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Hegedűs Gábor

Jakob lajtorjáján
az én lajtorjám

versek
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„Az igazi költészet nem
mond semmit, csak kipipálja
a lehetőségeket. Minden ajtót

kinyit. Bármelyiken
besétálhatsz, amelyik

megfelel neked.”
Jim Morrison
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Jakob lajtorjáján
– az én lajtorjám -

mit súg az ösztön eljutok az égig
ácsolt lajtorjám már eget ostromol
minden apró lépés kín és fájdalom

óhajom tán isten tenyerébe hull

bűnhődni kell hisz bűnös az ember
mert tönkretesz ha kell szép holnapot

rémálmok hada gyötör szüntelen
lajtorja alján már pokoltűz ropog

megtérni hova... miért... és minek
mindenség vár de a mindenségen túl

mászni... mászni és mindig csak mászni
talán a menny majd egyszer befogad

tanok írják le az angyalok táncát
ahogy lajtorjámon járnak le és fel

béklyóim láncát tépném és szaggatnám
áldást nem kapok talán sohasem

pihennék végre de nincs itt az idő
lajtorjám talán még mindig rövid

szétmorzsolt álmok tépett remények
mozdulna a test de fájdalom hasít

minden emlékem egyirányba lendít
az ég kárpitja még olyan messze van

a zaj harsogó zene füleimnek
zsoltárokat zeng az orkánszerű szél
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visszamenni már nem tudok nem lehet
tűz martaléka sok-sok létrafok
előre az ég de vissza a pokol

árnyak vesznek körbe nem alhatok

aludnom kellene csendben nyugodtan
de újra az álom mely rémeket vonz

talán majd egyszer áldást szór az isten
pihenni enged majd a lajtorjámon

csodát remélek messze még a reggel
mászom... mászom... a cél oly messze van

Bízva bízom

ma hittel hiszem hogy meggyógyulok
kérdem magamtól tehetek-e mást

vagy feladom a csillagokba vágyva
csendben szemlélve hogy időm lejár

Egykor talán...

Egykor talán még
a csend virága nyílott

zilált agyadban
de a zaj szóra bírt ott
hol a néma szokatlan

5



Adj egy esélyt önmagadnak...

mint alkonyatkor a károgás
süvít egy hang mint rianás

tölti be a mádat recseg ropog
karmos ujja most feléd kapkod

tátott száj bűzös lehelet
csend takaró foszlik reped
álom ez vagy rút valóság
talán ha nem jut el hozzád
félelmed is alábbhagyhat 
ne meséld be önmagadnak

mit lidérces álmok sora
frusztrált létedben naponta
sziklaként gördít majd eléd

kiálts rá mond azt hogy elég...

ne veszíts pontot nincs még vége
egy az egyben terítékre

egyedül csak a vad juthat
adj esélyt most önmagadnak

árny hadakkal ne háborúzz
kedvenc zenéd legyen a blues

forog pörög itt az élet
érted-e hogy miről mesélek

vagy zagyva hangú fohász kelne
mi nem száll fel a fellegekbe
nem nyit ajtót  fény kialszik

s az alkotó is lázadozik
mit teremtett átkos fattya
már a teremtést vitatja...

istent játszik hisz is benne
jobb lenne mint teremtője 
de bizony silány utánzat
mégis elhiszi magának...
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ne veszíts időt nincs még vége
vadászlesen terítékre

egyedül csak a vad juthat
adj egy esélyt önmagadnak

csended ordít nem szavakkal
kivételt teszel magaddal
ha a zajt csak imitálod

halkan szól csak a gitárod
új időhöz biz új dal kell
ezt barátom ne feledd el

csend a vágy de zaj amit kapsz
soha nem lesz égi malaszt

elkántált imáid sora
ha nem vagy az kinek vagyona

több mint amit fel tud élni
feje alatt elcipelni

úgyse tudja... elmegy  végül
ahogyan jött meztelenül

ne veszíts időt nincs még vége
mocskos szóval terítékre

egyedül csak szolga juthat
adj esélyt most önmagadnak

véget ér egyszer az átok
ellenségek jó barátok

újra hallatják hangjukat
lesz párbeszéd lesz vitanap

nem fetrengünk már mocsokban
a magyar szív együtt dobban

félresöpört önös érdek
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csak a közjó hajt majd téged
nem szólammal hazugsággal

csak tettekkel akarattal
virágzik majd e kis nemzet

hol gyűlöletet nem ismernek
él mint család vagy barátok

egyszer véget ér az átok

időd ekkor lesz végtelen
múltad vásznán pereg szépen
jövőd filmje hol csodálnak

hisz adtál esélyt önmagadnak

Bíborvörösen

bíborvörösen 
bukott le a nap
bíborvörösben
már az ég alja

biz holnap szél lesz
mondja a fáma
mindig bejön 
a nép jóslata

másnap dühöng a szél
tépi a fákat

erősek ellenállnak
néhány a földre kerül
ki győz itt legvégül

senki sem tudja
földbe kapaszkodva

a gyökér kitart
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Facietis in ea
(megteszed-e)

hogy megteszed-e csak te tudhatod
cibál az élet idő vasfoga tép

tárt ajtó most döngve becsapódott
árnyakat szül a hirtelen sötét

talpon állva a karoddal véded
az árny támadástól az arcodat

gorgók szántják végig a gerinced
roggyant lépted már új utat kutat

az ajtót kitárod újra lódul
vérkeringésed... minden mint rég
árnyjáték a falon oszlásnak indul

s reményre vált a közelgő vég

hogy megteszed-e csak te tudhatod
ha nem hiányát mindig bánhatod

Emlékezés... anyák napján

varázslat lehet az ott fenn az égen
ősz hajad libben egy kósza fellegen

mosolyod csillan a napsütésben
miközben sírodnál rád emlékezem

úgy szeretnék mindent jóvátenni
arcomat újra kezedbe temetni
teret időt mi elválaszt feledni

anyám melletted kicsit boldog lenni
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Fehér lehetne...

„Megtisztultam. Talán a világ
végre fehérbe öltözött.

Nincs háború, se kín, és a Sátán
végleg pokolra költözött.”

Dr. Végh Attila: Bennem a képzelet

talán a délibáb játszik velem
törött csontok közt üvegcserepek
helyem e világban már nem lelem
mert menny és pokol közt lebegek

fehér lehetne a világ ruhája
de sár borítja és szaggatja a szél

kíntól ordítana ha lenne szája
vajon a kis-ember mit mitől remél

kijátssza az ember ördögöt és istent
törvényeket szaggat és földbe döngöl

hitét szétzúzva alakítja itt lent
a mindenhatót bár agya dörömböl

hogy vigyázzon hisz létével játszik
sötét jövő már világosan látszik

ajánlás

herceg a beszéd az ember sajátja
mégsem használja a párbeszédre

egója csúcsa mint a Himalája
még többre vágyik egyre csak többre

10



hamis képzetekkel áltatja magát
közben Istent taszítaná a porba
mégis ha megérzi ideje lejárt

imákat mormol míg a révészt várja

Fércelt vágyak

csend ami rám maradt
fércel vágyálmokat
agytekervényemre

cikázó gondolat
ácsol a holnapnak
sírjára keresztet

álom és valóság
most kézen fogva jár

csillagösvényeken

mondd miért szép a nyár
ha csak hamut talál

ki mélyre ás lelkében

hiszed meggyújthatod
de máglya nem lobog

csak pislákol csendben

tervezd a holnapot
bár sorsod meglopott
kegyelem kenyéren

tenget... csepegtetve
néhány csepp mézet is

soha nem sietve
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minek a sírámok
a tűz már nem lobog
zsarátnok parázslik

kitart-e reggelig
hited tán átsegít

szép lehet a holnap

Kavics

„ Szoktál-e ülni a nagy víz melett,
hogy megforgasd a kavicsot

és keresed-e, mint a gyermek,
az áttetszőt, a rózsapettyest,

a seszínűt, a vérpirost?”
Faludy György: A vadkacsa – Bevezető

mennyi alak és mennyi kín
míg ilyen formára alakult
természet vad könyörtelen

játéka kőből kavicsot csiszolt

színes szürke fekete is
összegyűjtöd vízben kotorva
elhozva honnan miként lett

lehelyezve itt a partra

aprócska nagy víz csak mossa
görgeti mit le nem rakott
kihalászva üvegbe rakva

végső forma tovább nem kophatott

mit tovább hordott mégis a víz
eléri e majd a tengert

vagy sóderként betonba végzi
szolgálva így az embert
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időtlen az idő nem számít
apróbb nagyobb már egyre megy

a természet furcsa játéka
egyszerű mint az egyszeregy

mennyi alak és mennyi kín
míg ilyen formára alakult
természet vad könyörtelen

játéka kőből kavicsot csiszolt

Másképp történt

mindig minden másképp történt
mint ahogy szerettem volna

szike bontotta a hátam
gerincemről tumort távolítva

pedig várna a munka
a kertem és sok-sok gyümölcsfa
csak a kínlódás vergődés volna
a sorsom ha annyiba hagynám...

feladni soha nem fogom
ha néha mégis átkozom

a sorsom... csak pillanatnyi elmebaj...
még érzem a klinika szagát

érlelem a gondolatot hogy talán
egy újabb műtét mi vár reám

de túlélem... még negyven ötven évet
tervezek... hisz száznegyven évre tervezett

az ember... akkor én miért nem
komolyan venni az életet nem lehet

mert annyi az elágazás
menni kell... a puszta fölött a fényes délibáb

csak nekem kínálja árnyjátékait
bár szorít a lét és a fűző
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minden lépésem fájdalom
mégis a sok-sok vadvirág

lehet hogy még nekem is nyílik

törött tükröm le kell cserélnem
mert csak torz képet mutat
szeretem a tiszta valóságot

ráncaim is mind az enyémek
megdolgoztam értük

oly sokszor álltam fel a padlóról
de megérte a fáradozás

most büszkén nézek bárki szemébe

és ismétlem ha kell mindennap:
„Sem utódja, sem boldog őse...

Sem rokona, sem ismerőse
Nem vagyok senkinek”

mit elértem saját kútfőből fakad
sorsom ugye varázsolsz nekem új utat

Idézet: Ady Endre: Sem utódja, sem boldog őse c. verséből.

Paprika Jancsi monológja

'esik az eső csepereg
paprika jancsi kesereg”*

elszerették katinkámat
megitták a pálinkámat

kedvesem italom sincsen
mért ver engem a jóisten

visszaszerzem katinkámat
kifőzetem pálinkámat

ha kedvesem  italom van
nem kesergek csak boldogan
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nézek napba vagy esőbe
nem vágyom a temetőbe

tenyeremen hordom majd őt
áldom én a jó teremtőt

nem csak áldom de dícsérem
éjjel nappal földön égen

katinkámat el nem hagyom
pálinkámat kortyolgatom

Városi éj

birkabélből sodort húrokon ma
csak szél játszik furcsa bús dallamot

ősi cirkusz manézs oszlopa
hallgat... a csendben alszik a város

csak néha szánt fénycsíkot egy jármű
sietős léptek kopognak tova

valahol egy óra éjfélt kakukkol
fényszennyezés az eget ostromolja

különös éjszaka a csend szinte fáj
víztornyok mint fogadott strázsák állnak

kivilágított templom oldalfalán
néha furcsa árnyékok látszanak

a holdat most néhány felhő takarja
néha a fénye mégis látható

varázsát bontja lassan az éjszaka
foszladozik már az éj takaró

új nap tűnik fel a messzeségben
jel bíborvörösen már ott az égen
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Zárójelentés margójára

gyilkos kór lassan felörli benned
mindazt mi emberré tett valaha

mi a napon pihen már csak egy test
várja hogy szólítsa a végzet szava

Tükör

te is tudod vagy érzed hogy a tükör
múltad felé kapuként működik

ma ha belenézel előtte állva
ráncok és ősz haj mi visszatekint

üvegre tapasztott foncsor nem enged
csak ha meredten bámulod a képet
lassan bontakozik sokéves távlat

látni véled huszonéves léted

akkor gyors símítás hajad jól álljon
várt már a randevú ott a nagy ő
elmosta őt is az idő homokja
az a világ szép volt felemelő

majd megjelentek szemkörüli ráncok
hosszabban időztél a tükör előtt
hisz őrizni kellett még a sármod
szebb akartál lenni mint azelőtt

ma jó lenne ha a tükör hazudna
de igaz csak a valóság lehet

legyél hát büszke a ráncaidra
hisz élned kell az életet

amíg lehet
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Tény

Sokszor gondolkodom azon az élet
csupán kívülről irányított mátrix

udvari wc ajtaján felírat
„rózsaillat helyett csak bűzt találsz itt”

Ráncaim

mint sorvezetőre a ráncaimra
felírhatnám a történetemet

egyre hosszabb szöveg fér el rajta
megöregedtem...tagadni nem lehet

mégis büszke vagyok hisz megéltem
tudod hogy hányan szerették volna
sors játéka mondom én szerényen
végül majd én is beállok a sorba

mint sorvezetőre a ráncaimra
felírhatnám a történetemet

lassan egy regény is elférne rajta
de papírra írok ameddig lehet

17



Pőrén

a sok mocsok mit másra dobálsz
rosszul esik ha visszahullik rád

felfedi mit rejteni akarsz
 ruha nélkül lát a világ

 ruha nélkül lát a világ
felfedi mit rejteni akarsz

rosszul esik ha visszahullik rád
a sok mocsok mit másra dobálsz

Nem vagyok...

"Holtan is élek, míg irgalma tart
a papírosnak s míg a fölkavart
korok örvénye majdan elnyeli

min szólt a dal, az ősi nyelvet is."
Sárközy György: Esőcseppek

nem vagyok az de lehetnék könyv is
vagy nagybetű a zörgő lapjain

mint drágakövek között a jáspis
meghúzódva bársonyok ívein

mi lesz ha elmegyek... emlék csalóka
kitart-e néhány órát vagy napot

míg pereg az idő szürke homokja
kaphatok-e még néhány szép napot

aki itt maradsz olvasod majd néha
mit fehér papírra tollam karcolt fel

talán könnycsepp is gördül az arcodra
ha érzelmi húr kérdésedre felel
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tompul már az emlék az éj leszáll
hisz egetrengető csodák nincsenek

fény szűrődik ki ott a kapunál
emlékemmel lassan homályba veszek

a múlt ködéből váltva a jövőre
még rám találsz... talán évek múlva 

vagy a feledés minden szegletére
rakodó homok emlékem takarja

új idők jönnek és új dalnokok
az idő nem áll meg a föld is forog

Lépted dobban...

lépted dobban lent a porban
ott ingoványon csillan a fény

tüskés bozót az utadban
életed mint egy képregény

hőssé válhatsz gondolatban
megmentheted e szép világot

felébredve az ágyadban
álmod romjait találod

a tiéd lehetne minden
igényt formálnak rá mások
de a régi Gretna Greenben
csak rád várnak a kovácsok

minden ami szép volt egykor
újra szép lehetne hidd el

talán majd egy álom kobold
örömet szállít neked reggel
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Megállapítás

az ifjúságommal együtt tűnt tova
mindaz mire oly régen vágytam

törött cserepek az úton szétszórva
nem tudom meddig visz még a lábam

nem tudom meddig visz még a lábam
törött cserepek az úton szétszórva
mindaz mire oly régen vágytam
az ifjúságommal együtt tűnt tova

Könyvek

könyvek a polcon a szekrényekben
némelyikben még én is ott vagyok

néhány könyvem húzódik szerényen
közöttük... benne megírt gondolatok

talán tartalmasak... lehet hogy szépek 
ha elmegyek ki viseli gondjukat 
a gondolatok veszendőbe mennek

míg foszló emlékemre csak por tapad

ha néha mégis kezedbe kerülne
csak lapozz bele ne dobd el rögtön 
lehet könnyet csal majd a szemedbe

s bánatodra hoz majd örömöt

író ember eltűnni csak akkor fog
ha a feledés felül ír minden lapot

20



Mert mindig van...

mindig van újabb remény a számodra 
morzsákat szór eléd az utadra

gödör széléről most is visszaránt
meggyógyulsz suttogja hangja agyadba

meggyógyulsz suttogja hangja agyadba
gödör széléről most is visszaránt

morzsákat szór eléd az utadra
 mindig van újabb remény a számodra 

Tavasz margójára

a tavaszi napsütés bús orgia
fák ágait cibálja a hideg szél

a virág most szívesen visszabújna
április szeszélyes... haldoklik a tél

hatalma veszélyes még karmát nyújtja
néhány pillanat hózáport zúdít

majd fagyos csendben mínuszt osztogatva
virágzó kertre hajnalban érkezik

ma egy szál póló holnap nagykabát
érvényesül a természet hatalma
remélem nem kell már a hólapát

lassan a tavasz úrrá lesz rajta

madárfüttytől lesz hangos a határ
tavasz igyekezz... nagyon várunk már 
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Tavasz

apró rügy pattan
ebben a hangban
tavasz muzsikál

újra él a táj

nyílnak virágok
színesben látod

hogyan fest képet
a természet ecset

Új utak álmok...

az ég alja bíborvörösre váltott
fénye még kis ideig fennmarad
s mint lassan kihúnyó zsarátnok

mit az est sötét fátyla betakar

napnak még nincs vége előtted az éj
álmok és vágyak bűvös forgatagban

vajon milyen régi emléket idéz
csak az akaratod az mi mozdulatlan

érzed nem veszett el minden reményed
gipsz-javított csontok egyenes gerinc
csonkolt vágyaid talán visszatérnek
szilánkok között a tört tükör is kincs

a napok szédületes mocskát élve
sarat taposva csillagokba vágyva
néhány jó szó az kellene végre
vágyat rá lassan penész takarja

megrázod magad hasít a képzelet
új utak álmok mennek majd veled
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Tükörben

tükörbe nézve mint szopott galuska
egy nyúzott arc nézett vissza rám
nevetnem kellett hisz olyan furcsa
mit a betegség hozott a változás

tükörből ekkor vidám dal gangzik
hidd „ minden rendben és rendben minden”

már nem olyan torz a kép mi látszik
mosollyal indul újra a hitem

Ünnep jön

sonka és tojás... rózsavíz illat
harangok most is rómába mentek
gyász után a rügy mégis kipattan
virágkoszorúval tavasz érkezett

újjá születés és feltámadás
élet és halál édes testvérek

pokol és mennyország együtt kártyázik
nyertesnél halomba gyűlnek a lelkek

ünnep jön most tisztulni kellene
tavaszi záporban szennyet lemosni

zajt felváltó csend takaróban
húsvét üzenete új utat mutat

ha megérted végre más lesz a világ
útba igazít az ősi tanítás
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Vajon meddig...

vajon meddig szállok még pokolra
tüzes láncokon szenes virágok
felfelé vágyom a csillagokba
égeti talpam ízzó zsarátnok

égeti talpam ízzó zsarátnok
felfelé vágyom a csillagokba

tüzes láncokon szenes virágok
vajon meddig szállok még pokolra

Téveszme

Jerikó falai leomlottak
kürtök fujták romboló dalokat

tort ült az élet az élet felett
sors a könyvében lapot radírozott

változott-e itt valami azóta
ma is rombol a szüntelen harci zaj

kinek csak a hatalma mi fontos
tisztességet még szótárban sem tart

romok között vergődik az élet
sorsokat ír át mindig a pillanat

madártoll repülni tanul a légben
földhöz csapódva a sárba ragad

birkák hada zsoltárokat zengve
béget közben hagyja hogy tereljék

a „pásztor” arca rezzenéstelen
hiszi ő a  sors és a végtelen
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Reggeli anzix

apró gőzök mint táncosok szállnak
libbenve egyenest az ég felé
tea illat a konyhaasztal felett

szépségről álmodom csodára várva

Most üres...

most üres az agy semmi sincs rendben
írásra vetül a holnap árnya már

ki kellene törni szépen csendben
mielőtt az ingovány magába zár

Babits Petőfi Pilinszky Nagy László
olvasása sem segít semmit rajta
szférák zenéje is csak álmosító

múzsa alszik hiába vársz a csókra

lehet hogy pihenőt rendelt el az ég
hogy vágyva nézz fel a csillagokba
hisz itt a földön már oly nagyon rég

mindenki csak a sarat tapossa

frissül a gondolat múzsa is ébred
pihenő kell hogy végre megértsed

25



Március

bűvkörébe vont a március már
a mínusszal induló langyos napok

szélvédett helyen meleg a napsugár
csak a tavasz az minek jöttét várod

csak a tavasz az minek jöttét várod
szélvédett helyen meleg a napsugár
a mínusszal induló langyos napok

bűvkörébe vont a március már 

Tavaszi anzix

visszatért az első gólya
tavasz már a kertek alatt

tél még vigyázza trónszékét
de hatalma már ingatag

virágban a sárgabarack
porzás nincs a méh nem repül

hűvös van a szél lengedez
kandalló bent meleget ad

násztáncot lejt egy galambpár
szemközt a diófa ágon
meghitt tavaszi pillanat

macska nyújtózik a napon

tél... most lassan indulnod kell
hózáport zúdít így felel
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Érzelmes éjjel

érzelmes az éjjel
tele szenvedéllyel
apró foltocskák

a gyűrött lepedőn

tudom csak így lehet
túlélnünk együtt azt
mit a sors előlünk
gondosan rejteget

most egymást segítve
csúcson járhatunk

hisz széttörni látszó
édes álmainkon

talán így túljuthatunk

Erdő zenéje

erdő szélén ha
megállsz majd csendben

hallgathatod a 
halk susogást

muzsikál az erdő
szél suhan közte
sok apró levél
most táncot jár

Itt fenyő illat
ott egy nagy nyárfa

apró fűszálon
kis csiga siet
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sok dolgos hangya
halad rajvonalba'

törzsön még messze
az ágak levelek

madár trillázik
hozzá a basszust
dongóknak hada

szolgáltatja

távolból kakukk
hallatja hangját

jelzi hogy neki is
van itt jussa

galambpár turbékol
csókot vált csendben

majd újra szól
a burukkolás

ezernyi hangon
halkan élesen

hallod ha figyelsz
a szinfóniát

természet hatalmas
koncert termében
csodásan szól e
szép muzsika

ha leülsz némán
egy fa tövébe

elandalít a
koncert maga
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mint Vivaldi zene
otthon hallgatva
természetet visz
be a szobádba 

Esély

gyorsan felkelek ha a hajnal
vörösen új napot jelez

lehet hogy találkozom akkor
álom-magammal

aki épp elsiet

Egykor

egykor azt hittem
enyém a világ

kelettől nyugatig

de

egysejtű gondolat
ma már tudom

rosszul értettem

mindenből mindent
tovatűnt a múlt

fájó a jelen

a világnak

egy szeglete sem enyém
csak a vak remény

egyszer megszerezhetném
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Hited margójára

ha hited omlik
maga alá temethet

a törmeléke
akkor nem lesz visszaút
többé már fel a fényre

Itt lakom...

itt lakom de nem ide születtem
sors sodort mint szél a dallamot
ha egyszer utam végére értem

szél fújja mit itt hagyok... poros nyomot

írásom őrzi majd az emlékezet
tartama lehet akár néhány óra

porból lettem... bizony porrá leszek
renegát vagyok nem méltó a szóra

táguló íriszed soha nem látja
mit rejt a papírra vetett gondolat
mielőtt a mag szökkenne szárba
véreddel öntözve adsz táptalajt

isten tenyerén tudom szebb az élet
renegát vagyok... ilyet nem remélek

ajánlás

herceg Algyő a Tisza virága
irodalom itt reneszánszát éli
a kijelölt út egyenes és tiszta
renegát érzésem talán megérti
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ha az utókor írásomba „kortyol”
nem lesz titok a soraim között
íze mint a legfinomabb óbor
meghajtja fejét a dallam előtt

csak néhány lépés a halhatatlanság
parnasszus hegye csak messziről látszik

tágra zárt szemmel gondolat cikáz
lassan az emlék foszlányokra bomlik

Még kellene...

még kellene  egy vidám régi dal
vagy kellene egy vicces rövid próza

leülni a távoli tengerparton
hemperegni a selymes homokba'

hagyni a nap barnára aszaljon
élvezni a nyár édes cseppjeit

élvezni hogy a fájdalom se fájjon
feledve hogy az idő telik

kurtán furcsán gyermek lehetsz újra
bár ifjúságod régen tovaszállt

ablakból bámulsz most az udvarodra
a kés megfordult a hiány de fáj

törött tükörben zilált régi álmok
ropog a cserép a talpad alatt

nem férsz át a beszűkült átjárón
vad szél hordja el a vágyaidat
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nagyon kellene most egy vidám dal
üvöltve énekelnéd úgy mint régen

tudod az ember kicsit belehal
ha érzelmeit veszni látja éppen

ajánlás

a szó hatalma mindennél nagyobb
ugye érted ezt is kedves herceg
álmok vágyak és gondolatok
mesgyéjén él ki lantot penget

Hajléktalan balladája

a hajléktalan miről gondolkodik
míg egyedül bolyong az éjszakában

kezében minden vagyona látszik
két rongyos szatyor egy szakadt paplan

hideg az éj és fagyos a reggel
gyomrát marja a feneketlen éhség

hiába tilos kéregetni kell
hisz fedél nélkül nincs visszatérés

bor is elfogyott a tablettás is jó
felejti kínjait egy kis időre

kifosztott álmok majd belepi a hó
de menni kell menni mindig előre

esély az nincs a lét is kegyetlen
már csak emlék egy szebb korábbi élet

napi vergődés kegyelem kenyéren
megtört a test és hálni jár a lélek
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a pad kemény betakar a paplan
álma kandalló melegét idézi

talán még néhányat horkol hangosan
lassan kihűl de már nem is érzi

csak egy test marad mi ember volt egykor
sors kihívásra válasza nem volt

ajánlás

herceg miért van hogy sokan elbuknak
nem találják meg hogy hol a helyes út

nem emelik fel csak belerúgnak
ha nincs segítség feneketlen a kút

miért van hogy ítéletet mondunk
nem jártuk útját múlt ismeretlen 

segítség helyett csak vállat vonunk
bízzál ha tudsz majd megsegít az isten

Ha elhiszed...

ha elhiszed mit a mesehősök
mondanak... néha nagy szavakat

ingoványból felszálló gőzök
símítanak barázdált agyakat

szürke falak állják utadat
mászni kell... tériszony sem a régi

vad tánc piruett a nap alatt
tényleg elhiszed hogy megéri
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lassú folyású élet-folyóban
apró kavics vagy hidd el csupán

s e vásári forgatagban
mint jégből menekült platán

állsz...sérülésed nem emberi
segítsd meg isten... nem teheti

Hatalomféltés

nem hiszem hogy mindenki jót akar
járvány emberi mulasztást takar
csak a hatalom ami ma számít
érte tehetnek ha kell akármit

veszteség nekik mindig megéri
gonosz az ember ha hatalmát félti

Folyóparton

hol egykor én ültem a folyóparton
most más koptatja azt a felületet
tova suhantak álmok és a vágyak
szél bontja meg a szürke felleget

jó lenne ott ülni mint akkor régen
hallani partot ért hullám csobogást

feledni kínt fájdalmat merészen
újra megélni sok feledett csodát

mint egykor Dunánál József Attila
nézni hogy úszik el egy dinnyehéj

fittyet hányni a mindennapokra
énekes szúnyog itt harsányan zenél
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nézni a túlpart öregedő fáit
vajon hány áradás és hány tavasz

emlékeznek-e ki bámul már járt itt
vidáman sétált a lombok alatt

ma már csak emlék hisz roppant a gerinc
kor súlya is nyomja a vállakat

idő homokja pereg kegyelem nincs
csupán a vágy az ami megmaradt

de gondolatban ott ülök a parton
minden olyan szép... nosztalgiázom

Fekete cica

kicsi lány cica csapódott hozzánk
láttuk anyuka lesz nemsokára
építettünk hát egy szülőszobát

kibélelve a kicsiket várja

szép nagy doboz belül pihe puha
jó hely lesz az érkező piciknek

birtokba vette már a kicsi macska
látszott helyt adott minden szegletnek

elnyúlva alszik a kandalló előtt
bolyhos szőnyeg neki remek párna

sokkal gömbölyűbb lett mint azelőtt
igaz a pocakját jól telerakta

néha mozdul a láb álmodik talán
miről az titok megfejthetetlen
talán iramodik egy egér után

vagy csak pillangót kerget a kertben
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hasán fehér folttal fekete cica 
zöld szeme még nappal is világít
bizony ma már válogatós fajta

gourmet lett... nem eszik akármit

egyéniség ő mint minden macska
nappal alszik éjszaka vadászik
csak el ne üsse az autók sora
amikor az utcán közlekedik

vigyázz magadra fekete „kismama”
megszülethessen a sok pici cica

Álmokat szőttem

álmokat szőttem csend álmokat
de a sors gép más kockát dobott

szépek voltak búsak bíborak
sármjuk azóta el is kopott

remény van csak ma a holnapért
hogy lesz-e azt senkise tudja
s mint aki már mindent elért
kusza létet pihenőre fogja

haraszt zörög ha szél cibálja
rezzenések törött álmokon
minden ami volt van utána

illanva száll ki majd az ablakon

pár szál deszka még révbe érhet
hitem súgja... nem érint a végzet
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Csak azért is

mért várom hogy minden jóra fordul
mikor tép szaggat az idő vas foga

de felemelt fejjel küzdök amíg
egykor le nem súlyt végleg a kasza

Belső én

csukott szemhéjam mögül
egy arc néz vissza rám

ifjúságom hajnalán
mintha láttam volna már 

fiatal arc... talán enyém
sorsjáték hidegen hagyja

most én bámulom csakis én
tört tükörben sok apró darabja

ritkuló haj szaporodó ráncok
magába zár lassan a csend
múló idővel versenyt futok
arc nem változik odabent

még néhány virágzó tavaszt
élni áldott napsütésben

út porát magamról lemosva
repedt tükrömet lecserélem

csukott szemhéjam mögül
egy arc néz vissza rám

ifjúságom hajnalán
mintha láttam volna már 
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Börtön-e a test...

„Hogy tudnám testem börtönét levetni?
Üss rám, ha tudsz még vén bűnöst szeretni,

Istenszobrász! A márvány én vagyok!”
Faludy György: Michelangelo utolsó imája

pattogva válnak le apró szilánkok
véső dolgozik szánt újabb barázdát

isten kezében pörög a kalapács
hajnal fénye lehet csak torzót talál

talán műalkotást csodaszépet
tenyér símít végig a felületen

szobor lett vagy szoborrá válik éppen
az egy tömbből alkotott végtelen

börtön-e a test vagy megvalósul
álmokat zúzva szét a valóság

ifjú titánból később öreg ember
csak pörög csak pörög a kalapács

törpülni látszik a végtelen bája
a lét csupán huzatos folyosó

véső kalapács szikrája  pattog 
márányból ömlik a vágyakozás

végére ért a mű... bevégeztetett
pihen az alkotó árnyak között

elvégzett munka emléke kitart míg
felszínen tart a véges emlékezet
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Álmot festeni...

„ Azt mondják, könnyű mintázni a testet
s a léleknek nehéz megadni mását.

Te,épp fordítva, biztos kézzel fested
rohadt lelked minden perverzitását.”

(Névtelen költő a Görög Antológiából
Róma bukása idején)

Fordította: Faludy György

miért van hogy a test és a lélek
mást cselekszik de közben mást akar

perverz álmok alkotnak meséket
hol ingovány vonz a sár betakar

álmot festeni rózsaszín valóra
talán nem is csak ecset kérdése
közben tükröt törni ezer darabra

elmerülni lassan és semmise

gátol abban hogy vonzad magadra 
festett álmaidnak rút szörnyeit
múltad édeskés rothadó szaga
kíséri meghasadt lelkedet itt

talán válts álmot ecsetet festéket
szemüveged se legyen már rózsaszín

javíts minden ropogó eresztéket
s ha néha beléd hasít a kín

csak menj előre biztos megleled
porfedte utad mi fekszik előtted
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Csillagösvény

csillagösvény mikor rád találtam
mindenütt hunyorgó apró csillagok

sima az út mégis tovább álltam
szerettem volna de nem hagytam nyomot

remélem egykor megtalállak újra
bátran lépkedve az ösvényeden
lángpallossal karcolva a múltba
átgázolva sok sok írt versemen

talán lesz miért majd lehajolnom
mert egyik másik ragyog fényesen

hunyorgó apró csillagok tudom
életemre a pontot így teszem

olvastál... ha majd felnézel az égre
kutass... rátalálsz csillagösvényemre

Ha azt várod...

ha azt várod hogy a sültgalamb hozzád repüljön
csak a csondvázadról fújja le a port a szél

penge éles elméd hiába fényes acél
csak az idő homokja lesz mi betakar
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Fohász

uram segíts kérlek szépen
vedd le rólam ezt az átkot

élet legyen szép mint régen
utamra majd rátalálok

élet sodort parti szikla
verődik utamba sokszor
sebeket hagy felszakítva

lámpámban már matt a foncsor

átok nyomaszt kereszt nehéz
ólommá vált minden lépés
ragad mint a jó lépesméz
lesz-e vajon visszatérés

uram segíts kérlek szépen
add hogy hitem újra éljen

Hová szállnak

hová szállnak majd a sóhajok
azon a vöröslő hajnalon

mikor szél süvít a házak felett
kergetve szürke fellegeket

cibálva a fák ágait
e zaj váltja fel a csendet itt
széttépve kócos álmokat...
ablakon benéz a virradat
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Gondolathullámok...

„mikor borít el a jaj s öregség
ady a fájó példa

mi tehet ifjút vajon öreggé
vak élete a préda”

Radnai István: Rivális

hol egykor csak tinta hullt a papírra
sercegő toll formálta a betűket

hol szépbe halt sokszor a költő maga
s lázában érte utol a végzet

gondolathullámok papírra vetve
lassan elszökik tőlünk is az ősz

tél jön most nem csak Párizst keresve
a megújulásig bizony itt időz

de eljön egyszer a pillangós tavasz
szerelmet ígér és csodás vágyat
s ott belül is rügyeket fakaszt

talán az enyészet még kicsit várhat

apró csodákra vágyom s még élni
később...talán...majd kezdek öregedni

Kereslek

kereslek téged de nem vagy itt
hideg az ágy tűz sem melegít
álmaim hazudtak oly nagyot
törött pohár... a bor meg ott 

a terítőn hagyta foltját
nem érdekel... én senki gondját

magamra nem veszem... istenem
add hogy itt legyen a kedvesem
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Húsvét...másképp

kúfárok és farizeusok
mondd mi változott itt azóta

gazdag egyházak hamis papok
csak a harangok mennek rómába

fejét csóválja most az isten
ember már átírt minden lapot
krisztusi tanítás rég nincsen

pénz irányít ma minden napot

múltté lassan a húsvét varázsa
még leng azért néhány barkaág
nyisd a szemed hogy újra lássa

hittel húsvét misztériumát

nem úgy mint hallik a szószékről
úgy ahogy idézik ősi jelek
tanulság embernek istenről

erősítds meg már bomló hited

húsvét szerepe nem változik
barka mutatja... bárány tanít

Ma

frusztrált érzelmű korcsosult világ
füstöl a fa de lángra nem lobban

talán majd a húsvéti barkaág
szeretetet hordoz... azt is titokban
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Még hallom...

„Reád ismertem mindjárt
nem vitt el a halál

de mondd, mit kezdünk így már
egymással, kékmadár?'

Faludí György: Kékmadár a parkban

még hallom a szárnycsattogást
ahogy elrepült itthagyott
nem ült a vállamon soha
de álmot szőni tanított

vágytam talán jobbra fordul
az élet... tervet szőtt a holnap

de elhagyott a kékmadár
hagyott üvegszilánkokat

hol járhat most nem tudhatom
álmaim ma is merészek

alkotni tegnap ma holnap
ha magamra visszanézek

tükör kacsint és bólogat
nem néznek semmibe nem baj

utam járom mit kijelölt
a sorsom... csak néhány sóhaj

hagyja el szám... vágyakozom
utánad mesés kékmadár

sors fordul változik minden
egyszer újra vállamra száll
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ne legyen akkor túl késő
fogy az idő... másodpercek
elszállnak mint a gondolat

holnap talán még szép lehet

kertem fái között néha
látni vélem kedvencemet
álom ez csupán csalóka
vágy mi fűti a testemet

hiszem hogy egyszer visszatér
percekre is de itt marad

sárgán nyílik majd a pitypang
ott hol leszek... a fák alatt

Tavaszi zsongás

tavaszi zsongás édes dallam
zöld színt ölt a táj virágban a fák

őzek legelnek búzatáblákban
őszi elmúlás már nem is fáj

kivirul minden újra éled
nyomasztó teher tél hidege

múltté... fogason a nagykabát
ne fázzak pulóver kellene

szellő borzolja az ágakat
beletúr olykor a hajamba

kertem sok fája rügyeket bont
minden barackfa rózsaszín fehér
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néhány madár mit soha sem láttam
leszáll a fára gyönyörködik

csőréből sok sok boldog trilla
tavaszt köszönt telet temet

Óhaj

tépett vitorlák roppanó árbócok
vihar dúl ma is az élet tengerén
hajolni képtelen egyenes gerinc

gyógyulni lenne jó... szerény remény

Miért...

mért méretett ily sokra a szenvedés
élni kellene gyönyörű az élet
lét síkján a sok apró repedés

hulló csillag... mind földi ígéret

ácsolt kereszted billeg a válladon
talán a holnapot még eléred

tágra zárt szemmel ősi dalokon
gondolkodsz közben idődet méred

idő homokja csendesen hull alá
távoli tájak és hiú remények

még egy utolsó eszement hajrá
leküzdeni hiányzó messzeséget

gondolataid így szeded csokorba
vers lesz talán vagy rímbe tört próza
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ajánlás

herceg az idő oly gyorsan elszalad
mire észbekapsz ifjúságod oda
torzul a ránc mállik a vakolat

lassan önmagadnak vagy a torzója

mit megtanultál hasznát nem veszed
hisz téged is súlyt az ősi átok

ha visszatér majd alkotó szellemed
csillagösvényen utad megtalálod

ha megírod mindezt versbe foglalva
talán nem fed be az idő homokja

Természet ébred

természet ébred
szürkeség foszlik
színesre vált most
virág ha bomlik

őszi elmúlás
ma már a múltté

zöldül a táj is
szél az a kópé
néha haragos

szétszedne mindent
máskor aranyos
cirógat libben
beletúr hajba

oldja magányod
felhőket kerget
süthet a napod
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már néhány hét csak
érzelem ébred
ki keres talál

párt és szerelmet

Mai valóság

Mindig azt hittem barátokat
lelek ha alkotok versbe foglalva

ma már tudom vetélytársnak tartva
próbálnak lenyomni mélyen a sárba

barát az nincs a mosoly sekélyes
mélyül a seb de még nem veszélyes

Májusi égbolt...

májusi égbolt szürke felhők
pipacs tenger a domboldalon
kín és fájdalom a szerelem
amíg élek csak őt kutatom

májusi égbolt szürke felhők
enyhülést nem hoz telik a nap

mert minden arcban csak őt látom
remény feledés lesz ezalatt

májusi égbolt szürke felhők
mit hoz a jövő nem tudhatom
bár feledni nem lesz egyszerű

kín helyett mégis megpróbálom
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májusi égbolt szürke felhők
oly nehéz a váltás jól tudom

pereg a homok idő telik
csak álomkép miről álmodom

Szerelem

fájó szerelem
édes mámora bódít
de az hogy meddig

nem csak rajtad múlik ha
óvod sokáig kitart

Mintha petárda...

mintha petárda robbant volna fejedben
szórt csillagot agyad minden szeglete
abroncsot... mielőtt darabokra hullik
színes világodból fekete fehér lesz

alkohol mámora pillanatra segít
kijózanodásig csupán néhány óra

mire rájössz: nem neked világít a hold
a nap korongja átveszi helyét lassan

tükörbe nézel nyúzott kifakult arcod
szinte gúnyolódva néz majd vissza rád
küzdelmet mit kezdtél feladod végleg

ha sikolt a szög mert gerendát talál

csak még egy pohár mindig mindig még egy
megfeszített álmok elszállt remények
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Anyám, apám emlékére

mondjátok... a fény vár a túloldalon
vagy csak zilált agyam reménykedik

temető csendje őrzi a titkokat
emlékezet szárnya hozzátok repít

porból lettünk majd porrá is leszünk
a lélek él tovább a gyertyafényben
a sírra tett virág a ki nem mondott

azóta is fájó érzéseken

szeretne ha lehetne tompítani
érzem még fáj ott belül a hiány

s az idő halad nem alkuszik
engem is a csend lassan magába zár...

hiányzotok...

De addig

hasít a fájdalom reszket a belső
végtelen nehéz keresztem súlya
letenni nem lehet... az út a végső
ott vár a béke nyugalom kapuja

de addig ha botlom fel kell állni
üvölt a csend harsog a zaj felém
véremmel kell a falra pingálni

szenvedés belőled most már elég
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fohászom hiába száll magasra
teher mi rajtam van kiméretett
akarat visz csak előre... arra

hol az égi bíró tartja a mérleget

embernek születtem és az maradtam
nem félek... nem tart a sár magában

Este

leszállt az este
minden kis fecske
fészkében pihen

csendes a táj

bokor sem rezdül
csak rovar repül
est szürke leple

takarja már 

néha egy denevér
suhan szürkületben

rovar után kutat
vadászik éppen

csendes a táj itt
a szél sem rezdül
álmodom én is...
minden lassan 

álomba szenderül
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Eszme

„Plátó, Krisztus, Voltaire – nem hoztak
bőségszarut. Eszmék helyett

az iparosodás adott csak
kenyeret, munkát, házhelyet”

Faludy György: Plátó, Krisztus, Voltaire

ma zeng a zsoltár kánaánt remélve
és most ránk szakadó bőségszarut
de hamis imák nem jutnak az égbe
ott fenn bezártak már minden kaput

hittel hit ellen tartózkodással
csak a pénz az ami ma boldogít

magaddal törődbe és senki mással
hazug szó rózsaszín álmokba taszít

eszme mely nálad nem válik valóra
bár te vetsz tudod mindig más arat

„Plátó, Krisztus, Voltaire” óta
nem változott semmi csak a sarat

dagasztod s utad egyre nehezebb
nem kapsz: „kenyeret, munkát, házhelyet”

Fájdalmat rejtesz

ismét eltelt egy nap sötét az éj
mindig kósza árnyak suhannak tova

kínt és fájdalmat hordoz az élet
agyadban emlékek egész sora
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mind felidézve gyorsan itt a reggel
lassan az álom betakarja tested
holnap talán majd újult erővel

küzdesz...reménykedsz ezt is túlélheted

napalm és atom mint Hirosíma
úgy ég ott belül minden ami van

csillagokba jutsz vagy földi pokolba
túlélés vágya pörög agyadban

fájdalmat rejtesz mosolyt eröltetve
erről szól ma a túlélés tesztje

Mikor azt hiszed...

mikor azt hiszed barátra leltél
rájössz a pénz az úr mindenek előtt

ha lehetne ebből szakítana
most mindenki nagyot még mielőtt

ideje lejár és hullik pokolra
emberi érzések már sekélyesek
„viritsd a lóvét” és lelsz barátra
utolsó filléred már el nem temet

érzelem nélküli anyagi világ
uzsorásban nem lesz empátia
természet lágy ölén búzavirág

nap a selymét lágyan rád borítja

megtörni látszik csended magánya
igaz barátok ma már nincsenek

magad vagy... érzed... talán az a fránya
lét borzolja csak az idegeidet
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ajánlás

azt hiszem herceg rossz lóra tettem
hittem az emberben szeretet lapul

több érzelem van egy fában kertemben
emlék sem leszek ha csillagom lehull

Mindez csak álom

zeneszó a csendben dalt sodor a szél
onnan hol virágok nyílnak a dombon

érzelmek vihara jelöli a célt
lélekruhámat rájuk aggatom

nem látom még az erdőtől a tisztást
hol faun lantja szerelemre csábít

zene vezet mutatja a csapást
nimfák tánca vérpezsdítőn lázít

lant pengését hallom együtt áll a hold
és a nap most fenn a tisztás felett
kilépve a sűrű erdei homályból
szerelem tüze ég titkot rejteget

mindez csak álom... fekszem az ágyon
de álmodni oly jó ilyen szépeket

ajánlás

herceg mondd miért van hogy felébredek
mikor izgalmas részekhez jut az álmom

kapcsoló kattanássra fény szétterjed
gyűrött párnámon nyomát nem találom
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Minden emlék

az út mellett hatalmas kövek
az úton por elmaradt lábnyomom
miről mesél a szél mely lengedez

e májusi vöröslő hajnalon

egy dalt sodor régi kedves dallam
ifjonti szerelmek csodás kora

hol erősebben hallom hol halkan
szívem dobban már a ritmusára

csodás emlékek de eljárt az idő
az út pora is egyre vastagabb

csend magánya rám települ lassan
le is gyűrne... nem hagyom magam

minden emlékem az építőkövem
por is enyém mi elmaradt mögöttem
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Apevák

A 
szelek

borzolta
szürke felhők
rohannak tova

A 
csended

csak addig
jó míg végleg

magába nem zár

Nők
nélkül
e világ

csak unalmas
sárgolyó lenne

Tedd
meg azt

mit tenned 
kell... ne várj mert

senki nem segít

A
hangod

lágy zene
mint a hullám
mikor partot ér
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Ha
latrok

között te
áldozat vagy

durva büntetés

Hős 
csak az
lehet aki

feláldozza
mindenét ezért

Könny
ül az

arcodon,
mi az oka?

Öröm vagy bánat?

A
tépett

vitorlád
hogy célba érj
nem jó előjel

A
fényes

jövődre 
múltad sötét

árnya veszélyes
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Ha 
kell egy
takaró

hogy ne fázz meg
karom átölel

A
bűnöd 

visszaszáll
rád hiába

gyónsz és vezekelsz

Mint
öreg

túlhajtott
búgócsiga

olyan az élet

Hó 
tömeg
indul a 

völgybe le ez
már a lavina

A
patkány
értelmes

de nem hiszem
hogy főzni is tud
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Most
gorgók 

szánkáznak
a hátamon

oly szürnyű az éj

Oly 
rég volt

hogy havon
szánkóm csúszott
messze a dombról

A
rigó

embertől
nem fél de a 

macskától igen

Ha
csodád
akarod

megélni tán
hajolj le érte

Ha
csended 
beszédes

hallgatásod
megrémít engem
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Haikuk

tágra zárt szemed
látja a belső éned
még szól az ének

cél olyan messze
akkor a vágy honnan van

hogy mégis elérd

a büntetés az 
amitől félünk de nem

gátol semmiben

ha nem is hiszed
minden élet fontos csepp

lét tengerében

árok mélyéről
nagyon messze vannak a 

fényes csillagok

érzelem illat
kerít a hatalmába
szerelmes leszel
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oly szép a hajnal
vörösen ízzó felhő
rajjal köszönt rád

ha nem vagy toppon
elfelejtenek... hasznod 

nem vehetik már 

csillagösvényen
száll az érzelem feléd

vajon megtalál

ha a csillagok
elmesélnének nekünk
mindent... értenénk?

Buddha és Jézus
szeretetre tanított.
Ki fogadta meg?

Újra zöld a táj
millió levél táncol
tavaszi szélben.
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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 
„polcain”: 

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 
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2020. Pillangó hatás
2020. Hangulatszilánkok
2020. Kövek között
2021. Versválogatás 2014 – 2020

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 – novellák

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 
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

Az  Irodalmi  Rádió  szerkesztésében  kerültek  felolvasásra  verseim  az  irodalmi
műsoraikban. Verseim  a Poet. hu irodalmi oldalon jelennek meg rendszeresen, de
jutott már belőle a Holnap Magazinnál, az Irodalmi Rádiónál lévő blog oldalamra is.
Ez utóbbi már megszűnt.
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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. helyezést ért el.
2018. Ne háborúzz Irodalmi Pályázat – Irodalmi Rádió – novella II. helyezést ért el.

2019.  Természet  Poétája  Irodalmi  Pályázat  –  Irodalmi  Rádió  –  kettő  vers  III.
helyezést ért el.

2019. Költők éves értékelése – Irodalmi Rádió – II. helyezést értem el.
2019. Idősügyi Tanács Irodalmi Pályázatán Szeged – egy novellám I. helyezést ért el.
2020. Holnap Magazin pályázatán: El nem hangzó ima című versem – zsűri döntés
III. hely

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, 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. 

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 standján! 2019-ben beválogatták a köteteimet az Algyői Értéktár
megőrizendő értékei közé. 
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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. 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 2021. év első öt hónapjának termése.
Remélem elnyeri majd a tetszésedet.
Köszönöm szépen, hogy olvastad/olvasod. 

65



Köszönetnyilvánítás:

A kötetet szeretettel ajánlom: 

      DIÁSZ Kft.-nek, 
hisz támogatása nélkül a kötet nem jöhetett volna létre;

Berkes László Barátomnak,
 aki a kötet grafikai munkáit készítette;

Páromnak Veronikának aki támogat 
abban, hogy szabadidőmben az írással foglalkozzam;

Családomnak 
akik szeretettel támogatnak az írás rögös útján.

66



Tartalomjegyzék

Jákob lajtorjáján az én lajtorjám 4
Bízva bízom 5
Egykor talán 5
Adj egy esélyt önmagadnak 6
Bíborvörösben 8
Facietis in ea 9
Emlékezés anyák napján 9
Fehér lehetne        10
Fércelt vágyak        11
Kavics        12
Másképp történt        13
Paprika Jancsi monológja        14
Városi éj        15
Zárójelentés margójára        16
Tükör        16
Tény        17
Ráncaim        17
Pőrén        18
Nem vagyok        18
Lépted dobban        19
Megállapítás        20
Könyvek        20
Mert mindig van        21
Tavasz margójára        21
Tavasz        22
Új utak álmok        22
Tükörben        23
Ünnep jön        23
Vajon meddig        24
Téveszme        24
Reggeli anzix        25
Most üres        25
Március        26
Tavaszi anzix        26

67



Érzelmes éjjel        27
Erdő zenéje        27
Esély        29
Egykor        29
Hited margójára        30
Itt lakom         30
Még kellene        31
Hajléktalan balladája        32
Ha elhiszed        33
Hatalomféltés        34
Folyóparton        34
Fekete cica        35
Álmokat szőttem        36
Csak azért is        37
Belső én        37
Börtön-e a test        38
Álmot festeni        39
Csillagösvény        40
Ha azt várod        40
Fohász        41
Hóvá szállnak        41
Gondolathullámok        42
Kereslek        42
Húsvét... másképp        43
Ma        43
Még hallom        44
Tavaszi zsongás        45
Óhaj        46
Miért        46
Természet ébred        47
Mai valóság        48
Májusi égbolt        48
Szerelem        49
Mintha petárda        49
Anyám, apám emlékére        50
De addig        50

68



Este       51
Eszme       52
Fájdalmat rejtesz       52
Mikor azt hiszed       53
Mindez csak álom       54
Minden emlék       55
Apevák       56
Haikuk       60
Bemutatkozás       62
Köszönetnyilvánítás       66
Tartalomjegyzék       67
Impresszum       70

69



Impresszum

Kiadó: Hegedűs Gábor

Grafika: Berkes László

Megjelent: A/5 ív terjedelemben 70 oldalon

Hegedűs Gábor 2021

ePUB ISBN   978-615-81633-3-0

A szerző részére minden jog fenntartva!

70



71


