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„Azt gondoljátok: a költés szekér. 
Mely ballag széles országutakon? 
Sas a költés; hol nem járt senki sem, 
Ő arra indul fennen, szabadon.” 

Petőfi Sándor 
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Hegedűs Gábor 
 
Fekete és fehér 

 
Versek, 

parafrázisok, 
novellák 
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Fekete és fehér 
 

fekete és fehér mit mond neked 
tisztaságot és vad sötétséget 

szürke felhők között a nap átdereng 
oszlatva mindazt mi nyomaszt téged 

 
fehér mint tisztaság oly ritka ma 

sok ember inkább sötétséget választ 
ha kell keze ügyében a balta 

mert isten nem kell sem az alázat 
 

szeretni nem tud hisz nem is akar 
gyűlölet dúl a lelkében egyre 
káin fokosa újra lesújt majd 
áldozati füst oltárig terjedve 

 
áruló vagy ha másképp gondolod 
visznek pellengérre tűznek karóba 

párbeszéd nélkül csak ordítást hallod 
nem menekülhetsz hisz nincsen hova 

 
félelem és düh ami motiválja 

hogy nem jut neki az asztalról konc 
mindenre képes hogy magának tudja 
legyen az penészes vagy csak kolonc 

 
neki is üt majd az utolsó óra 

de együttérzés nincs csak szánalom 
mit vétettem uram nyögi sóhajtva 

talán a túloldalt vár az irgalom 
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Mint Szindbád 
 

távolban  feszül egy fehér vitorla 
hajó orra fehér tajtékot vet 

te állsz a hídon rettenthetetlen 
kémleled a célt mi előtted lebeg 

 
az élet tengere zátonnyal teli 

lesz-e visszatérés nem tudhatod 
lehet a tenger mélye rejt majd el 
kitűzött célod elérni nem fogod 

 
de most büszkén mindig csak előre 

reméled kitartanak a jó szelek 
nem tépi vad vihar a vitorlákat 

erőd a kötél kitart míg kellenek… 
 

távolban feltűnt egy fehér vitorla 
tépett a vászna szakadt kötélzete 

te állsz a hídon kapaszkodva 
vár a kikötő szélcsendes helye 

 
ha kikötöttél már nem hajózol 
pedig kellene hisz vár a tenger 

csak a rumgőzös kocsma asztalánál 
mondod  pohár rumért a történeted 

 
minden meséd egyre színesebb lesz 

szörnyek viharok és vad kalózok 
mint szindbád az egykori tengerész 
mit mesélsz újra és újra változott 

 
hajóra nem szállsz hisz megöregedtél 

néha ledér lányok combjai között 
éled az élet apró örömeit 

míg el nem szólít majd a végzeted 
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utoljára akkor hajóba szállsz 
már nem a tiéd… kharon hajója az 

messze hívnak a távoli fények 
kalandos lelked végre megnyugodhat 

 
ajánlás 

 
az élet herceg jó hajó kérdése 

nagyon sok erő és feszes vitorla 
hisz hajózni kell és vár a tenger 

küzdelem hogy eljuss a célzott partra 
ha végleg kikötöttél majd magad 

szindbádként meséled kalandjaidat 
 
 
 

Feleségemnek 
 

Gyönyörű vagy, nekem a legszebb, 
hiába mondod, hogy van tükör, 
ha belenézek a két szemedbe, 
látom a lelked  is tündököl. 

 
 
 

Érzés 
 

mit hoz az élet még  nem sejthetem 
most csodás szerelmet adott nekem 

remélem ad  hozzá elég időt 
és oly szép lesz minden mint azelőtt 
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Szeretlek téged… 
 

Nem tudom hogy van, de a napokban, 
eszembe jut minden apró rezdülés, 
emlékek hada merül fel agyamban, 
mint a villám tarol a rengeteg érzés. 

 
Volt ebben jó is, feledni való is, 
de így kerek egész a mi életünk, 

nem éltük  könnyen, nem írjuk könyvben 
de mindig csak a szépre emlékezünk. 

 
Szeretlek Téged, de csak amíg élek, 

utána hogy lesz azt nem tudom, 
 ha van túlvilág és szabad a lélek, 

rád gondolok majd, minden hajnalon. 
 

Eljövök hozzád, ha a másvilág 
nem tartja fogva szabad lelkemet, 

ágyad szélén ülve, csendbe merülve 
figyelem majd  a szépségedet. 

 
Tudd meg te drága,szívem virága, 
nekem adott a sors századokon át, 

újra és újra, mindig megújulva, 
tett a szerelem velünk csodát. 

 
Éreztük azonnal, minden alkalommal 

vonzás hatalmát, az összetartozást, 
szemedben láttam, tudtam megtaláltam, 

az engem igéző csillag ragyogást. 
 

Szeretlek Téged, addig míg élek, 
utána hogy lesz azt nem tudom. 

                               ha van túlvilág és szabad a lélek 
rád gondolok majd,  minden hajnalon. 
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Szférák zenéjét hallgatom 
 

„Sok kis dolog most 
Mennyit jelent! 

Juharlevél száll - 
Varjú kereng. 
Sok évig éltem 
Elveszve bent: 

Most hallgatom, hogy 
Dalol a csend.” 

Dorothy Livesay - Titok 
(Tótfalusi István fordítása) 

 
szférák zenéjét hallgatom 
a csend itt ül a vállamon 
próbál átölelni mint rég 
de nincs itt az ideje még 

 
lágy zenét dúdol fülembe 

miközben az ereimbe’ 
öreg vért ifjú váltja fel 

utam még tart és menni kell 
 

nem tudom mi az mi segít 
újra élném az álmaim 

de itt most csak a csend dalol 
szféra zenél fenn valahol 

 
álmot sző az est most újra 
várni kell az új holnapra 

vajon lesz-e nem tudhatom 
csendben fekszem az ágyamon 

 
apró csodák ez az élet 

szeress… szeressenek téged 
ez ma mindennél fontosabb 

mert álmot vágyat hordoznak 
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ajánlás 
 

herceg sokszor oly jó a csend 
ember ilyenkor elmereng 

visszanéz régi időkre 
mit kell törölni örökre 

 
a múltból csak jót és szépet 

kell megőrizni 
a többi visszahúz téged 

 
 

Tavaszi zápor 
 

dörög és nagyokat villan 
cseppek verik az ablakot 

én bentről nézem azt ahogy 
utcán az eső hogy lotyog 

 
nyári zápor így tavaszelőn 

szomjas a föld gyorsan beissza 
néhány perc és csendesedik 

a szomja föld bizony várja vissza 
 

a nap előbukkan a felhők  közül 
szomszéd ház felett dupla szivárvány 

ilyet már oly régen láttam 
csillogó cseppek a fenyőfán 
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Egy barátság margójára 
 

A két férfi az íróasztal két oldalán hosszan nézte egymást. A csendet 
szinte vágni lehetett. A megszokott környezetében lévő, szinte 
nyeglén eldobta magát a forgószékben, míg a másik feszengve ült vele 
szemben. Olyan érzése volt, hogy nem kellett volna idejönni. De a 
szükség nagy úr és mégis csak egy baráthoz jött. Legalább is így 
képzelte. Úgy érezte neki kell megtörnie a csendet. Szinte alig ismert 
rá a saját hangjára, ahogy formálta a szavakat.  
 

- Azt hiszem, hogy legjobb, ha rögtön a tárgyra térek. Megszűnt a 
munkaviszonyom, végül közös megegyezéssel, mert csak simán 
el akartak küldeni. A Munkaügyi Bíróság emlegetése jobb 
belátásra bírta őket. Azt hiszem, most azt várod, hogy 
elmondjam mi is volt az oka. Jogos igény, de azt hiszem, erről 
nem szívesen beszélnék, hiszen ami kirobbantotta az most 
nyomozati szakaszban van. Annyit bátran kijelenthetek, nem 
ellenem irányul a nyomozás! Bár az is igaz, hogy majdnem 
bevittek az erdőbe, hisz volt itt minden… Azt hiszem erről 
ennyit elég mondanom. Azért kerestelek fel, mert… tudod 
hamarosan lejár a szabadságom is és kellene valami munka. A 
családnak is meg kell élni valamiből és ez váratlanul jött nekem.  

 
- Mégis mire gondoltál? – jött az azonnali kérdés – hisz tudod, mi 

kicsi cég vagyunk, mindössze néhány tíz fővel és igazából nem 
terveztünk bővítést sem. Az is igaz, hogy szinte mindenkit 
ismersz – majd néhány pillanatnyi csend következett - ezt akkor 
is át kell gondolnom. Másutt próbálkoztál már? 

 
- Igen próbálkoztam, de igazából sikerrel nem jártam. Ígéretek 

vannak, voltak, de amikor a megadott határidőben rá akartam 
kérdezni, az illetékes már nem volt számomra elérhető. 
Folyamatosan pályázok újság hirdetésekre is, de eredményt 
eddig nem tudok felmutatni. Talán a korom, persze az is lehet, 
hogy utánam nyúlnak. Úgy gondoltam, hogy vagyunk, voltunk 
olyan baráti viszonyban, hogy ide jöhettem feltenni neked is a 
kérdést. Remélhetek vagy sem?  
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- Tudod, erre most nem tudok választ adni. A vezető kollégákkal 
meg kell beszélnem. Azt hiszem én is kérek néhány napot és 
jelentkezem. Tudod mit. Mához egy hétre gyere el és 
megbeszéljük a lehetőségeket.  

 
- Eddig én segítettem nektek, ugye megteszed, hogy most te is 

segítesz nekem. Szépen kérlek! Egy hét múlva itt leszek.  
 

Csak amikor már elköszöntek látta meg a partnere arcán azt a kissé 
gúnyosnak tűnő mosolyt, amire nem számított. Lehet, hogy tévedek és 
csak az ablakon beszűrődő fény játéka volt az arcán. Bizakodó 
hangulatban ment haza. Talán! Bár biztos nem volt benne, mert az 
üzleti élet ilyen. Kiszámíthatatlan.  
A megadott időben pontosan megjelent. Mindig fontosnak tartotta, 
hogy a partner ne várjon rá, inkább ő várakozzon néhány percet. Az 
előszobában ültették le, mert a főnök épp tárgyalt valakivel. Eltelt 
vagy fél óra, már azon gondolkodott, hogy feláll és elmegy, amikor 
nílt az ajtó és a vendég távozott.  
 

- Gyere be – mondta a „barát” – kicsit elhúzódott a megbeszélés, 
de tudod te is, hogy  van ez. Igaz ha időpontot adtál, soha nem 
kellett várakoznom egy pillanatot sem, de mi kicsi cég vagyunk, 
mások a játékszabályok. Megkínálhatlak valamivel? Tudom te is 
a whiskyt szereted. Épp az előbb ittunk az üzletre. 

 
- Köszönöm nem kérek – válaszolta – kocsival vagyok. Azt 

hiszem, nem örülne neki a       jogosítványom,, ha bevonná a 
rendőrség, ittas vezetés miatt. Egyébként sem iszom      
mostanában. Maradt csak a cigaretta, de azt is jó lenne már végre 
letenni.  

 
- Nos, barátom – és ismét az a gúnyos kis mosoly a szája 

szegletében. Lehet, hogy nem is volt érdemes várni – átbeszéltük 
a dolgokat a vezető társakkal és arra a döntésre jutottunk, hogy 
most nem tudunk és nem is akarunk bővíteni. Tudjuk, hogy jó 
szakember vagy, azt is tudjuk, hogy szívvel- lélekkel dolgozol, 
de a döntés akkor is nem.  
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Igazából nem lepődött meg. Már a várakozás alatt érezte, hogy ő itt 
nem fontos. Mégis rosszul esett kicsit, hogy ilyen gúnyosan utasították 
el. Pedig az igazi fekete leves csak ezután jött. 
 

- Tudom most meglepődtél. Pedig számíthattál rá, hiszen más 
helyeken is próbálkoztál és ott is csak elutasításban volt részed. 
Nem vagy már abban a helyzetben, ami mások számára fontos 
lehet. Hidd el, ezt nagyon komolyan mondom – de a gúnyos 
mosoly most is ott játszott a szája szegletén – tudomásul kell 
venned, hogy az üzleti élet számára csak addig vagy fontos, míg 
a saját érdekünkben használni tudunk. Utána már nem! Az 
pedig, hogy mi volt előtte, hidd el, senkit nem érdekel! 

 
- De a barátság! Valóban barátok voltatok vagy csak 

megjátszottátok? Ez olyan szánalmas – rövid szünet után így 
folytatta – egyet azért megtanultam, az ilyen emberekben 
megbízni életveszély. Ez nagyon durva!  

 
Felállt és megköszönve a semmit távozott. Még hallotta, hogy, „ha 
valamire szükséged van, azért keress meg a régi barátságunk 
emlékére”, de már nem érdekelte. Tudta, ide többet be nem teszi a 
lábát. Kint melegen sütött a nap. Fellélegzett. Úgy látszik, nagyon 
figyel rám valaki ott fenn. Mi lett volna, ha mégis felvesznek? Azt 
hiszem vesszőfutás! Hogy lehettem ennyire vak?  
A gépkocsi motorja lágyan duruzsolt. Nem volt nagy forgalom, 
tempósan lehetett vezetni. Ez mindig kikapcsolta. Nem adom fel – 
gondolta – egyszer úgyis megtalálom azt amit keresek.  
 
A Kárász József Irodalmi Kör pályázatán ez a novellám különdíjat 
kapott! 
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A hajnal 
 

Hajnal van. A vöröslő nap sugara 
végig fut ágyamon. Felébredek. 

Bámulom a plafont, árnyékol a fa 
az ablak előtt. Figyelem a csendet. 
Egy madár dalol a levelek között, 
hosszan, szépen, trillázva énekét, 

jó a megtört csend, a takarók között, 
hallgatnám, sokáig, még és még. 
Felbúg egy galamb fenn a tetőn, 
lágyan hívja párját, akit szeret, 

majd gondol egyet, s felszáll verdesőn, 
s meghódítja a fénylő kék eget. 

Szép a hajnal, minden oly nyugodt. 
pihenek én is a takaró alatt, 

gondolataim, messze-messze járnak, 
enyém a tér, mit gondolat bejárhat. 

Nincs határ! A gondolat szabad, 
legalább is elmémben, ez marad. 

Nincs korlát, nincs határ és én hagyom, 
hogy szabadon szárnyaljon, gondolatom. 

A kertek alatt kakas kukorékol, 
felel rá egy másik nagyon messziről, 

s egy vadgalamb újra burukkol, 
társát hívja a fénylő háztetőről. 

Jó ez a nyugalom. Csak a napsugár, 
járja be szobám minden szegletét, 

simogatón, mint egy szép tündérleány, 
érinti arcom, a reggel kezdetén. 

Hajnal van. A vöröslő nap sugara, 
végig fut ágyamon. Már ébren vagyok. 

Bámulom a plafont, árnyékol a fa, 
az ablak előtt. Érzem, boldog vagyok… 
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Édesanyám 
gondolatok anyák napján 

 
 

mit mondanék neked ha élnél 
hangzatosat szépet kedveset 
vajon lenne-e akkora érték 

mint egy szál virág s a szeretet 
 

nem vagy már a fájdalom  nem múlik 
évekkel kicsit halványul talán 

döbbenet hogy csak most értjük meg 
nem egy sírra kell a sok virág 

 
temető kapun túl már nem a tiéd 
megölelni nem tudod nem lehet 
néhány szál virág a hideg síron 

minden más már csak emlékezet 
 

 

Tavasz várás 
 

meddig  még  kérdezhetném  magamtól 
mert fentről válasz az nem érkezik 
reményt várok az eljövő tavasztól 
talán megtörik az átkom mi eddig 
rossz irányba oly sokszor sodort 
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Beteg  albatroszként… 
 

milyen madárnak aposztrofálnak 
tollam nincs tar kopasz vagyok 

szárnyam a porban  mégis vonzanak 
az örökké hunyorgó csillagok 

 
lábszárig sárban állok a földön 

hiába csábít az azúrkék ég 
talán a szél lesz az ami feldönt 

mert emelni nem emel már nagyon rég 
 

beteg albatroszként vonszolom magam 
bár nem voltam soha a levegő ura 

reménykedem  hogy újra lesz szárnyam 
s eget hódít majd  e tar koponya 

 
mit írok talán neked  is írom 

olvasod s nem kerül rögtön szemétre 
néhány gondolat míg próbálgatom 

hogy tudnék szárnyat növeszteni végre 
 

tudom hogy vár a morajló tenger 
vagy a partot simogató csacsogó habok 
most is felettük száll albatrosz lelkem 

bár jelenleg földhöz ragadt vagyok 
 
 

Infúzióm margójára 
 

mint piros festék fóliába zárva 
vér csöpög be az infúziómon 

kórházi ágyon  plafont  bámulva 
egy csodás jövőről gondolkodom 
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Hittem 
 

hittem hogy egyszer befogadnak 
de tévedni emberi dolog 

nem mértek csak  könnyűnek találtak 
mert szemükben én „gyütt-mönt” vagyok 

 
tizenhét kötet verses novellás 

egy regény ami most készült el 
díjazott munkásság és írás 

„gyütt-mönt” jelzőt ez nem oldja fel 
 

sajnos ez nem csak itt jellemző 
nem vágytam soha babérokra 
alázat ez az irodalmi mottóm 
bár jól esne néha egy parola 

 
elfogadni nem fognak soha 

„gyütt-mönt” vagyok… senki figura 
 
 

Cím nélkül 
 

tényleg megértem már a tűzre 
hogy máglya ropogjon testem alatt 

mert nem hiszem hogy a teremtésben 
minden szó szerint igaz 
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Életemhez 
 

Kopott gitárom húrjait pengetem, 
régi dallamok, édes melódia. 

Az idő, mint macska játszik velem, 
szép, fájó emlékek végtelen sora. 

 
Miért a fájó múlt képét kergetem? 
Régi álmok, vágyak egész sora. 

Hagyom, a jelen elmenjen mellettem? 
Betemet a múlt már ködös mocsara. 

 
Új zenét játszom, mit e kor kíván, 
gitárom hangja is most már vidám. 

A pergő múltnak ... mint homokszemeknek, 
 

melyek a szél hátán tűnnek tova ... 
Szűnik meg lassan kábító mákonya, 

hogy újra élek... köszönöm. Szeretlek. 
 
 
 

Testamentum 
 
 

Ha eljön majd az utolsó óra, 
ne sirass engem kedvesem, 

nem hallgattam soha az intő szóra, 
a gyertyát két végén égettem. 

 
Az életet élni kell, nem elszenvedni, 

megélni legszebb perceit, 
álmokat szőve, nagyon akarni, 
s teljesülnek eltitkolt vágyaid. 
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Az élet egy furcsa, de szép játék, 
hol a főszereplő te magad vagy, 
hogy lesz-e a végén jutalomjáték 

nézőtér tele lesz, vagy üres marad, 
csak te döntheted a sorsodat el, 

tudod, hisz a játékot játszani kell. 
Profi leszel, vagy kezdő amatőr 

siker lesz utad, vagy csak sok malőr 
lesz majd sikerre éhes életed során, 
babérkoszorú vagy sáros ingovány, 
mi osztályrészed és csak halovány 

nap süt le rád életed alkonyán. 
Tőled függ! Játssz hát mosolyogva 

ügyet se vess az ártó gondokra, 
szívedben égjen a szeretet tüze 
az hajtson, űzzön mindig előre. 

 
Így próbáltam én is mindig élni, 

segíteni másokon, ahol csak lehet, 
tudom, nehéz az utat megtalálni, 

mely egy életen át a sikerhez vezet. 
Nem is sikerült! Volt benne bőven 
mellék vágány, mely tévutat takar, 

életem alkonyán, már nem szégyellem, 
hogy tévedtem, mert az ember jót akar. 

Megtanultam! Nem kell azt elvárni, 
hogy mindig tiéd legyen az utolsó szó joga, 

néha a "vonat" elől, illik félreállni, 
hogy egyenes maradjon a gerinced oszlopa. 

De, ki kell állni az igazadért, mindig, 
nem lehet hagyni, hogy győzzön, aki elnyom. 

A tiszta szív, a sugárzó szeretet, végig, 
kísérjen küzdelmes életutadon. 
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Mondd mit látnak 
 

mondd mit látnak ha rám néznek 
öreg embert aki beteg 

vagy azt ki gyógyulni akar 
s már szép holnapot tervezett 

 
mit hoz a holnap nem tudom 
akarom  hogy legyőzzem  azt 

mi elvette a szabadságom 
sokszor ágyban párnák közt tart 

 
nyernem kell ez nem lehet vitás 

vár az élet… a folytatás 
 
 
 

Beteg albatroszként II. 
 
 

milyen madárként látsz most engem 
tollam nincs tar kopasz vagyok 
keselyűnek talán még elmennék 

de szárnyam foszlóban földre potyog 
még sok minden lehetnék 

de csak beteg albatrosz vagyok 
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Talán ha máshova… 
 

megtépázott meggyötört az élet 
csaliként használva a szép holnapot 

mikor a cél közelébe értem 
nem hagyott mást csak pusztulást romot 

 
talán ha máshova születek én 
hisz érkezésem is viharos volt 

lehet több esélyt rakott volna elém 
nem csak romot de csodás holnapot 

 
mindig felálltam ahányszor lenyomott 

hisz a hibáimból tanulni kellett 
kis feleségem régen élettársam 
e küzdelemben mindig segített 

 
hálásan köszönöm azt a sorsomnak 

hogy az utamon  ő lett a párom 
viharos életem minden percében 
renegátként azért fohászkodom 

hogy közös életünk sokáig tartson 
 
 
 

Négy sor 
 

csupán csak négy sor kifejez mindent 
magányt csalódást örömet szerelmet 

csupán egy lehelet és tova libbent 
hátra hagyva benned az érzelmeket 
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Csend van 
 

Csend van! S én némán figyelem 
belső énem apró rezzenéseit, 

törölve mindent, mi bántott, zaklatott 
csak a lelkem hangja az, mi lelkesít. 

Örült világ kavarog körülöttem, 
de kívül marad zárt világomon, 
az érzés, mit annyira szerettem, 

halványulni látszik e napon. 
Óh nem! Mégse! Nincs az az erő, 

mi elszakíthat tőled jól tudom, 
de bármikor jöhet ború és eső, 

érted a zivatart is vállalom! 
E magányban csend üli a lelkem, 

Belső képernyőm most is felragyog, 
megmutatja merre kell most mennem, 

az enyészetnek, nem áldozhatok! 
Mint egy térkép úgy van most előttem, 

közös utunk, sok-sok mérföldköve, 
szeretet érzése tör fel most belőlem, 
repülnék hozzád, hogyha lehetne! 

De marad a csend! Én némán figyelem 
énem zaklatott rezdüléseit. 

Az út tiszta! Most magányos lelkem, 
a megváltásban reménykedik! 

Megváltást csak a szeretet adhat, 
ha átölel újra két karom, 

édesebbet ember nem kívánhat, 
tovatűnik minden rossz napom! 
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Egy politikus monológja 
 

Szegény vagy? Tudod, hogy nem érdem. 
Hogy lettél az? Nem kérdik, nem kérdem. 
De azt megígérem, jobb lesz majd neked, 

szavazó cédulán az ikszet, nevem mellé tegyed. 
Azt, hogy hazudtam… tagadom! Tagadom! 
Hiszen nekem jobb lett! Azt nem akarhatod, 

hogy nyomorogjon az én családom, 
ezért kezeimet a hónom alá vágom. 

Minden "szentnek" maga felé hajlik a keze, 
hogy nézne ki, ha én lennék kivétel, eme 
népi bölcsességgel alkotott mondás alól? 

Mit mondana rám, akkor az utókor? 
Miért költök hobbira, miért osztogatok vagyont? 

Mátyás is így tett volna, mert igazságos király volt. 
Én is az lennék, ha majd a Duna jegén 

megválasztanának! A koronát elfogadnám én. 
Hálátlan vagy! Mert rám mutogatsz, 

pedig mondták már, hogy annyit érhetsz csak, 
amennyit sikerült összegyűjtened. 

Hogyan? Ez már más kérdés! Nem vitatkozom veled. 
Feladatod csupán az, hogy el hidd majd nekem, 

hogy mindezt, mit "alkotok", értetek teszem. 
Nem látod (hisz nem láthatod) most a végső célt, 

nem baj! Négy évig lesz időd majd elég, 
hogy megtapasztald alkotó szellemem, 

ha nem vagy velem, nem is vagy… úgy hiszem! 
Ha letelik az óra, s újra indulnánk előre, 

hazudok, ígérek, hogy jobb lesz majd jövőre! 
Készülj fel, hisz akkor is velem kell majd lenned. 

minden más ígérettől, el kell majd rettenned. 
Azt, hogy nekem jó lesz, nem tagadhatod. 

A világ már ilyen. Politikus vagyok! 
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Egy el nem hangzó ima 
 

kifacsart életek frusztrált kócos álmok 
apró néma vágyak és foszló talányok 
hazugság felhő gúny-mosoly övezte 
gyűlölet hullámban vonaglik a teste 

mindenkinek és ronggyá tépett családok 
elkántált imák a pénz mint ősi átok 

éhező emberek kenyér nélkül csendben 
mindennapi kenyerünk add meg nekünk Isten 

 
bálványimádás mammon az új isten 

pénz hatalma hódít semmi sincsen ingyen 
oszd meg és uralkodj ez ma is a módi 
mit Róma kitalált zilált agyban hódít 

megfordult az érték az ember nem számít 
az öreg már nyűg jó ha csendben lapít 

nem követel semmit és csendben elporlad 
jöjjön el a te országod ha tényleg ezt akartad 

 
szilánkok a földön a törött tükörben 

fejfákat látsz mindenütt mint a temetőben 
szeretet nélkül oly savanyú az élet 

már marcangol a sors foga belemélyed 
húsodba kereszted mit cipelsz beton nehéz 

látod még mindig nincs meg a józan ész 
hogy felfogja a szabadságot sosem adták ingyen 

a gonosztól most is ments meg uram minket 
 

talán ha őszintén szól egyszer a dallam 
szabadság hangját hallod a szörnyű zajban 
az ember megérte mit eddig csak reméltél 
a szeretet lángjában az emberség újra él 

megbékélve nézel szét e csodás földi tájon 
szegénynek is jut már étel és ott a tányéron 
nem csak az őszi légy jár majd körbe-körbe 

adj uram békét most és mindörökre 
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New York 
 

Péter boldog volt. Gyermekkori álma teljesült. Itt állt a szálloda 
falának támaszkodva és nézte a metropolisz nyüzsgő életét. Mindig 
arra vágyott, hogy egyszer New York utcáin sétálhasson és magába 
szívja a szabadság illatát. Most itt van. Emberek siettek a járdákon 
különböző irányba, az úttesten autók sora, melyből időnként kivált 
egy sárga taxi. Beállt a járda mellé, felvette utasát és már sorolt is 
vissza a forgatagba és haladt tovább úti célja felé. Nem volt sem 
kürtölés, sem ökölrázás, sem anyázás. Minden  ment a normális 
kerékvágásban. Nézte a hatalmas üveg épületeket, melyek között a 
régi építésű szálloda szerényen húzódott meg.  
Alföldi gyerek lévén rácsodálkozott egy-egy hatalmas üveg-épületre 
mely az út két oldalán helyezkedett el. 
 
Péter mint már annyiszor, most is megcsodálta a szálloda libériás 
ajtónállóját, aki mintha egy régi kosztümös filmből lépett volna elő. 
Piros fekete csíkos kalapot, felöltőt és nadrágot viselt, fekete cipővel 
és fehér kesztyűvel. Kontrasztot csak a sötétbarna bőre jelentett. 
Nyitotta a vendégek előtt és csukta utánuk az ajtót. Péter csodálkozott, 
hogy nincs melege ebben a szerelésben. Odaintett neki, de a férfi nem 
reagált az integetésre, csak végezte a dolgát.  
 
Péter ellépett a szálloda fala mellől és beállt a siető tömegbe és 
hagyta, hogy sodorja az ár. Egy pillanatra eszébe jutott az 
idegenvezető intelme: „ha lehet, csak olyan helyen mozogjanak, ha 
már minden áron sétálni szeretnének, ahol sokan vannak, mert 
könnyen kirabolhatják önöket. Kérem, hogy ha ez mégis 
bekövetkezik, szó nélkül adják át értékeiket, mert talán úgy nem esik 
bántódásuk. Ez egy hatalmas város tele mindenféle emberrel. Itt az 
emberi élet sem tartozik a drága dolgok közé”, de elhessegette 
magától a gondolatot. Ennyi ember között mi baja lehetne. Különben  
is az értékeit – kivéve a barátoknak szánt ajándékra tartogatott 50 
dollárt, mely a tárcájában lapult – a szállodában hagyta. Jól érezte 
megát ebben a  forgatagban. Nézte az épületeket, ahogy megcsillant 
rajtuk a napfény, az embereket, ahogy eltökélten siettek céljuk felé és 
észre sem vette, hogy eltért az eredeti iránytól.  
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Hirtelen arra eszmélt, hogy egy fákkal teletűzdelt kis téren áll, egy pad 
előtt. Körbe nézett, de sehol nem látott senkit, csak pár száz méterre az 
utat amin jött, ami elkanyarodott. Mindegy, gondolta, egy kicsit 
megpihenek, azután visszamegyek a szállodába. Leült a padra és a 
gondolataiba merült. Arra eszmélt, hogy egy kemény tárgy nyomódik 
az oldalába. Odanézett és látta, hogy egy újságpapírba csomagolt 
valamit nyom neki egy néger férfi. Egy pillanatig nem történt semmi. 
 

- Add át az értékeidet – mondta a néger – és nem bántalak. 
 
Péter kiválóan beszélt angolul, értette amit mondtak neki, mégis 
számára is meglepetés volt, hogy magyarul szólalt meg. 
 

- Tényleg ki akarsz rabolni? Én azt hittem az idegenvezető csak 
riogat bennünket, hogy ne kerüljünk túl messzire, de most látom, 
hogy igaza volt.  

 
Az igazi meglepetés csak ezután érte. A néger tökéletes magyarsággal 
válaszolt, de a oldalának nyomott tárgy nem változtatott a helyzetén.  
 

- Látod jobb lett volna hallgatni az idegenvezetőre. De a 
kérdésedre válaszolva, igen, ki foglak rabolni. Látom nem 
viselsz ékszereket, de remélem azért valami érték csak van 
nálad. De kérlek, ne hazudj nekem, mert nem szeretnélek 
bántani. 
 

Péter szó nélkül elővette a tárcáját és megmutatta az ötven dollárt. A 
néger elvette, kivette belőle a pénzt, majd az üres tárcát visszaadta 
Péternek.  
 

- A Poljot órád nem kell, azért nem adnának csak maximum egy 
dollárt, azért meg nem éri meg rizikózni.  

 
Pétert – ha már ilyen maflán hagyta magát kifosztani – csak furdalta a 
kíváncsiság. 
 

- Hol tanultál meg ilyen jól magyarul? – kérdezte, a kifosztottak 
nyugalmával.  
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- Tizenhat éves koromig Magyarországon éltem. Ott is születtem. 
Apám ott volt óraadó tanár az egyik főiskolán. Jól éltünk. De 
apámat mindig kínozta a honvágy. Így azután végül haza 
költöztünk. Apa azt hitte, hogy itt is – mint tanárembert – tárt 
karokkal fogadják, de nem. Hónapokig nem talált állást, lassan 
feléltük a tartalékainkat. Bár fogalmam sincs, hogy miért 
mesélem el ezt neked. Egy nap azután boldogan jött haza, hogy 
talált állást. Egy utcákat takarító cég vette fel egy takarító gépre 
kezelőnek. Az öröm nem tartott sokáig. Egy a tilosba behajtó 
kamion elgázolta a gépet. Apám a helyszínen meghalt. A cég 
rendes volt, mert vállalta a temetés költségeit. Felajánlották 
nekem, hogy lépjek apám helyére, de nem volt hozzá kedvem. 
Így a mai napig alkalmi munkákból, meg ilyen kereset 
kiegészítésből – itt széles vigyor jelent meg az arcán – élek. De a 
családom, a két fiam el kell tartani. Iskolába járnak, hogy ne ott 
végezzék mint az apjuk. 
Miért volt nálad ennyi pénz? 

Péter körbe nézett, mintha attól tartana, hogy valaki lehallgatja. De a 
környéken senki nem járt, a kemény tárgy pedig még mindig az 
oldalának feszült.  
 

- Holnap utazunk haza. Öt napot töltöttünk itt, hisz ez volt – talán 
nem egészen így – a gyermekkori álmom. A barátaimnak 
akartam ajándékot venni, de így legfeljebb csak a történetemet 
tudják meghallgatni.  

 
A néger a zsebébe nyúlt, kivett tíz dollárt és Péter felé nyújtotta.  
 

- Nem sok, de egy kis ajándékra elegendő lehet. Most pedig vissza 
kísérlek a forgatagba, így talán nem történik semmi bajod. Egy 
napra egy kifosztás elegendő szerintem – ismét széles vigyor 
jelent meg az arcán – ha meg legközelebb erre jársz, ajánlom 
fogadd  meg az idegenvezető tanácsát. Induljunk, mert még ezer 
a tennivalóm és mindjárt este van. Azt hiszem azt mondanom 
sem kell, hogy semmi kiabálás az úton, vagy hirtelen mozdulat, 
mert… nem szeretnélek bántani, ha már így 
összebarátkoztunk… majdnem földim. 
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Péter lassan felállt. Dehogy akart konfliktust, csak szeretett volna már 
a szállodai szobájában lenni. Mielőtt elindultak a néger még 
visszaadott Péternek újabb tíz dollárt. 
 

- Nekem a harminc dollárod elég lesz a mai bevételnek. Neked 
meg kicsit több jut majd ajándékra. De ha megfogadod a 
tanácsom, nem az utcai butikokban vásárolsz, hanem vagy a 
reptéri vámmentes boltban, ahol a pénzed is többet ér, vagy a 
szállodai butikban, ahol kedvezményesebbek az árak. Menjünk! 

 
Mikor kiértek a forgalmas utcára, hirtelen a megszűnt az oldalának 
feszülő nyomás. Körbe nézett, de a néger már nem volt sehol. Most 
nem sétálgatott. Sietett, ahogy csak a lába bírta, hogy mielőbb a 
szállodában legyen. Hatalmasat sóhajtott, amikor az ajtónálló 
beengedte a szálloda halljába. Megúsztam – gondolta magában – 
rosszabbul is járhattam volna.  
 
Másnap, reggeli után a londinerek kihordták a csomagokat a szálloda 
előtt parkoló autóbuszhoz. Mikor beszálltak, Péter az utca felöli 
ablaknál foglalt helyet, hogy utoljára még megnézhesse a forgatagot. 
Hirtelen arra lett figyelmes, hogy valaki a szemközti járdáról integet. 
A néger volt az, mellette két tizenéves forma fiú. Ők is integettek. 
Péter zavartan visszaintegetett, amikor megszólalt az idegenvezető 
mikrofonja, ő arra fordult, hogy meghallgassa.  
 

- Kedves utasaim. Remélem jól érezték magukat ebben a 
csodálatos, de sokszínű városban és kellemes élményekkel 
térnek haza. Én csak a repülőtérig tartok Önökkel, segítek a 
becsekkolásban, de utána már nem tartok önökkel, mert át kell 
vennem az újonnan érkezett csoportot. Üdvözöljék a nevemben, 
mikor hazaértek, csodálatos kis hazánkat. Jó utat kívánok 
önöknek. 

 
Péter visszafordult a járda felé, de már a néger és a fiúk nem voltak 
sehol. Végül is hálával tartozom neki – gondolta – hogy a saját 
balgaságomat ilyen olcsón megúsztam. Holnap már otthon leszek.  
Csak a szépre fogok emlékezni. 
Péter felsóhajtott. A busz lassan elindult.  
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Süllyedő hajó… 
 

süllyedő hajó mit dobál a tenger 
dőlt árbocáról a kötélzet szakad 

s fedélzetén a sok-sok ember 
soha nem látja meg már a partokat 

 
hullám néha átcsap a hajótesten 
recseg a deszka szakad a vitorla 
néma borzalom fut át a testen 

ordítana a száj de nincs már hangja 
 

de fény dereng át most a zord fellegen 
még hiszik hogy elvergődnek a partig 

nem látják a hulló vízcseppeken 
a hullám a zátonyon megtörik 

 
roppan a gerinc és sikolt a deszka 
elnyeli a mélység tátongó torka 
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A szó 
 

A szó, mely elhagyja ajkunkat, ott, 
lehet nyers, éles, és nagyon konok, 
 lehet kedves, lehet szívmelengető, 

Tanácsot adhat, mely megszívlelendő. 
 

Lehet együtt érző és támogató, 
Szólhat úgy, mint egy halk tárogató, 
fakaszthat nevetést, de  könnyet is, 

felsorolni sem lehet mit teljesít 
egy szó, mely lehet meggondolatlan, 
vagy átgondolt, hazug és bárdolatlan, 

hittel teli és hit nélkül tagadó, 
Istent áromló, lágyan simogató. 

 
Mindez a szó, mit naponta használunk, 

erre épül fel a mai világunk. 
 

A teljesség igénye fel sem merül, 
az érzés, mit érzel legbelül, 

szóvá formálódva hagyja el ajkad, 
rombol, vagy épít barátságokat. 

 
A média kedvence, hisz fegyver ő, 

mert nincs eszköz mellyel megtörhető, 
hallgatás az egyetlen ellenszere. 

Hallgatni arany! De ki él ma vele? 
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Apró élet mozaikok 

(haikuban) 
 

Mások nyomorán 
nagyon gazdaggá lenni 

tisztességes-e? 
* 

Még fiatal vagy 
nem érted az életet 
csak élvezed azt. 

* 
Tehetséges vagy 

ha többet tudsz annál mint 
amit tanultál. 

* 
Előtted a hegy 

csúcs, amott a völgy zöldje 
melyik kell neked? 

* 
Torzult némaság 

csak az ital a barát 
elveszett élet. 

 

Meditáció 
 

mit látok ha a plafont bámulom 
ábrákat rajzol a képzelet 

emlékek sora tömött sorokban 
szelektálni most nem tudok nem  lehet 

 
jók és rosszak egymás után 
pedig a plafon tiszta fehér 

múltam enyém… mit elkövettem 
feledni soha nem fogom én 
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újra írni a múltam nem  lehet 
módosítani pedig lenne mit 
ágyamról a plafont bámulva 

már tudom hogy ez a vágy avítt 
 
 

Lényeget megfogni 
 
 

„ami marad, az – egyetlen legyen, 
s így már kicsit Te légy. Egy rohanás, mely 

annyira nem enyém, hogy megelőzhet, 
bevár, felfog és megállít magába – 

ék szorul így a fába.” 
Tandori Dezső: The heart of the matter (A dolog lényege) 

 
lényeget megfogni sokszor nem tudom 
ilyenkor mint teher fekszik vállamon 

sikolt az érzelem jelzi az időt 
mert egyetlenként vagyok mint azelőtt 

 
ha sötét az éj csak fantom-harc folyik 

az álom-cserepek hada elborít 
nem adhatom fel annyi minden vár még 

bár a forró kávém kihűlt már rég 
 

csak a szerelem mi fontos még nekem 
napsugarat hoztál és itt vagy velem 

egyetlenem vagy a csoda megtörtént 
szemedben szeretet rám irányult fény 

 
életem lényege csupán csak ez 

szeress és szeretlek ameddig lehet 
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ajánlás 
 

miért kell öregnek lenni hercegem 
hogy lássam hibáim mit elkövettem 

hisz kijavítani nincsen reá mód 
ha belegondolsz őrli napi valód 

 
míg fiatal vagy szeretni tudnál 

vagyon pénz fontosabb…az egódnál 
a szeretett így háttérbe kerül 

mit veszítettél…a végén kiderül 
 
 
 

Mi lenne ha… 
 

mi lenne ha összerogynék 
a nagy teher súlya alatt 

nem látnék mást magam körül 
halott foszló virágokat 

 
mi lenne ha mégis felállnék 
magamról söpörve gondokat 

ha újra emelt fővel járnék 
ez mind csupán csak gondolat 

 
verset írok fehér papírra 
de vérrel festett a háttere 
élet cibál  tapos… alóla 
kibújni elfutni nem lehet 

 
emelt fővel nézek a jövőbe 
ha idén nem talán  jövőre 

remélem minden rendben lesz 
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Hiába a fohász… 
 
 

„Külön kerül az egeké, s örökre 
a világvégi esett földeké, 

s megint külön a kutyaólak csöndje. 
A levegőben menekvő madárhad. 

És látni fogjuk a kelő napot, 
mint tébolyult pupilla néma és 

mint figyelő vadállat, oly nyugodt.” 
Pilinszky János: Apokrif 

 
minden ami fontos elveszíthetünk 

gondolkodni már nem tudunk nem lehet 
most menekül minden ha megjelenünk 

hisz lábbal tiporjuk a természetet 
 

teremtő csak nézi nem szól közbe 
robbanások füstje a határon túl 

hol teremtmény öl teremtményt kedvre 
csak a gyilkos ösztön ami ma dúl 

 
hiába a fohász állítsd meg kérlek 

az ima odáig már nem ér fel 
emberi mozdulat és átélheted 

mindezt zsigereidben félelemmel 
 

nem tudom mért nem segít az isten 
kékbolygónk léte veszélyben forog 
apokalipszis lopakodik csendben 
kihalás lángja mi fennen lobog 

 
józan ész talán győzelmet arat 
ha az imából nem lesz akarat 
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Élet mozaikjai 
- haikuban – 

 
Élet tenyerén 

ülök, ujjai között 
szorít. Még megfojt. 

 
Megbecsülés és 

önbecsülés hiánya 
főbűnöd lehet. 

 
Gondolat mindig 

reszketve vágyik arra 
Igazság legyen. 

 
Félelmed egyre 

nagyobb, ha életedben 
mindig menekülsz. 

 
Csak egy állomás 

a halál, hogy majd újra 
megszülethessünk. 

 
Eltékozlod az 

életed, ha ellenállsz 
hajlamaidnak. 

 
Szabadok vagyunk 

hogy önként építhessünk 
saját gátakat. 
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Ha látsz... 
 
 

Ha látsz gyökerestül kitépett virágot, 
kertedben, gondosan, elülteted, 

meghálálja vajon a gondoskodásod, 
s illatával köszöni meg, neked? 

 
Ha látsz kóbor állatot, nem vadat, 
vajon megállsz-e rajta segíteni? 
Megadod-e újra azt az álmot, 
mi életében megszakadt neki? 

 
Ha látsz egy embert, élete alkonyán, 
ki az utcán egy padon "vert" tanyát, 
segítesz-e, vagy undorral, flegmán, 

fejed elfordítva haladsz tovább? 
 

Reggel vajon mit látsz a tükörben, 
embert, vagy törpe agyú "óriást"? 
Ki segít másokon, vagy kevélyen, 
tömjénezi fennhangon önmagát? 

 
Kérdések, melyre te tudod a választ, 

ez világ most dölyfös embertelen. 
Ha kilógsz a sorból, üvöltve támad 
rád az ellen, az ostobán kegyetlen. 
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Eljön-e majd 
(dilemma a betegágyból) 

 
eljön-e majd 

mit nagyon vártam 
lesz-e időm hogy 
megtapasztaljam 
még hosszú az éj 

hajnal eljön-e 
 

mondd reszket-e majd 
minden porcikám 

küzdeni akar 
élet vár talán 

még hosszú az éj 
hajnal eljön-e 

 
dereng a fény át 
az ablakomon 
a felhők hadát 
égen láthatom 

még hosszú az éj 
hajnal eljön-e 

 
minden mi fáj most 

mélyen legbelül 
sok mindent elmos 

érzéketlenül 
még hosszú az éj 

hajnal eljön-e 
 

csak forgolódok 
a vetett ágyon 

árnyat bámulok 
fenn a plafonon 

még hosszú az éj 
hajnal eljön-e 



39 

 

39 

 

a remény itt ül 
halkan dúdolgat 
mélyen legbelül 

hiszem velem van 
égbolt is lassan 
vörösre vált ott 
ahol a fény már 
hajnalra váltott 

 
lassan legyűri 
testem az álom 

nyugodtan alszom 
hiszen már tudom 

szép új nap jön majd 
már alig várom 

 
és itt a hajnal 

e csodát vártam 
 

Gondolatok...haikuban 
 

Csendes magányod 
lassan felőrli léted 
cseppnyi örömét. 

* 
Lassul a tempó 

de agyadban még ott az 
"ifjúság madár"! 

* 
Költő vagy? Hiszed. 
Csak az utókor fizet 
csepp méltatással. 

* 
Szeretlek téged 

de soha meg nem érted 
mitől féltelek. 
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Infirmum mundi 
 

„ferenc te békét lehelsz a földre 
jöjj el erre a békétlen tájra 

halld meg a hívást dől isten háza 
gyere nagy sereggel naptestvért hozd” 

Radnai István: poverello 
 

nincs béke talán soha nem is lesz 
ki hatalmon van az mind mást akar 

mindig a szomszéd legelője zöldebb 
és meg kell szerezni minden áron 
akkor is ha ott rom és füst marad 

 
a pap behódolt és fegyvereket áld 
„ne ölj” mondja a tízparancsolat 

de a pénz hatalma mindent felülír 
szószékről szolgálják már a hatalmat 

vallás a hit már szó szerint avítt 
 

isten is szomorún szemléli művét 
embert  kit saját képére alkotott 
ma fürdőzik saját nagyságában 

letaszít a trónról hogyha hagyod 
kinek mondhatod el a panaszod 

 
mi lesz ha felemészti önmagát 
az ember ki ma az egekre tör 

békétlen faj és nincs előtte gát 
most saját dicsfényében tündököl 
mert foszlik már az írás varázsa 

 
beteg a világ oly nagyon beteg 

hisz penészes koncért is megveheted 
azt ki bókol mélyen meghajolva 
közben szájáról szól a hozsanna 

éltetve azt mi gerincét töri 



41 

 

41 

 

„halld meg a hívást dől isten háza” 
új dal kell mi majd talán felrázza 

lent és fent ki a békéért tehet 
Isten…kérlek…add meg hogy így legyen 

 
 

Miért kell 
 
 

„Oly szép leány és csak nekem 
Dalol a kék madár ma róla 

Ó kék madár oly kék vagy mint 
Égi szerelmem szíve bájos 

Gyöngy éneked kezdd el megint’ 
Guillaume Apollinaire: Madár dalol 

(Fordította: Radnóti Miklós) 
 

miért kell ahhoz megöregedni 
hogy tudd korábban mit veszítettél 
azzal hogy figyelembe sem vetted 

őt ki veled volt és melletted él 
 

hiába dalolt az a kék madár 
süket füled nem hallotta a dalt 

mindenben csak a hibát kerested 
lenézve őt ki neked jót akart 

 
korral eltűnt szemedről a hályog 
füled is nyitott kék madár dalára 

bár az idő már eljárt fölötted 
most szerelmet vársz újra tavaszra 
csak őt vágyod most ki melletted él 
mert számodra szebb ő mindenkinél 
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Minden nap 
 

minden nap egyre közelebb 
bár nem látom még a végét 

nem honvédség nem vágok centit 
negyven évet tervezek még 

 
sok próbáltatást megéltem 

oly sokszor lenyomott az ár 
felálltam olykor rogyadozva 

de tudtam még az élet vár 
 

túl mindenen most újra élek 
mert szeretek szeretnek engem 

csend karja lassan leválik 
újra átölel a végtelen 

 
minden mi rossz volt már a múlté 

ablakon szivárvány tekint be 
ölelő karod mi kell nekem 

életből vágyom már csak erre 
 

idő… még sok minden fér bele 
negyven év… miért ne lehetne 

 
ajánlás 

 
herceg merjünk nagyot álmodni 

nem jó az ha földhöz ragadt 
ember csak posványban tapos 

nem látja a célt az utat 
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Nem értem... 
 

nem értem hisz jézus azért halt meg 
hogy megváltsa a széthulló világot 
hogy ne sújtson káin fokosa újra 
s hogy legyen minden újra áldott 

 
de nevében egykor sorra öltek 
jakab is bizony kötélre került 

ha nem fújtad azt amit a klérus 
máglyára kerültél mi  ki sem hűlt 

 
jézus... őszintén tényleg ezt akartad 

ömlik a szószékről a gyűlölet 
bigott hívők kántálják mindazt amit 

velük onnan fentről a pap elhitet 
 

renegát vagyok ezt nem is tagadom 
teremtő miért nem szól közbe ma 

átok ül e földön úgy gondolom 
kellene egy erő mi megállítja 

 
egyre kevesebben élnek úgy ma 

ahogy írta egykor a kőtábla 
 
 

Apeva - cím nélküli versek. 

 
Egy 

kecses 
űrhajó 

kellene csak. 
Elmenni, csendben. 
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Már 
lelkem 

vágyódik 
a fény után 

ó...nagyon, nagyon! 
 

Csend 
átfog. 

Idebenn 
nem hallatszik 

a világ zaja. 
 

Egy 
meddő 

gondolat 
suhant át az 

agyamon éppen. 
 

Várj! 
Döngő 
lépteid 

felkavarják 
az utca porát! 

 
Most 
édes 

álom jön 
pilláidra, 

átölel a csend. 
 

Egy 
kicsi 

hangya 
szorgalma már 

neked nem elég? 
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Csend 
oly jó 

néha de 
ne engedd hogy 
rád telepedjen 

 
Ha 

pontos 
az órád 

de te késel 
az nem jó ómen 

 
Tudd 

mindig 
végtelen 
alázattal 

szolgáld a verset 
 

A 
versed 
értelem 

és csupa de 
csupa érzelem 
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Köszönetnyilvánítás: 
 

 

A kötetet szeretettel ajánlom:  
 

Berkes László Barátomnak, 
 aki a kötet grafikai munkáit készítette; 

 

Páromnak. Veronikának. aki támogat  
abban, hogy szabadidőmben az írással 

foglalkozzam. 
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Kedves Olvasó  
 

Mottó: Ha leírnám azt, mit megéltem eddig, 
s közszájra tenném; gondolom, 

nem lennék más, csak egy sült bolond, 
ki sorsát átkozva, dicsekszik!  

 
Talán joggal teszed fel a kérdést: ki ez az ember, aki veszi azt a 
bátorságot, hogy elismert költők nyomdokain próbáljon haladni és 
verseket írjon, arról nem is beszélve, hogy azt a nagyérdemű elé tárja. 
Beavatlak a titokba, a következő néhány sorral, mely nem csak azt 
taglalja, hogy ki is vagyok egyáltalán, de arra is magyarázatot ad, 
hogy hogyan kezdtem el, vált mindennapos hobbimmá ez a 
tevékenység és hova is jutottam vele.  
 
Nevem Hegedűs Gábor és nyugdíjas vagyok, igazából nyugger, de 
sokan nem szeretik ezt a szót. Szeged melletti településen Algyőn 
lakom. Nem itt születtem, hanem egy Csongrád megyei kis faluban, a 
valamikor boráról híres Pusztamérgesen 1948 őszén, egy viharos 
vasárnapi napon. A középiskolát Szegeden végeztem és itt is 
dolgoztam nyugdíjba vonulásomig. Sok munkahelyem volt, de mindig 
emberekkel foglalkoztam. Szerettem a kihívásokat!  
 
Már gyermekkorom óta a kedvenc időtöltésem az olvasás. Mindent 
elolvastam ami a kezembe került. Imádtam a klasszikusok verseit, 
szavalóversenyekre jártam és sokszor nyertem is, igaz csak újabb 
könyveket, de én ennek jobban örültem mint az okleveleknek. Csak a 
Pálmalevelem kikérése és felolvasása – 2014 – óta írogatok. Akkor 
szembesültem azzal, hogy írni fogok és azóta valóban a hobbim lett. 
Sokat tanultam és tanulok, mert a versek, novellák írása sem tanulástól 
mentes foglalkozás. Olyan szinten nem beszélek nyelvet, hogy 
fordításra is vállalkozzam. Szeretném magam megméretni, lássam 
mennyit is ér amit csinálok. Ma már nem csak verseket, de novellákat 
is írok.     
Eddig megjelent E- köteteim melyek megtalálhatók a Magyar 
Elektronikus Könyvtár kínálatában.  
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2017. Mint tömjénfüst 
2018. Szárnyszegetten 
2018. Látod fényt sírnak... 
2019. Csendfolyamok 
2019. A Hold mosolya 
2019. Sziklákon egy fa... 
2020. Hegedűszó...talán az élet 
2020. Ahonnan jöttem  
2020. Pillangó hatás 
2020. Hangulatszilánkok 
2020. Kövek között 
2020. Felemelt fejjel 
2021. Jakob lajtorjáján az én lajtorjám 
2021.Versválogatás 2014 – 2020 
2021. Záróra előtt 
2022. Idő, szerelem  
 
Eddig megjelent papír alapú köteteim, melyek támogatással, de  
magánkiadásban jelentek meg: 
 
2015. Álmodozások  –  versek  
2018. Most szél sodor – versek 
2019. A pálmalevél – novellák 
2019. A Hold mosolya – versek 
2019. Sziklákon egy fa – evokációk és parafrázisok (versek) 
2020. Ahonnan jöttem – versek 
2020. Hegedűszó... talán az élet – novella 
2021. Versválogatás 2014 - 2020 

 
Eddig megjelent írásaim – versek és novellák – antológiákban: 
 
2016. Poet Antológia – három vers 
2016. Őszi Pályázat – Irodalmi Rádió – egy vers 
2017. Poet História X. Antológia – három vers 
2017. Természet 2017. Antológia – Irodalmi Rádió – egy vers  
2018. Kedvesemnek Bálint napra Antológia – Irodalmi Rádió – kettő 
vers 
2018. Álmodból fogantam Antológia – Irodalmi Rádió – egy vers  
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2018. Szinva-parti sztorik Antológia – Irodalmi Rádió – három vers  
2019. A Hold is velünk dalol Antológia – Irodalmi Rádió – öt haiku és 
öt apeva vers  
2019. A világ ezerszínű virág Antológia – Irodalmi Rádió – három 
vers  
2019. Zsebkönyv 7. Sodrásban – Holnap Magazin – tíz vers  
2019. Utazók Sci-fi, Fantasy Antológia – Holnap Magazin – egy 
novella 
2020. Versmagot hint... című versemről videó készült – Irodalmi 
Rádió 
2020. Igy születik a vers  Antológia – Irodalmi Rádió – egy vers  
2020. Dolgaink Novellák kettőezer-húszból Antológia – Irodalmi 
Rádió – Rézmozsár című novellám 
2021. A jövő földjén Sci-fi/fantasi Antológia Holnap Magazin 
Köszönöm Uram! novella 
2021. Nagycsaládosok Alapítvány Debrecen Kárpát-medencei 
Életmesék  antológia 
2021.Gold Pen antológia ötödik kötet. 
2021.Holnap Magazin Ajándék antológia 
 
Az Irodalmi Rádió szerkesztésében kerültek felolvasásra verseim az 
irodalmi műsoraikban. Verseim  a Poet. hu irodalmi oldalon jelentek 
meg rendszeresen, de jutott már belőle a Holnap Magazinnál, az 
Irodalmi Rádiónál lévő blog oldalamra is. Ez utóbbi már megszűnt. 
 
Jelent meg versem az Algyői Hírmondóban, valamint a pusztamérgesi 
helyi híreket tartalmazó újságban is.  
 
Eddig elért eredményeim: 
 
2018. Szülőköszöntő Irodalmi Pályázat – Irodalmi Rádió – novella II. 
helyezés  
2018. Ne háborúzz Irodalmi Pályázat – Irodalmi Rádió – novella II. 
helyezés 
2019. Természet Poétája Irodalmi Pályázat – Irodalmi Rádió –  III. 
helyezés 
2019. Költők éves értékelése – Irodalmi Rádió – II. helyezés. 
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2019. Idősügyi Tanács Irodalmi Pályázatán Szeged – egy novellám I. 
helyezés Ebből az alkalomból a Szeged Televízió riportot készített 
velem 
2020. Holnap Magazin pályázatán: El nem hangzó ima című versem – 
zsűri döntés III. hely 
2022. Kárász József Irodalmi Kör Hódmezővásárhely pályázatán 
novella  különdíj 
2022. Krúdy Gyula Irodalmi Kör munkásságomért Díszoklevéllel 
jutalmazott 
 
A saját versek mellett írtam evokációt Mihail Jurjevics Lermontov, 
Arthur Rimbaud, Paul Verlaine, Baka István, Kicsiny László, Katona 
Judit, Kálnoky László, Garai Gábor, Radnai István, Marsall László, 
Petri György, Tóth Árpád, Baranyi Ferenc, Nagy László, Kányádi 
Sándor, Szirmay Endre, Faludy György, Király Lajos, Rilke Rainer 
Maria, Stephen Spender, Kosztolányi Dezső, Gyurkovics Tibor, 
Benjámin László, Parancs János, Petrőczy Éva, Szabó Lőrinc, Király 
Lajos, Kiss Dénes, József Attila, Sajó Sándor, Charles Baudelaire, 
Juhász Ferenc,  Kamarás Klára, Jagos István Róbert, Hajdrik József, 
Fehér József, Haranghy Géza, dr. Végh Attila és még sorolhatnám 
hosszan az elismert költőket, valamint néhány Poet-os társam verseire. 
Ez a lista azóta bővült. 
 
A Poet. hu oldalán megjelenő verseimet, novelláimat, közzé teszem a 
Facebook oldalamon is. Folyamatosan pályázok megjelenő 
felhívásokra. Algyő és Pusztamérges érdeklődő közönsége 2018 
novemberében ismerkedhetett meg a második, papíralapú 
verseskötetem anyagával, kellemes hangulatú könyvbemutatón, majd 
2019-ben a novellás kötetemmel is megismerkedett Algyő 
irodalomkedvelő közönsége. 
 
2020. Novemberi számában az Algyői Hírmondó egy egész oldalas 
cikket jelentetett meg a „munkásságomról”. 
 
2019 évben meghívás kaptam a Budapesti Nemzetközi 
Könyvfesztiválra, ahol a Most szél sodor című verseskötetem és A 
pálmalevél című novelláskötetem dedikálhattam az Irodalmi Rádió 
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standján. 2019-ben beválogatták a köteteimet az Algyői Értéktár 
megőrizendő értékei közé.  
 
2021. December a Krúdy Gyula Irodalmi Kör tagjai közé felvételt 
nyertem. 
 
Újabban novellákat is írok a versek mellett, mert vannak olyan 
gondolatok, melyekhez a vers szűk keresztmetszet, illetve leírva a 
történetet több oldalnyit jelentene. Ezért próbálkozom ezzel a 
műfajjal. Megpróbálkoztam a regény műfajával is, melyet egy 
pályázatra küldtem be és hamarosan meg fog jelenni a Magyar 
Elektronikus Könyvtár kínálatában is. A bírálat joga – hogy 
megmarad vagy süllyesztő – már a Te feladatod eldönteni kedves 
Olvasóm! 
 
 
Kedves Olvasó! 
 
Fogadd hát szeretettel ezt a kötetemet is, mely a 2022. év március, 
április  hónapjának termése és tartalmazza   két novellámat is.  
Remélem elnyeri majd a tetszésedet. 
Köszönöm szépen, hogy olvastad/olvasod.  
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