnyak.
Titkokat őriz a csend, csupa élveteg, emberi vágyat.
Reszket a szív, ha kigyúlnak az égen az éteri fények.
Nem feledem soha tán, eme csillagos alkonyi képet.





Halász István

Hajnali nyitány

Az éj tükörén hajnalpír olvad,
hullámot vet az ég kék tengere,
arannyal átszőtt, ékes bíborba
öltöznek fenn a fodros fellegek.

Madárzsivaj kél kinn a berekben,
mint százszólamú, éles harsona-
víg nyitányuk köszönti a reggelt.
Ébred a Nap, s véle egy új csoda.





Farkas Ilona

Keserűség virága

Arany poharamban a méregital:
a szerelem méze, áfonyája;
dúlt lelkem kertjének virágaival
keserű csalódás dalfoszlánya!

Keserűség- tövis áldozatra vár:
emésztő sóvárgást, könnyes sóhajt;
tépném ki tövestől, hogy elmúlna már,
de fakul a hitem, fáradt bú hajt!



Kerecsényi Éva

Homokba írt üzenet

Nézd, ahogy a lenyugvó nap eltűnik az égen,
csendes méltósággal, varázslatos bájjal,
nem siet, nem kapkod, mint könnyelmű ígéret
nesztelen odébbáll, s csókot dob a mának,
üzen még a Holdnak, a homokba jelet fest:
„Ha fényt többé már nem tudsz hozni,
rám árnyékot se vess.”



Kerecsényi Éva

Látomás

túl csipkés hegyeken,
örvénylő fellegen,
aranyba öltözött,
jólfésült alkonyon
hallgasd, hogy bekopog
az éj az ablakon,
s csillagot csókol
az égbolt arcára



Kerecsényi Éva

Jégvarázs

Jégbe zárt föld felett, szikrázó hó alatt
békésen alussza álmát a csend,
kéjesen felsóhajt, álmosan megmoccan,
s tavaszt idézve tovább szendereg,
álmodik felhőkről, virágzó rétekről,
hol mézízű napok emléke él,
s csodákból szőtt köntösét magára húzva
angyali, boldog világot remél.





Ötvös Németh Edit

Ébresztő

Lombot fest az éj sötétje
smaragderdő közepébe.
Továbbviszi nap a festést,
folytatódjon az ünneplés.
Ezer zöldben folyjon a táj,
dallamozzon ezer madár.
Éledjen fel a természet,
átölellek én is téged.



Ötvös Németh Edit

Élménypark

Csúszik az idő,
szétcsúszik minden,
csúszik az élet
egy fakilincsen.
Zavaros a múlt,
a jövő nincsen,
lubickolunk a jelen
bűneiben.



Vönöczkiné Gmeindl Margit

Ember

Milyen világ, ahol sikolt a csend,
saját magától fél a félelem.
Ember, felelj, mondd, milyen világ ez,
hol hangosan zokog a nevetés,
a sírás meg csak magában szipog.
Valamit elrontottál, érzed a veszélyt?
Ki lehetne ezt javítani még?
Mielőtt csontjaink porát a szél hordja szét?



Vönöczkiné Gmeindl Margit

Csend, élet?

Furcsa ez a csendélet,
nézd, csodáld ezt…
csend, élet.
Koporsóban csend van,
gyertyalángban élet.
Kivágtak egy nagy fát,
figyeld, hogy mivé lett!
Asztal egyik ága,
koporsó lett törzse.
Azért kell mindenik,
hogy szerepét betöltse.



Krajtsovits Katalin

Hideg van

Sírnak a fák.
Csupasz karjaikkal az égre merednek.
Adna egy kis havat, legalább lepelnek.
Hogy fáznak szegények.
Lombjuk lehullott rég.
Fagyosan süvít át ágaik között a szél.





Jakab Ibolya Shanti

Vágy

Vágyom Rád, mint virág kelyhe vágyja a méhet,
vágyom Rád, mint festővászon vágyja a festéket.

Vágyom érintésed, a mindig borzongatóst,
vágyom nyári estéket, a csendben borozgatóst.

Vágyom tekinteted, mi örömöm tükrözi vissza,
vágyom figyelmedet, mi szavaimat issza.

Vágyom csókodat, miben eggyé válhatunk,
vágyom rá nagyon, mikor szeretve együtt hallgatunk.



Zsubrits Zsolt

Este a parton

Bontja szirmait a várt nyugalom,
sirályok szárnyán fénylik az alkony,
pálmafák tövén pihennek kövek,
perzselő hőség isten véletek!

Izmos hullámok köszöntik vándort,
hűs sós levegő kér bocsánatot,
kéket váltja fel éj feketéje,
fáradtan olvad Nap ölelése.



Jakab Ibolya Shanti

Szelid
Csónakban ülve a tó közepén,
a reszkető Hold fénye pásztázta a partot,
olyan volt mint egy égi tünemény,
ahogy kedvesem végig a karjában tartott.

Az akartam, álljon meg minden
maradjon örökre meg a pillanat,
s én csodára várva az eget bámultam,
miközben a csónakunk lassan haladt.

Lelkemmel, szívemmel  fotóztam a tájat,
mert ezt semmi technika nem láthatja így,
még ennyi év távlatából is tudom,
akkor, ott, áldást kapott a két szív.





Krajtsovits Katalin

Magány

Árván, egyedül.
Bedőlni minden szélnek:

csavargó élet.





Csapucha Rudolf

Mint a gomba

Visszafelé futó fák
Láttál már ilyen csodát
Levél sárgán leesik
Rettegve mélyre bújik

Mind menekül az élő
Hozd már, itt a szemfedő
Gyorsan, míg lehet takard
Kerülni a jajt, bajt

Szikra milyen csendes a puszta
Szürke felhő száll magasra
Olyan, mint a gomba





Zsubrits Zsolt

Víztükrön

Föntnek a lent mása,
ha szólal varázsa,
magasra törekvők,
mélyben még szendergők,
gerincesen állók
hamvas hajladozók, 
kacéran égbe tör,
hajbókol víztükrön,
legyinti lent vágya,
felhők fodrán álma,
hol árny, fény felfakad,
tükörkép ugyanaz.



A Kiállítás 2018. április 11-23-ig a győri Gyárvárosi Közösségi házban
volt  megtekinthető,  és  az Író Alkotók Klubja irodalmi estjén 2018.
április 25-én a Győri Iparkamarában.
Valamint  szerepelt  Komáromban is  a  28.  Mediawave Fesztiválon a
Monostori Erődben.

Elérhetőség: iro.alkotok@gmail.com

Az elektronikus kiadványt készítette: Dittrich Panka
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