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AJÁNLÁS, RECENZIÓ 

 

A latin eredetű recenzió szavunk magyar megfelelője a könyvismertetés, könyvbírálat. 

A recenzió feladata, hogy adjon hű képet a recenzált mű egészéről. Nos, ez nézőpont kérdése. 

Kinek a pap, kinek a papné. Van, akinek a spenót a kedvenc étele, és van, akinek éppen az el-

lenkezője. 

 

Kedves Olvasó! 

 

Ez a verseskötet, melyet a kezében tart, édesanyám által íródott, és az egész család hatékony 

közreműködésével készült. Kérem, legyen Ön az, aki recenzálja, elbírálja a könyv tartalmát, a 

versek szépségét, vagy éppen tartalmának érthetőségét! 

Ami biztos, hogy édesanyám a hetven éve alatt megélt problémáitól kezdve, az élet nehézsé-

geit, viszontagságait, szépségeit és örömeit egyaránt papírra vetette.  Ön, kedves Olvasó, e 

könyvben pontos tájékoztatást kaphat egy asszony érzelmeiről versek formájában! Egy olyan 

asszony, édesanya, nagymama érzelmeiről, aki végig evezett az élet tengerén, viharban és 

napsütésben is. Aki látta eltűnni a múlt nehézségeit, örömeit, látta felnőni a jövő nemzedékét, 

annak viszontagságos, ám ugyanakkor felemelő életútját. És látja a jelenkor egyre nagyobb, 

feszültségekkel teli, de nem leküzdhetetlen problémáit. 

 

Tiszta szívemből kívánom, hogy e könyv olvasása nyújtson az Ön számára is felejthetetlen 

perceket! Találja meg benne ki-ki a maga szépségét, örömét, bánatát, nehézségeit, gyönyöreit, 

vidámságait, vagy éppen csak úgy, szórakoztató időtöltését! 

 

Köszönettel: 

 

Ifj. Czebe János 
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A szép Magyar Felvidék, 

csak egy fájó szép emlék. 

Ott hunyt el a Nagyanyám, 

így lett árva jó Anyám. 

 

Kapott aztán mostohát, 

kegyetlent és gorombát. 

Otthonából kiűzte, 

rokonsága nevelte. 

 

Hányatott lett élete, 

Isten volt csak Ővele. 

Végül aztán felnőtt lett, 

szemrevaló, és még nett. 

 

Házasságra megérett, 

de a kérő másé lett. 

Mert az árva nincstelen, 

férjhez menni képtelen. 

 

Egy kincse volt szegénynek, 

odaadta legénynek. 

E dologtól remélte, 

hogy beér majd a révbe. 

 

Asszony helyett anya lett, 

kincset, férfit elvesztett. 

Most az élet terheit, 

megosztani nem segít. 

 

Vigaszt neki nem nyújtott, 

éjjel-nappal sírhatott. 

Kivert kutya módjára, 

barangolt az országba! 

 

 

Bátaszék, 1972. április 5-én. 

 

 
 

Felvidéktől messzire, 

vitte útja Békésbe. 

Orosházi kórházba, 

jöttem én a világra. 

 

Mivel a sors forgandó, 

így lett neki egy kis jó. 

Kapott férfit társának, 

gyermekének, Apának. 

 

Boldogságról nem szóltak, 

egymás mellett megvoltak. 

Sors volt, ami közbeszólt, 

együttlétük felborult. 

 

Nem örültek egymásnak, 

nyolc év után elváltak. 

Elengedte kezünket, 

nem szeretett bennünket. 

 

Éppen hogy csak megvoltunk, 

hiányzott az otthonunk. 

Férjhez ment Ő még egyszer, 

meg is bánta ezerszer. 

 

Mostoháim gyötörték, 

az életét eltörték. 

Csak negyvenhét évet élt, 

szenvedése véget ért. 

 

Most aztán én sírhatok, 

a sírjához járhatok. 

Békében van odalent, 

én szenvedek idefent. 

 

ANYÁMRÓL 
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                                                             Átirat 

 

                                                          SZOMORÚ      

 

                                               Szeretnék valami szépet írni, 

                                               de a bánat nem enged alkotni. 

                                               Ma temettük el Ángyikámat, 

                                               ki segítette Édesanyámat. 

 

                                               Nehéz árva sorsát jobbította, 

                                               ahogy erejéből kifutotta. 

                                               Menny Urának ülhet most a jobbján, 

                                               fájó könnyem zajt üt már a sírján. 

 

                                               Csenky Lajosné fejfára írva, 

                                               a szememet le sem veszem róla. 

                                               Majd a hantokat virág borítja, 

                                               takarva velük egy élet múltja. 

 

                                               Anyám szellemét érzem lengeni, 

                                               azért jött, hogy el tudjam viselni. 

                                               Szomorúság mellett, szomorú volt, 

                                               hogy Édesanyám már négyéve holt. 

 

Barcs, 1976. V. 14.     

 

                                                     SZIVÁRVÁNYT HÚZ 

     

                                                            PÉCSI EMLÉK 

        

                                               Jöjj fel velem a Mecsek ormára, 

                                               Misina-tető kilátó tornyába. 

                                               Meglátod mily kicsi, ami lentről nagy, 

                                               azt hiszed magadról, hogy óriás vagy. 

 

                                               Nyári zápor szivárványt húz az égre, 

                                               közel vagy hozzá, elérni nem tudod mégse. 

                                               Nem jó a nagyság, mert máshoz nem férhetsz, 

                                               vannak dolgok, mit soha el nem érhetsz! 

 

Pécs 1978. V. 26.  
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                                                         UTAZÁSOM 

 

                                                 A forgalom csomópontja, 

                                                 Bátaszéknek állomása. 

                                                 Négy irányba fut a sínpár, 

                                                 mindegyiken sok vonat jár. 

 

                                                 Forgalmista tárcsát emel, 

                                                 és a vonat Pécsre megy el. 

                                                 Alig párperc várakozás, 

                                                 jön a másik elindítás. 

 

                                                 Most meg azt jelzi a tárcsa, 

                                                 megy a vonat Dombóvárra.  

                                                 Forgalmista egyet fordul, 

                                                 vonatkerék megcsikordul. 

 

                                                 Személyvonat megy Bajára, 

                                                 Gyorsvonatra vettem jegyet  

                                                 enyém indul, utoljára. 

                                                 hogy meglássam Budapestet. 

 

                                                 Féltíz körül a Déliben, 

                                                 landoltunk szépen, helyesen. 

                                                 Idegenben nagyon féltem, 

                                                 gyalog menni nem is mertem. 

 

                                                 Rábeszéltek a metróra, 

                                                 célba érek egy- két szóra. 

                                                 Igen ám, de mozgólépcső, 

                                                 itt vidéki még csak kezdő. 

 

                                                Mutatvány volt rálépésem, 

                                                nem sikerült szépen mégsem. 

                                                Egyik néző szóvá tette: 

                                               „úgy ugrottam, mint egy szöcske.” 

 

                                                Gyorsan utalt ő reája, 

                                                mozgólépcső nem sport- pálya. 

                                                Okos ember volt a drága, 

                                                ő már tudta: Jó Anyjába. 

 

                                                Azért még leckét vehetne, 

                                                taníthatnák az illemre. 

                                                Nem volt szükség megjegyzésre, 

                                                sokkal inkább segítségre. 

 

Bátaszék, 1978.  
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                                              MUNKATÁRSAK VOLTUNK 

 

                                                        LACI BÁCSINAK 

 

                                         Szép szavakat szeretnék versbe önteni, 

                                         hogy érdemes legyen emléknek eltenni. 

                                         Azt hittem könnyű lesz, hatvan évről írni, 

                                         ám, de nehéz ennyi múltat felidézni. 

 

                                         Építetted a jövőt – e korhatárig, 

                                         nem sétagalopp volt az utad idáig. 

                                         Kevés öröm lepett, annál több volt gondod, 

                                         rögös úton sikerült idáig jutnod. 

 

                                         Leteszed a lantot, tovább pengesse más, 

                                         mert elcsábított a nyugdíjas harsonás. 

                                         Ezután már nem csörög a fránya óra, 

                                         mert nyugdíjban leszel holnap virradóra! 

 

                                         E sorokban is méltatjuk nemes tetted, 

                                         hogy e helyet létrehozni segítetted. 

                                         Alapító tag az elsők között voltál, 

                                         történelmet akkor, észrevétlen írtál. 

 

                                         Nem hagyjuk, folytatjuk megkezdett utadat, 

                                         így becsülve meg sok, sok fáradtságodat. 

                                         Úgy esett, hogy szoc. Brigáddá alakultunk, 

                                         brigádvezetőnek Téged választottunk. 

 

                                         Közös ünnepünket szépítetted hallal, 

                                         ezért volt oly sok baj a Te fogaiddal. 

                                         Ez ürügyből kellett kilépővel menned, 

                                         így aztán sikerült az elképzelt terved. 

 

                                         Jó tetteid nem feledjük, amíg élünk, 

                                         szem előtt tartjuk, hogy mennyit tettél értünk. 

                                         Emléknek tőlünk, a fent leírtak mellett, 

                                         kívánunk, sok szép, hosszú nyugdíjas évet 

 

Bátaszék, 1980. VIII. 31. 
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                                                  MIÉRTEK 

 

                                         Elhalkul a város zaja, 

                                         kiürül a népes utca. 

                                         Csillag váltja fel a Napot, 

                                         sugarával küld majd álmot. 

 

                                         De sajnos én rosszul alszom, 

                                         engem elkerül az álom. 

                                         Túl a napi küzdelmeken, 

                                         merengek a miérteken. 

 

                                        Miért múlik el, ami szép? 

                                        Miért fakul úgy meg a kép? 

                                        Ősszel miért hal meg a táj? 

                                        Durva szót miért ejt a száj? 

 

                                        Miért létezik gyűlölet? 

                                        S miért nincs csak szeretet? 

                                        Miért nem terem a boldogság, 

                                        mint zöld réteken a virág? 

 

                                        Végtelenül sok a miért, 

                                        kutatok a válaszokért. 

                                        Várhatok a feleletre, 

                                        nincsen válasz miértekre! 

 

Báteszék,1981 novenber 12. 

 

 

                                        EGYSÉG EREJÉVEL 

    

 

                               Rigó fészkét a vércse rabolni akarta, 

                               de egy sereg rigó közrefogva zavarta. 

                               Miközben nagyon hangos ribilliót csaptak, 

                               az egység erejével győzelmet arattak! 

 

Dunaszekcső.                                

 

                                                    ÜZENEM 

       

 

                                   A ma kudarca, az a holnap sikere, 

                                   hibáinkból a tanulságot vonjuk le. 

                                   Hivatott e mondás örök érvényűnek, 

                                   ezért üzenem a Jövő Nemzedéknek! 

 

Bátaszék. 
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                                                  AZ ELSŐ UNOKA 

 

                                                       MARGITKA 

 

                                          A hír vasárnap reggel érkezett, 

                                          hogy momentán belőlem nagyi lett. 

                                          Szívem örült, az arcom ragyogott, 

                                          boldogság volt, ami úgy áthatott. 

 

                                          Öröm szárnyain odarepültem, 

                                          ahol született, hogy megtekintsem. 

                                          Fekete hajú tündérkét láttam, 

                                          ám azonnal megfogni kívántam. 

 

                                          A dajkálással még várnom kellett, 

                                          míg a kórházi idő letellett. 

                                          De azután a szívemre fogtam, 

                                          betelni vele sehogy sem tudtam. 

 

                                          Csöpp kezével ujjamat markolta, 

                                          közben igazak álmát aludta. 

                                          Csendesen néztem pici mosolyát, 

                                          úgy vigyáztam a tündéri álmát. 

  

                                         Éreztem a jövőt két karomban, 

                                         s megnőtt az erő izmaimban. 

                                         Gondolatban festettem képeket, 

                                         jövőből csak a jót, és szépeket. 

 

                                           Bátaszék, 1984. október 24. 
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                                              A MÁSODIK UNOKA 

 

                                                      JANIKA 

 

                                           Ebédközben jött a levél, 

                                           Postás hozta, nem enyhe szél. 

                                           Örömkönnyek megcsillantak, 

                                           köszönhetjük új csillagnak. 

 

                                          Nagyon vártuk érkezésed, 

                                          áldjon meg az Isten téged. 

                                          Úgy örülünk teljes szívből, 

                                          neked is jut szeretetből! 

 

                                         Messze vagy tőlünk picikém 

                                         ez nagy bánatunk kicsikém. 

                                         Hogy ölünkbe tudjunk venni, 

                                         nagy utat kell ahhoz menni. 

 

                                         Nem a menést, nem azt bánjuk, 

                                         kevés időt, azt sajnáljuk. 

                                         Mert belőled sosem elég, 

                                         elrabol a kötelesség. 

 

                                         Vásárhely van tőlünk  messze, 

                                         odavágyunk reggel, este. 

                                         Álmaink szárnyán repülünk, 

                                         Dunát és Tiszát átszelünk. 

 

Bátaszék, 1987 05. 31. 
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                                             HARMADIIK UNOKA 

 

                                                     JÁNOSKA 

 

                                  Hideg fagyos februárban, 

                                  adtad hangod e világban. 

                                  Szeretettel tele szívünk, 

                                  féltő gonddal körül veszünk. 

 

                                  Legyen boldog minden perced, 

                                  jóval áldott piciny lelked. 

                                  Nem kell hírnév, ember legyél, 

                                  hogyha lehet, csak jót tegyél. 

 

                                  Három a magyar igazság, 

                                  te vagy, te kicsiny apróság. 

                                  Nem furcsa, hogy nagyik vagyunk, 

                                  van benne már gyakorlatunk. 

 

                                 Külön öröm a családban, 

                                 hogy csak János és Margit van. 

                                 Te vagy nevünk hordozója, 

                                 talán munkánk folytatója. 

 

                                 Ezennel csak azt kívánom, 

                                 legyen okos mind a három. 

                                 Adjon Isten egészséget, 

                                 szép napokat, szerencséset. 

 

Bátaszék, 1988.02.24.  
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                                                          OBELISZK 

 

                                           Viharos, vagy tiszta kék ég alatt, 

                                           az emlékmű mindig állva maradt. 

                                           Kiállta minden idők viharát, 

                                           ha nem is látta Hazánk magyarát. 

 

                                           A szél napkeletről fújt sokáig. 

                                           az ünnep szívekben élt odáig. 

                                           Történelmet nem fújja el a szél, 

                                           emlékezik az ember, amíg csak él. 

 

Bátaszék, 1993.03. 15. 

 

                                             

 

 

 

           CSAK EGY ÁLDOZAT 

 

                                            Gyötrelem kínozza a lelkem, 

                                            mivel munkanélküli lettem! 

                                            Ha lapátra kerül az ember, 

                                            kezében alázat a fegyver. 

 

                                            A világ omlott bennem össze, 

                                            korom lett az életem bűne. 

                                            Rossz helyre születtem, ez biztos, 

                                            a sors velem azért oly piszkos. 

 

                                            Dacolva nézek szembe vele, 

                                            hisz kedves az ember élete. 

                                            Nincs munkám, de van szabadságom, 

                                            helyemet majd csak megtalálom. 

 

                                            Sokáig kerestem hiába, 

                                            csak nőtt az anyagim hiánya. 

                                            Viszont megcsillant az új divat, 

                                            nem vagyok más, csak egy áldozat! 

 

Bátaszék, 1993. 12. 12-27  
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                                                               HAMIS IMA 

 

                                               

                                               Áldja meg az Úr az igaz megtérőt, 

                                               büntesse meg érdekből lett álhívőt. 

                                               Ki a misén rendszeresen vezekel, 

                                               azon kívül csak bűnöket követ el. 

 

                                              Üdvözlégyek mögé rejti önmagát, 

                                              de becsapni, úgysem tudja az Atyát. 

                                              Hatalmáért a sátánnal cimborál, 

                                              vétkeire bocsánatot nem talál. 

 

                                              Hamis ima olyan, mint a fals zene, 

                                              fülét fogja magas égnek Istene. 

                                              Jó Urunk, ha igazságot osztana, 

                                              összes álszent mehetne a pokolba! 

 

Bátaszék, 1994. 03. 15. 

 

 

                                                         FOHÁSZ! 

                                                 A rendszerváltás után 

 

 

                                                Én Istenem, jó Istenem, 

                                                hogyha tudod, tedd meg nekem. 

                                                Állítsd meg az inflációt, 

                                                vagy hát inkább adjál zsozsót. 

 

                                                Munkahelyet fizetéssel, 

                                                szép életet reménységgel. 

                                                Adj jó Uram egészséget,  

                                                és jó tűrőképességet. 

 

                                                Ne tégy Uram különbséget, 

                                                szüntesd meg a szegénységet. 

                                                Ne szenvedjek én a földön, 

                                                mert szegényen csak tengődöm. 

 

Bátaszék, 1994. 06. 16. 
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                   „ EGY KICSIT MÉG ÉLJEN A DAL”  SOROZATBÓL 

 

                                                   DALSZÖVEG   

 

Bátaszéki ropogós 

 

                   Híres Város Bátaszék, csókra termettek a szép lányok, 

                   Minden asszony lánya szép, így hát én se sokat tréfálok.                                    

                   Ránéztem egy széplányra, a szívem feldobogott utána 

                   bátaszéki állomás, a csók nem is olyan rossz szokás. 

                   /: az a legény vessen ugyan magára, aki átjár udvarolni Bajára, 

                   Arról híres Bátaszék, minden Édesanya lánya szép. 

                    

                   Bátaszéki lány vagyok,sej haj kint lakom az alvégen, 

                   Régi rózsám elhagyott, nem baj van helyette más nékem. 

                   Bátaszéken szép szokás, sűrű a szerelmi vallomás. 

                   És a lányok jól tudják, hogy a vége majd a házasság. 

                   /: Belém szeret, megkéri a kezemet, hozzám simul, elrabolja szívemet. 

                   Erről híres Bátaszék, minden édesanya lánya szép:/ 
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                                                TÖREDÉK A MÚLTBÓL 

 

 

             Megkopott ragyogó ifjúságom,                Ott voltam gyermek, ott szőttem tervet, 

             emlékeimet halványan látom.                   sajnos csalódni is ottan kellett.                                                                

             A találkozón életre kel még,                    Tanulni messze jártam naponta,  

             hiszen ott a régi fényében ég.                   de örömmel Cserencre-Bográra. 

 

             A rendezőknek ezer köszönet,                  Keskeny gyalogút vezetett oda, 

             hogy múltunknak így állít emléket.           hol egyenesen, hol kanyarogva. 

             E hagyomány addig legyen élő,                Mentem mindenféle útviszonyban, 

             míg lesz, aki a tanyán volt élő.                  mindig tudásra vágyakozóan. 

 

             Laktam én is a kis Duna partján,               Nagyon szerettem a tavaszt, a nyárt, 

             Takács, Kiss, Vak Lukácsi szállásán.        Bogra-puszta meleg forrása várt. 

             Teresz- Szabó-Balázs hídja között,           Míg az anyukák a kútnál mostak, 

             az emlékezés ma oda kötött.                      kút vizében gyermekek úsztak. 

 

              Emlékszem azokra a fűzfákra,                  Gondolok Gagyi István bácsira, 

              néha arra a szegény cigányra,                   Ő volt, ki a forrás kutat fúrta. 

              ki a fából a teknőt formálta,                      Nagy bajuszos, alacsony termetű, 

              hogy családját valahogy eltartsa.              de mindenhez értő, ügyes kezű.  

 

              Egyszer a vízen átdőlt egy fűzfa,              Lovas kocsik zörgése zavarta, 

              melyen átmentem a túlsó partra.                a határ csendjét már a tavaszba.’ 

              A Bálint-tanya virágos rétje,                      Nem különben nyáron és avarba,’ 

              szőnyegként tárult szemem elébe.              míg be nem takarított a gazda. 

 

                                                Ha naptárunk késő őszt mutatott, 

                                               ló és ember nagy sárba taposott. 

                                               Az úton nagy kátyúk keletkeztek,  

                                               és lőcsig a kocsik elsüllyedtek. 

             

                                               Ló és gazda szinte társak voltak, 

                                               mind a ketten csak egyet akartak. 

                                               Egymást bajba, cserbe dehogy hagyták, 

                                               kátyúból a kocsit kirángatták. 

 

                                               Amikor már a tél behavazott, 

                                               kocsi helyett a ló szánkót húzott. 

                                               Csilingelt a csengő a nyakába, 

                                               nagyon is illett a téli tájba. 

 

                                               Sokszor végig jártam Páskom útját, 

                                               a kis Duna csúszós szakadt partját. 

                                               Elkerülni ezt nem is lehetett, 

                                               mivel a házunkhoz ez vezetett. 

 

 

Bátaszék, 1998. VI. 03.       
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A Sárköz ármentesítése után két nagyobb uradalom alakult ki a vidéken számos 

szállásnak nevezett tanya mellett, Bograpuszta és Cserenc. 

Bograpuszta járt rosszabbul, ma már itt szinte semmi nincs, csak törmelék. 

Ezt a néhány nagyobb kőtömböt nem tudták elvinni. 

 
Ez a fekete dió fasor utal csak az egykori kúria parkjára. Az ötvenes években 

a kúriában még iskola is működött a hatalmas decsi határban lakó, szállásokon 

élő gyermekek számára.  
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                                             VÁLASZTÁS 1998 

 

                                         Folyik már a nagy hadjárat, 

                                         választókért vívnak csatákat. 

                                         Hangzatos ígéretek folynak, 

                                         döntsük el, melyik látszik jobbnak. 

 

                                         Kiderül mindig a végére, 

                                         kinek lesz hatalma négy évre. 

                                         Kitől szerencse most messze áll, 

                                         hát annak hatalom nem dukál. 

 

                                         MSZP-nek lett most kudarca, 

                                         nem volt jó választási harca. 

                                         Fideszesek, kik ma nyertesek, 

                                         ugyanúgy lehetnek vesztesek. 

 

Bátaszék, 1998. V. 27. 

                                               

                                                              VIHAR 

 

                   Sötét felhők tornyosulnak,                   Ők is, mi is elnémultunk,                

                   a villámok lecsapkodnak.                     összeszorult szívünk, torkunk.            . 

                   Vihar lesz itt nemsokára,                      Kiderült a becstelenség,            

                   hull az eső a határra.                             Eme tettre nincsen mentség. 

 

                   Süvít a szél, fákat dönget,                     Kedves párjuk könnye csordul, 

                   majdnem elvisz innen minket.               hogy tehettek ilyet orvul! 

                   Keresünk egy fedezéket,                       Oda lett a büszkeségük, 

                   nyújtson nekünk menedéket.                 megkapják a büntetésük! 

 

                   Az út szélén áll egy kunyhó,                  Nem tudhatom én a végét, 

                   az esőtől minket óvó.                             megkötötték tán a békét. 

                   De a látvány, megdöbbentett,                Jó lecke volt, hogy lebuktak, 

                   mert egy páros, félre lépett.                   tévúton majd sosem járnak. 

 

Bátaszék, 1998. X. 29.  
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EZT A VERSET LŐRINC FERENCNÉ ADTA NEKEM, 1998-ban, MIUTÁN 

MEGTUDTA, HOGY IROGATOK RÍMEKET ÉS ERRE EGYÉBKÉNT BUZDÍTOTT IS. 

EZ AKKOR ÍRÓDOTT, AMIKOR A KÖVESDI ERDÉSZHÁZBÓL BEKÖLTÖZTEK 

SAJÁT  OTTHONUKBA.  

 

                                                     

      BÚCSÚ AZ ERDŐTŐL 

 

                                        A kanyargó hegyi úton megállok egy percre, 

                                        talán én már soha többé nem is járok erre. 

                                        Évek óta itt élek már, most búcsúzom tőled, 

                                        Isten veled árnyas erdő, és kedves emlékek. 

 

                                        Ifjúságomból sok évet itt hagytam tenálad, 

                                        közelben az erdőszélén, öreg erdészházban. 

                                        Jó volt itt és szép volt, szerettem a csendet, 

                                        és az erdő madárdaltól késő őszig zengett. 

 

                                        Kispatak csörgedez itt a közelében, 

                                        virágok illatát érezni a szélben. 

                                        Kis őzike szalad hívó szóra hozzám, 

                                        én neveltem, mégis elmegy, megtalálja párját. 

 

                                        Pedig egykor vígan ugrált, játszott körülöttem, 

                                        a természet rendje az, hogy ő is társra leljen. 

                                        Fehérhajú öreg néni lakik a közelben, 

                                        Őtőle is elbúcsúzom, áldja meg az Isten. 

 

                                        A kanyargó hegyi útról lenézek a házra, 

                                        csak ragyog fehér fala nyári napsugárban. 

                                        Most elmegyek innen majd egy másik helyre, 

                                        amit én kívánok az a csend és béke. 

                                                             

                                        Csak egy nyugodt élet, az már minden álmom, 

                                        árnyas erdő csendje volt az én világom. 

 

Lőrinc Ferencné (Szabó Mária) 1954 

 

Drága Mariska! Küldetés teljesítve, emléked megőrizve! 
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                          EGY KICSIT MÉG ÉLJEN A DAL SOROZATBÓL                                          

 

                                             GYETYAFÉNY KERINGŐ 

 

                                                 Egy régi-régi dal mesél, 

                                                 a múltról énnekem. 

                                                 Még jó anyám dúdolta ezt, 

                                                 csöndes ünnep esteken. 

 

                                                 Sok év telt el azóta már, 

                                                 hogy hallgat már a dal. 

                                                 De annyi sok-sok év után, 

                                                 Néha most is még felkavar. 

 

                                                 Ilyenkor minden újra él, 

                                                 a kert, a néma ház. 

                                                 De nincs kitől megkérdeni, 

                                                 Anyám hol vagy, merre jársz. 

 

                                                 Itt minden árva nélküled, 

                                                 künn sírnak mind a fák. 

                                                 És mások már az ünnepek, 

                                                 s tovatűnt az ifjúság. 

  

                                                 Én most is hallom azt a dalt, 

                                                 az emlék halk dalát, 

                                                 és álmodom, hogy két karod, 

                                                 ma is féltően fog át. 

  

                                                 A város lassan elpihen, 

                                                 kigyúl ezernyi fény. 

                                                 S te újra itt vagy énvelem, 

                                                 az év minden ünnepén. 

 

                                 Pere János énekli ezt a gyönyörű keringőt, melyet  

 

                  (FARAWELL WALTZ) és (AULD LANG SYNE) alkottak örömünkre  
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                                                            Átirat 

 

                                        LAJOS BÁTYÁM EMLÉKÉRE 

 

                                     Elment, már a szüleinél van s boldog, 

                                     a szívem fáj, keblem feszül, könnyem csorog. 

                                     Ő és családja az itt élő rokonom, 

                                     a többit nem ismerem, nem is láthatom. 

 

                                     Elvitte a jóságát és szeretetét, 

                                     mikor örökre lezárta fénylő szemét. 

                                     Felnéztem reá és ragaszkodtam hozzá, 

                                     hogy elvesztettem, minden összetört rommá. 

 

                                     Temetésén csak gondolatban lehettem, 

                                     ez még jobban marja a bús, fájó lelkem. 

                                     Teste a hant alatt, emléke szívemben, 

                                     míg élek, nem feledem, hordom lelkemben. 

 

Bátaszék, 1998.X. 22. 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

                                                 MEZŐGAZDASÁGI PROFIT                          

 

                        Talán áldás, talán átok,                       Vágy és remény oszladozik, 

                        hogy földet hagytam rátok.                 a búzáját tetvek eszik. 

                        Ha nagyon jól művelitek,                    Krumpliját bogár rágja, 

                        akkor ebből megélhettek.                    csupa csiga káposztája. 

 

                        Megtrágyázzátok, szántsátok!             Megveszi az ellenszerét, 

                        elvessétek, kapáljátok!                         reá szórja a vegyszerét.   

                        Ősszel betakarítsátok!                          Egyszer-kétszer ez nem elég, 

                        hasznotok lesz, meglátjátok.                megismétli, hogyha kell még. 

 

                        A haszonnak reményében,                   Gondok között küzd és harcol, 

                        dolgoztak is idejében.                           termésből még jég is sarcol. 

                        A talaj már elkészítve,                          Csúnyát mond Ő ima helyett, 

                        és a magvak belevetve.                         hiszen minden oda veszett!  

 

                        Paraszt vágya beteljesül,                       Másod vetést hajtott végre, 

                        amikor a föld kizöldül.                          kell valami hideg télre! 

                        Jó termésre vágyakozik,                        Szegény ember fejét rázta, 

                        szép reményben ringatózik.                   úgy kiürült pénztárcája! 

                                                                                     

Bátaszék, 1998. nov.06. 

 

 

                                                    MILYEN CSODÁS!                                                                                                                                  

                                         

                       Amikor a télnek vége már,                        Oly csodát művel a természet, 

                       lágyan simogat a napsugár.                       melyhez az ember fel sem érhet. 

                       Fák ágaira rügyeket csal,                           Dalomat fújom a madárral,                              

,                      ez így szokott lenni- tavasszal.                  ez így szokott lenni-tavasszal.     

                                                                            

                       Visszajön a sok vándormadár,                  Virágba borul az egész táj, 

                       nyüzsögni kezd a kihalt határ.                   e csodás élőkép csupa báj. 

                       Új tavasz, új remény, gondokkal,              Megtelik a lelkem illattal, 

                       ez így szokott lenni- tavasszal.                  ez így szokott lenni- tavasszal. 

 

                                                       Milyen csodás a megújulás, 

                                                       mint a szerelmes szívdobbanás.    

                                                       Melynek olykor szűk a kebelfal, 

                                                       végződik templomi oltárra 

 

Bátaszék, 1998. dec. 13.                                          
 

 

 

 

 

 



19 

 

                                                               VADÁSZAT 

 

                                     Vadászat van télen,                   Töltve a puskája, 

                                     és az egész évben.                      áldozatra várva. 

                                     Hónapokra bontva,                    Ha megjön a bika 

                                     mindig más fajokra.                   eldurran a puska. 

 

                                     Az ebek csaholnak,                    Hej, ha eltalálta, 

                                     egymásnak ugranak.                  kinyúl rugkapálva. 

                                     Ha már nincs póráza,                 Jó lesz majd a húsa, 

                                     a dolgát mind tudja.                   kincsnek a trófea. 

 

                                     Ősz vége, tél elő,                        Erdei szalonka, 

                                     sok vadász össze jő.                    elvész az avarba. 

                                     Felmennek a lesre,                      Komoly vadász próba,  

                                     várnak szerencsére.                     a kora tavaszba’ 

 

                                    Ül a vadász csendesen,               Vaddisznó és róka,   

                                    méla hosszú csendben.                kerceréce, szarka, 

                                    Fent a magas lesen,                     Vadász elé kerül,                 

                                    A szeme se rebben.                      többé nem menekül.       

 

                                                                A szél irány ha jó, 

                                                                és nincs ott a rigó, 

                                                                akkor már cserkelni, 

                                                                el lehet indulni! 

 

Bátaszék, 1999. 01. 04. 

 

                                                                       

 

      KÉSZ RÉM 

 

                           Vannak hegyek melynek alján,             Az éjszaka leple alatt,              

                           földút porzik lábam nyomán.                viszik el a baromfikat. 

                           Nótáját a szél, ha zengi,                         Szegény embert károsítnak, 

                           port az útról majd elviszi.                      tolvajok se gazdagodnak. 

                                                                    

                           A falunak sok utcája,                             Ha Nap süt is az utcákra, 

                           jól kivagyon világítva.                           zárkódni kell, mint éjszaka, 

                           Mégis akad olyan tájék,                         Akkor járnak besurranók, 

                           hol az ólból fogynak csibék.                  otthonokat fosztogatók. 

 

                                                         Dalolj, zenélj viharos szél,                                      

                                                         akkor is fújd, ha nincs is tél.                                  

                                                         Problémákat vidd magaddal, 

                                                         söpörd el a gazfickókkal!                                

                                                                    

Bátaszék, 1999. 01. 05.                                                                                                             
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                                                      TÉLEN 

 

                                      Sorban repülnek a vadludak, 

                                      egymásnak hangosan gágognak. 

                                      A tájat vastag hó borítja, 

                                      éhes varjú az őszt siratja. 

 

                                      Kopasz fák merednek a tájra, 

                                      üvöltő szél ül minden ágra. 

                                      Északról jött csípős hideggel, 

                                      könnyedén játszik hópelyhekkel 

 

Bátaszék, 1999. 03. 10.                                  

 

                                 A KANYARGÓ KIS-DUNA PARTON                                  

 

                                        Ahol éltem gyermekkorom, 

                                        már csak álmaimban látom. 

                                        Visszavinne nosztalgia, 

                                        ám de régen nincsen hova. 

                                                                                 

                                        A tanyák nyomát keresem, 

                                        a tarka rétet nem lelem. 

                                        Kihalttá vált az a környék, 

                                        nem maradt más csak az emlék. 

 

                                        Nem hallom az anyám szavát, 

                                        csak egy eltűnt idő kiált. 

                                        Nem vár ott rám most már senki, 

                                        régmúlt időt szívem őrzi. 

                                                                           

 Decs, 1999. 03. 11. 

 

                                             TAVASZI ZÁPOR 

 

                                        Sárga virágú aranyvessző, 

                                        böjti szél fújja, veri eső. 

                                        Könnyeként hull alá virága, 

                                        betemetődik a nagy sárba. 

 

                                        Ott áll a tépett bokor némán, 

                                        viharos széltől megalázván. 

                                        Kusza, rongyos virágú ágak, 

                                        meleg napos időre várnak. 

 

Bátaszék, 1999. 03. 31. 
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                                              EGY SZILÁNK AZ ÉLETEMBŐL 

 

                                           Frissen ébredek, gépiesen cselekszem, 

                                           reggeli tennivalóimat végezem. 

                                           Egyszerű szürke hétköznap ez a mai, 

                                           mégis valahogy más, mint eddig a többi. 

 

                                           Egy gondolat tart fogva, rég volt az eset, 

                                           sok évvel ezelőtt ilyen tájt lehetett. 

                                           Igazi Magyarként becsülettel jártam,  

                                           mindennap munkába én harcosként álltam. 

 

                                           Tavaszi napfény ragyogott a cég felett, 

                                           amikor a titkár úr engem kéretett. 

                                           Belépve hozzá illendően fogadott, 

                                           ismertette célját, amiért hivatott. 

 

                                          Tanulni kellene, ezt kívánja tőlem, 

                                           mivelhogy csoportvezető lett belőlem. 

                                           Ha sikerrel el végzem, továbbmehetek, 

                                           több tudásnak is birtokosa lehetek. 

 

                                          Tanítását én olyan komolyan vettem, 

                                           hogy az elvet, csakis tiszta szívből hittem. 

                                           Rendszerben bíztam, én a jövőt reméltem, 

                                           hogy ez egyszer megbukik, azt nem sejtettem 

. 

                                           Változással eltűnt ama végzettségem, 

                                           bizonyítványomból lett az én emlékkönyvem. 

                                           Ám hitemmel soha semmire sem vittem, 

                                           hitetlenség útjára ezután léptem. 

 

                                                 Bátaszék, 1999.április 18. 

 

, 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

                                                 BÉKÉT A VILÁGNAK 

 

                                             BÉKÉT MINDEN NÉPNEK! 

 

 

                                              AGGÓDOM REMÉLVE 

 

                                          Nagy gondom van mostanában 

                                          háború van Szerbiában. 

                                          Attól, hogy kiterjed, félek, 

                                          abból pedig én nem kérek! 

 

                                          A határhoz közel lakom, 

                                          háborútól írtózkodom! 

                                          Amit hagyna maga után, 

                                          nem is ronda, iszonyat tán. 

 

                                          Romos házak, nyomor, könnyek, 

                                          kínok, csupa szenvedések. 

                                          Hadiözvegy, hadiárva, 

                                          a háború maradványa! 

 

                                          Szerbek tettét elítélem, 

                                          miért ölnek? Ezt nem értem. 

                                          Minden ember külön érték, 

                                          kössék meg már azt a BÉKÉT. 

  

                                          NÁTÓ segít Albánokon, 

                                          ezért bombáz éjszakákon. 

                                          Szerbiának célpontjait, 

                                          ahol csak tud, megsemmisít.     

            

          Van még reá némi remény, 

                                          Milosevic nem oly kemény. 

                                          Végül talán csak megtörik, 

                                          az öldöklést befejezik.      

      

                                           Bátaszék, 1999. 05. 09.  
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                                              TELEFON VÍVMÁNYA 

 

Lakásunkba végre telefont szereltek,                    Szolgáltató is tudott gondot okozni,  

kineveztem e napot vidám ünnepnek.                   ok nélkül csak úgy, egyirányúsitani. 

Öröm után üröm szőtte át a napot,                        Nem kell senkinek ilyen ízetlen tréfa,     

ördög és betyár éberek lettek legott!                     mosolyt nem fakaszt, ám bosszantó ez néha.                                                          

 

Ahányszor csak nekik tetszett, hívogattak,           Hála a fejlődésnek mobilt vehettem, 

kagylót emelve anonimek maradtak.                     a vezetékest örökre eltehettem. 

Előfordult néha túlvilági hörgés,                           Adrenalin a helyén, betyár kizárva, 

éjjel meg egy-egy kárörvendő röhögés.                nem okozhat rosszat telefon vívmánya.  

 

Bátaszék, 1999. 07. 25. 

 

 

                                                        

 

GÓLYÁK 

 

Konyhámnak ajtóját kitártam hajnalban,           Messzire hallatszott eme zaj a csendben, 

gólya vadászott a szemközti patakban.              hol egyik, hol másik egy kissé felreppen. 

Hosszú lábait halkan tette előre,                        Mivelhogy nem értem, figyelem hát őket, 

nehogy a reggeli elmenjen előle.                       miközben kívánom, ott rakjanak fészket. 

 

Türelmesen, lassan kereste falatját,                   Úgy tűnik szándékuk talán ez lehetett,  

míg végül elcsípett egy lapuló békát.                 keresték éppen a neki való helyet. 

Csőrével vágott egy jó nagyot reája,                  Micsoda ösztönnel áldotta meg Isten, 

így küldvén a békát át a túlvilágra.                     nem raknak ők fészket fedetlen kéményen. 

 

Közel volt párja is, csak odébb vadászott,          Oszlop is van bőven a kis patak mentén, 

kelepelve jelzett, hogy ő már jóllakott.               keskeny a teteje, meg az sem felelvén. 

Felreppen emez, és odaszállt melléje,                 Nagy köztük a szerelem, sürgős a fészek, 

kelepelve kezdtek igen nagy beszédbe.               itt rakni nem lehet, ezért elrepültek. 

 

Bátaszék, 1999. 07. 27. 
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                                                              MÓDOT KÉREK 

                                                                        Átirat 

 

                                        Bocsásd meg Uram, hogy álmodozni mertem, 

                                        és ez alatt szőttem minden kicsi tervem. 

                                        Esdeklő szavakkal most feléd fordulok, 

                                        eléd tiszta lélekkel könnyebben jutok. 

 

                                       Életet jó Uram te leheltél belém, 

                                       küzdelmes éveket, sorsomat cipelém. 

                                       Hajlékot akartam, lakónak családot, 

                                       és mind azt, amit a fejlődés adhatott. 

 

                                       Férjemmel küzdöttünk éveken át érte, 

                                       család is kirepült, de nem lett kész mégse. 

                                       Változás a gátja, nem vihetjük többre, 

                                       arra, hogy kész legyen, nincs remény egy csöpp se. 

 

                                       Nehéz már a munka, pihenésre vágyunk, 

                                       de egyetlen célunk, megtartani házunk. 

                                       Módot kérek Uram, utoljára Tőled, 

                                       mert keserű az, ki szegénységgel ébred.             

 

Bátaszék, 1999.07. 28. 

 

                                                                 

 

 

 

         Átirat  

 

                                  NAGYABONYI CSIBA ROZÁLIA  KÖLTŐHÖZ 

 

          Szándék és akarat vívódik egymással,                Soraimmal én bókolni nem kívánok, 

          bennem egy küzdelem, hatalmas tusával.           csak a megjelent könyvéhez gratulálok. 

          Hogy merjek én írni gyenge képességgel,          Szinte elbűvölt, megragadott tartalma, 

          olyan hölgynek, ki tele van tehetséggel.             szerzek is belőle egyet a polcomra. 

 

          Ön a tiszta erkölcsért, Nemzetért kiált,               Nem véletlen került könyve a kezembe, 

          meg kellene koronázni, mint a királyt.                Lőrinczéktől kaptam olvasni kölcsönbe. 

          A tisztesség és szeretet már múlóban,                 Igaz barátok, irodalomkedvelők, 

          ritka, mint pipacs az aranyló búzában.                versírásra engem igen lelkesítők. 

 

                                                  Köszöntő soraim hagytam a végére, 

                                                  megszokott szavakat nem zúdítok Önre. 

                                                  Szent-Mihály havának negyedik napján, 

                                                  köszöntésül legyen virágözön karján. 

 

Bátaszék, 1999. 08. 24.  
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                                         BÚCSÚZOM A VARGA CSALÁDTÓL 

 

                                        Köszönöm, hogy hozzám olyan jók voltatok, 

                                        botlásaimért soha meg nem szidtatok. 

                                        Tudom a munkám nem volt mindig hibátlan, 

                                        de, köztudott, hogy senki sem makulátlan. 

 

                                        minden nap a Júlia ott volt mellettem, 

                                        akit én Anyámként igazán tiszteltem. 

                                        Csendesen viseli, mit a sors reá mért, 

                                        nem is kell elmennem máshová példáért. 

 

                                        E néhány sort búcsúzásul írom néktek, 

                                        ötévi hűségem el ne feledjétek. 

                                        Azért, hogy eljöttem, ne haragudjatok, 

                                        a szívetekben nekem megbocsássatok. 

 

                                        Ezt a dolgot nem akarattal tettem, 

                                        betegség késztetett e lépésre engem. 

                                        Magasról lehullott falevél a földön, 

                                        fájdalom ül rajtuk, akár e betűkön. 

 

                                        Biztos, hogy helyemet az óta más bírja, 

                                        legyen a munkáján Istennek áldása. 

                                        Sajnos én ezen túl már rokkant lény leszek, 

                                        Tinéktek meg csupán csak emlék lehetek. 

 

Bátaszék, 1999. 09. 09. 

                                        

     GESZTESI KÁROLY ÉS ERZSÉBET     

                                       

                                         A testvérpáros kettecskén, hallgatagon, 

                                         üldögéltek csendben, kinézve ablakon.               

                                         Már tévét sem néztek, csak a járókelőket. 

                                         sajnálták a nehéz terhet cipelőket. 

                                         

                                         Se múltról, sem jövőről, egy szót sem szóltak, 

                                         úgy magukban alig, éppen hogy elvoltak. 

                                         Akkor szoktak néha össze-össze kapni, 

                                         amikor gondokat nem bírták viselni. 

 

                                         Hozzájuk is öt évig bejáró voltam, 

                                         felmerült dolgokat rendre megoldottam. 

                                         Egymásnak megadtuk a nagy tiszteletet, 

                                         amit tőlünk el, csakis a sors vehetett. 

 

                                         Tanár Úr elment messze, fel mennyországba, 

                                         Bözsike otthonba, én műtétre várva, 

                                         Így esett szét a jó, született a dráma, 

Bátaszék, 1999.09. 09.    Bözsike is csillag, emlék maradt mára. 
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                                            SZEGÉNY EMBER ÁLMAI  

 

                                           Éjjel álmodom, nappal álmodozom, 

                                           milyen lenne sok pénzzel a holnapom. 

                                           Az otthonomat adósság terheli, 

                                           azt akkor biztos ki tudnám fizetni. 

 

                                           Akkor lesz igazán saját a házam, 

                                           s e fedélből lenne majd a váram. 

                                           Boldogság áradna falai közül, 

                                           előre törnék a nagy gondok mögül. 

 

                                           Szőnyeget tennék a csupasz padlóra, 

                                           mind a két szoba így sokkal szebb volna. 

                                           Tátongó polcokra könyveket vennék, 

                                           az ablakokra új függönyt varratnék. 

 

                                           Öltöny is kellene, hiszen csak egy van, 

                                           az is oly kopott, nincs is már divatban. 

                                           Kitárt szekrény előtt boldogan állnék, 

                                           szebb, jobb ruhákból örömest viselnék. 

 

                                           Elmennék végre egy kicsit üdülni, 

                                           ezt még úgy sem tudtam soha megtenni. 

                                           Megpihenne akkor sóvárgó lelkem, 

                                           magamra találnék, meglenne kedvem. 

 

                                           Látod Istenem, mily szerény az álmom, 

                                           nem kívánok sokat, csak ezt kívánom! 

                                           Ha nem lopják el, azt, ami az enyém, 

                                           már önmagában is egy főnyeremény!        

 

Bátaszék, 1999. 09. 16.  
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                                                            Átirat 

 

                                   JAKAB LACINAK A HOLNAPOKÉRT 

 

                                       Hívásod óta valami nyugtalanít, 

                                       azt mondád, hogy téged betegség szomorít. 

                                       Egész mivoltodat egyre csak uralja,                                                

                                       ne hagyd győzni, próbálj meg kifogni rajta. 

 

                                       Betegséget soha ne táplálj bánattal, 

                                       mert erős lelket elhagyja gyors irammal. 

                                       Történtek már csodák ebben az életben, 

                                       nem egyszerűek, higgyél benne feltétlen. 

 

                                       Küzdve küzdjél, imával erőt merítsél, 

                                       örömünkre közöttünk tovább élhessél. 

                                       Ott van a remény, mit soha fel nem adhatsz, 

                                       van még gyógyír, mitől egészséget kaphatsz. 

 

Bátaszék, 1999. 09.19. 

 

 

                                           

 

      

      SZEPESI PÁL TANÁR ÚRNAK 

 

                                      Maroknyi csoportunk létszámát kurtítod, 

                                      hajódnak kormányát másfelé fordítod. 

                                      Új otthon felé veszed most már az irányt, 

                                      itt hagyva az emléket és a tudományt. 

 

                                      Csodálatos dolog új barátra lelni, 

                                      kívánjuk, ne kelljen sokáig keresni. 

                                      Öröm és békesség veled mindig háljon, 

                                      egészség meglegyen a leghosszabb távon. 

 

                                      Búcsúverset írni, nem egy könnyű dolog, 

                                      reméljük, kezedben elég sűrűn forog. 

                                      E sorokat olvasva gondolj majd ránk, 

                                      egy csapat voltunk, közös volt a vitánk 

 

                                      Messziből utad, ha elhoz egyszer erre, 

                                       látogass ide a régi MSZP-be. 

                                      A jövőre nézve sok-sok jót kívánunk, 

                                      vigyázzál magadra,mert mi visszavárunk! 

 

Bátaszék, 1999.okt. 25-  
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        RÓZSA BÉLÁNAK ÉS KEDVES FELESÉGÉNEK, KLÁRIKÁNAK BARÁTI                                                                                                                                

                                                      SZERETETTEL!                  

                             

                                  VÁLASZ KARÁCSONYI ÜDVÖZLETRE! 

 

                                                Lappal küldött jókívánság, 

                                                a soraiban szeretet. 

                                                Amit adott az ifjúság, 

                                                azt elfeledni nem lehet! 

 

                                                Egy darabka a múltamból, 

                                                mit e lap hozott kedvesen. 

                                                Az élet mindent lerombol, 

                                                mi pedig tűrjük csendesen. 

 

                                                Sivár lett a mi világunk, 

                                                ami szép volt mind felégett. 

                                                Szívünk mélyén raktározunk, 

                                                régi kedves szép emléket. 

 

                                                Ami jó az életünkben, 

                                                hogy a társunk itt van velünk. 

                                                Segít minket küzdelemben, 

                                                és szeretetben élhetünk! 

 

                                                Ha lelkünket bánat nyomja, 

                                                a gondok súlya nyomorít. 

                                                Vegyük akkor számításba, 

                                                hogy van, ki minket gyámolít! 

 

                                                Minden napok harcát vívni, 

                                                sokkal könnyebb két erővel. 

                                                Talán lehet abban bízni, 

                                                nem múlik el az idővel. 

 

                                                Most pedig én kívánok, 

                                                hitet, erőt, egészséget! 

                                                Ne hagyjanak el az álmok,  

                                                békés, boldog ünnepséget! 

 

Bátaszék, 1999. 12. 23.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

                                                                                                                                
 

 



29 

 

                                                MIT NEM EMBER ALKOT 

 

             Hideg téli nap megdermed az élet,               Kísérője a hold minden éjjelen, 

             derült ég váltja fel a szürkeséget.                  éppen ezért az éj mégsem fénytelen. 

             talpam alatt harsogva ropog a hó,                 Ma olyan furcsa, mintha másként járna, 

             a csípős lég könnyeket csalogató.                 olyan közel jött, mintha rosszul látna. 

 

             Meleget csak a szívekben érezni,                  Ám nem a kíváncsiság motiválta, 

             mert erőtlen Nap képtelen ontani.                 a természet törvénye irányítja.   

             Éppen pihenni tér, elhagyva minket,             Olyan törvény az ,mit nem ember alkot, 

             Így az ég, mélyfekete ruhát ölthet.                nagy Úr és embernek is oszt parancsot. 

                                                                      

Bátaszék, 1999. 12. 22.                                                              

 

                                                              

 

 

    MÚLÓ IDŐ 

 

              Amikor vége a zöldellő rétnek,                         Ha lombtalan erdő ösvényét járod,                                                                                          

              a madaraink hosszú útra kelnek.                       ám kispatak vizét befagyva látod  

              Avar lesz a földre hulló levélből,                      Már nem cseng a füledbe madárének, 

              könnyes lesz szemed őszi szellőtől.                   tudd, hogy ez az igéje minden télnek.

  

             Az elmúlás látványa tárul eléd,                         Hosszú téli éjszakák, ha gyötörnek, 

             de még nyári emlékek szállnak feléd.               elmúlását várod az ilyen éjnek. 

             Gyengülő napfényben fürdeted lelked,             Egy új, sejtelmes nap veszi kezdetét, 

             Ma egy kicsikét gyönyörködni enged.              s ha az rossz, épp úgy várod végeztét. 

 

                                                      Ha méla csend bántaná füledet, 

                                                      tavaszi zsongásba vessed a hitedet. 

                                                      Ilyen a természet, elmegy pihenni, 

                                                      kicsit kihal, de újra tud éledni. 

 

Bátaszék, 1999. 12. 23. 

 

 

                                                          

 

                     KÉSŐI AJÁNDÉK 

 

     Színes kavalkád a földön élő ember,                       Ez utóbbi jellemző az én művem                                                                          

     valami dologban voltaképpen mester.                     nyugdíjas koromban került a felszínre                                                                                                                                                                   

     Művészi alkotás jön ki a kezükből,                         Késői ajándék, melyet őrzök nagyon, 

     más-más formát öltve, más területekről.                 Történetem, hangulatom él papíron. 

      

     Bennük lakozik, hordják a tehetséget,                    Rímeket faragni nem is oly nagy munka                  

     csak idő kérdése, mikor jön az ihlet.                       de persze csak annak, már aki ezt tudja. 

     A szerencsésebb már zseninek születik,                  A tudás az élet előre vivője, 

     míg másnak csak érett korban sikeredik.                 sem venni, sem lopni nem lehet belőle  

 

Bátaszék, 1999. 12. 29. 
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                                            IN MEMORIAM TAKÁCS JÓZSEF 

                                                   (Férjem első unokatestvére) 

 

Az életed során mindig csak lebegtél,                          Közétek egy vastag falat építettél, 

mindent, mid lehetett volna, elvesztettél.                     ezt áttörni nem tudta a gyengébbik fél. 

Édesapád sosem foghatta kezedet,                               Mi szép lett volna testvéri kapcsolatban, 

Ő a születésed előtt már elveszett.                                mindig ott ütközött ama vastag falban. 

 

Édesanyádra nagy, súlyos teher hárult,                        Nyakas, rendíthetetlenhitű modorod,            

könnyítést remélve, más férfival társult.                       tévútra terelte a Te szomorú sorsod. 

A meseszép álom elrepült messzire,                             Amit boldogságnak őszintén reméltél,   

helyette ott maradt neked egy testvérke.                       közjáték volt csupán, tőle messze estél. 

 

Nem tudni mi okból, de őt nem szeretted,                    Számomra lényed örökösen talány, 

tőle még az Anyátokat is féltetted.                               utolsó éveid nem volt más, min magány. 

Ha belőled i szülő lehetett volna,                                  A falat áttörni végül Te sem bírtad, 

tudnád, hogy „az” minden gyermek tulajdona.             halál lett örökre a hűséges társad. 

 

                                            Utolsó üzenet- búcsúlevél lenne, 

                                            ha nem a rendőrök vették volna kézbe. 

                                            Így aztán titok még a végzetes tetted, 

                                            rejtély marad immár, nyugodjék a lelked! 

 

                                                    Bátaszék, 2000. január 06. 

                                                         (vízkereszt napja!) 

                                           

 

                                              

 

NEKEM GAZDAGSÁGOT! 

 

                                          Felhőtlen életét látva a gazdagnak, 

                                          míg én rabja vagyok örökös nyomornak. 

                                          Nem egyszer titkos vágy hajszolta lelkemet, 

                                          sok pénzzel tömjem ki mind a két zsebemet. 

 

                                          Ebbéli vágyaim elhagyták lelkemet, 

                                          hiszen a sok pénz csak bekötné szememet. 

                                          Akkor már látni szívemmel sem tudnék, 

                                          földön járni sem, mert felette lebegnék. 

            

                                          Legyek inkább létért küzdelmet folytató, 

                                          mindenki felé szeretetet ontható. 

                                          Maradjak én így az érzelmekkel teli, 

                                          nekem gazdagságot csak ez jelentheti! 

 

                                                         Bátaszék, 2000. 02. 14.  
 

 



31 

 

                                            TÖRTÉNELMI MÚLT DIÓHÉJBAN 

 

                   Áll az emlékoszlop képzetemben,           Zajló esemény a történelem, 

                   nagy emberek, hősök neve rajta.             ám néha ismétli önmagát. 

                   Ragyog dicsőséges tetteikben,                Egyaránt van kudarc és győzelem, 

                   ami előtt ember fejét hajtja.                     uralomvágy előtt ha nincsen gát. 

 

                  Árpád atyánk ősi nagy vezérünk,            Véres öldöklés sújtja a népet, 

                  ki e medencébe lelted honod.                  első világháború idején. 

                  Kihal már igaz Magyar népünk,              A Trianon vetett neki véget, 

                  ha feltámadsz, magad is láthatod.            területet, népet elveszítvén. 

 

                  Államalapító jó Királyunk,                      Sok csatát vívtak ősi eleink, 

                  kit a Szentszék szentté is avatott.             a Hazáért vérükkel fizettek. 

                  Jobbja előtt ég ma is meghajlunk,            Uralkodtak az ellenfeleink, 

                  S köszönjük mindazt, mit alkotott.          ha nagy nehezen békét kötöttek. 

 

                 Dózsa György és Budai Nagy Antal,        újabb háború dúl e hazában, 

                 parasztok élén álló vezérek.                      Emlékem ott a Don folyónál jár. 

                 Harcoltak Ők erős akarattal,                     Sok szenvedő ember a fogságban, 

                 azonban győzelmet mégsem értek.           a szabadulás örömére vár. 

 

                Micsoda veszteség volt Mohácsnál,          Negyvennégy éve felkelésből harc, 

                az emlékpark ma is tanúsítja.                     vagyis kitört a rút forradalom. 

                De ez nem volt másként Szigetvárnál,       Kísért még a sok élettelen arc, 

                ott is elesett minden katona.                      feledni míg élek sosem fogom. 

 

               Majtényi sík, Budai vérmező,                     A mi harcunk csendes küzdelem, 

               Segesvár, Világos, végül Arad.                   pénz a fegyver a csata tereken. 

               A hitet és embert elveszejtő,                       Rendszerváltás megosztó nagy elem, 

               megható, szomorú emlék marad.                ki jól, ki alig él a peremen. 

 

                                                   A második évezred lezárult, 

                                                   sok bajt, bút, örömöt hátra hagyva. 

                                                   A még sejtelmes jövő kitárul, 

                                                   sok ember reményeknek foglya. 

 

Bátaszék, 2000. 02. 20. 

                                                    

                                        SOHA, SOHA TÖBBÉ HÁBORÚT! 

 

                                     NE LEGYENEK ROMOK, ÖZVEGYEK, 

 

                                     NE LEGYENEK ROKKANTAK, ÁRVÁK, 

 

                                        NE LEGYENEK OLYAN ÉRDEKEK, 

 

                                           AMIK EZEKET KIVÁLTANÁK! 

     



32 

 

   Sok szeretettel kedves olvasómnak, Kajtor Margitkának a találkozó emlékére, mint                                           

érintettnek a költőtől, Nagyabonyi Csiba Rozáliától ( Kishontyné)                                    

 

                                                SZÜLŐFÖLD EMLÉKE 

 

                                           Együtt ünnepelhet a tanyavilág népe,                                                                                                                                                                                           

                                           visszahúzta szívük a Szülőföld emléke. 

                                           Melynek porából lett, ahol nevelkedett, 

                                           szívében őrzi mind a szeretetet. 

 

                                           Ifjan közületek, elsodródtak messze, 

                                           s ma visszatérnek megöregedve. 

                                           De szemükben a régi fény csillog, 

                                           emlék ékíti, könnyekkel tarkított. 

 

                                           A szivárvány minden színében játszik, 

                                           és évtizedek múltán is ifjúnak látszik. 

                                           Mert lélekben mindenki régi maradt, 

                                           csak testük rogyott meg a sok év alatt! 

 

                                           Emléke repíti vissza ősi honba, 

                                           fehérre meszelt apró házikókba. 

                                           Lekuporodik a kisszoba sarkába, 

                                           utána kiszalad a tanya udvarába! 

 

                                          Gondolatban látja az állatokat, 

                                          ott hemzsegnek most is a lába alatt. 

                                          Csirke, kacsa, liba, pulyka, gyöngytyúk, 

                                          Duna ártérben télen látott vadlúd. 

 

                                          Élt ott ezen kívül sok másféle állat, 

                                          vaddisznót, őzet, nyulat, fácánt láthat, 

                                          és persze rókák is akadtak bőven, 

                                          mezítláb kergették, bizony nem cipőben. 

 

                                          Ma ez mind emlék akár a nyugalom, 

                                          mert rohanás az élet, otthon és az utakon. 

                                          Nincs idő semmire, egymásra, családra, 

                                          romba dőlt az idill, mint tanya világa! 

 

                                          Ezt keresik itt, most így emlékezve, 

                                          nyugodt gyermekkort mind felidézhesse, 

                                          És bátran ülhet az iskolapadba, 

                                          már nem fél, ha rossz jegyet kapna. 

 

                                          Nem azért szomorú, hogy meg szidják érte, 

                                          hanem sok iskolatárs nem ülhet melléje, 

                                          nem állhat tanáruk sem a katedrára, 

                                          elporladtak sokan, mint a nádpálcája. 
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                                          Mit tartogat a sors, ki lesz itt jövőre? 

                                          szomorúan gondolnak sejtelmes jövőbe! 

                                          Imára kulcsolva mind a két kezük, 

                                          csendesen suttognak, kérik Jó Istenük! 

 

                                          Pár évet adjon még, tekintsen rájuk, 

                                          ne pusztuljanak el, ahogy a tanyájuk, 

                                          Hogy sokszor jöjjenek még, a sok barát, 

                                          e drága Szülőföldön jól érezni magát! 

 

                                          Szívből kívánjuk a megjelenteknek, 

                                          itt a találkozón fiatalodjanak meg 

                                          emlékek által,legalább ma este 

                                          űzze el gondjaik a Szülőföld emléke! 

                                          

 

Decs. 2000. 05. 26. 

 

 

 
Itt még sokan voltunk……..(első találkozó) 

 
de egyre kevesebben vagyunk. (és az utolsó) 
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A Bátaszéki Kálvária és Kápolna 
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                                                    IN MEMORIAM 

 

                                               IFJÚ KINCSES LÁSZLÓ 

 

                                        Csillagnak születtél, máris lehulltál, 

                                        fény, remény s a jövő, mind Te voltál. 

                                        Csak két kettes volt egymásmellé írva, 

                                        huszonkét évesen tettek a sírba. 

 

                                        Egy villanásnyi volt földi életed, 

                                        egy rossz pillanat okozta végzeted. 

                                        Itt állunk sebzett, kirabolt lélekkel, 

                                        nézünk tágra nyílt, értetlen szemekkel. 

 

                                       Nincs is szó, és magyarázat sem lehet, 

                                       ilyet a sors az emberrel, hogy tehet! 

                                       Hol marad az esély, miért nincs erő? 

                                       ifjú testet ne takarjon szemfedő! 

 

                                       Lacika csak emlékeinkben élhet, 

                                       nem feledjük, míg nekünk szól az élet! 

                                       Békés nyugalom őrzi már az álmát, 

                                       égő kín gyötri, jó szülei vágyát. 

 

Bátaszék, 2000. 09. 05. 

 

                                

 

         VÉKONY JÓZSEFNÉ VAS ERZSÉBETNEK 

 

                               AZ ÖZVEGYSÉG SÚLYA A LEGNEHEZEBB 

 

                                            Az emberi élet porba hullt, 

                                            kegyetlenül gyorsan távozott. 

                                            Megmaradt Neked a közös múlt, 

                                            a legnehezebb Neked jutott. 

 

                                           Méla csend karol most helyette, 

                                           emlékek serege száll feléd. 

                                           Arcodon fájó könny pereg le, 

                                           bánatod messzire hintenéd. 

 

                                           Meggyógyít majd a múló idő, 

                                           nem hagy az soha nyitott sebet. 

                                           Szíved mindig érte lesz vérző, 

                                           akit feledni sosem lehet. 

 

Bátaszék, 2000. 11. 14. 
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                                                    KARÁCSONYKOR 

 

                                       Jézus születését ünnepelni készülünk, 

                                       ünnepi asztalra finomságot készítünk. 

                                       Feldíszített fenyő az ünnepek jelképe, 

                                       meg a sok kisharang rímbe zengő csengése. 

 

                                       Fenyő alatt csomagok, kibontásra várnak, 

                                       a belsejükbe vajon milyen titkot zártak? 

                                       Az enyém alá tettem sok, sok szeretetet, 

                                       óh ünnep emelni véle a Te fényedet! 

 

                                       E csodás ajándék a fa alatt mit érne, 

                                       ha másoknak egy kicsi sem jutna belőle? 

                                       Megosztom azokkal, kik olvassák soraim, 

                                       fogadják szeretettel, hölgyeim uraim! 

 

Bátaszék, 2001. 12. 10. 
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                                                                 A HAJNAL 

 

     Hajnali fény várlak, mint egykor kedvesem,            Amikor megjelensz, dalol a sok madár, 

     a rossz álmok után, orvosság vagy nekem.               arcomon táncot jár a bíbor fénysugár. 

     A Világot járod, de frissen érkezel,                           Harmatot hintesz a szomjazó virágnak, 

     éjszakák végén mindig újra születel.                         csillogó deret a lombja vesztett fáknak. 

 

                                             Úgy tudsz változni, ahogy az évszakok, 

                                             jégvirágot kapnak tőled az ablakok. 

                                             A vizek tükrében láthatod mily szép vagy, 

                                             hajnali fény én köszönöm, mindig vagy. 

 

Bátaszék, 2002.03. 26. 

 

                                                             

 

 

             SZABADPRÉDA 

 

             A határ kertjében babot rág a nyúl,               Számára csak könnyű hab a tortán, 

             míg a tolvaj mindent visz, amiért nyúl.         ha télen behatol jó néhány portán. 

             Elviszi a termés legszebbik részét,                De neki mindez, semmibe sem kerül, 

             A tulaj kedvére onthatja mérgét.                   szabadon árthat tovább, büntetlenül. 

 

            Rendszeresen dézsmálja fák gyümölcsét,     Ha próbálod védeni, ami a tied, 

            ha sokat szedett elszórja szanaszét.               könnyen veszi cserébe az életed. 

            Begyűjti diófáknak a termését,                     Fordulhatsz bárhová panaszoddal, 

            majd kivágja és eladja a törzsét.                   a tolvaj nyomát már üthetik bottal. 

 

                                             Szabad préda neki az egész határ, 

                                             riasztó minek, mezőőr meg nem jár. 

                                             Kedves földművelő növény termesztő, 

                                             nem más a jövőd, mint méreggerjesztő! 

 

Bátaszék, 2002. 05. 23. 

 

                                                             

 

 

           A NAGY PELE 

 

      Rekkenő hőség van, a szellő sem jár,                          Mezei pockot fogott a Nagy Pele, 

      elpilledt minden, hallgatag a madár.                           s őt nézem, miként szalad vele.  

      Szinte már egészen kábulok én is,                               Az elejtett vad a vadásszal fel ér, 

      árnyékba mennék, de maradok mégis.                        rekettyés alá éppen hogy csak elér.  

 

                                              A Nagy Pele a gyümölcsöt szereti, 

                                              de kényszerből a pockot is megeszi. 

                                              Fagyos tavasz járt virágzó fák lombján, 

                                              gyümölcs helyett csak levél termett a fán. 

  

Bátaszék, 2002. 08. 20.                 
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                                                            MENEKÜLSZ 

 

                                                 Csillagsugár függönyökön át, 

                                                 hallod a szívek sikolyát. 

                                                 Menekülsz a sok gáton át, 

                                                 szakítva álom fonalát. 

                                                 Szemed riadtan felpattan, 

                                                 ébredsz fáradtan, izzadtan. 

 

Bátaszék, 2002. 10. 04. 

 

                                       

 

 

   A PÓSTA VILÁGNAPJA ALKALMÁBÓL 

 

                                                            A KÉZBESÍTŐ 

 

                     Esik eső, vagy hó szakad,                           Nem beszélget, siet nagyon, 

                     a kézbesítő megy halad.                              nagy melegben, tűző napon. 

                     Lehet ázott, fagytól dermedt,                      Tudja, hogy Őt mindig várják, 

                     nem látsz rajta bút, csak kedvet.                 nyugdíjasok, ifjú lánykák. 

 

                     Mosolya nem árulkodik,                              Ha leteheti a táskát, 

                     arról, hogy benne mi lakik.                          mi egésznap húzza a vállát. 

                     Gyötri e belső félelem,                                Fáradtan lerogy a székre, 

                     nem kérdi tőle senki sem.                            hálát rebeg, mára vége! 

 

Bátaszék, 2002. 10. 09.                 

 

                                                          

 

 

  KÖSZÖNTŐ 

 

                                   Hajnali fény c. folyóirat ötödik szülinapjára 

 

              Sokat tűnődtem, meg mivel lepjelek,               Légy továbbra is a kultúra része, 

              ajándékul talán vers lenne remek.                    szükség is van rád, mint falat kenyérre. 

              Tápláló az, mint forrás a pataknak,                  Virágozzék a Nemzet kultúrája, 

              miáltal a folyók ki nem apadnak.                     melynek Te vagy az egyik kicsi ága. 

 

              Ötéves vagy, s büszkeség a korod,                   Létedet élteti a sok-sok sugár… 

              csak tiszta forrásból van minden sorod.           kívánom, hogy így legyen örökre már. 

              Értéket társz az olvasó elé,                               Legyen hozzád ilyen lelkes szerkesztő, 

              lelkem örömdala száll az ég felé.                     akivel együtt telt el az öt esztendő! 

 

Bátaszék, Szigethalom, 2002. 03. 26.-10. 18. 
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                                                            Átirat                                           

                                                   

                                           SZIVÁRVÁNYBÓL ÉPÜLT 

 

Elmúlt idők emlékére találkozni járunk, 

régi barát, kedves szomszéd kiket látni vágyunk. 

Muzsikaszó simogatja emlékező lelkünk, 

miközben minden gondot szépen elfelejtünk. 

 

Emlegetett mozzanatok alkotják a képet, 

melyet sorsok ecsetével festett meg az élet. 

Nagy örömmel hagytuk mi el a tanyasi fészket, 

erős vágy volt, ami akkor elvitt onnan minket. 

 

Elkerültünk mi egymástól, közelre vagy távol, 

mint őszi szélben hulló falevelek az ágtól. 

Évek jöttek, telt az idő, s csak egyre haladt, 

évtizedek múltak el így egy pillanat alatt. 

 

A feledés mély árkából került elő mostan, 

hogy éltük a napjainkat valamikor, hajdan. 

Minden rege úgy érdekes, ha azt végig mondják, 

nem hamvad el az a parázs, ha a tüzet rakják. 

 

Nem hittük, hogy visszatér majd az egykori múltunk, 

hogy abba az életbe még betekintést nyújtunk. 

Elismerés mindazoknak, akik ezért tettek, 

gondolatuk leges – legszebb valósággá lettek. 

 

Szivárványból épült a híd múlt és jelen közé, 

azon jár át minden emlék, ami teszi széppé. 

Utódokban él majd tovább, mint évelő virág, 

Ők mesélik el majd, milyen volt a tanya – világ. 

 

Bátaszék, 2002.10.11. 

 

Ezúton is köszönöm Bognár Cecilnek, Mikócziné-Pap Katicának, Jakab 

Lászlónak és minden fáradozónak a találkozó létrejöttéért! 
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                                                   BALLAGÁSI BÚCSU 

 

                                               Eljött a perc, elválnak útjaink, 

                                               megszűnnek már a közös napjaink. 

                                               Most elmegyünk emlékekkel teli, 

                                               mely szívünket örökké élteti. 

 

                                              Elcsukló hanggal, halkan mondjuk el, 

                                              sok év után, helyünkön, más felel! 

                                              Tanáraink sem a mienk többé, 

                                             de az évek, nem foszlanak köddé. 

  

                                              Fáj elengedni, mit már megfogtunk, 

                                              öröm megfogni, amit hajszolunk. 

                                              Nem sejtjük, mit tartogat a jövő, 

                                              reméljük, akad biztos kikötő. 

 

                                              Köszönjük kedves Tanárainknak, 

                                              hogy az évek során értünk voltak. 

                                              Úgy búcsúzunk, hogy másnak ne fájjon, 

                                              elég, ha nekünk fáj, a szívtájon. 

 

Bátaszék, 2002. 11. 13. 

 

                                                       MENNI CSAK ELŐRE 

 

                                              Új úton járónak kísérője remény, 

                                              amivel szembenéz, sokszor bizony kemény. 

                                              Szeretteit, Otthonát kell annak hagyni, 

                                              azokért szokott fájó könnyet hullatni. 

 

                                              Menni csak előre, ezt kéri az élet, 

                                              ha valaki álldogál, az meg nem élhet. 

                                              Több út is van, kérdés a merre indulás, 

                                              az dönti el, hogy merre visz a haladás. 

 

Bátaszék, 2002. 11. 16. 
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                                                             KÉT HÁZ 

 

                                              Két ház ablaka világít az éjben, 

                                              a többi alszik éji sötétségben. 

                                              Az egyik házból orvosért küldenek, 

                                              jöjjék gyorsan, mindjárt meg lesz a gyerek. 

 

                                              A másik házhoz Papot hív valaki, 

                                              súlyos betegnek kenetet feladni. 

                                              Fájdalmas jaj hangzik az éji csendben, 

                                              egyre sűrűbben, egyre erősebben. 

  

                                              Természet anyja a szelet riasztja, 

                                              hangos jajokat zúgása elnyomja. 

                                              Dühöng, mintha csak mérgéből tombolna, 

                                              közben Apóka imáját mormolja. 

 

                                              Ne szólítsd még, ne vedd el Őt Istenem, 

                                              ne vedd, hisz kell még, bizony kell énnekem! 

                                              Talán a széllel elszállt a bús fohász, 

                                              nem lett kegyelem, s jött a sötét gyász. 

 

                                              Emitt felsír a csecsemő, mosolyt csalt, 

                                              új élet született, a másik pedig halt. 

                                              Örömkönnyek itt, a fájók meg amott,  

                                              nem jajong már a szél sem, alább hagyott. 

 

Bátaszék, 2002. 11. 22. 
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                                                              ITT BELÜL 

 

                                           Megölnek egy embert vélt haszonért, 

                                           s visznek mindent, melyhez kezük ért. 

                                           Teszik mindezt, olykor büntetlenül, 

                                           hogy tud ez nekem fájni, itt belül. 

 

                                           Vihar dönt romba otthont és tájat, 

                                           éhező gyermek csak szájat táthat. 

                                           Néz a nagy semmibe értetlenül, 

                                           hogy tud ez nekem fájni, itt belül. 

 

                                           Kinyújtott kezek, esdeklő szívek, 

                                           némán, de mégis hangosan kérnek. 

                                           Csak figyelek, nézem erőtlenül, 

                                           hogy tud ez nekem fájni, itt belül. 

  

                                           Okoskodó, szót folyt az okosba, 

                                           s hiszi, hogy neki van igaza. 

                                           Ettől az ember csak felhevül, 

                                           hogy tud ez nekem fájni, itt belül. 

 

                                           Áradó folyók zavaros habja, 

                                           menekülő vadat elragadja. 

                                           Mentené életét, de elmerül, 

                                           hogy tud ez nekem fájni, itt belül. 

 

                                           Ki így érez, velem jár egy úton, 

                                           szív szeretete pendül egy húron 

                                           Dédelgesse, különben elgyengül, 

                                           az, hogy fog nekem fájni itt, belül! 

 

Bátaszék, 2002. 11. 19. 

 

                                                           

 

  AMIKOR 

 

                                          Amikor tele van, túlzottan a lelkem, 

                                          vágyom egy szigetre, ahol lenne telkem. 

                                          Egy kis csendet szeretnék, távol a zajtól, 

                                          fénylene szigetem az aranyló naptól. 

 

                                          Sásliliom szegte, kék tóval közepén, 

                                          elringatnám magam, békák énekén. 

                                          Álmodnék gyönyörűt, szebb arcú világról, 

                                          s talán azt is, hogy valaki hiányol! 

 

Bátaszék, 2002. 11. 20. 
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                                              FELVESSZÜK A MASZKOT 

 

                                          Hej, három királyok, mikor ti mentek, 

                                          helyetekbe gondűző napok jönnek. 

                                          Beköszön a vicces, humoros farsang, 

                                          jelmezek láttán csillog a furfang. 

 

                                         Felvesszük a maszkot, ropjuk a táncot, 

                                         rendezünk sorra vidám mulatságot. 

                                         Nincs fájós láb, nem húz senkit a csúzza, 

                                         talpalávalót, ha a zenész húzza. 

 

                                         Asztalon az étel, ital, finom fánk, 

                                         addig járjuk, míg a hajnal hasad ránk. 

                                         Sűrűn nézett pohárfenék mutatja, 

                                         ha valaki felöntött a garatra. 

 

                                         Szédülését kapaszkodva álcázza, 

                                         küzdelmes a szesszel való csatája. 

                                         Vágyik az ágyra, elmenne már innen, 

                                         de az a fránya cipőtalpa billen. 

 

Bátaszék, 2003. 01. 05. 

 

                                                  A LÁNYOK 

 

                                         Farsang után jön a tavasz,  

                                         amint mondjuk, igen ravasz. 

                                         Felújulnak népszokások, 

                                         villőzés vagy suprikások. 

 

                                         Ételt, barkát megszentelünk, 

                                         így lesz teljes az ünnepünk. 

                                         Hímes tojást hoz nyulacska, 

                                         finom sonkát az asztalra. 

 

                                         Locsolásért piros tojást, 

                                         mindez jelzi megújulást. 

                                         Nem hervadnak a virágok, 

                                         frissek lesznek mind,a lányok! 

 

Bátaszék, 2003.03. 8. 
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                                                    RECENZIÓ…VERSBEN… 

 

                                    („PÉCSI SZIVÁRVÁNY” ANTOLÓGIÁRÓL) 

 

                                           E szivárvány nem fent ragyog az égen, 

                                           tündököl immár olvasók kezében. 

                                           Színesebb e könyv, égi szivárványnál,n 

                                           nincs szebb alkotók lélek világánál. 

 

                                          Sorsok, szerelmek, vágyak és remények, 

                                          tájképek, írások erről beszélnek. 

                                          Bárhol kinyitom, bűvöletbe esem, 

                                          az elszaladt időt észre sem veszem. 

 

                                          Sokféle van köröttünk mi hasztalan, 

                                          egy ilyen könyvben megannyi csoda van. 

                                          Szívből fakadnak az alkotott művek, 

                                          lehetnek profik, vagy egyszerűek. 

 

                                          Értéket képvisel majdan a munkánk, 

                                          ha változó világunk felfigyel ránk. 

                                          Igazán vétek, hatalmas kár lenne, 

                                          ha ennyi szépséget fiók rejtene. 

 

                                          Szerkesztő viszi a kiadás terhét, 

                                          dicsérem érte odaadó lelkét. 

                                          Minden alkotó Őnéki egy virág, 

                                          könyvbe köti, hogy csodálja a világ. 

 

Bátaszék, 2003. 04. 14. 

 

 

                                                 

 

  ZORD AZ IDŐ 

 

                                          Elmúltak a meleg napok, 

                                          hideg szelek járnak, 

                                          Itt vannak az őszi fagyok, 

                                          vége a szép nyárnak. 

 

                                          Sötét nyirkos a levegő, 

                                          köd ül már a tájra. 

                                          Lehet ugyan zord az idő, 

                                          vágyom meleg nyárra. 

 

Bátaszék, 2003. 04. 20. 

  



45 

 

                                                  ANYÁNAPI KÖSZÖNTŐ 

 

                                                   5-6-7-éveseknek szavalni                                                                                                     

 

                                         Kicsi vagyok Édesanyám, fel nem érlek, 

                                         hajolj le most hozzám, nagyon szépen kérlek. 

                                         Két puha kis kezemmel ölelem nyakad, 

                                         olyan szépet mondok, eláll a szavad. 

 

                                        Tudom és köszönöm, hogy engem akartál, 

                                        hogy értem sok, sok mindenről lemondtál, 

                                        Úttesten átmenni egyedül nem engedsz, 

                                        éjjel meg betakarsz, ahányszor felébredsz. 

 

                                        Olyankor titokban homlokom puszilod, 

                                        suttogva mondod, hogy én vagyok angyalod. 

                                        Van úgy, amikor ajándéknak nevezel, 

                                        simogatsz, becézel, öledbe felveszel. 

 

                                        Ha majd már nagy leszek, emlékezni fogok, 

                                        eljön még az idő, mikor én adhatok. 

                                        Addig is kívánom, mindig boldog legyél, 

                                        baj sosem érjen, engem csak így szeressél! 

 

Bátaszék, 2003. 04. 22. 

 

                                                             

 

 

 

 

      MÉG NEM 

 

                                        Gondolat hátán lovagolok, 

                                        vágtatok az üvöltő széllel. 

                                        Ködbevesző messzeségben járok, 

                                        találkozom egy aranyló fénnyel. 

 

                                        Úgy fon körbe, mint lián a fát, 

                                        mintha nagyon szeretne engem. 

                                        Majd gyorsan elillan, hiszen nem barát, 

                                        a fényt, glóriát még nem érdemlem! 

 

Bátaszék, 2003. 04. 27. 
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                                           DALSZÖVEGNEK SZÁNVA           

 

 

                                                  VOLT EGY ÁLOM 

 

                                            Minek most már siratni a múltat, 

                                            keseregni felette. 

                                            Visszahozni nem lehet a voltat, 

                                            Jobb, ha el lesz feledve. 

 

                                            Volt egy álom, amit összetörtél, 

                                            elmentél Te nevetve. 

                                            Vissza hozzám többé sose térjél, 

                                            bűnbe estél örökre. 

 

                                            Most is hallom gúnyos kacagásod, 

                                            belemart a szívembe. 

                                            Sírsz Te még, ha elvész boldogságod, 

                                            gyógyír lesz a sebemre. 

 

Bátaszék, 2003. 05. 05. 

 

 

                                                     ÁLOMKÉP 

 

                                            Forró nyár éjjelén, 

                                            csillag tenger felettem. 

                                            Álmok csodás mezején, 

                                            lágy öledben pihentem. 

 

                                            Mellettünk, tücsök zenélt, 

                                            altatódalt muzsikált. 

                                            A romantika mesélt, 

                                            boldog szívünk kalapált. 

 

                                           Gyönyörű szép álomkép, 

                                           ne menj el bús csillaggal. 

                                           Megőrizlek mindenképp, 

                                           vágyat hívó hajnallal. 

 

Bátaszék, 2003. 05. 25. 

 

                                                        ELŐFORDUL 

 

                                           Minden álom gyilkosa az ébredés, 

                                           rájövünk, hogy minden álom tévedés. 

                                           Fáj ilyenkor igen nagyon a szívünk, 

                                           előfordul, hogy napokat kesergünk. 

 

Bátaszék, 2003. 05. 25.                                                                                                                                                                       
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                                              TRAGIKUS MÁR AZ ASZÁLY 

 

                                Minden esőért kiált!                a természet nem hamis, 

                                Atyám hallod az imát?            mégis bünteted azt is. 

                                Aggódó mély sóhajok,            Bár gyarlók kik művelik, 

                                jönnek szűkös holnapok.         haragod most szenvedik. 

 

                               Talán bűnösök vagyunk?         Ha a rosszat kiirtod, 

                               csak nem hamis a Papunk?      a jót azért hagyhatod! 

                               Vagy a fohász elakadt?            Mit egykor teremtettél,  

                                nem jut oda ahol hat?              hozzá most kegyes legyél! 

 

                               Légi úton dugó van?                Tragikus már az aszály, 

                               esdeklés a dugóban?                vizeken dúl az apály.    

                               Atyám, keltem figyelmed!       Erdőn, mezőn tűz fakad, 

                               öregszik már kegyelmed?        oltáshoz víz nem akad. 

 

                                                          Itt a kör be is zárul, 

                                                          talaj szinte megárvul. 

                                                          Nézheted a holt tájat, 

                                                          dicsérettől holt szájat! 

                                                 

Bátaszék, 2003. 07. 27. 

 

 

            

 

 

 

 

          APÓSÓM CZEBE MIHÁLY EMLÉKÉRE, AKI ZENEKARBN JÁTSZOTT 

 

                                                        NAGYBŐGŐN 

 

 

                                                  CSAK MÉGEGYSZER 

 

 

                                 Ütött- kopott a hegedűm, szakadt már a húrja, 

                                 hej, ha rajta régi nóta zenghetne még újra! 

                                 Régi nóta, öreg nóta, könnyek fakasztója, 

                                 de kár, hogy te is elmégy az örök mulandóba. 

 

                                 Születnek az új dalok, új divatú zenére, 

                                 oly hangos, hogy az ember siket lesz a fülére. 

                                 Nem érinti a szíveket, nem is lágy a dallam, 

                                 hegedűmnek a zenéjét, csak még egyszer halljam! 

 

 

Bátaszék, 2003. 08. 14.          
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A SZIGETHY MŰGYÜJTEMÉNY IV.CSOPORTJÁNAK KIÁLLÍTÁSÁNAK EMLÉKÉRE 

 

                          

                         Nagy kincset ér a kincsadó,           Csak egy művész képes erre, 

                         ez semmihez sem fogható.             adni , alkotni egyszerre. 

                         Aki így ápol emléket,                     Boldogág, hogy itt lehetek, 

                         Az már maga a művészet.              együtt örülni veletek! 

 

 

Szigethalom, 2003. 10. 25. 

 

 

                                     

 

 

 

     ADVENTŐL- VÍZKERESZTIG 

 

 

                                         Vastag hófelhő borítja az eget, 

                                         meghozta immár december a telet. 

                                         Táj avarszőnyege még színes varázs, 

                                         házakat már környékezi Mikulás. 

 

                                         Adventi harangszó hallik a ködben, 

                                         szeretet ünnepe van készülőben. 

                                         Kopog a szívek kicsi kis ajtóján, 

                                         osztozzanak most szeretet morzsáján. 

 

                                         Meghitt családi vacsora szentestén, 

                                         ajándék, öröm és könnyek, gyertyafény. 

                                         Minden együtt, mi szeretetnek jele, 

                                         jaj azoknak, kik nem élhetnek vele. 

 

                                         Kik fedél nélkül a porban fekszenek, 

                                         nekik vajon mit adnak az ünnepek? 

                                         Visszakapják mi egykoron elveszett, 

                                         vagy ki elesett lett, marad elesett? 

 

                                         Szilveszter hangos óévbúcsúztató, 

                                         petárda, tűzijáték, trombitaszó. 

                                         Közben az idő elsurrant felettünk, 

                                         megint egy évvel idősebbek lettünk! 

 

 

Bátaszék, 2003. 12. 06.  
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                            ÁLLJ MEG IDŐ      

 

                      Hova rohansz múló idő,       

                      sötét hajat deresítő.         

                      Búbánatra gyógyírt te adsz,       

                      szenvedőnek sovány vigasz.   

 

                     Az arcokra ne tégy ráncot,  

                     őrizd meg az ifjúságot.    

                     A lelkekbe derűt vigyél,   

                     derűs ember sokáig él!  

 

                      Bátaszék, 2004.01. 01.     

 

                                                                  

 

   KÍVÁNSÁG 

 

                                                   Jöjj Múzsám, adj már ihletet, 

                                                   vezesd a szépre kezemet! 

                                                   Mindenkire mélyen hasson, 

                                                   szemekből könnyet fakasszon. 

 

                                                   Lehet óda vagy imádság, 

                                                   mint beteljesült kívánság. 

                                                   Úgy érintse a szíveket, 

                                                   hogy szeressék a versemet. 

 

   Bátaszék, 2004. 01. 17. 

                                                         

 

           AZ A VILÁG                                                                  

                                                                 

                                            Földutat övezték sudár jegenyék, 

                                            vándornak kellemes pihenő árnyék. 

                                            Alattuk heverni, tiszta dús fűben, 

                                            jól esett, messziről hazatérésben. 

 

                                            Akkoriban gyaloglábon utaztak, 

                                            szekeret, vagy lovas kocsit hajtottak. 

                                            Nagy volt a határ, messzire eljártak, 

                                            ezért bizony, nagyon fáradttá váltak. 

 

                                            Néhol akadt húzós kút a dűlőkben, 

                                            ne szomjazzanak perzselő időkben. 

                                            Minden földműves, jó sötétre barnult, 

                                            titkolva panaszát, egyszer sem jajdult. 

 

                                            Eltűnt az a világ, valaha régen, 

                                            ma már ülnek a motorikus gépen. 

                                            Most a határban a végtelent látni, 

                                            meg a műutat, autókat járni. 

 

Bátaszék, 2004. 01. 26.  
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                                                      FELEMEL 

 

                               Fényzuhatag függöny, mögötte állva vársz, 

                               szemedben örömkönny, ha tapsviharban állsz! 

                               Súlytalanul lebegsz, míg siker nem ölel, 

                               ha rád lel, észre vesz, az égig felemel! 

 

                                              Bátaszék, 2004. 01. 17. 

                                  

                                              

 

ITT VAGYOK OTTHON 

 

Kies látkép a szépnevű Bátaszék,                          Virágzó kultúra él a városban, 

vas- és műút itt négyfelé ágazik.                            hagyományőrzés ugyanúgy jelen van.                                

Történelme lebeg századok mögött,                      Itt szép felkelő napot köszönteni, 

ifjú a város, ódon falak kötött.                               lemenő naptól itt jobb búcsút venni.  

 

Fejlődés útján igen lassan halad,                           Nem világváros, de nekem több annál, 

így egy ideig falujelleg marad.                              más vidék nem csábít, bármit is kínál. 

Nehéz az élet, híja van munkának,                        Itt élek, itt játszom kapott szerepem, 

súlya itt is meg van a változásnak.                        itt vagyok otthon, és ezért szeretem. 

 

                                                  Bátaszék, 2004. 02. 01. 

 

 

                                                   

  ROZSDÁS EMLÉK 

                                               Tanyavilág- találkozóra 

 

Szobámban néma csend honol,                             Kik egykor éltünk a tanyán, 

csak lelkem sírja bánatát.                                      vívtuk élettel a harcot.  

A múlt, szinte fölém hajol,                                    Elmentünk vágyaink után, 

bontja emlékem oszlopát.                                      feledve pár kedves arcot.      

 

Kisduna-menti tanyasor,                                       Régi élet, rozsdás emlék, 

lakói szorgos emberek.                                          álmokban visszatérő múlt. 

Eszembe juttok néhányszor,                                 Találkozó fényesedjék, 

vajon most merre élhettek?                                   mi hajdan nékünk kedves volt. 

 

                                                 Bátaszék, 2004. 02. 15. 

 

 

                                                  

     VALÓSÁG 

 

                                    Néha még gondolok a tanyákra, 

                                    hol gyermekéveim teltek játszva. 

                                    Szebb volt a kikelet, más volt a tél, 

                                    most őszhajat fúj fejemen a szél! 
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                                                    SZERETETTEL ADOM 

 

     Mit adhatnék kedveset és szépet NEKED,          Nagy elődök már elmondták a sok szépet, 

     olyant, melyet mélyen őrizne szíved.                   lábak elé szórták a virágos rétet. 

     Miből nem lenne sohasem vacak kacat,               Ajándékul adták az egész világot, 

     mire büszke lehetsz egész élted alatt.                   rég lehozták a sok ragyogó csillagot. 

 

                                     Nem adhatok én mást csak a szerénységem, 

                                     nyújtom az őszinte egyszerű lényem. 

                                     Szeretettel adom, szívem melegével 

                                     Kegyeidbe ajánlom e versikével. 

 

Bátaszék, 2004. 04. 08 

 

                                                      

 

         BALLADA 

 

                                                SZIKLÁK HEGYÉN 

 

       Történt egyszer valamikor régen,                        Vágyakkal teli, ifjú legényke, 

       nem tudom már, merre, mely vidéken.                Ő ment virágért szikla hegyére. 

       Valahol, ahol ember ritkán jár,                             oly csokra ne legyék soha másnak, 

       ahol nyílik havasi gyopár.                                     amilyen lesz kedves ARÁJÁNAK. 

 

                                            Utolsó szálnál zuhant a mélybe, 

                                            forró vágyak is kihűltek véle. 

                                            Sír mélyére ment vele arája, 

                                            sziklák hegyén kering legendája. 

 

Bátaszék, 2004. 04. 12. 

 

                                                         

 

 

          LÁMPALÁZ 

 

 

        Beszélni tudok, s nyelvem cserbe hagy,          Tudom, de a lámpaláz ural engem, 

        tétova szó elakad, zavarom nagy.                    gyötör a gondolat, el hogy kergessem. 

        Persze a lámpaláz, én őt okolom,                     Nagy ellenfél, küzdeni véle nehéz, 

        mert magamban tudom, hogyan akarom.         ha az ember egyszerre sok szembe néz. 

 

                                                Remegteti kezem, kergeti vérem, 

                                                ez miatt torkomban dobog a szívem. 

                                                ő az mit úti poggyászba nem rakok, 

                                                mégis mindig ott van, ahol én vagyok! 

 

Bátaszék, 2004. 04. 12. 
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                 FÉRJEM NŐVÉRÉNEK, VÉKONY JÁNOSNÉ-CZEBE ÉVÁNAK 

                                

                                             80. SZÜLETÉSNAPJÁRA  

 

       Céljai vitték egyre csak előre, 

                                           nem figyelt sohasem múló időre. 

                                           Az élet terhét rögös úton vitte, 

                                           hogy eddig eljut, talán nem is hitte. 

   

                                           Nyolcvan év, a mozdulatban is látszik, 

                                           kegyetlen   sors, az emberrel csak játszik. 

                                           Adok-kapok a társasjáték neve, 

                                           mindig a gyengébb a játék vesztese. 

                                                         

                                           Megért kora erejét bizonyítja, 

                                           ádáz harcok révén győzelmét megvívta. 

                                           Adjon az úr,egészséget, nyugalmat, 

                                           mert akkor köztünk sokáig maradhat! 

 

Bátaszék, 2004. 05. 14.    

 

                                                              

          VÁGY ÉS KÉJ 

 

                              Éget lángoló szerelmed,               Izzik a mámor, ver a szív, 

                              forró vágyad rám lehelted.           a boldogság táncolni hív. 

                              Mikor eljött a csendes éj,              heverünk fedetlen testtel, 

                              egybe olvadt a vágy és kéj.           csak holdfénytakaró lep el. 

 

Bátaszék, 2004. 05. 29. 

 

              

 

FIAMNAK ÉS MENYEMNEK 20. HÁZASSÁGI ÉVFORDULÓJUKRA 

 

                                                        EGY HAJÓBAN 

 

Húsz éve eveztek immár egy hajóban,           Nem biztos még semmi, mert örvény még jöhet, 

viharos tengeren vagy sima folyóban.            szilárd boldogságot is mélyre levihet. 

Az irányítást a szeretet végezte,                     Nagyon kell óvni, könnyű elhibázni, 

süllyedéstől a hajót meg az mentette.             legtöbbször nem lehet még egyszer felállni!       

 

                                       Nehogy tönkre tegye a vágyak hajszája, 

                                       merthogy elfeledtek figyelni egymásra. 

                                       Észrevegyetek, minden kis apróságot, 

                                       Kitartást az élethez és boldogságot! 

                                      

Bátaszék, 2004. 06. 09.                    



53 

 

                  ALKOTÓTÁRSI TALÁLKOZÓ ÉS ILONA NAP APROPÓJA OKÁN 

 

                                            HOZZÁD ÉS NÁLAD ILONA 

 

                                            Ma, amikor elindultam busszal, 

                                            éppen kezdett hasadni a hajnal. 

                                            Izgalommal készültem s hévvel, 

                                            hogy végül ideérjek a Hévvel. 

 

                                            Hosszú az út a kitűzött célig, 

                                            tekintetem járt a tájon végig, 

                                            Szemem künn, gondolatim csak nálad, 

                                            arany fürtjeid érik-e vállad. 

 

                                           Szívesen jövök, kedvesen vártok, 

                                           Földi jókkal, itallal kínáltok. 

                                           Magam sem érkezem üres kézzel, 

                                           Jöttem Bátaszék üdvözletével. 

 

                                           Most már, hogy jól kibeszéltem magam, 

                                           emelem Ilonára poharam. 

                                           Emelem poharam a négy évre, 

                                           mely lelkünket barátsággá fűzte. 

 

                                           Igyunk a sok, sok alkotótársra, 

                                           melyre úgy nézek, mint a csodára. 

                                           Továbbá a drága jó lelkére, 

                                           e szokását, míg él meg őrözze! 

 

Szigethalom, 2004. 08. 21. 

 

                                                 

 

  TOMBOL A VIHAR 

 

                                           Sötét fergeteg söpör végig, 

                                           Tolnán keresztül, át Szabolcsig. 

                                           Üvölt a szél, tombol a vihar, 

                                           dühében rombol, bajt, bút kavar. 

 

                                           Semmiből sem kér, csak vesz, ragad, 

                                           cserép a tetőn alig marad. 

                                           Embert, termést egyaránt tarol, 

                                           fékeveszett, gátja nincs sehol. 

 

                                           Nyomában zilált, tépett a táj, 

                                           meghal a remény, és a szív fáj. 

                                           Hullik a könny, majd’ minden halott, 

                                           mi munkának értelmet adott. 

 

Bátaszék, 2004. 08. 23. 
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            EMBER ÉS FOLYÓ 

  

                                      Medrében csendesen ballagó folyó, 

                                      hullámait töri egy uszály hajó. 

                                      Csendes a part, tar fán levél sem zizzen, 

                                      nincs napfény, csak homály, szürke itt minden. 

     

                                     Talpam alatt avar, száraz fűcsomó, 

                                     szürke felhőtől matt színű a folyó. 

                                     Ember és folyó azonos örökkön, 

                                     csak átutazó mindkettő e  földön. 

 

Dunaszekcső, 2005.02. 28. 

 

 

                                                  AMÍG ITT VAGYOK! 

 

                                     Elmúltam hatvan, vannak még álmaim, 

                                     elevenek a létező vágyaim. 

                                     Elvennék tőlem, de tartom magamat, 

                                     dacolok velük, s vívom harcomat. 

 

                                     Külsőm igaz, már régesrég nem kecses, 

                                     belül viszont a lelkem jó és nemes. 

                                     Jövőm már fogy, de vannak még holnapok, 

                                     nem kell még leírni, amíg itt vagyok! 

 

Bátaszék, 2005. 04. 11. 

 

 

                                                      TUDAT ÉS AZ ÉRZÉS 

 

                                      Vitatkozik már a tudat és az érzés, 

                                      fontos-e az EMBER, nincsen egyetértés. 

                                      Tudat szerint mind kell, utolsó szálig, 

                                      de az érzés érvel példától-példáig. 

 

                                      Igazságot keresik, az persze nincsen, 

                                      itt áll a valóság, mely tükrözi híven. 

                                      Eszköz csak az EMBER, valaki játéka, 

                                      de mi lenne akkor, ha játék nem volna? 

 

Bátaszék, 2005. 07. 23. 
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        D. NAGY LÁSZLÓ MEGJELENT KÖNYVÉNEK ÜNNEPLÉSE ALKALMÁBÓL! 

 

                                                   NYÁRVÉGI ESTE 

 

                                      Pécsett köszönt rám e nyárvégi este, 

                                      szellő suttogva testemet kereste. 

                                      Így mentünk együtt a csillagok alatt, 

                                      Lászlóhoz enni, nagyon finom halat! 

 

                                      Szellőnek a lift olyan volt, mint szentély, 

                                      de már odafönt övé lett az erkély. 

                                      Kilépve oda, nadrágomba kapott, 

                                      majd alábújt, és végig simogatott. 

 

                                      Alattam, fölöttem ragyogó fények, 

                                      bent a szobában nagyon kedves lények. 

                                      Lám megférnek kis helyen a csillagok, 

                                      felemelő, hogy velük együtt vagyok. 

 

Pécs. 2005. 09. 05. 

 

                                                  

             BETEGÁGYNÁL 

 

                                       Álltam az ágynál, fogtam a kezét, 

                                       néztem a fénytelen, réveteg szemét. 

                                       Már nem beszélt, csak nézett a semmibe, 

                                       ziháló keblében verdesett szíve. 

 

                                       Hideg veríték gyöngyözött homlokán, 

                                       talán ott járt az égiek tornácán. 

                                       Elment, szép csendesen, könnyezve szóltam, 

                                       betegágynál lelkéért imádkoztam 

 

Szekszárd, 2005. 09. 16. 

 

                                                  

          IMÁVAL KÖSZÖND! 

             Nagy Istvánné-Ill Annához /D. Nagy László költő, dalszerző Édesanyjához!/ 

 

                                        Óh, Anya, emeld az égre arcodat, 

                                        összekulcsolt kézzel áldjad az Urat! 

                                        Imával köszönd költő lelkű Fiad 

                                        hisz ily gyermeket nem mindenkinek ad! 

 

                                        Megkezdett útja kicsit sem céltalan, 

                                        ezt az utat járja hittel, boldogan. 

                                        Légy büszke, hogy eljár a Múzsák elé, 

                                        így halad a halhatatlanság felé!- 

 

Bátaszék, 2005. 09. 22. 
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                                   TAVASZI FOLT AZ ŐSZBEN              
                                

                                              Szekszárdi hegyen szüretelni vagyok,   
                                           jó munka után ebédet is kapok. 
                     Kercsó Márton háza sarokra épült, 
          ahol immár a finom ebéd készült. 
 
         Udvara magas kőfallal kerítve, 
         tavaszt lát az ember oda belépve. 
         Pompázó virág körbe az udvaron, 
         kúszó fajtája fent van a balkonon. 
 
         Zuhatagi varázs színes virága, 
         fittyet hány a kint lévő őszi tájra. 
         Oly kedves látvány, léleksimogató, 
         tavaszi folt az őszben oly megható. 
 
 
Szekszárd, Rákóczi u. 47. – 2005. 10. 2. 
 
                        
 

        LATORCAI LÁSZLÓ FESTŐMŰVÉSZ KEDVES BARÁTOM VENDÉGKÖNYVÉBE 
 
                                                  Nem először láttam alkotott művedet, 
                                                  szépségét csodáltam, áldottam kezedet. 
                                                  Rajtuk a természet érintetlen marad, 
                                                  kár, hogy a valóság, nem ez úton halad. 
 
                                                 Minden képed ecsettel írott vallomás, 
                                                 valamennyi mesébe illő látomás. 
                                                 Bennük, kivétel nélkül a lelked látom, 
                                                 Így folytasd a célodért kedves barátom. 
 
Pécs, 2005. 10. 03. 
 
                                                           
 

              DALSZÖVEGNEK SZÁNVA 
 
                                                                   TENÉLKÜLED 
 
                                                 Elmosódott emlék, lett mára belőled, 
                                                 de a szívem téged, többé már nem feled. 
                                                 Elvitted álmom, mikor elvesztettelek, 
                                                 kiégett lettem, nem örülök semminek. 
 
                                                 Temetőbe járok, zokogva és sírva, 
                                                 kérem a Jó Istent, adjon téged vissza. 
                                                 Magányos utamon, nem kísér már senki, 
                                                 te nélküled nem tudok én boldog lenni. 
 
Bátaszék, 2005. 10. 31. 
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                                                SOSE LÁTOTT APÁMHOZ 

 

                                        Szeretted Anyámat? Magára mért hagytad? 

                                        elég volt, hogy csillapult buja vágyad? 

                                        Hangosan nem szólhattam, mikor fogantam! 

                                        elmentél örökre, és én itt maradtam! 

 

                                        Jel nem adta, érzés nem súgta, hogy vagyok? 

                                        így nem is fájt, ha elhagytak az angyalok! 

                                        Hiányod miatt Anyámnak hullott könnye, 

                                        ha látta, hogy ezért bús egyetlen gyöngye. 

 

                                        Szavamra mondom sokat voltam szomorú, 

                                        pajtásaim, ha kiáltották, jön Apu! 

                                       Amikor dicsekedték, Apámtól kaptam! 

                                       vagy lefattyúztak, bizony sírva fakadtam! 

 

                                       Esténként én csillagok közt kerestelek, 

                                       de mind hiába, hisz sosem ismertelek 

                                       Anyám, ha mesélt Te sose voltál benne, 

                                       ha kérdeztelek, a szót is elterelte. 

 

                                       Szívemben nincs harag, nem vádolok senkit, 

                                       tudom, háború volt, ami tőlem elvitt. 

                                       Hazádba kerültél, amikor vége lett, 

                                       Anyám meg énvelem e-honban itt rekedt! 

 

Bátaszék, 2005.12.26.  

 

                                                      

 

    FÁJÓ PILLANAT 

 

                                       Millió csillag álmából születtél, 

                                       szép szivárványszínű ezért lehettél. 

                                       Ragyogó fényed teljesen ellepett, 

                                       így kötve össze alkotó lelkeket. 

 

                                      Örökre letenni fájó pillanat, 

                                      Vesztesként élem meg, mai búcsúdat. 

                                      Köszönöm az oldalt, hol publikáltam, 

                                      Az Úrnak azt, hogy reátok találtam! 

 

                                      Lankadó vágyak már pihenni térnek, 

                                      Ám közös emlékeink tovább élnek. 

                                      Azt kívánom a jövőre tekintve, 

                                      Minden tettedet a siker övezze. 

 

Ez a vers elhangzott Pécsett a Laterum Hotel Galériájában a Pécsi Szivárvány c, irodalmi, 

kulturális és képzőművészeti folyóirat Szerkesztőségének elköszönő Gálaműsorán saját 

előadásomban.                                                                                                                         

PÉCS, 2005. 12. 11. 
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                                                   MEGKÖVÜLTEN 

 

                                     Naptár szerint tél van, nyoma sincs a hónak, 

                                     cáfol az idő, mert így tartja ezt jónak. 

                                     Sétára hív egy ilyen napos délután, 

                                     nyüzsgő élet az utca mindkét oldalán. 

 

                                     Húsz éve nem látott ismerős jött felém, 

                                     átfogva egymást, jó szorosan ölelém. 

                                     Dióhéjba mondtuk, hogy alakult sorsunk, 

                                     eredményeinkre igen büszkék voltunk. 

 

                                     Meséltem neki, hogy rímeket faragok, 

                                     amit ha eljön, akkor meg is mutatok. 

                                     Azonnal otthagyott, félvállról rebegte, 

                                     hogy Ő a verseket sohasem szerette. 

 

                                     Nemcsak a verseket, még a költőket sem! 

                                     miattuk volt magyarból mindig egyesem!  

                                     Nem tudtam megmondani a Tanároknak, 

                                     alkotáskor a költők mire gondoltak. 

 

                                     Hideg ugyan nem volt, de én mégis fáztam, 

                                     járdakövén némám, megkövülten álltam. 

                                     Mint a villám, a döbbenet úgy csapott belém, 

                                     Ő úgy rohant el, vissza se nézett felém. 

 

Bátaszék, 2006. 01. 22. 

 

                                              VIRÁG VAGYOK ÉLEK, 

               

                                             HOGY HERVADOK, FÉLEK.               

                  

                                                DE HA MEGÚJULOK,                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                              ÉPPEN ÚGY VIRULOK!     
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Köves L. Imre író, Czebe Jánosné költő,  

Latorcai László festőművész, 

D.Nagy László költő és dalszerző és  

Sáska Árpád költő 

                                                          IN MEMORIAM 

 

                                                          SÁSKA ÁRPÁD 

 

                                                            /1948- 2006./ 

 

                                         Hulló csillag lettél, s mélyre zuhantál, 

                                         földi életedből sok szépet itt hagytál. 

                                         Visszatérő fecske, nem talál már Téged, 

                                         ez a tavasz sajnos Te nélküled ébred. 

 

                                         Véget ért a szerep, megszűntek vágyaid, 

                                         költészet húrját, nem pengetik ujjaid. 

                                         Tested lehet por, lelked csillagok fölött, 

                                         melyet alkottál, marad az élők között. 

 

                                         Végső búcsú napja, borzasztó fájdalom, 

                                         hogy elmenni nem tudtam, mélyen fájlalom. 

                                         Legyen hát e vers a kegyelet virága, 

                                         s örök, mint Érted gyújtott gyertya lángja! 

 

Bátaszék, 2006. 02. 01. 

 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

          

         MIÉRT VAN? 

 

                                          Szeretek virágos réteken sétálni, 

                                          nyíló virág előtt egy kicsit mélázni. 

                                          Csodálni szirmait, a kitárult kelyhét, 

                                          ahogy enyhe szellővel ringat egy lepkét. 

 

                                         Ébredező lepke tovaszáll hangtalan, 

                                         a napfényében el is tűnik nyomtalan. 

                                         Követi szemem a fényes messzeségbe, 

                                         új látványra várva, borul az égkékje. 

 

                                         Ami elmúlt, vissza nem jő, fáj a lelkem, 

                                         megint egy tűnő csodát kell eltemetnem! 

                                         Miért van, hogy csak a mulandóság biztos? 

                                         a megújulás pedig, annyira titkos. 

 

Bátaszék, 2006.03. 05.  
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                                                 AKROSZTICHON 

 

                                  /BÉRCZI ESZTER ÉS BERKES ISTVÁN/ 

 

                                    /HÁZASSÁKÖTÉSÜK ALKALMÁBÓL/ 

 

                                     E megkezdett mesét, mondjátok el végig, 

                                     Sietve vagy lassan, tartson ki a sírig. 

                                     Zenei kíséret, madárdalból legyen, 

                                     Ti a dallamot fújjátok ütemesen.  

                                     Esténként a napot, csókokkal zárjátok, 

                                     Reggelt ölelkezve, békével várjátok. 

 

                                     Igazgyöngy és példa legyen a frigyetek, 

                                     Sátán próbájának, egyszer sem higgyetek. 

                                     Tévúton, ha lehet, soha ne járjatok, 

                                     Vagy, ha mégis, egymásnak megbocsássatok. 

                                     Ámulják, csodálják e szilárd szerelmet, 

                                     Nézik, s vélik majd, ilyet csoda tehet. 

 

                                     Szeretetet semmi nem múlhatja felül, 

                                     Ott lapuljon kebletekben, mélyen, belül. 

                                     Kék madár, mint jelkép, lehet címeretek, 

 

                                     Boldogságot, ha ügyesen kezelitek. 

                                     Olyan szép alkony órán az idő fölött, 

                                     Lapozgatni a múlt emlékei között. 

                                     Dávod is a visszatérő emlék helye, 

                                     Orvul képes támadni kedves szelleme. 

                                     Gát nélküli legyen a közös utatok, 

                                     Sima úton könnyebbek a futamok. 

                                     Álmok mezején, kézen fogva járjatok, 

                                     Gazdag, pompás, fényes legyen az álmotok. 

                                     Otthonotok csendjét gyermek kacaj törje, 

                                     Teljesség a házban, ekép lesz betöltve. 

 

DÁVOD, 2006. 05. 27. 
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                                                       TITOK BURKÁBAN ÉL 

 

                                                Melyik út vezet a szebb jövő felé? 

                                                nem találom, pedig mennék már elé! 

                                                Toronyiránt nem érdemes indulni, 

                                                az útjelzőt meg ellopta valaki. 

 

                                                Minden nap várom, ígérték érkezik, 

                                                csakhogy a jövő holnaptól létezik. 

                                                Látni szeretném, olyan-e mint mondják, 

                                                benne talán én is felvidulhatnák. 

 

                                                Nem lejtőn futok jövőnek elébe, 

                                                hegynek felfelé baktatok feléje. 

                                                Sajnos a jövő titok burkában él, 

                                                csak az éri el, ki semmitől sem fél! 

 

Bátaszék, 2006. 06. 11.                

 

 

     SZERETETBŐL FAKAD 

 

                                                Megannyiszor epekedve vártalak, 

                                                alig vártam, hogy karomba zárjalak. 

                                                Szerelmem tüzébe égtek a percek, 

                                                búcsú könnyeimtől, hamuvá lettek. 

 

                                                Amióta közös, a sorsunk útja, 

                                                egyre csak mélyül, a félelem kútja.  

                                                Ez így helyes, hisz szeretetből fakad, 

                                                amíg élek, e mély kút ki nem apad. 

 

Bátaszék, 2006. 06. 11. 

                                                                       

                                                             

           IN MEMORIAM           

                                                          JAKAB LÁSZLÓ                       

                                                           

 

                                                   KEZEMBEN EGY LEVÉL, 

 

                                                      ÍRÓJA MÁR NEM ÉL. 

 

                                                 KÖNNYES A KÉT SZEMEM, 

 

                                                        REÁ EMLÉKEZEM,                                                                                                                                    

 

                                                      UTOLSÓ MONDATA, 

 

                                                 „VIGYÁZZÁL MAGADRA!” 
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                                                   HATALMAS NAGY ÖRÖM 

 

                                             Kórházi ágyon mozdulatlan fekszem, 

                                             azt is csak hanyatt, védve műtött testem. 

                                             Fájó testben a gondolat egy szultán, 

                                             gyógyulás csak is, hosszú idő múltán. 

 

                                             Így jár az, kinek elkopik csípője, 

                                             kórházba fekszik, gömbcsukló cserére. 

                                             Évekig marta fájdalom húsomat, 

                                             feledhetem immár e nagy kínomat. 

 

                                             Türelem mindig meghozza gyümölcsét, 

                                             megtettem életem, új nagy lépését. 

                                             Mikor még lábaim nem szoktak fájni, 

                                             nem csodáltam, hogy tudok rajtuk járni. 

 

                                             Most kitörően, hatalmas nagy öröm, 

                                             műtét utáni lépések a földön. 

                                             Mind örülnek, kik szorítottak nekem, 

                                             az Úr, az Orvos, kiknek köszönhetem! 

 

Szekszárd, 2007. 08. 27- 09. 10. 

 

 

                               

 

 

 

 

 

         SOKAT ÉR A JÓ KEDV, NEHÉZKES VILÁGBAN, 

 

           

                              NEM ÉLHET AZ EMBER, MINDEN NAP BÚJÁBAN! 

 

 

                                   ÉLJEN JÉZUS URUNK, EGÉSZSÉGET ADJON, 

 

                               

                                ÉS HA JÓT OSZTOGAT, SOHA KI NE HAGYJON!  
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                                              ANNAK LÁTNÁK KÁRÁT 

 

                                     Nem elég a házassághoz a tiszta szerelem, 

                                     így mesélték a bölcs emberek, anno énnekem. 

                                     Egybekelnek nincstelenek, csak harcolni fognak, 

                                     fáradtságtól az életnek, örülni sem tudnak. 

 

                                     Így akarom, én meg amúgy, fokozódó viták, 

                                     nem a jó lesz előtérben, mindig csak a hibák. 

                                     Megsérülnek az érzelmek, mélyülnek az okok, 

                                     széthullik a nagy szerelem, ezt hozzák a bajok. 

 

                                     Sors kötötte batyujukat, maguk mögött hagynák, 

                                     kisebb batyut mind a ketten, szívesebben fognák. 

                                     Nem érdemes kicserélni, nem ismerik súlyát, 

                                     hátra lévő életükben, annak látnák kárát. 

 

Bátaszék, 2006. 11. 12. 

 

                                                 

 

   SORBA KELL ÁLLNI 

 

                                      Ne kergesd az álmokat, gyorsabbak nálad, 

                                      elkophat tőle egyik, vagy másik lábad. 

                                      Orvostól, orvosig mehetsz panaszoddal, 

                                      gyógyulást kérheted, esdeklő szavakkal. 

 

                                      Gyógyszert beszednéd, ha írnának fel neked, 

                                      de erre nincs semmi, fájdalom bent reked. 

                                      Műtét a megoldás, ám sorba kell állni, 

                                      meghalhatsz bátran, ha nem tudod kivárni! 

 

Bátaszék, 2006. 11. 28. 

 

                                               

 

 

            HETEN ÜLTÜK KÖRBE 

 

Piroska és Márton, házigazda lévén,                          Az asztalt végül is heten ültük körbe,   

János Fiamnak, névnapi ünnepségén.                         megérkezett István, a gazdának vője. 

Jelen volt a gazda egyetlen leánya,                             Főúri teríték, gazdag a kínálat, 

én és még Judit, a Fiam munkatársa.                          ember ettől jobbat, már nem is kívánhat 

 

                                               A meglepetést tálalták utóljára, 

                                               úton az unoka, várnak a BABÁRA. 

                                               Szívükben öröm, arcukon mosoly játszik, 

                                               óhajtott régi vágy, valósulni látszik. 

 

Szekszárd, 2006. 12. 27. 
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                                              ANGYALOK VOLTAK 

 

                                       A nagy változásnak áldozata lettem, 

                                       a semmi közepén szakadékba estem. 

                                       Mikor a reménynek szikrája elfogyott, 

                                       az életkedv is menekülve elhagyott. 

 

                                       Már, már temetve éreztem a testemet, 

                                       midőn egy angyal mentette a lelkemet. 

                                       Jó szívvel felajált nekem való munkát, 

                                       legyek nagyon jó, és meglátom a hasznát. 

 

                                       Ezt a mentőövet jó erősen fogtam, 

                                       öt házhoz több évig, bejárónő voltam. 

                                       Imádtam Őket, mert annyira tiszteltek, 

                                       angyalok voltak, de leginkább tündérek. 

 

                                       Műtétem okán kellett végleg feladnom, 

                                       búcsúzás után sok-sok könnyet hullatnom. 

                                       Ott hagyni a helyet, hol a jóság fészke, 

                                       hol visszatért életem minden reménye. 

 

                                               AZ ANGYALOK NEVEI: 

 

                  IRÉNKE, ANDREA, HAJNALKA, KLÁRIKA, ÉVIKE, KRISZTINA 

 

Bátaszék, 2000. 01.-2007. 07. 31.                             A vers 2007. 08 13-án íródott. 

 

 

                            

 

 

 

      BÚCSÚ A PÉCSI MŰVÉSZKÖR VEZETŐJÉTŐL 

 

                                                  IN MEMORIAM 

 

                                             F. HORVÁTH IBOLYA 

 

                                      Életedben is felettünk ragyogtál, 

                                      mindig, mindenütt, mindenben nagy voltál! 

                                      Szerény a virág, melynek nevét kaptad, 

                                      ahhoz méltón a lényed minékünk adtad. 

 

                                      Óh mily fájdalom TŐLED búcsút venni, 

                                      ilyen kedves fenomént eltemetni! 

                                      Nem haltál meg, csak közülünk elmentél, 

                                      MŰVEID ÉS EMLÉKED ÖRÖKKÉ ÉL! 

 

Bátaszék, 2007. 08. 17. 
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                            N.PETŐ ILONA VIII. EMLÉKMŰSORÁRA) 

 

                                                   EGY GLÓRIA 

 

                                       Csak fekszem hanyatt és fáj a hát, 

                                       hallom a csend őrjítő dalát. 

                                       Kis szobám, most egy börtön zárka, 

                                       reménnyel vagyok összezárva. 

 

                                      Agyamban zajlik a gondolat, 

                                      az ajtón meghívó kopogtat. 

                                      Ismét emlékműsor a téma, 

                                      nem mehet az, ki félig béna. 

 

                                      Valamikor, majd egyszer talán, 

                                      hosszú-hosszú gyógyulás után. 

                                      Mikor újra tudok majd járni, 

                                      köztetek fogok én is állni. 

 

                                      Legyek jelen soraim révén, 

                                      hisz ez mindig nagyon szép lévén. 

                                      Ajándék is legyen jókora, 

                                      e nap fényére egy glória! 

 

Bátaszék, 2007. 10. 06. 

 

                                     

 

 

     A KENYERÜK FÁJDALOM 

 

                                      Sikoly és zokogás, valami őrület, 

                                      pillanatok alatt tragikus baleset. 

                                      Szemtanuk sápadtak, döbbenettől némák, 

                                      kocsit a folyóba elmerülni látták. 

 

                                      KÉT GYERMEKKEL együtt nyelte el a Duna, 

                                      a parton volt kínoktól sokkolt anyuka. 

                                      Futott az Apa is, oda már későn ért, 

                                      tenni semmit sem tudott a két kicsiért. 

 

                                      Lélekromboló hurrikán volt az eset, 

                                      nem házakat, de tönkre tett több életet! 

                                      A kenyerük fájdalom, italuk bánat, 

                                      végítélet lesz, mely feloldja a vádat! 

 

Bátaszék, 2007. 10. 10.               
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                                                 KÉTELYEK KÖZT 

 

                                   Tegnap még fájt nagyon, bicegtem sántán, 

                                   ma meg tilos minden, így műtét után. 

                                   Kételyek közt őrlődöm, túl nagy az ár, 

                                   félsiker vélelme kalitkába zár. 

 

                                   Holnap majd pihenek, fogadom este, 

                                   de reggel a tegnap mindig feledve. 

                                   Amikor véletlen rosszul mozdulok, 

                                   fájdalmas lelki válságba zuhanok. 

  

                                   Levél, ha érkezik, vagy egy telefon, 

                                   gyötrődés már repül is az ablakon. 

                                   Ez sajnos csak néhány percig tart csupán, 

                                   s megint a kétely csap engem kupán. 

 

Bátaszék, 2007. 11. 11. 

 

                                             

 

          PÁR DIÓVAL 

 

                                    Már régen kész a dió szüret, 

                                    mégis a fák alatt szemem kutat. 

                                    Hátha találok néhány szemet, 

                                    a nyirkos, barna levélzet alatt. 

 

                                    Pár dióval a táska alján, 

                                    elindulok, otthon reám várnak. 

                                    Szembe jönnek a hideg utcán, 

                                    éhes gyermekek, és nagyon fáznak. 

 

                                     Nem volt kérdés a dió sorsa, 

                                     mikor fénylő szempár nézett rám. 

                                     Látszik rajtuk élelem híja, 

                                     hálás búcsújuk, mégis oly vidám. 

 

Bátaszék, 2007. 11. 11 

 

                                                  

 

                KEGY 

 

                                      A baj a földön burjánzik, 

                                      úgy jön, pedig nem hiányzik. 

                                      Ahol már van, oda még megy, 

                                      nélküle élni, szinte kegy.  
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         N. PETŐ ILONA (AZOK A BOLDOG IDŐK)CÍMŰ KÖNYVÉNEK KAPCSÁN 

 

                                                    VALLOMÁS 

 

                                 Olvasom a könyvet, írás szerint sorban, 

                                 boldog időt keresem, de vajon hol van? 

                                 Rég és közelmúlt, tele van fájó gyásszal, 

                                 élni kell tovább, de már csonka családdal. 

 

                                Mi adta az erőt? Ki lehet találni, 

                                amiért a szerzőt nem győzöm csodálni. 

                                Hit, remény, szeretet kicseng a sorokból, 

                                emlékek, füzérek szép gondolatokból. 

 

                                Mosolyt is fakasztott, egy őszi történet, 

                                két kedvenc kutyus, miként végzett szüretet. 

                                E remek könyv tartalmában látni tehát, 

                                hogy Ő ezzel elültetett már, nem egy fát. 

 

                                Nem biztos az, hogy én képes lennék erre, 

                                ily emlék batyuval, feljutni a hegyre. 

                                Az út során pedig osztogatni szépet, 

                                példának festeni, ilyen színes képet. 

 

Bátaszék, 2007. 11. 13. 

 

                                          

        LELKEM BÁNATA 

 

                                        Kissné Györkő Máriának 

 

                                 Rabló halál, búcsúra sem hagyott időt, 

                                 azóta zokogva járom a temetőt. 

                                 Remény nélkül és elhagyottan kószálok, 

                                 egyetlen hangot,búcsúszót úgy várok. 

 

                                 Csend honol itt, kérdésre senki sem felel, 

                                 csak szívem zakatol, furcsa érzés ölel. 

                                 Ismét itt kell hagynom, búsan megyek haza, 

                                 ahol csak én vagyok, meg lelkem bánata. 

                                      

Bátaszék, 2007. 11. 27. Korábban tévesen írtam a dátumot, ez az eredeti.                                                                 

 

                                                   

 

                 OLVASOK 

 

                                  Novellát olvasok, tartom a könyvet, 

                                  elszorul a torkom, hullatom a könnyet. 

                                „Búcsú Anyámtól” címe az írásnak, 

                                  azt hiszem, ez itt helye a sírásnak! 
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                                       LEÁNY UNOKÁM 23. SZÜLINAPJÁRA 

 

                                                            MARGÓNAK 

 

                                       Még nem kell a számokat megfordítani, 

                                       huszonháromból harminckettőt formálni. 

                                       Falni kell az ifjúság édes mámorát, 

                                       nem kiinni a keserűség poharát. 

 

                                      Öregkor még nem kell, hogy riasszon Téged, 

                                      de már rég szerelemben kellene égned! 

                                      Az élethez igazi társ kell, nem barát, 

                                      kivel eggyé lehetsz egész életen át! 

 

Bátaszék, 2007. 10. 14. 

 

                                                

 

            NEM VÁLTOZHATOK 

 

                                      Egyedül vagyok, gondolatom nem fogyó, 

                                      zajlik fejemben, mint a jégtáblás folyó. 

                                      Hol torlódik, hol messze kóborolva jár, 

                                      hol szép színes, mint a Mátyás madár. 

 

                                      Van úgy, hogy szárnyain messze repít engem, 

                                      néha bizony elhagy, nélküle kell lennem. 

                                      Amikor fénytelen, öleli a sötét, 

                                      Lelkembe marva, fájó szívem tépi szét. 

 

                                      Ha feltör belőlem Istenhez a malaszt, 

                                      változó gondolatom, ne törd össze azt! 

                                      Tudom ez mind az egész, jó magam vagyok, 

                                      de gondolat módjára, nem változhatok! 

 

Bátaszék, 2007. 10. 17. 

 

 

                                          AZ IDŐ ELSZÁLL FELETTÜNK, 

 

 

                                      AZ MARAD, MIT TEREMTETTÜNK! 

 

 

                                            TUDATOSSÁG A MI UTÚNK, 

 

 

                                       A MÚLT ELŐTT MEGHAJOLUNK. 
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              AZ ALSÓNYÉKEN ÉLŐ REFORMÁTUS TISZTELENDŐ ÚR LEÁNYA 

 

                                                          IN MEMORIAM 

 

                                                         SIMA ORSOLYA 

 

                                              Egy éve már, nem látlak TÉGED, 

                                              szívemben van gyönyörű képed. 

                                              Kínokkal küzd a belső énem, 

                                              közben mosolyod látni vélem. 

 

                                              Amikor a néma csend ölel, 

                                              kérdésemre senki sem felel. 

                                              Selymes hangod üti meg fülem, 

                                              ölembe hull, gördülő könnyem. 

 

                                              Bennem élsz, míg az Úr engedi, 

                                              az ember sosem tud feledni. 

                                              Bánat marja fájó lelkemet, 

                                              mert sír fedi ifjú testedet. 

 

Bátaszék, 2007. 11. 27. 

 

                                                

 

                HERVADÓ VIRÁGOK 

 

                                              Hervadó virágok, hulló szirmok, 

                                              leszek-e még, mikor újra nyíltok? 

                                              Hervadok én is, közös a sorsunk, 

                                              egykor, a múltban boldogok voltunk. 

 

                                              Ha majd újra meg újra pompáztok, 

                                              engemet meg sehol sem látnátok, 

                                              akkor a hamvam kőbe lesz zárva, 

                                              széllel küldjetek szirmot reája. 

 

Bátaszék, 2007. 11. 28. 

 

                                                    

               A FÜGGÖNY LEBBEN, 

 

                                                       AZ IDŐ REPPEN, 

 

                                                      ROHANNAK ÉVEK, 

 

                                                      ELMEGY A LÉLEK.  
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                                                                Átirat 

 

                                                      POMPÁZZÁL MÉG! 

 

                                          Messziről nézlek, felém kéklő Mecsek, 

                                          nem tudhatod, de én nagyon szeretlek. 

                                          Jártam az úton, mely rajtad kanyarog, 

                                          Erdőid ösvényén, melyre Nap ragyog. 

 

                                          Rejtesz sok csodát, ritka virágokat, 

                                          úgy tapasztalom, leltél barátokat.  

                                          Megvédenek, hogy őrizhesd kincseid, 

                                          akkor nem lesznek számlálva éveid. 

 

                                          Büszke vagyok, hogy mások is szeretnek, 

                                          csak azt teszik, amit meg is tehetnek. 

                                          Egész éven át, nyújtsz valami csodát, 

                                          kell, hogy pompázzál még sok-sok éven át! 

 

Bátaszék, 2007.  12. 03. 

 

                                                

 

 NYÚJTSD A KEZED 

 

                                           Nyújtsd a kezed, s emeld fel, 

                                           kik gyöngeségből buktak el. 

                                           Szállj síkra, s harcolj értük, 

                                           hisz keserű méz a létük. 

 

                                           Ha lelki segély jobban kell, 

                                           segíts akkor a szíveddel. 

                                           Ha egyszerre kell mind kettő, 

                                           veled legyen a Teremtő! 

 

Bátaszék, 2007. 12. 03. 

 

 

 

 

                           AMI KÉSZ ÉS PATINÁS KÁR TÖNKRE TENNI, 

 

 

                           HELYÉBE NEM LEHET HAMAR TEREMTENI. 

 

 

                        HAGYJUNK HATALMAS ÉRTÉKET A JÖVŐNEK, 

 

 

                         SZÉPEKET ÉS JÓT AZ UTÁNNUNK JÖVŐKNEK!  
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                                                 SZEKSZÁRD, SZTK-BAN. 

 

                                           Az előttem álló vizit díjat váltó, 

                                           méltatta, hogy éljen, éljen Gyurcsány Feró! 

                                           Hozzá fűződik minden nyúzó rendelet, 

                                           csak el ne veszejtse a Magyar Nemzetet! 

 

                                           Felém fordulva suttogja nagy bújában, 

                                           János férfinévnél, nincs szebb e Hazában. 

                                           Erősítem ebben, így hívják a férjem, 

                                           bocsánat, szóla, a Kádár János nékem! 

 

Szekszárd, 2007. 12. 07. 

 

                                                                   

 

           Átirat 

 

                                                              ELKÉPESZTŐ 

 

                                           Vagyok, ahogy vagyok, ahogy tudok élek, 

                                           de mégis szörnyű, hogy otthonomban félek. 

                                           Tuszkolnak rám erőszakkal minden félét, 

                                           elvinnék az ember léthez való pénzét. 

 

                                           Hol mérgesen, hol szerényen szabadkozom, 

                                           nincs rá pénzem, remegve magyarázom. 

                                           Mindenféle fondorlattal próbál hatni, 

                                           a nincs szót, sehogy sem akarja hallani. 

 

                                           Elképesztő az e fajta átgázolás, 

                                           a csak én éljek és haljon mindenki más! 

                                           Mennyivel szebb lenne, ha munkát keresne, 

                                           mint bóvli áruval házal, pénzt remélve. 

 

Bátaszék, 2007. 12. 08. 

 

 

                             

 

      MEGVÁLTOZOTT VILÁG, MEGVÁLTOZOTT ÉLET, 

 

 

                           NEM LEHET MÁST KAPNI, CSUPA ROSSZ TERMÉKET. 

 

 

                               KIHAL A SZAKMA IS, MEGSZŰNIK MÁR MINDEN, 

 

 

                            HA TALÁLNÁL MESTERT, HOZZÁ PÉNZED NINCSEN! 
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                                                         KÖRFORGÁS 

 

                                           Az ifjúság szövi a rózsaszín álmot, 

                                           magáénak hiszi az egész világot. 

                                           Mind festi magának jövőjének képét, 

                                           a célok megtörik, az álmaik fényét. 

 

                                          Vágyakat hajszolnak, az idő meg halad, 

                                          van, ki elbukik, s van, ki állva marad. 

                                          Ha már a sors ki van arcukra pingálva, 

                                          őket is váltja a jövő ifjúsága. 

 

                                          Mondhatni úgy, hogy ez is csak egy körforgás, 

                                          úgy lett megteremtve, mint minden egyéb más. 

                                          Különbség az élet írásjele csupán, 

                                          maradt-e még erő élni csata után. 

 

Bátaszék, 2007. 12. 14. 

 

                                                       

 

       LÁZAD AZ ÉNEM! 

 

                                          Álmatlanul töltöm a hosszú éjszakát, 

                                          csata az unalommal egész télen át. 

                                          Űzöm olvasással, és űzöm írással, 

                                          sehogy sem düllőzünk, kínlódunk egymással. 

 

                                          Kézimunkába kezdek, az is szép dolog, 

                                          remegő kezemben, minden rosszul forog. 

                                          Szépet alkotni így aztán nem is lehet, 

                                          elteszem gyorsan, mint fakult fényképeket. 

 

                                          Tv csatornáit kapcsolgatom sorba, 

                                          de ott nem akadok, se szépre, se jóra. 

                                          Tódul a bűn, sok a pőreség, a halál, 

                                          az vessen rám követ, ki ebben jót talál. 

 

                                          Erőszak van, szép alig, lázad az énem, 

                                          a nemzedéket, ki ezen nő fel, féltem! 

                                          Annyi szép és jó van miből kimaradnak, 

                                          mert rabjaik az efféle műsoroknak. 

 

Bátaszék, 2007. 12. 17.                                                             
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                                         DALSZÖVEGNEK SZÁNVA 

 

                                             BENNE VAN A DALBAN 

 

Egy szomorkás dalt hoz a szellő énfelém,            Nem irigy a szentem, megoszt, amit lehet, 

míg az utat a kánaánhoz keresém.                        adósságból mindenki egyaránt vehet. 

Aki ügyes régen rátalált, rajta jár,                        egyre többeké lesz a jognak asztala, 

önző módjára övé a bőség kosár.                          míg másnak a szabadság az összes vagyona.  

 

                                      Benne van a dalban ezer éves bánat, 

                                      hát hiába vívtak volna nagy csatákat? 

                                      Semmi sem változott, minden az a régi, 

                                      a jólétet fél világ sem tudja élni. 

 

Bátaszék, 2008. 01. 04. 

 

                                    

 

    VESZÉLYBEN A BOLYGÓNK 

 

Gyakran megesik, hogy igével jönnek,          Hát jöjjön csak, aminek jönnie kell, 

vallásomat hagyva, másikra térjek.                ám hitemet semmiért sem hagyom el. 

Ha nem térek meg, világi maradok,               Példának a katasztrófákat teszik, 

jön a világvége, és majd meghalok.                de hitemet, azt meg nem rengethetik. 

 

                                     Veszélyben a bolygónk, ebben egyezünk, 

                                     nos ezen csak hittel nem segíthetünk. 

                                     Tudósok a megoldást tudni vélik, 

                                     tettek árja még egyelőre késik. 

 

Bátaszék, 2008. 01. 07. 

 

                                        

 

 

         DALSZÖVEGNEK SZÁNVA 

 

                                                  VISSZA NÉZEK 

 

                                 Megcsaltak a reményeim, úgy becsapott az élet, 

                                 homályos lett, és el is veszett, minden szép ígéret. 

                                 Keresem az éji csendet, a pihentető álmot, 

                                 a hazugságban keresem az igaz valóságot. 

 

                                 Fakult képet nézegetve, emlékeim keresem, 

                                 bármit takar már a múltam, mégis csak az életem. 

                                 Visszanézek sorsom útján, könny csordul a szememből, 

                                 mert az élet csalódása, nem esik le szívemről. 

 

Bátaszék, 2008. 01. 11. 
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                                                      VÉRADÓKNAK 

 

                                                    AZ ÉLET LÁNGJA 

 

Vijjog a sziréna-baljós sejtelem,                      Sápadt arcon harc verítéke csillan, 

száguld a mentő- túlélés rejtelem.                    félelem közt a remény meg-megvillan. 

Zúg a motor, útját vallja négy kerék,               Veszíteni végképp senki sem akar, 

mintha csak ők is S. O.S-t zengenék.               hisz minden kebel, érző szívet takar. 

 

Most nagyon távol, mi máskor oly közel,        Műtőbe gyorsan hordággyal a kézben, 

a nehéz perc is óraként múlik el.                      hála DONORNAK, nincs hiány a vérben. 

Halványan pislog még az élet lángja,               Készenlétben várták-kezelik gyorsan, 

Jaj, csak nehogy eloltsa VÉR hiánya.              az élet lángja magasra nyúlt nyomban. 

 

Bátaszék, 2008. 03. 02. 

 

              

   HATÉVES KAPCSOLAT ELSŐ ÉVFORDULÓJÁNAK ÜNNEPÉRE 

 

                                              NEKEM SZÜLETTÉL 

 

                                       Kokárdás ünnepen találtam rád, 

                                       azóta miénk a kedves szobád. 

                                       Szívünk immáron egyszerre dobban, 

                                       szerelmem irántad tűzként lobban. 

 

                                      Bármire nézek, TE rólad mesél, 

                                      Te vagy a minden, nekem születtél. 

                                      Álmaim véled jövőbe nyúlik, 

                                      valóra válása rajtunk múlik. 

 

Bátaszék. 2008. 03. 15. 

 

                                           

 

 

         AZ ÖREGKOR IFJÚSÁGA 

 

A reggelek ma még sok szépet ígérnek,            Jaj-ok kísérik minden moccanásomat, 

csak az esték vetnek véget a mesének.              alig bírom kezemet és lábamat. 

Dúl a fáradtság, s ezt–azt feledek már,             Már nincs karcsú derék, sem fény a szememen, 

ne várjak csodát, mert sajnos múlik a nyár.      nincs varázs sem, nem izzik forró szerelem. 

 

                                        Nem búsulok, örülök, hogy jajgathatok, 

                                        ez a jele annak, hogy még élő vagyok. 

                                        Csak figyelmeztet az idő múlására, 

                                        bekopogott az öregkor ifjúsága. 

 

Bátaszék, 2008. 04. 29. 
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                                                    FELTÉTELEK NÉLKÜL 

 

                                          Nem mindig sima víztükör az éltünk, 

                                          néha egy súlyos betegségtől szenvedünk. 

                                          Míg megvan az egészség, nincs mitől félni, 

                                          csak addig sima ügy, támasz nélkül élni. 

 

                                          Bajban is szükség van, szerető hű szívre, 

                                          elesettségben a segítő két kézre. 

                                          Ki megízlelte sorsának bal oldalát, 

                                          nagyra értékeli szerető támaszát. 

 

                                         Sokkal könnyebb menni a gyógyulás elé, 

                                         ha szeretet útján lehet menni felé. 

                                         Ez csak úgy érhető el, hogy szeretni kell, 

                                         önzetlenül, feltételek nélkül, szívvel. 

 

Bátaszék, 2008. 10. 17. 

 

                                                       

 

 

      DRÁGA HONOM 

 

                                        Mennyi háború, vész keringett feletted, 

                                        századokon át, HŐSEID nem feledted! 

                                        Sajnos, ma méltó emlékezés nem lehet, 

                                        a sportszerű mocskolódás, rút kegyelet. 

 

                                       Rombolás, majd törés-zúzás zenéjére, 

                                       szinte táncolva mennek bűn mezsgyéjére! 

                                       S mégis, törvényünk a cifra jog védi, 

                                       a jóérzést pedig magas fokon sérti. 

 

                                       Közeleg az ünnep, gonoszság meg ébred, 

                                      „megtanulunk ünnep, nem szeretni Téged” 

                                       Fényeket Hazám, ők takarják előlünk, 

                                       fázunk az árnyékban, félelemben élünk. 

 

                                       Akikért gyertyát gyújtunk, Ők Hazafiak (!) 

                                       nem hangos, kuka- borító atyafiak! 

                                       Lassan fogyó gyertyát nézem elmerengve, 

                                       Hazám, drága honom, érted keseregve! 

 

Bátaszék, 2008.10. 21.  
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                                                            TEMETŐBEN 

 

                                                          VÉGSŐ BÚCSÚ 

 

                                               Semmivé vált élet urnába zárva, 

                                               öleli kegyelet színes virága. 

                                               Fájó könnyek öntözik a szirmokat, 

                                               bánat s gyász járja be a sírokat. 

 

                                               Felszakadt halk sóhajok, bús jajok, 

                                               fekete képnek tűnnek a holnapok. 

                                               Végső búcsú nehéz perce szíveken, 

                                               számmal írott útvég a kereszteken. 

 

Bátaszék, 2008. 11. 19 

 

                           

 

     SZEKSZÁRD SZOCIÁLIS KÖZPONT IDŐSEK OTTHONA 

 

                                                           CSALÁDI NAP 

 

                                          Ott voltam, hol az út már nem visz messzire, 

                                          ott, ahol lebeg a múlt minden emléke. 

                                          Ahol a vágy lángja éppen csak pislákol, 

                                          ahol már nem lép az ember, csak téblábol. 

 

                                          Ott az állapot az élettel múlik el, 

                                          mily nehéz a keresztjük, mit vinniük kell. 

                                          Összeforrt sorsok, falak- közti térben, 

                                          föltörő sóhajok, felettünk a térben. 

 

                                          Ahol a családi nap néhány óra csupán, 

                                          s aztán mindenki megy a maga útján. 

                                          Átalakul gyorsan emlékké az egész 

                                          majd szétfoszlik, a lelkek mélyén elenyész. 

 

Szekszárd, 2008. 11. 21.  

                                                          

                                                  

 

        BOLDOG LENNÉK 

 

                                          Úgy szeretnék írni szebbnél szebb verseket, 

                                          kitárnám bennük a szívemet, lelkemet! 

                                          Rímek szárnyain repülnék a föld felett, 

                                          s célba venném azt a magas kék eget! 

 

                                          Nagy aranybetűkkel írnám fel középre, 

                                          „SZERETET A VILÁGNAK!”, és mellé”BÉKE!” 

                                          Felkiáltó jelet szivárványból tennék, 

                                          ha sokan olvasnák, jaj, de boldog lennék! 

 

Bátaszék, 2008. 11. 23. 
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                                                          A FÖLD MÉLYE 

 

                                             Nem vagyok én a Jó Isten kegyeltje, 

                                             szeretteim mind éntőlem elvette. 

                                             Törött lelkem meg nem érti senki sem, 

                                             egyre rútabb ez az élet énvelem. 

 

                                             Ha meghalok, senkitől sem búcsúzom, 

                                             az életben csak a könny lett italom. 

                                             Ezer nyíllal lőtték át a szívemet, 

                                             a föld mélye meggyógyítja lelkemet. 

 

Bátaszék, 2008. 12. 19. 

 

                                                              

 

 

    ÚGY SZÉP 

 

                                            Úgy szép a karácsony, ha künn havazik, 

                                            bent a lelkekben békesség lakozik. 

                                            Bensőség teljes, ha együtt lehetünk, 

                                            s ha eggyé válik minden örömünk. 

 

                                            Úgy szép a hó, ha napfény csillog rajta, 

                                            az ünnep úgy, ha szeretet áthatja. 

                                            Még szebb lesz akkor, ha megosztjuk mással, 

                                            hisz tetézi azt Istenünk áldással. 

 

                                            Úgy szép az éj, ha csillagok ragyognak, 

                                            szép, ha fénye van az ünnepnapoknak. 

                                            E pár soros vers fényes csillag legyen, 

                                            házakba boldog ünnepeket vigyen. 

 

Bátaszék, 2008. 12. 22. 

 

 

                      

 

 ANGYALKÁK RÖPKÖDNEK SUHOGÓ SZÁRNYAKKAL, 

 

 

                          CSOMAGOT OSZTANAK, ÁTKÖTÖTT SZALAGGAL. 

 

 

                            MINDEN KUNYHÓT KIBÉLELNEK SZERETETTEL, 

 

                           

                         MEG IS TÖLTIK HITTEL, SZÍVVEL, REMÉNYSÉGGEL.  
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Leányom, Sicz-Mesziár Jánosné verse édesapjának, 

férjemnek 70-ik születésnapja alkalmából! 
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Cegléd, 2009.06.25. 
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                                                    SZÜLINAPI KÍVÁNSÁG 

 

                                          Régi fények, szép emlékek jertek felém, 

                                          hozzátok a legszebb időt újra elém. 

                                          Varázsoljátok széppé ezt az ünnepet, 

                                          mivel betöltöm az ikszedik évemet. 

 

                                         Ma felejthessem el, ami rossz volt nekem, 

                                         betegség sem bánat, ne legyenek velem. 

                                         Halk zene, szép dal szóljon ezen a napon, 

                                         egyedül az öröm táncoljon  arcomon. 

 

                                         A jó Isten tartsa meg nekem a kezet, 

                                         mely az elesettségben is az úton vezet. 

                                         Ettől nagyobb, és szebb ajándék nem is kell, 

                                         beéri szerénységem csupán ennyivel. 

 

Bátaszék, 2009. 02. 09. 

 

                                                     

 ÉLETEM ÉKESSÉGE              

 

Igazgyöngyöt rejteget tengernek mélye,       Imádom azt a percet, mely elhoz nekem, 

kagylóba zárva, hogy semmi baj ne érje.      mert az a kincs vagy, mit féltve őriz szívem.  

Félti, óvja kincsét, felhozni sem lehet,         e sorsomnak ajándéka, lelkemnek gyöngye,            

így van ez mindenhol, ha valaki szeret.        légy a síromig életem ékessége. 

 

Bátaszék, 2009. 03. 15. (Hatéves kapcsolat 4. verse, ezután eljegyzés, majd szakítás!) 

 

 

 

    FIAMNAK ÉS MENYEMNEK 25.HÁZASSÁGI ÉVFORDULÓJUKRA 

 

                                                         BOLDOG PÁR 

 

                                          Tavasz volt, s a rét tele vadvirággal, 

                                          a csókok mámorában szívetek vággyal. 

                                          Forró vágyatok esküvel szentesítve, 

                                          tanúja az idő huszonöt szép éve. 

 

                                          Nagy erény a tolerálás, ez nem vitás, 

                                          a leges-legnagyobb tett a megbocsátás. 

                                          Mind ezekkel TI eddig élni tudtatok, 

                                          ezért lehettek ma oly nagyon boldogok.                                        

 

                                          Ez és a két gyermek ajándék Istentől, 

                                          sírig vigyázzátok, ezt kérem szívemből. 

                                          Majdan, ha fölétek hajol az ezüst nyár, 

                                          Legyetek akkor is ennyire boldog pár!                 

                                          

                                           

                                           

        Bátaszék, 2009.06.09.  
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                                    LEGIFJABB UNOKÁM KÉRÉSÉRE 

 

                                                    A JÓ BARÁT 

 

                                     Írtam a gólyának szép hosszú levelet, 

                                     egy igaz baráttal lepjen meg engemet. 

                                     Válaszolt a gólya, más őnéki dolga, 

                                     választani talán, szerencsésebb volna. 

 

 

                                                             -Refrén- 

Mert a jó barát, óva int minden bajtól, 

                                    helyetted Ő bűzlik a szeszes italtól. 

                                    Ha tüzes a Nejed és hervad a vágyad, 

                                    szívesen segít megosztani az ágyad. 

 

 

                                   Választok én egyet, haverjaim közül, 

                                   olyat, aki ha kell, velem sír és örül. 

                                   Ha elfogad engem, titkomat megtartja, 

                                   akkor ráleltem, egy igaz, jó barátra. 

 

 

                                                          -Refrén- 

Mert a jó barát, meg óv minden bajtól, 

                                    helyetted Ő bűzlik a szeszes italtól. 

                                    Ha tüzes a Nejed és hervad a vágyad, 

                                    szívesen segít megosztani az ágyad. 

 

Bátaszék, 2009. 09. 27. 

 

                                       

 

 

                KALÁSZ JÁNOS SPORTCSARNOK 

 

                                      70 éven felüliek karácsonyi ünnepsége 

 

Az áradó több ezernyi fény ADVENT idején,    Eljöve az ünnep, csillogó köntösében, 

meghozza a Karácsonyt a szeretet szekerén.       széthintve fényét, fenyő illatát a teremben                                                                                                                                                       

ahogy a nap ontja szét világnak a sugarát,           Dalcsokor hepehupás, rögös utat feledtet, 

akként terül a szeretet érző szíveken át.               csodás expozékból siker hangzik, és szeretet. 

 

                                              Az ízletes vacsorával érkezett a finis, 

                                              felemelő ez az ünnepség, s gyönyörű is. 

                                              Értékes lelki ajándékot emlékül viszem, 

                                              s a létre jött hagyomány öröklétét hiszem. 

Bátaszék,2009.12. 11.  
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                                               FÉRJEMNEK SZERETETTEL 

 

                                                             JUBILEUM 

 

    Volt egyszer egy eskünk, valamikor rég,           Félbe maradt álmainkra pont kerül, 

    évek során soha, meg nem szegtük még.           Unokáink által egyszer teljesül. 

    Volt úgy, hogy a széphez csúnya is vegyült,     Ők jelentik nekünk napnak sugarát 

    boldogságra árnyék akkor sem vetült.                idős szívünknek virágos tavaszát. 

 

    Ötven év múlása fel sem tűnt nekünk,               Hajadat az idő festette Kedvesem, 

    hogy mit is művelt a vén idő velünk.                 immáron az alkony együtt ért velem. 

    Célokat űztünk az álmaink útján,                       Nem bánjuk korunk,fontos,hogy szeressünk, 

    a hajlottság jele mindkettőnk arcán.                  és az út végéig együtt mehessünk!             

                                                         

    Bátaszék, 2008. 02. 04. 

 

                                                            

                        ALKONYAT 

 

                                          Erdőn-mezőn a négylevelűt keresem, 

                                          közben a nagy szerencse,Te vagy énnekem! 

                                          Házunk a várunk, s erőd Te körüle, 

                                          ily szilárdan soha, senki sem védene. 

 

                                          Dolgos két kezed és szerető hű szíved, 

                                          hogy az enyém lehetett, köszönöm Neked! 

                                          Ötven szép évet éltünk egymás oldalán, 

                                          két drága gyermekkel Istennek oltalmán. 

  

                                          Mindenkor előre és előre néztél, 

                                          még akkor is, amikor pihenni tértél! 

                                          Nézem a remegő kezed, az arcodat, 

                                          köszönöm, hogy velem ért el az Alkonyat! 

 

Bátaszék, 2010. 10. 22. 

 
 

A költőnő és férje 
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                                                     ÚJ ÉV NAPJÁN 

 

                                            Az ég Ó évet sirat könnyeivel, 

                                            özönvízszerű zuhogó esővel. 

                                            Csak nézem az elszürkült tájat, 

                                            vívódó remény s gondolat fáraszt. 

 

                                           Optimistából, borúlátó lettem, 

                                           tűzijáték fénye csak riaszt engem. 

                                           Ez a pompa, a nyomor tetején jár, 

                                           e tudattól nem is oly gyönyörű már. 

 

                                           Kétezertíztől, ugyan mit várhatok, 

                                           áremelést, magas rezsit kaphatok. 

                                           Az biztos, hogy kevesebbet költhetek, 

                                           az emberre rátörnek a szűk hetek. 

 

Bátaszék, 2010. 01. 01. 

 

                                                 

  ELMÚLÁS TÖRVÉNYE 

 

                                           Kispatak csobogva rohanó vizébe, 

                                           úgy nézett a fűz, mint leány a tükörbe. 

                                           Dús koronája szép dísze volt a tájnak, 

                                           boldog tanyája, a sok dalos madárnak. 

 

                                           Csendes lett a patak is, fogyóban vize, 

                                           korhadóban fűzfa, nincsen lombos dísze. 

                                           Pudvás öreg törzse jajong, sír a széllel, 

                                           nem ring koronája madár seregével. 

 

                                           Elmúlás törvénye mart az ő szívébe, 

                                           béka sem ugorhat kispatak vizébe. 

                                           Szavam, ha értené, mondanám őnéki, 

                                           hogy térkép a helyét sokáig megőrzi. 

 

Bátaszék, 2010. 01. 12. 

 

 

 

Bátaszék, Keresztély Gyula városi Könyvtárban Stekly Zsuzsa tűzzománc művének kiállítása 

 

                                               A MŰVÉSZET ÉKESSÉGE 

 

       Isteni fény mögött megvalósult álom,                  Hit, mely irányítja az alkotó lényét, 

       tűz zománc képeken Szent családot látom.           s én láthatom precíz munkája tényét. 

       Tisztán érteni mit üzennek a képek,                      tűz zománc ékszerek hölgyek ékítője, 

       hittel erősödik a művészi lélek.                             alkotójuk a művészet ékessége! 

 

Bátaszék,2010.01.21. 
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                     HATÉVES KAPCSOLAT HARMADIK ÉVÉNEK ÜNNEPÉRE 

 

                                                  SOKSZOR HÁROM ÉV 

 

                                       Szerelem lángját szívemben Te gyújtottad, 

                                       s e lángot őrizd, tápláld, ha megraktad. 

                                       Kezedet, szívedet kérem egy életre, 

                                       szeretet legyen már örökre pecsétje. 

 

                                      Szerelem szárnyain repüljünk jövőbe, 

                                      esküvőnk dátumát véssük a szívünkbe. 

                                      Kijelölt utunkat kézen fogva járjuk, 

                                      végig az életben csak a szépet látjuk. 

 

                                      Sokszor három év tenne nagyon boldoggá, 

                                      ha fészkét a kékmadár nálunk rakhatná. 

                                      Aranyhídon állnánk, ezüsthajú párként, 

                                      s taglaljuk majd, mit is tennénk másként. 

 

Bátaszék, 2010. 03. 15. 

 

 

                                                    ELVÉSZ A HITE! 

 

                                       Valami félelem ül bent a lelkemen, 

                                       aggódom, hogy egyoldalú a szerelem. 

                                       Ha összetörik az álmot és a szívet, 

                                       elvesz az életből perceket és évet. 

 

                                       Látjuk az Ördögöt, nagyobb úr Ámornál, 

                                       Ő eléri célját addig-, addig fúrkál. 

                                       Sebzett szív vergődik, ha párját vesztette, 

                                       elvész a hite, melyt vetett a jövőbe. 

 

Bátaszék, 2010. 03. 15. 

 

                                               AZZAL ÉLÜNK 

 

                                       Csalóka álom, csalóka élet, 

                                       harcedzetté teszi a létet. 

                                       Sóhajokkal elküldjük a rosszat, 

                                       Azzal élünk, mit az ember kaphat. 
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     A PÉCSI MŰVÉSZKÖR MEGALAKULÁSÁNAK TIZEDIK ÉVFORDULÓJÁNAK                                                                                                                            

 

                                                        TISZTELETÉRE 

 

   

 

                                                MINDEN TISZTELETEM! 

 

                                         Tíz éve ég már a lángra gyúlt szikra, 

                                         felgyújtóját Istenünk sokáig tartsa! 

                                         Láng mögötti árnyékban kultúra fakadt, 

                                         ága egyre nőtt, s az ösvényen haladt. 

 

                                         Pécsi Művészkör léte ma még fiatal, 

                                         remény és szándékból született diadal. 

                                         „ Zengő Fény-ben” megálmodott alkotások, 

                                         egy csokorba kötött színes szép virágok. 

 

                                         Isteni ajándék megosztva mással, 

                                         felér egy létező, valódi csodával. 

                                         Köszönöm, hogy ágadon egy rügy lehetek, 

                                         s a fényedet csiszolhatom veletek! 

 

                                          Kultúra fonalán, gyöngyszemek csillognak, 

                                          ahogy éjszaka, a csillagok ragyognak. 

                                          Csillagok születnek, csillagok hullnak, 

                                          minden tiszteletem a tízéves múltnak! 

 

Bátaszék, 2010.04.11. 

 

                                     

 

 

  FÉNYEKNEK REJTEKHELYÉT KERESEM 

 

              Ömlő esőktől elázott hegyek,                     Nincs napfény mi tájat helyre billent, 

              sáros árvízben fuldokló völgyek.                penész szagú ősz terít be mindent. 

              Hömpölygő bajok, mérhetetlen kár,           Szürkeségben lelkem egyre fázik, 

              napfény és csillag takarásban jár.               fényre vágyom, mi nekem hiányzik. 

 

              Búzakalász szürkeruhát visel,                      Fényeknek rejtek helyét keresem, 

              iszaptól gyengült, földön fekszik el.            s lám a „Zengő-Fény- ben meglelem. 

              Így a remény sötéten poroszkál,                  E könyvben ragyognak a csillagok, 

              nyár sem lett szebb, ez évi tavasznál.          fényében fürdöm és boldog vagyok! 

 

Pécs, 2010.09. 25.     
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                                                      VÉRTEZD FEL  

 

                                       Vértezd fel magad bizalommal, HITTEL, 

                                       erőt ad az úthoz, én mondom, hidd el. 

                                       Olvass sokat, hogy tudást meríthessél, 

                                       okosoknak vezére TE lehessél. 

 

                                       Vértezd fel lelkedet szilárd REMÉNNYEL, 

                                       megvalósulás terén az vezényel. 

                                       Mutasd a példát, és tedd, amit tehetsz, 

                                       úgy géniuszok géniusza lehetsz. 

 

                                       Vértezd fel szívedet jósággal, SZERETETTEL, 

                                       hintsed szét a világnak két kezeddel. 

                                       Mit vetettél, majdan arathatsz abból, 

                                       érmés jutalom lesz és kép magadról. 

 

Bátaszék, 2010. 10. 22. 

 

                                                          

 

  Ő SEM! 

 

                                       Édes álomból ideg bénán ébredtem, 

                                       vizsgálat után a kórházba kerültem. 

                                       Zsúfolt az idegosztály, pótágyat kaptam, 

                                       sors mérte helyzetet nagy marékkal fogtam. 

 

                                       Egymáson tolongó események sora, 

                                       új betegek jöttek, mások mentek haza. 

                                       Addig cserélődtek, míg én lettem régi, 

                                       végül társ lett egy szellemi beteg néni. 

 

                                       Pakolt, szökött, pörölt, egy percet sem pihent, 

                                       mindent háborított, még azt is, ami szent. 

                                       Eszementség ellen nem létezett semmi, 

                                       sok, sok türelem is kevés tudott lenni. 

 

                                       Szánalomtól áradó, fájó lélekkel, 

                                       néztem, hogy a méltóság miként tűnik el. 

                                       Az átélt történet látványa áthatott, 

                                       biztos Ő sem ilyen végzetről álmodott. 

 

Bátaszék, 2010. 11. 8-19. 
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                                                      ADVENT IDEJÉN 

 

                                    Lemenő Napnak nem villan arany bokája, 

                                    szürke lett a magas ég bársonyos ruhája. 

                                    Sűrűn hull alá gyöngyformájú apró könnye, 

                                    nyári port mossa, arcon csókol hideg cseppje. 

 

                                   Szürkületben megyek tócsákat kerülgetve, 

                                   a városon lefelé  gondban elmerülve. 

                                   Az est hűvös ölelése lopja a nyár ízét, 

                                   a sötét  fátylát fények nélkül teríti szét. 

 

                                   A város főterén Adventi fényár fogad, 

                                   a szemem az ünnepi kirakaton ragad. 

                                   Túlságosan nagy a kínálat, van benne minden, 

                                   de amit én keresek, szeretet az nincsen. 

 

                                   Úgy kellene ápolni, mint nagy beteget, 

                                   nehogy kihaljon az áhított szeretet. 

                                   Reménykedem, hogy jövőre ott találom, 

                                   Soha többé nem lesz ködbe vesző álom. 

 

Bátaszék, 2010. 12.17.                            

                                                                

                                                               

                                                              

 

 

                                           AZ ÜNNEP A VÁROSON, 

                                  

                                      HALKAN CSENDBEN ÁTOSON.  

                                                     

                                        FÁRADTAN ALIG VAGYOK, 

                                                             

                                      NYÚZNAK A SZÜRKE NAPOK. 

                                                                                       

                                            NEHEZEN ALIG JÁROK, 

                                                                                                     

                                              ÚJ PIHENŐT VÁROK! 
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                                    KOLONTÁR és DEVECSER: VÖRÖSISZAP 

 

                                                               2010. X. 04. 

 

                                            Sátáni lehelettől születő dráma, 

                                            vörösiszap folyik, mint tűzhányó láva. 

                                            Pompey-i látvány az iszap fedett térség, 

                                            gyászos katasztrófa nem fér hozzá kétség. 

 

                                            Meghitt otthonok és szerető családok, 

                                            hozzátok költöztek az ártó démonok. 

                                            A sújtó veszély jött, mint hivatlan vendég, 

                                            vesztesek- vesztese kinek nem lett mentség. 

 

                                            Mit ér az írott betű, a leírt szavak, 

                                            mikor odalettek a megszerzett javak. 

                                            Káosz és rémület, összeomlott remény, 

                                            a fájdalom nagy, a helyzet igen kemény. 

 

                                            Bizton tudom eltűnt a szilárd hitetek 

                                            pedig sokan vagyunk lélekben veletek! 

                                            Úgy tűnik e nagy drámához gyengék vagyunk, 

                                            Tények szerint csak az Úrban bízhatunk. 

 

                                            Valahol egy bárban az szól a zongorán, 

                                            hogy a segélyt elnyelte az ingovány. 

                                            Bajok hátán, bajok tornyosulnak sorra, 

                                            lehet, hogy Őket a Jó Isten is húzza? 

 

Bátaszék, 2011. 01.03. 

 

                                                          MIRE VALÓ 

 

                                           Sportoló nem voltam, nem is lehetek, 

                                           sőt, távgyalogló sportot sem űzhetek. 

                                           Vannak kiutak, de visszaút nincsen, 

                                           úgy megyek vég felé, hogy lábam biccen. 

 

                                           Múlik az ifjúság, fogynak a napok, 

                                           gyengül az egészség, jönnek a bajok. 

                                           Viselni nehéz, úgy sajog mindenem, 

                                           ez méretett reám, érdem mérlegen. 

 

                                           Fájó könnyemen szivárvány tanyázik, 

                                           színek fonalán a szépség áramlik. 

                                           Eliramlott, ahogy jött, oly hírtelen, 

                                           mire való sírni kicsinységeken? 

 

Bátaszék, 2011. 01. 11.  
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                                                        NEM BÁNNÁM 

 

                                       Felmerült a kérdés, igen sokszor bennem, 

                                       létezhet- e szebb, mint nagymamának lennem. 

                                       Drága Unokáim, mélybarna szemetek, 

                                       reményt sugall nékem, ha reám vetitek 

 

                                       Köszönöm az Úrnak, hogy adott titeket, 

                                       meg a tőletek kapott boldog perceket. 

                                       Jólesett őrködni álmaitok felett, 

                                       ma jó veletek együtt szőni terveket. 

 

                                      Külön öröm volna, ha dédi lehetnék, 

                                      többé nem kellene más egyéb ajándék. 

                                      Margó és két János lakói szívemnek, 

                                      de még lenne benne hely a kis dédiknek. 

 

                                      Egyelőre várok a vággyal karöltve, 

                                      szoríthassam végre kezemmel szívemre. 

                                      Szeretetem áradna, fürdetné őket, 

                                      nem bánnám azután az égi mezőket! 

 

Bátaszék, 2011. 01, 23. 

 

                       

                 HATÉVES KAPCSOLAT NEGYEDIK ÉVÉNEK ÜNNEPÉRE 

 

                                             ÉDES BOLDOGSÁGOM 

 

                                     Négyévnyi múlt szépségeivel érkezem. 

                                     emlékekkel együtt ölellek kedvesem. 

                                     A legszebb zeném, szívednek dobbanása, 

                                     féltő lelkemnek álomba ringatása. 

 

                                     Engedd örökké birtokolni e kegyet, 

                                     mert én vagyok, ki őszintén szeret. 

                                     Jövőnk kertjébe reményt és hitet vetek, 

                                     álomból visszatérve veled ébredek. 

 

                                     Veled, Te drága Nő, vágyaim angyala, 

                                     szemeidnek tükre, szívemnek oltára, 

                                     Szerelmünknek kútját mindvégig táplálom, 

                                     szépséges virágom, édes boldogságom. 

 

Bátaszék, 2011. 01. 29. 
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                                                EGYSZER NAGY LEGYEN 

 

 

                                        Szürke kis porszemet nem nézik semmibe, 

                                        bezzeg a bútorról letörlik sebtibe. 

                                        Portörlőt kirázva udvarra kikerül, 

                                        természetáldástól végül ott elterül. 

 

                                        Haragos szél, amikor borzolja a tájat, 

                                        a kicsike porszemmel keringőt járat. 

                                        Játékának végén az úttestre sodorja, 

                                        s ott minden percben valaki tapossa. 

 

                                        Kitörne ebből a rettenetes sorsból, 

                                        kivenné Ő részét szívesen a jóból. 

                                        Búnak eredve tervezgette, mit tegyen, 

                                        csupán a vágya nőtt, hogy egyszer nagy legyen. 

 

 

Bátaszék, 2011. 02. 14. 

 

 

                                                       FESZÜLTSÉG 

 

                                        Magamba nézek, ha a kedvem is akarja, 

                                        elemzem énem, hogy van-e vitás pontja. 

                                        Nagyon rossz, ha mélyen szeretek, 

                                        bántószó esetén mélyebbek a sebek. 

 

                                        Kelleténél jóval többet szívok mellre, 

                                        nem tudom kiadni magamból, felszínre. 

                                        Forog a bensőmben, gyűlik ott legbelül, 

                                        bezárom, hordom, míg feledésbe kerül. 

 

                                       Rossz tulajdonság a megérzés előre, 

                                       higgyétek el, semmi jó nem sül ki belőle. 

                                       A beteljesülést, abszolút rossz várni, 

                                       a feszültség miatt, jól rá lehet fázni. 

 

Bátaszék, 2011. 02. 17.   
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                                                    A VILÁG KÖZEPÉN 

 

                                           Látom arcodon az emésztő gondokat, 

                                           vívódó lelkeden a zárt rabláncokat. 

                                           Ereid vére nem csörgedez, sápadt vagy, 

                                           zápor módjára hulló könnyed reád fagy. 

 

                                           Néma csendben feszülő ideg húrjai, 

                                           megdermedt légben, hogy is tudna játszani. 

                                           Meggyötört lényedben lázasan kutatok, 

                                           elűzném mind, melyet okoznak bánatok. 

 

                                           Fájó percek vitték messze a mosolyod, 

                                           visszahozni tudom, hogy TE is akarod. 

                                           Add nekem, ami bánt, s azt legyőzöm én, 

                                           legyünk mi vidám pont, a világ közepén. 

 

Bátaszék, 2011. 03. 01. 

 

                                                   

                 KISKŐRÖS FELÉ 

 

                                            Ülök a buszon és nézem a tájat, 

                                            igen vegyes kép ez a nyitott tárlat. 

                                            Tavalyi kukorica áll a lábán, 

                                            mellette száraz gaz talaj posványán. 

 

                                            Erősen rossz úton a busz összeráz, 

                                            s amikor huppan, kerülget a frász. 

                                            Szinte ugrál a rendezetlen erdő, 

                                            dermedten méláz a metszetlen szőlő. 

 

                                            Olyan néma, sivár még a természet, 

                                            bár böjti szél zúg egyfajta éneket. 

                                            A sofőr figyel, jómagam hallgatok, 

                                            így kell, mert egyedüli utas vagyok. 

 

Soltvadkert, 2011. 03. 21. 

 

                                                         

 

           HA KIÜL 

 

                                            Milyen különös lény az ember, 

                                            néha felhúzott, mint a vekker. 

                                            Olykor okos és bölcselkedik, 

                                            máskor savanyún keseredik. 

                                            Ha kiül a mosoly az arcára, 

                                            jóedvvel fütyül a világra! 
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                                                         MIT ÉR? 

 

 

                                    Mit ér a bölcsesség, ha falak közt marad, 

                                    mit ér a beszéd, ha nem hallják szavad? 

                                    Mit ér az írás, ha senki sem olvassa, 

                                    és a kérdés, ha nem felelnek reája? 

 

                                    Mit ér az út, ha búval-bajjal kövezett, 

                                    mit ér a boldogság, amikor elveszett? 

                                    Mit ér a harang, ha nem szól a toronyból, 

                                    s én mit érek, ha nem adok magamból? 

 

                                   Mit ér a világ, ha nem találod helyed, 

                                   az álom, ha nincs hova hajtani fejed? 

                                   Mit ér a kút, ha a csapból víz nem csorog, 

                                   az élet mit ér, ha majd a föld nem forog? 

 

 

Bátaszék, 2011. 04. 09.  

 

                                           MEGKÖSZÖNÖM! 

 

                                    Kiskőrös az úti célom állomása, 

                                    körbe keríti az Alföld rónasága. 

                                    Buszról lelépve a Főtérre sietek, 

                                    dúslombú fák alatt a padon pihenek. 

 

                                    Pihen a város, üres a tér, bolt zárva, 

                                    reám mintha egy finom lehelet szállna. 

                                    Talán a reggeli szellő csókolgatott, 

                                    vagy e helynek a szelleme simogatott. 

 

                                    Elég hűvös a reggel, meg- megborzadok, 

                                    csepereg az eső is, én is indulok. 

                                    Petőfi Múzeumot kívánom látni, 

                                    Szülőházát tisztelettel végig járni. 

 

                                    Ha ma ezt a Petrovics Szülők láthatnák, 

                                    hogy családjuk emlékét mily becsben tartják. 

                                    Velem együtt boldogítaná az öröm, 

                                    de most nevükben is én ezt megköszönöm. 

 

  

Kiskőrös, 2011. 06. 30. emlékére.  
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A „ PETŐFI SÁNDOR” TÁRSASÁG LEKÖSZÖNŐ ELNÖKÉNEK 

                                     Dr. OLÁH PÁLNAK! 

 

Egy gyönyörű dallam még itt cseng fülemben, 

melyt egy Lantos játszott szívből, rendületlen! 

Messze szállt a dal, átjutott a határon, 

szétterült  a dallam az egész világon! 

  

Játszott és hithűen szolgált egy emléket, 

fényesíté azt, be ne lepje enyészet! 

Tudta, hogy utókor ezután is lészen, 

„Petőfi” kultusza maradhasson ébren! 

 

Halkuló zenéből bús dallamok szállnak, 

búcsút int a sokévi szép hivatásnak! 

Huszonöt esztendő övezi munkáját, 

jövőnek szánva az elültetett fáját! 

 

Átkelünk a hídon múltból a jövőbe, 

eddigi munkájának nyomát követve! 

Érdemét méltatni lesz majd néhány percünk, 

Több mint gyönyörű amit örökölhettünk! 

 

Kiskőrös, 2O11. jún. 3O. 

 

Mély tiszteletem jeléül Czebéné-Kajtor Margit  
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MARGÓ UNOKÁM ELJEGYZÉSE ALKALMÁBÓL 

 

                                              JÓSZÁNDÉKÚ ÚTRAVALÓ  

 

                                              Édes szerelem szívetek lakója, 

                                              pecsétje immár két arany karika. 

                                              Elrepít jövőbe az álmok útján, 

                                              a lét tengerén, boldogság hajóján! 

 

                                              Tenger vizén, ha vihar járná táncát, 

                                              védjétek meg kettőtök boldogságát! 

                                              Boldogságért naponta küzdeni kell, 

                                              A szeretlek szót mindennap, mondjátok el! 

 

                                              Vagyonnal felér a tiszta szeretet, 

                                              az ember boldog ekképpen így lehet! 

                                              egy kis bók, egy-két csók és őszinte szó, 

                                              Tőlünk ez jó szándékú útravaló! 

 

Bátaszék, 2O11.10. O8.  
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        LATORCAI  LÁSZLÓ FESTŐMŰVÉSZNEK TÉLIKÉP CÍMŰ KARÁCSONYI                                                       

                                                   ÜDVÖZLETÉRŐL 

   

                                                  2011 KARÁCSONY 

 

                                     Kedves László barátom, megleptél nagyon, 

                                     téli képet küldtél levelezőlapon.  

                                     Saját készítésű, finoman kimunkált, 

                                     ötlet ily remek dolgot ritkán prezentált. 

 

                                     Kép, amelyről csend, béke, nyugalom árad, 

                                     a zúzmarás fákról elrepült madárhad. 

                                    Álmosan tátongó telihold sugára, 

                                    sárga fényt szór a hófödte esti tájra. 

 

                                     Keresztjét büszkén tartó templom hívogat, 

                                     bűnbánó imára, mely vétket feloldhat. 

                                     Isten házában megváltónak örvendjünk, 

                                     hogy, Hit, Remény, Szeretet legyen  mivelünk. 

 

      Bátaszék,2012. 01. 03. 

 

 

                       KOCH JÓZSEFNÉ–KAPOSI–ERIKÁNAK, BARÁTNŐMNEK 

                                     

                                                      SZUPER NŐ! 

 

                                       Sokszor gondolkodom a lényed körül, 

                                       hány szíved lehet a kebleden belül? 

                                       Szétosztod magad, megosztod ételed, 

                                       rekorderek közé írhatnák neved. 

 

                                       Segítséget abban nyújtsz, amiben tudsz 

                                       az   idővel igen gyakran versenyt futsz. 

                                       Jóság versenyén bajnokságot nyernél, 

                                       díj  birtokában  biztos boldog lennél. 

 

                                       A sok szép szavad lelkitámasz nekem, 

                                       amikor nem látod könnyes a szemem. 

                                       Úgy árad belőled az őszinte szó, 

                                       mint jégolvadáskor szokott a folyó. 

 

                                       Sok szépet tudnék rólad még mondani, 

                                       amennyi illet, nem tudom leírni.  

                                       Jellemed szilárd, akár egy drágakő, 

                                       kedvesen vagy egy szolidan, szuper Nő! 

 

 Bátaszék, 2012. január 18.  
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     UNOKÁM, SICZ MESZIÁR JÁNOS DIPLOMAOSZTÓ ÜNNEPÉRE 

 

                                                           NE FELEDD 

 

                                         Az atitüd nagyon fontos az életünkben, 

                                         tudnunk kell róla és bízni a képességben. 

                                         Irányt mutat, hogy merre vigyen az életút, 

                                         különben az ember mélyre, sülyesztőbe jut. 

 

                                         Igaz mindenhez kell Fortuna segítsége, 

                                         de annak is a tudás a mértékegysége. 

                                         Kívánjuk a jövőben is veled, legyenek, 

                                         étkezéskor tányérodból veled egyenek. 

 

                                         Becsüld meg az alapokat, hisz az elkisér, 

                                         később derül az ki, hogy az ember mennyit ér! 

                                         Légy óvatos, mert a rossz sunyin követhet, 

                                         ne feledd, mindent gyorsan, tönkre is tehet. 

 

Budapest, 2O12. 02. 24. 

 

                                                    KITAPOSOTT ÚTON 

 

                                        Az élet nem játék, komolyan kell venni, 

                                        a szép mellett nem szabad, vakon elmenni. 

                                        Lehet szolidan, ám nagyszerűen élni, 

                                        tetteinket tudatosan programozni. 

 

                                       Az élet küldetés, éljük alázattal, 

                                       rajtunk múlik, szolgálunk-e jó példával, 

                                       hogy nem nézünk el gőgösen mások felett, 

                                       és embernek tekintjük az embereket. 

 

                                       Az élet egy menet, a volt és lesz között, 

                                       látva járni jó, nem szelni a füstködöt. 

                                       Ne tétován, ingatagos úton járjunk, 

                                       hisz kitaposott úton jönnek utánunk. 

 

Bátaszék, 2012. 02. 25.  

 

                                                        LÁTTAM 

 

                                        Láttalak virággal kezedben. 

                                        csillogó könnyekkel szemedben. 

                                        Láttam a megtört, sápadt arcod, 

                                        hogy vívtad bánattal a harcod.  
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                                                IN MEMORIAM 

 

                                     ÉDESANYÁM 40 ÉVE HIÁNYZIK  

 

                                     Tudom ezer tövis szúrta árva lelked, 

                                     soha, senki sem volt az úton melletted. 

                                     Hagytad a sorsnak, hogy lökdössön, mert féltél, 

                                     nem értettem okát, de miattam tűrtél. 

 

                                     Életed, ideje korán sírnak adtad, 

                                     késői testvérem kétszer is rám hagytad. 

                                     Már látom, hogy tőled mit vett el az élet, 

                                     minden olyant, amit sok Anya megérhet. 

 

                                     Nem láthattad Fiad katonaruhában, 

                                     az esküvője boldog pillanatában. 

                                     Nem tudhatod, hogy jó ember lett belőle, 

                                     bár a sorsa Őt, semmiben sem kímélte. 

 

                                     Mikor már fent jártál az égiek között, 

                                     fájdalmasan sírtam a tetemed fölött. 

                                     Szemed sarkából neked is könnyed gördült, 

                                     összes idegszálam szakadásig feszült. 

 

                                     Bár igaz ne volna, küzdök a valóval, 

                                     lelki tusám felér robbanó bombával. 

                                     Már hiszem, hogy mindent csillagokban írnak, 

                                     így vagyunk kitéve minden földi kínnak! 

 

Bátaszék, 2012. 03. 05. 
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                                               SZERETNÉM  HAZÁMAT. 

 

                                         Ha e medencében mindenki jó lenne, 

                                         ember az Embernek szívesen köszönne. 

                                         Ha egymásra mindig tekintettel lennénk, 

                                         az önzést nagyívbe messze elkerülnénk! 

 

                                         Ha végre a kölcsönhatást észre vennénk, 

                                         nem létezne különbség, egymást becsülnénk. 

                                         Ha bérek közt a távolság kisebb lenne, 

                                         alázás helyett a méltóság teremne! 

 

                                         Emberi módon élni,bízni, remélni, 

                                         a holnaptól,jövőtől sohasem félni. 

                                         Békében álmodni, emelt fővel járni, 

                                         szeretném Hazámat ilyen jónak látni! 

 

Bátaszék, 2O12. márc. 15. 

 

                                        

                                        Jánosné Czebe-Margit Kajtor 

 

                                          SZERETNÉM HAZÁMAT… 

 

                                       MI DEZIRUS MIAN PATROJUN… 

 

                                          Se cuj bonaj estus en ci baseno, 

                                          Volonte salutus homo al la homo. 

                                          Se unu lo alian ciam komprenus, 

                                          Egoismon arkege, fore evitus! 

 

                                         Se korelotivon fine ni rimarkus, 

                                         Sen diferenco la alian estimus. 

                                         Se inter pogoj molpli estus distahco, 

                                         Thstatau humiligo kreskus indeco! 

 

                                         Hommodele vivi, konfidi, esperi, 

                                         De morgau, estonto nenil ektimi! 

                                         En paco songi, kun altiga kap iri, 

                                         Dezirus potrujon tiel bona vidi! 

 

                                Hungare en  Szigethy leg-leg III. volumo, 2010 

 

        Esperantigis Imre Domokos 26. 12. 2013. Fordította Domokos Imre alkotótársam!  

  
 

 



99 

 

                                                       A SZÁMÍTÓGÉP 

 

                                                   Zengtek róla anekdoták, 

                                                   azon jönnek be a csodák! 

                                                   Azt hittem, hogy ufó lények, 

                                                   én ilyet dehogy kérek! 

 

                                                   Meghallottam én az árát, 

                                                   hogy vehetnék ilyen drágát! 

                                                   Jó énnékem írógépem, 

                                                   lepötyögöm azon versem. 

 

                                                   Pénzem nem volt, vágyam sem élt, 

                                                   ám a csoda, mégis betért! 

                                                   Rokonságban volt több helyen, 

                                                   összedobtak egyet nekem! 

 

                                                   Mindennap egy kicsit dühít, 

                                                   öreg vagy már hozzá Margit. 

                                                   Ez valahogy nem az énem, 

                                                   barátnő lett kapott gépem! 

 

                                                  Összeveszünk azért néha, 

                                                  fontos dolgot, hogyha lopja! 

                                                  Reklám dől az interneten, 

                                                  egyre bőszít jó rendesen! 

 

                                                  A facebookon jönnek szépek, 

                                                  a végére sosem érek. 

                                                  Számítógép időrabló, 

                                                  idegesnek ez a nem jó! 

 

                                                  Védjem azért internetet, 

                                                  bővíti az ismeretet! 

                                                  Magad maradsz ugyanakkor, 

                                                  volt barátod, de csak egykor! 

 

                                                  Rokonoknak örök hála, 

                                                  mindezt tudhatom én mára. 

                                                  Nagy segítség ez énnekem, 

                                                  más lett így az életterem! 

 

Bátaszék, 2012.04. 11. 
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Kedves Czebe János! 

 

Engedje meg, hogy családom, kollégáim és a magam nevében megköszönjük Önnek a 

kedves sorokat, dicsérő szavakat, melyet megosztott velünk! Külön köszönet a frappáns és 

rendkívül szórakoztató versért, amely megtanulását azóta már minden kollégánk megkapta házi 

feladatként!  

 

Szállodánk hitvallása a hozzánk érkező vendégek igényeinek maximális kiszolgálása, 

pihenésük felejthetetlenné tétele – az Öntől kapott megható sorok és rímek munkánk 

legkifejezőbb elismerése.  

 

A Sümegi látogatás című vershez hasonlót még soha eddig nem kaptunk, ezért a Várkapitány úr 

hálája jeléül jutalommal kedveskedne cserébe, és felajánlana egy két fő részére szóló 

ajándékutalványt Önöknek, melyet hétköznap tudnak felhasználni ünnepi- és kiemelt időszakok 

kivételével.   

Örömmel vennénk, ha elfogadnák Várkapitány úr meghívását, és megírnák részünkre a postázási 

címet, ahová az ajándékutalványt küldhetjük.  

A mielőbbi viszontlátás reményében maradok tisztelettel a Hotel Kapitány****Wellness 

valamennyi munkatársa nevében: 

 

Böjte Éva  
Szállodaigazgató 

Hotel Kapitány****Wellness 

Tel/Fax: 06 87 550 166/167 

gm@hotelkapitany.hu 

 

 

 

Sümeg, 2012. május 7. 
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           FIAM ÉS MENYEM SÜMEGEN HERCEGI PÁR VOLT, IGAZOLJA A VERSE IS. 

 

                                                SÜMEGI LÁTOGATÁS 

                   

 

                                    Sümegnek várában, tündöklő napfényben- 
                                    sürögtek-forogtak a vendégek kedvében. 

                                    Várkapitány urunk hívott lovagi tornára,  

                                    majd meghívott bennünket finom lakomára! 

 

                                    Végigjártuk aztán a Sümegi várat, 
                                    az egész várost, és a „Kapitány” házat! 

                                    Láttuk az istállót, a csárdát s a hintókat, 

                                    részesei voltunk mindenféle jónak! 

 

                                    Tegnap még lovagolt, ma felszolgál szépen, 

                                    mindenki ott segít, ahol szükséges éppen!  
                                    Szeretetre méltó és oly kedves mindenki! 

                                    itt van az a hely, ahol JÓ MAGYARNAK LENNI! 

 

                                    Csata ez ma is, küzdelem az élet- 

                                    Várkapitány urunk-legyen dicsőséges! 
                                    Azt kívánjuk néked, vezesd győzelemre 

                                    Vitéz seregidet az híres Sümegben! 

 

                                    S ha ez nem volt elég, és kedved is támad, 

                                    hát ideje, hogy bevedd a „Budai várat”! 

                                    Mert egy ilyen kapitány csak javára válhat- 
                                    nem csak Sümegnek, de az egész Országnak! 

 

Bátaszék, 2012. május 2. 

Czebe János 

 
 

 

Ez a vers, úgy tudjuk, olyan nagy sikert aratott a Vár személyzete körében, hogy kívülről 

megtanulta mindenki. Jómagam örülök, hogy Fiamban is van költői véna. Remélem, ha 

előbb nem is bontakozik ki a felelősség teljes munkája okán,de nyugdíjas évei talán neki is 

felszínre hozzák. 

 

 

A képen Fiam és Menyem 
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                                                EGY MÉLTÓ ALKALOM 

 

                                         Mennyi jó gondolat tolong fejemben, 

                                         ceruzát fogok, de nincs erő kezemben! 

                                         Szavakat mondok, ám nem hallik messzire, 

                                         dal szárnyán repüljön köszöntőm özöne! 

   

                                         Ilonák ünnepe egy méltó alkalom, 

                                         köszöntse Őket széppel, szerény kis dalom! 

                                         Névszerint: N. Pető Szigethy Ilonát, 

                                         Cs.Hajdú folytatja Ilonák névsorát! 

 

                                         Lehetne sorolni hosszasan neveket, 

                                         kihagyni egyet is, nagy vétek övezhet! 

                                         Ezért nagyszerű és egyszerű mind éljen, 

                                         tiszta szeretetnek becses édenében! 

 

                                         Lepréselt, jelképes virággal üzenem, 

                                         ünnepelt Ilonákat mélyen tisztelem! 

                                         Legyenek híresek, hétköznapi hősők, 

                                         Unokáiknak a felnézhető Ősök! 

 

 Bátaszék, 2012. 08.     

 

                                  

                                             EMLÉKEZEM RÓLUK IS                        

 

                                      Béres Ilona  Színművész  

                 Ivancsics Ilona Színművész 

                                        Schütz Ilona Színművész                                                                                        

                                        Tokody Ilona Operaénekes 

                                        Szent Ilona bányászok védőszentje 

                                        Tóth Ilona Nemzeti Hős 

                                        Zrinyi Ilona írónő, történelmi Hős  

 

És végül, de nem utolsó sorban Török Szofi írónő, akinek születési neve Tanner Ilona és Babits 

Mihály író, költő Felesége volt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
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                                                      AKROSZTICHON 

 

                               Mennyi boldog pillanat hozta e percet, 

                               Amelyben végül is az eskü egy pont lett. 

                               Rendkívül szép dolog házasságban élni, 

                               Gondolva a társra, hozzá hűnek lenni! 

                               Óvjátok meg a közös út tisztaságát, 

 

                               És szerelmetek tüzének lángolását! 

                               Szárnyaljatok a kékmadárral előre, 

 

                               Gyümölcsöző tervekkel tovább, karöltve! 

                                   Ámor nyila idejében lőtt reátok, 

                               Beforrni a helyét sohase hagyjátok! 

                               Olcsó trükkök árnyékát messze űzzétek, 

                               Rejtekét soha sehol ne keressétek! 

 

                               Szeretve járjatok sikerek mezején, 

                               Oltalom alatt a fortuna szekerén! 

                               Keressétek naponta egymásnak kedvét, 

 

                               Biztosan kell élni a szeretet elvét! 

                               Oltár előtt tett eskü szerint éljetek, 

                               Legyen legenda a TI áldott frigyetek! 

                               Derű, kacagás legyen csupán a bánat, 

                               Osonó idő így nem szánt barázdákat! 

                               Gyengéd ölelés adhat boldog perceket, 

                               Szeretet viszont hosszú házaséletet! 

                               Ám ami valóban semmiképp sem árthat, 

                               Gyermeki kacaj, ha felveri a házat! 

                               Otthon őrizzétek a tűzhely melegét, 

                               Tovább erősítve család szeretetét! 

 

Bátaszék, 2O12.09. O1. 

 

Szeretettel a Czebe Nagyszülőktől.  
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               N. PETŐ ILONA HARMINCÉVI MUNKÁSSÁGÁNAK ÜNNEPÉRE! 

 

                                              ÖRÖKRE BEÍRTAD! 

 

                                     Nagyon szép dolog az, amit véghez vittél, 

                                     amit harminc év alatt értünk is tettél! 

                                     Fogtad a kezünk, egyengetted útjaink, 

                                     megszervezted, hogy legyen közös napjaink! 

 

                                    Bátaszék sem feledi, hogy ott jártál, 

                                    szép zenés műsorban könyvet bemutattál! 

                                    Köszöntenek, gratulálnak bízva abban, 

                                    hogy az elismerés ott lesz kis kacsódban! 

 

                                    Oklevelet, díjat osztottál a jóknak, 

                                    elismerésül a szépet alkotóknak! 

                                    Ezerfelé szórtad figyelmed sugarát, 

                                    mert táborod tagjai NEKED mind barát! 

 

                                    Mentél az úton, legyőzve sok akadályt, 

                                    célokért küzdve, lovagoltad a dagályt! 

                                    Tűrtél mindent, roskadozva tehertől, 

                                    több mint természetes, ha könny hull szemedből! 

 

                                    Kultúra ágáról semmit le nem törtél, 

                                    inkább festménnyel és verssel díszítettél! 

                                    Szerkesztéssel, írással gazdagítottad, 

                                    Így nevedet oda örökre beírtad! 

 

Bátaszék, 2012. 10. 16. 

 

                                                 

 

           MINDENT JELENT 

 

                                     Szóljatok szép szavak, mozduljon az ajak, 

                                     de egytől egyik bársonyruhát hordjanak! 

                                     Nehogy legyen közte tüskés, mint a süni, 

                                     jobb mosolyogni, mint keservesen sírni. 

 

                                     Tenéked dalolom szívem szeretetét, 

                                     ontom feléd a lírának művészetét. 

                                     Szebbé varázsolni vele a végtelent, 

                                     mely semmit, vagy örököt, vagy mindent jelent! 

 

Bátaszék, 2012. 10. 21.  
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                                                    HIÁNYZIK VALAMI 

 

Hiányzik valami, keresem szüntelen,                            Mulatságra hívtam, örülhessünk együtt, 

nem találom, pedig ott volt a lelkemen.                        Unokám előttünk tegye meg az esküt.                         

Magasztos érzés együtt múlhat el velem,                      Ezer kifogás között az önzés villogott, 

nem tűnhet el azért, mert bántották szívem.                  nem érdekelte, hogy ezzel mit okozott. 

 

Ha szükség volt reám-tudtam mit kell tennem,             Embernek maradni minden körülményben,                 

az önzetlenség bizony túltengett bennem.                     ez hitvallásom egész életemben. 

Szívből cselekedtem, nem hála fejében,                        Feledni nem,de megbocsátani tudnék, 

Mindig az őszinte tisztelet jegyében.                             Ha tőlem ezt szívből, megbánóan kérnék. 

 

                                          Ez ügyben azt hiszem, nem nekem kell lépni, 

                                          de ha sokáig vár, nagyon el fog késni.    

                                          Bárhogy is bánja utólag az esetet, 

                                          nem ér semmit a könnyel mosott szeretet. 

                                           

 Bátaszék, 2013.01. 06. 

 

 

 

                                          JELENTÉS A XXI: SZÁZADBÓL 

 

                                                     NEM BŰNÖSÖK! 

 

„Szigethy Hírek” de jó, hogy születtél,                      Földönfutó lett belőlük, hullhat könnyük,  

tartalmad fájó, kínos helyzetről mesél.                       sebezhetők, nincs fedelük, sem jövőjük. 

Hatalmas tábor a szenvedők alanya,                           Akár merre járnak, csak tüskébe lépnek,     

könyörtelen módon ki vannak szorítva.                      nincs a védelmet nyújtó családi fészek. 

  

Nem bűnösök, csupán haladni akartak,                      Sorvadó lélekkel, fénytelen szemekkel, 

végső megoldásként hitelre szorultak.                        álmok, vágyak, tervek nélküli élettel, 

Elültették akkor a kamatnak fáját,                              tengetik a mát, holnapjuk bizonytalan, 

nem is sejtették még, hogy Ők látják kárát.                Ennél lejjebb már csak a temetőben van! 

 

                                            Állatvédelem már, úgy ahogy létezik, 

                                            azért a kínzás vadhajtása burjánzik. 

                                            Az ember helye hol van e nagyvilágba’, 

                                            Hogy abba úgy rúghatnak, mint a labdába? 

 

Bátaszék, 2013. 01. 28.                 
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                                                         AZ EMBERHEZ! 

 

 

                                           Kit egyhangú téli napok nyomasztanak, 

                                           ajánlom, így vagy úgy kicsit túrázzanak! 

                                           Midőn az úton járnak, nézzenek széjjel, 

                                           hogy szalad a szél az eldobott szeméttel! 

 

                                          Találhat belőle jókora nagy rakást, 

                                          mely férgeknek nyújt biztos élelmet,lakást! 

                                          Fertő melegágya a rothadó szemét, 

                                          A bűze hömpölyögve árad szerteszét! 

 

                                          Lehet fontolgatni, miértet keresni, 

                                          ám a hiba gyökerét, lehet sejteni! 

                                          Bár merre indulni az okok nyomába,    

                                          végül is az EMBERHEZ visz minden szála! 

 

Bátaszék, 2013.02.19. 

 

                                       

 

 

 

       HULLÁMZIK A BÚZATENGER 

                                                        

                                                  Hullámzik a búza tenger, 

                                                  de kevés a boldog ember. 

                                                  Mint a pipacs a búzában, 

                                                  ezer között ha egy szál van, 

                                                  Ezer között ha egy szál van! 

                    

                                                  Az is mint a boldogságunk, 

                                                  elhervad ha rá találunk. 

                                                  Hullámzik a búza tenger, 

                                                  talán nincs is boldog ember, 

                                                  Talán nincs is boldog ember! 

 

Ez egy nóta, amit sajnos napjainkban nem hallani. Lehet, hogy elfelejtették? Pedig 1936-ban 

LUDVIG JÓZSEF SZÖVEGÍRÓ első díjat nyert a Magyar Zeneszó című Folyóirat Országos 

Pályázatán. Zenéjét GÖNDÖR (STEINBAUER) JÓZSEF zeneszerző szerezte, aki született: 

KOTORI, 1895. elhunyt Budapesten 1972-ben. Ismeretanyag Leszler József 

NÓTAKEDVELŐKNEK című könyvéből, melyet a budapesti ZENEMŰ KIADÓ 1986-ban 

jelentetett meg.  
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                                                        KÉT ÖREGFIÚ 
 
                                           Sarokpadon két öregfiú beszélget, 

                                           ifjúkorukról szól a régi történet.  
                                           Nem feledhetik, ami kedves volt benne, 

                                           ragyog szemük, megifjodnak néhány percre. 
 
                                          Emlékszel? Barátunk volt az egész határ,  

                                          tarka mező, az erdő, a dalos madár. 
                                          Akkoriban nagyon nehéz idők jártak,  

                                          az emberek vagyonra nemigen vágytak. 
 
                                          Bárhogyan fáradtunk, de dalra fakadtunk, 

                                          amidőn nyárközepén búzát arattunk. 
                                          A marokszedő lányok velünk daloltak, 

                                          hej! Azok a napok, de szépek is voltak! 
 
                                          A szép lányok láttán, pezsdült a vérünk,  

                                          vizsgálgattuk, párnak, ki lenne jobb nékünk.  
                                          Látod haver, nekünk nem tárul a világ, 

                                          olyanok lettünk, mint a hervadó virág. 
 
                                          A jelen valósága kedvüket szegte,  

                                          csendben ültek, a száraz kortyokat nyelve. 
                                          Majd felocsúdva koccintottak a mára, 

                                          Büszkeséggel a huncut dédunokákra! 
 
Bátaszék, 2013.ápr.11. 

 
                                                 

 
 

              A TEMPLOM TORONY 

 
Ahol lakom, ott a legjobb, legszebb minden,              Sem hithű, sem Isten tagadó nem vagyok,  

azt nem mondhatni, hogy semmi hiba nincsen!          de a toronyra felnézni, büszkén tudok! 
Gyönyörű templomunk tornyának sisakja,                  Utamból haza, bármely irányból térjek,  
lekerült róla, mert az idő megmarta.                            legelőszőr mindig a toronyra nézek!  

 
Száztíz év alatt büszkén nézett a tájra,                        Reám telepszik könnyed, boldog nyugalom,  

ha esett, ha fújt, ha Nap sütött reája.                            hiszen érződik a közeli Otthonom.  
Zengett a harangja, örömre és gyászra,                       Eltűnik a félelem, az úti iszony,  
akkor is, ha hívott híveket imára.                                Nekem ily sokat jelent a templomtorony! 

 
Bátaszék, 2013. 04. 13.                  
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                                                            KÉSŐN JÖTT 

 
                                            Dél felől észak felé vitt az én utam,  

                                            zápor mosta műúton lassan haladtam,  
                                            ritka jelenség tárult az égről felém,  
                                            szép szivárvány, így januárnak közepén!  

 
                                            Igaz, az egész hónap tavaszt idézett,  

                                            a virágoskert is álmából felébredt.  
                                            Napfénye ontotta melegét a tájra,  
                                            gazdagon rakott rügyeket a fákra.  

 
                                            Március irigy lett erre a csodára,  

                                            vastag hó szőnyeget terített reája.  
                                            Több helyen rángatta az autók alatt,  
                                            úgy felgyűrődött, hogy némelyik elakadt.  

 
                                            Nem tudni, káosz, vagy a tél volt nagyobb úr,  

                                            egy biztos, az idegeken feszült a húr.  
                                            Jött végül április, erős böjti széllel,  
                                            mérgében jól elbánt a későn jött téllel! 

 
Bátaszék, 2013. 05. 04.  

 
                                                           ALEGÓRIA    
 

                                                A SZÉP MÚLTIDŐKÉRT 
 

                                            Rejtélyes út vezet messze a jövőbe,  
                                            kérdőjel vésve az emberek szívébe.  
                                            Van, ki imákat mormol a holnapokért,  

                                            s van, aki sajnos betyár útjára tért.  
 

                                            Mindegyik esély a reménycsillanáshoz,  
                                            kapaszkodó az életben maradáshoz.  
                                            A szabadságtól nem kap enni és ruhát, 

                                            egyebe sincs, rég elvesztette otthonát.  
 

                                            A jólét se lát, se hall, érzést nem mutat,  
                                            így a nyomor marad, hiába kopogtat. 
                                            Haldokló reménnyel süllyed le a porba,  

                                            fájón, magába roskadva, kitaszítva.  
 

                                            A megoldás bezárva, a kulcs elveszett,  
                                            a rejtélyes út, nem a jövőbe vezet.  
                                            Valóságos hőstett, így élni a mába,  

                                            a szép múlt időkért öltözködnek gyászba.  
 

Bátaszék, 2013. 08. 19. 
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                PETŐFI EMLÉKHELYEK 27.NEMZETKÖZI TALÁLKOZÓJÁNAK  
                                             
                                    TISZTELETÉRE AKROSZTICHONBAN 

 

                                     Petőfi kultuszát ápolni siettem, 

                                     Emléke előtt tiszteletem tehessem. 

                                     Tartalmas programban tárogató hangja, 

                                     Őszi szellő szárnyán a tereket járta. 

                                     Figyelemre méltó a Wenckheim Kastély, 

                                     Itt gazdag élménygyűjtésre vala esély. 

 

                                     Eltelt több évtized és élő az emlék, 

                                     Mivel jó szándékkal lehetővé tették. 

                                     Láthatóan becsben tartott szobrok állnak, 

                                     Évek elteltével reájuk vigyáztak. 

                                     Kedves, nagy Város Mezőberény keleten, 

                                     Hol fogadják a látogatót szívesen. 

                                     Ezeket tapasztaltam a találkozón,  

                                     Lyuk az emberségen nincs – csak az ózonon! 

 

                                    Magasztalni annyi, mint szeretni Hazát, 

                                    Egy szívvel- lélekkel az emlékeken át. 

                                    Zöldellő tavaszban és zúzmarás télben,  

                                    Örökké maradjon az alakja létben. 

                                    Bölcs gondolat és a valóság gyümölcse,  

                                    E nívós találkozó frappáns ünnepe. 

                                    Remélni merem, hogy nem múlik el soha, 

                                    Életben marad a Petőfi kultusza. 

                                    Nyíljék nefelejcs az emlékek nyomában. 

                                                               
.                                                                                                                                 
Mezőberény, 2013. 09. 14.  
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                       GONDOLATOK OKTÓBER 6. A VÉRTANUK ÜNNEPÉN  
 
                                                           HŰ HAZAFIAK! 

 
                                                                                                                

                                            A felkelő Napnak aranyló sugára, 
                                            az égre felmutató mécsesek lángja, 
                                            szélcsend lévén, falevelek sem zizegnek, 

                                            minden tiszteleg a HŐSÖK emlékének! 
 

                                            Igaz ügyért a szabadságért folyt a harc, 
                                            végül életek kioltása lett a sarc.  
                                            Olyan ár ez, amit évszázad sem pótol, 

                                            Isten mentsen meg ilyen Uralkodótól.  
 

                                            Mindent a Hazáért! Esküvel fogadták, 
                                            úgy éltek, s életüket is úgy adták. 
                                            Hűséggel szolgálták és őrizték az eszmét, 

                                            mi dolgunk tartani, ápolni emlékét! 
 

                                            Átszellemülten állok, lelkem a lelkük,  
                                            érzem a tusát, amely akkor dúlt bennük. 
                                            Nagyok voltak ŐK, nagyok is maradtak, 

                                            ízig-vérig igazi HŰ HAZAFIAK! 
 

Bátaszék, 2013.10. 06.        
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                 ILONA NAPI KIADVÁNY TISZTELETÉRE AKROSZTICHONBAN! 
 
 

                                      Imádni való és rendkívülien szép, 

                                      Laponként versek valamint sok színes kép. 

                                     Olvasni élvezet, letenni nem lehet,          

                                     Nincs szó rá, hogy mily gyönyörű a képzelet.  

                                     Alvó gondolat is felébred álmából 

                                   

                                     Népes alkotók és barátok számától. 

                                     Az ünnepi találkozó mindig tarka, 

                                     Pont olyan színes, mint pávakakas farka. 

                                     Ihlet garmadát tárja elénk e kötet, 

 

                                     Vélni merem, hogy ezt majdan másik követ. 

                                     Elsuhanó évek itt köszönnek vissza,  

                                     Remek barátságnak ebben van a titka. 

                                     Sikeres szép napok le vannak rögzítve, 

                                     Ezáltal marad meg jövőnek örökre.  

                                     Kik ott együtt voltunk jókedvű cimborák, 

 
                                     Kiáltottuk, hogy éljenek az Ilonák! 

                                     Összekoccintottuk a pezsgős poharat, 

                                     Soroltuk egymást követve a tósztokat. 

                                     Zöld lombú fákon zengő hangú kismadár, 

                                     Öröm ódát zeng, lám e könyvre siker vár. 

                                     Noha ehhez nem férhet egy cseppnyi kétség, 

                                     Talán erre gondolni nem is nagy vétség. 

                                     Őrzi a jövőnek a kultúra lángját,  

                                     Kiváló alkotók becses alkotását. 

 
                                     Felderült arcom a régi fotók láttán,  

                                     Ott ültem többször is, alkotást hallgatván.  

                                     Tárlatot egyre jobban, mélyen csodáltam, 

                                     Óvatosan, titokban szívembe zártam.  

                                     Ki tudja miért, de erre régen vártam! 

 
Bátaszék, 2013. 10. 14.                                                                                                                                                                                      
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                                            HOLNAPRÓL ÁLMODUNK 
 
                                          Ha az éj eldobja a fekete fátylát,  

                                          bíbor hajnal kelti a világnak táját.  
                                          Újnapra ébredünk, és ismét remélünk,  

                                          mindig jobbra vágyunk, mint amelyben élünk.  
 
                                          Napközben megtörik dédelgetett remény,  

                                          ahogy a kiállított üvegen a fény.  
                                          Talán könnyezünk, talán kissé roskadunk,  

                                          de mindenképpen a holnapról álmodunk!  
 
Bátaszék, 2013. 10.15.   

 
                                                          SORS BILINCS 

 
                                           Nincs már a takarékossági világnap,  
                                           betétért az ember, kis kamatot sem kap.  

                                           Nagyon jó lenne, ha még mindig létezne.  
                                           ha kis pénznek is megvolna az értéke.  

 
                                           Kisembernek bérét a semmi képezi,  
                                           így a nincsből nem is lehet félre tenni. 

                                           Lassan a sok semmit is elveszik tőlük,  
                                           nem lesz holnapjuk, így hogy legyen jövőjük?!  

 
                                           Óriási szakadék, sötéten tátong, 
                                           peremre vetett mégis hallgat, nem lázong.  

                                           Okuk lenne, de lehet nekik joguk sincs? 
                                           hát ezért szorítja őket a sors bilincs? 

 
Bátaszék, 2013. 10. 17. 
                                                           JUTALOM 

 
                                          Azt mondják, hogy a gazdag szíve csupa jég,  

                                          szívből szeretni nem is tudott soha még.  
                                          A boldogságot pénzen venni szánalom,  
                                          az Isten adta szegénység az jutalom.  

 
                                                               TILOS 

 
                                               Kökényesbe jobb nem menni,  
                                               testünk bőrét jól felsérti.  

                                               Rossz utakon, rosszul járni,  
                                               tilos a jót csak elvárni.  
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                                                HAJLÉKTALANOKNAK 
 
                                                          NE REMÉLJ! 

 
                                       Embernek születtél, megfásult vad lettél,  

                                       azelőtt szerettél, csókoltál, öleltél.  
                                       Könnyeztél, nem hatott, a sorsod mást adott,  
                                       ruhád és életed iszonyún megkopott. 

 
                                       Őszi köd, hideg szél, hideg nap, hideg éj, 

                                       ne aludj, ne egyél, ne dalolj, ne zenélj.  
                                       Hogyha fáj, ne beszélj, semmid sincs, mégis félj.  
                                       ha jön a fagyos tél, az is rossz, ne remélj! 

 
Bátaszék, 2013. 10. 18. 

 
                       
 

             AZ ÖSSZEKÖTÖTT ÉLETET LEÉLNI EGYÜTT ÉRDEMES 
 

                        A legnagyobb és legszebb tett a megbocsátás! Gyönyörű erény! 
 
                                                CÉLTALAN BOLYONGANI 

 
                                        Egy ölelés, kedves szó, egy bájos mosoly,  

                                        oly erős fegyver a drága társunk felé. 
                                        A durva küllem és harci állás az moly,  
                                        mely mindent felemészt, s elvág kétfelé.  

 
                                        Akkor, ha gőgből, gyáván megtorpanunk, 

                                        jobbítás szóba, semmiképpen sem jöhet.                                                                                                                 
                                        Elvész lelki és a családi vagyonunk,  
                                        de megbánás, bocsánat, mentőöv lehet. 

 
                                        Mert fél ember, fél életút, bú a szíven,  

                                        álmatlan éjszakák, elgyötört nappalok. 
                                        A magány hajója hánykódik a vízen, 
                                        kilépés bajos, gátolják a zátonyok.  

 
                                        Azután csüggedni maró kínok között, 

                                        az elfelezett életúton topogni. 
                                        Megállni, elbújni a múlt háta mögött,  
                                        mit ér sebzetten, céltalan bolyongani!  

 
Bátaszék, 2013. 11. 18.                                         
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          SZINTÉZIS NEVEDRŐL                                         
              (AKROSZTICHON) 

                                     
Múzsák szférájának dallamos zúgása, 
Aranyhíd napjának áttört ragyogása,  

Rétek színfoltjának az üde virágszál,                  
Gounod Faustjában a női ideál,                           

Itallal telt pohár összecsendülése,                       
Táncoló pároknak valcerperdülése,                     
Költői ihletnek elindító titka:                              

Az mind együttesen szép neved Margitka.  
 
(BUDAPESTEN LAKÓ ALKOTÓ TÁRSAM, DOMOKOS 
IMRE ÍRTA ÉS JELENTETTE MEG A 
„ZENGŐ_FÉNY”CÍMŰ MŰVÉSZETI ÉS KULTURÁLIS 
FOLYÓIRATBAN 2008-BAN) 

         

                                                   ÁLDJA MEG AZ ÚR! 
 

                                      Csend az esőben, ám a csatorna zajong,  
                                      sehol egy lélek, de a gondolat csapong.  
                                      Tollamhoz nyúlok, a szándékom végleges, 

                                      írni valami szépet, jót, úgy érdemes. 
 

                                      A szép, Magyarország, a jó, hogy létezik, 
                                      múlt idők marták, jövő idők fényezik. 
                                      Gyönyörű e Hon a Kárpát medencében, 

                                      visszhangok csatáznak fent a hegyeiben.  
 

                                      Latolgatom, melyik része az ékesebb,  
                                      számomra nem lehet kedves és kedvesebb. 
                                      Egyformán szeretem minden kicsi részét,  

                                      áldja meg az Úr a benne élő Népét! 
 

Bátaszék, 2013. 11. 05. 
 

    

 
                                                                                                

 
 

 

 
 

 
 

 

                                   
                                                                                 

                                                                                
                                                                                 
 

                                                                            
 

                                   
 
 

                                                   

Válaszom 7 évvel később Domokos Imre 
alkotótársamnak. (Akrosztichon) 

                                                           
              A „ KÖLTŐTITÁN” 
          

Diákévek messze-messze szálltak, 
Olyan rég volt, de szép emlék a mának.  

Mikorra lombot bontott a tudás fája,  
Olyan magas lett glória koronája.  
Kitárult szívvel, tollal a papír felett,  

Oly szép szavakban íródik a képzelet.  
Sikerre kódolt, hiszen erre született.  

 
Íme költőtitán lett Ő a szememben,  
Megőrzi helyét szilárdan a jövőben.  

Rózsáknak levelén játszadozó hajnal,  
Erősítsd álmait, fényét szóró Nappal!      

 
Bátaszék, 2013. november 6.                
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                                                        ARS POETICA 
 
 

                                        Kevés beszédem miatt külncnek hisznek, 
                                        sokat járok-kelek, amit nem értenek. 

                                        Mint méh a virágport, úgy gyűjtöm az ihletet, 
                                        úgy érzem küldetésem írni a verseket. 
 

                                       Költői lángok fényénél írni bárhol, 
                                       vágyról, dalos madárról, festői tájról.  

                                       Igába töröm, hajlítom a rímeket,  
                                       imádom az írással töltött perceket.  
 

                                       Értelem vezesse mindenkor kezemet, 
                                       érzelem ölelje az összes betűmet.  

                                       Egyszerű, szerény, de hosszú legyen élte,  
                                       bírálóm, dicsérőm egyformán megértse. 
 

Bátaszék, 2013-12-28.   
 

                                                            ÖTÖS 
 
                                       Van egy jó szám, ami tíznek a fele 

                                       diák ha kapja, igen büszke vele. 
                                       Tőle nő meg féktelen boldogságod, 

                                       ha majd a lottón mind eltalálod! 
 
 

                                                   ÚGY VÉLEM 
 

                                        Ébredéssel véget ér minden álom, 
                                        ha az tévedés, akkor nem is bánom. 
                                        Nem meghatározója napomnak, 

                                        úgy vélem az álmok sokszor hazudnak. 
 

 
                                                     TE ÉS ÉN  
 

                                        Fogod a kezem, érinted lelkem, 
                                        Szemedben szemem, tiéd a szívem.  

                                        Csak te és én számítunk egymásnak, 
                                        Velünk a fény és nincsenek árnyak!  
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                                                ALKOTÓ KEZEKBEN.                                                                                                                                                                                      
 
                                   Tárlaton csüngenek szemeim festményen,  

                                    ha kicsit tudhatnék, ha nem is ily szépen. 
                                   Ugyan motiváló gondolat késztet rég,  

                                   de a tehetség a kezemben szunnyad még. 
 

                                   Origami, tusrajz, grafika, akvarell, 

                                   mindezekhez képesség szív és lélek kell.  
                                   A látvány rabul tart, nől bennem a csoda, 

                                   talán átadják, s nem szűnik meg soha. 
 
                                   Elcsípett mozzanat mesteri fotókon, 

                                   szöcske pihen egy kiterjedt bozóton.  
                                   Viasz képek, gobelinek sorban állnak, 

                                   mély hódolatom minden kézimunkának! 
 
                                   A termet csend és vibráló lég tölti be,  

                                   dalolva lopódzik a szépség szívembe. 
                                   Öröm tükre fénylik, ragyog a szememben, 

                                   mennyi szépség rejlik alkotó kezekben! 
 
Bátaszék, 2014. II. 10. 

 
                                         

 
     „ A KÖLTÉSZET ÖRÖK…” 

                                        (Czebe Jánosné-Kajtor Margit 

                                              Eddigi munkásságáról!) 
 

                                         Szelíd a múlt, a Jelen, a Jövő,  
                                        Álmaid a fényt, s árnyakat ölelő 
                                                 Tavasz, Nyár, Ősz. 

 
                                          Félelmeid a Tél tiszta öröme,  

                                          Lelked fehérsége, az ébredés 
                                          Megújuló bája-és visszásságai. 
 

                                      Tovább lépésed a túlélés örök ereje, 
                                        Melyben ragyogó ihlet a Glóriád, 

                                    Ontva egyre fényét… MINDENKIRE. 
 
                   -Kívánok Neked további sok szép, tiszta gondolatot életviteledről,  

                    Szeretteidről, lakóhelyedről, s a sokak számára egyre nehezülő  
                           Társadalmi élet(ünk)ről is… a Költészet örök létéért!- 

                                                    
                                                     N. Pető Ilona, pályatárs, 
                                      Pécsről Budapest felé a buszon, 2003. 09. 02-án.  
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     AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚ 100.- ik ÉVFODULÓJA ALKALMÁBÓL RENDEZETT 
                                                     SZAVALÓVERSENY 
                                                             EMLÉKÉRE 

                    BÁTASZÉK VÁROS PETŐFI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI HÁZ 
    

                                            A terem falai ölelik a csendet, 
                                            szavaló diákok töltik meg a termet.  
                                            Képességhez mérten, zengően szavalnak,  

                                            voltak olyan szépek, hogy magukkal ragadtak. 
 

                                           Több nagy költő versét keltették életre, 
                                           Petőfi is ott volt, Ő is csak közvetve. 
                                           Szilágyi Domokos írt arról a tájról,  

                                           ahol Petőfi járt, és a gyilkos Kozákról.  
 

                                           A háború millió kín és fájdalom,  
                                           évszázad hordozza úttalan-utakon. 
                                           Költők tollából mintha üzenet szólna, 

                                           örökké lobogjon a békevágy lángja! 
 

Bátaszék, 2014-02. 18. 
 
 

                                                   MINDEN MEGSZÉPÜL 
 

                                           Az éj hosszú csendje, sötétje riaszt,  
                                           nem jő a hajnal, nem hallom a kakast.  
                                           Veríték gurul a forró testemen,  

                                           kiráz a hideg, láz ül a szememen. 
 

                                           Láz szülte álmom, vadon lángoló tűz,  
                                           messzire kerget, egy mély kráterbe űz. 
                                           Kegyetlen mélység kapaszkodó nélkül, 

                                           az ébredéstől végül minden megszépül. 
 

Bátaszék, 2014. 02. 21.      
   
 

                                                  Csengjenek általad a rímek, 
                                                  mint fák lombján a madár ének. 

                                                  Költőt idézve, el ne feledd, 
                                                  hozzá tenni az áldott szíved.  
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                                                                  A CÍMERHEZ                                                               
                                                               MENNYI KINCS!                                                                            
 

                                                 Tenyerembe hajtott fejjel papír felett,  
                                                 gondolatnak öltök formát, adok teret.  

                                                 Egy munkásság évei szinte éednek, 
                                                 könyvekből és képekről visszaköszönnek. 
                                                                               

                                                 Kinek útja írás, alkotás a vágya,  
                                                 kultúrát színezi minden egyes álma. 

                                                 Az álmokon túl a lehetőség fontos, 
                                                 kell hozzá kiadó, tettre kész és gondos.  
 

                                                 A mi Ilonánkra ez bizony ráillik,  
                                                 minden megvan benne, semmi sem hiányzik. 

                                                 Évek óta ír, szerkeszt, fest, kiad, versel,  
                                                 művészkört alapít, mindezt teljes szívvel.  
    

                                                 Köszönöm szépen a tizenkettő évet,  
                                                 hálából rajzoltam bemutató CÍMERT. 

                                                 Feltüntetve benne művészkorunk éltét, 
                                                 illusztrálva munkánk csodálatos körét. 
 

                                                Legyen ez munkánk Kulturális Pecsétje, 
                                                s irányadó a jövőre tekintve. 

                                                Az utókornak szánva, hogy majdan lássa,  
                                                mennyi kincs maradt örökségül reája!     
 

                                                             Bátaszék, 2014-03-03.            
 

 
              N. PETŐ SZIGETHY ILONA „SZÜLŐFALUM SOLTSZENTIMRE” C. KÖNYVE                                                                
 

 
                                                                   KAPCSÁN.    

  
                                               Szülőföldbe ültette családja fáját,  
                                               testvérek, rokonok teszik koronáját. 

                                               Gyökerek fontosak, hirdetik a sorok, 
                                               igazolják rájuk emlékező dalok. 

 
                                               Szívben őrzött emlék, égő örök mécses, 
                                               életben tartani csak a szeretet képes. 

                                               Könyve hasábjain árulkodik élte, 
                                               bizony inkább mattúlt, ritkábban volt fénye. 

 
                                               Küzdelmes munkával juthatott előre, 
                                               célok, tervek többször emelték erőre. 

                                               Mégis nagyszerű Nő, Anya, Barát maradt,  
                                               tovább folytatva útját, töretlen maradt. 

 
                                                          Bátaszék, 2014.03.03. 
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A KISKŐRÖSÖN MŰKÖDŐ ORSZÁGOS „PETŐFI SÁNDOR” TÁRSASÁG ELNÖKE ÉS 

KÉPVISELŐINEK RÉSZVÉTELÉVEL ZAJLOTT „JÉKELI ZOLTÁN” 
SZAVALÓVERSENY A BÁTASZÉK,” KANIZSAI DOROTTYA”ÁLLTALÁNOS 

ISKOLA KÖNYVTÁRÁBAN. 
 
                                               SZAVALÓ VERSENY 

 
                                    A helység megtelt izguló diákokkal,  

                                    kísérőkkel, tanárokkal, egy kis drukkal.  
                                    Ám amikor elkezdődött a szavalás,  
                                    mindjárt lehiggadt, a feszülő szorongás. 

 
                                    költőket idézni nem olyan egyszerű,  

                                    figyelve hallgatni, mesés és nagyszerű.  
                                    Többeken látszott, hogy átélten szavalnak, 
                                    a jó hangsúlyt, meg is adták a szavaknak.  

 
                                    Több költőt is szavaltak, de nem sorolom,  

                                    kitűnőre sikerült én úgy gondolom.  
                                    Sorok végén gyönyörűen csengtek rímek,  
                                    sok szép verse hangzott el a „Petőfinek” 

 
                                    Sikert igazol a díjaknak halmaza, 

                                    üres kézzel nem sokan indultak haza. 
                                    Ha elképzelt remény, éppen most nem jött be,  
                                    marad az emlék, és lesz esély jövőre! 

 
Bátaszék, 2014. 03. 21.  

 
Nagy tisztelettel köszönöm Mészáros István Igazgató Úrnak, Péter Gábor és Kunos Boglárka 
Magyar Tanároknak, minden felkészítőnek, az „Országos Petőfi Társaság Vezetőségének” 

nevében a kapott virággal együtt.            
 

                                                                Czebe Jánosné vezetőségi tag. 
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                                                    MÁRCIUS IDUSÁN. 
 

                                       Fagyot oldó, tavaszt, fényt hozó március,  
                                       óh, de szép az ég, ha tiszta, és nem borús.  

                                       Szabadságharc HŐSEINEK emléknapján, 
                                       lehajtjuk fejünket, március idusán.                                                                                     
 

                                       Mandulafa halványszínű dús virága, 
                                       napsütésben a zsongó méhek tanyája. 

                                       Oda repül tavaszt keltő dalos madár, 
                                       Trillájától végre, zeng az egész határ. 
 

                                       Virágillat terjed a tavaszi szélben,  
                                       egy-két szirom keringve kószál a légben. 

                                       Barackfa ága csipkés bimbókat dajkál, 
                                       ágán feketerigó pihenőt talál. 
 

                                       Táncol a napfény, megfürdik a folyóban,  
                                       megcsillan a hömpölygő hullámfodorban. 

                                       Megpihen a virágok selymes bársonyán, 
                                       ember örömére március idusán. 
 

Bátaszék, 2014. március 20.     
 

 
 
                                         TÚRÁZÓKNAK AKROSZTICHON 

 
                                                TARTALMASABB ÉLET 

  
                                      Tartalmasabb élet, szebbek lesznek évek, 
                                      El tudod mondani, hogy a hegyek szépek. 

                                      Rekettyés ösvényen, rengeteg sok lépés, 
                                      Megnő az ismeret, kevesebb a kérdés. 

                                      Ébredő tavaszban, de bármely évszakban, 
                                      Sokat lehet járni kiterjedt vadonban.  
                                      Zizzenő falevél, forrás csobogása, 

                                      Elkísér a csend, vagy szellő suhanása.  
                                     Többször is pihenhetsz a menedékházban,  

                                     Jéghideg időben és a forró nyárban. 
                                     Állhatsz az erdőnek napfényes tisztásán,  
                                     Reggeli harmatnak színes szivárványán.  

                                     Átölel a csoda, mit barangolás nyújt, 
                                     Szívedben újabb túra máris tüzet gyújt! 

 
Bátaszék, 2014, 03. 30.   
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                                                    A TÖKÉLETES VILÁG 
 
                                           A föld nevű bolygó, az a mi világunk, 

                                           csodálatos benne mit kívülről látunk. 
                                           Belülről gomolyog az önzésnek árja,  

                                           ember által folyik ember taposása. 
 
                                          Egyesek magukat istennek képzelik, 

                                          aláznak másokat, úgy érzik, tehetik. 
                                          Felelősség mára, elpárolgott régen,  

                                          az igazság megfulladt lét tengerében.  
 
                                          Akármi készül, az érdek a fővezér, 

                                          fejlődés címén a rombolás belefér. 
                                          Van, ahol anyáznak, van, ahol tanyáznak, 

                                          és van ahol gyümölcse lesz a lopásnak.  
 
                                           Időskorúakat nem nagyon tisztelik,  

                                           lejárt szavatosságúaknak nevezik.  
                                           Értelmiségtől ez ugyancsak meglepő, 

                                           hát ilyen a világ! Milyen lesz a jövő? 
 
                                           A világot mennyi ártalom övezi, 

                                           a féktelen vágy az, ami tönkre teszi.  
                                           Bányaomlás, erdők, házak lángra kapnak, 

                                           atomerőművek sajnos felrobbannak. 
 
                                           A tengerek, folyók, tavak fertőzöttek, 

                                           állnak és csúcsosodnak a szeméthegyek. 
                                           Az előírások próbálják fékezni, 

                                           de hiába, ha nem tökéletes semmi. 
 
                                            Tökéletes világ hát hogyan is lenne! 

                                            ha semmi tökéletes soha nincs benne. 
                                            Ám tökéletessé azok csiszolhatják,  

                                            kik e világot élik, e bolygót lakják! 
 
                                             Néha álmodok tökéletes világról, 

                                             egy tiszta, békés és erkölcsös bolygóról. 
                                             Egymásra figyelő ember tömegekről, 

                                             egyenlő módról, jogról, szeretetről.    
 
Bátaszék, 2014-05-15.                           
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                                                      DOMOKOS IMRE 
 

                                   A Szigethy Irodalmi és Művészkör jelvénye 

 
                                            Jelvényünknek margaréta a formája,  

                                            nevéből képezve Margitka formálta.  
                                            Szirom levelein piktogram képében,  

                                            művészeti ágak sorakoznak körben.  
                                            Témáikkal vonzva számos érdeklődőt,  
                                            kultúrát élvezni s alkotni szeretőt.  

                                            Miként porzók s bibe együtt hoznak magot,  
                                            köri együttes szül sok alkotó tagot.  

                                            Virágközép körül bezárul sziromkör: 
                                            lett” Szigethy Irodalmi és Művészkör”.  
 

Budapest. 2014. V. 07. 
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Az eredeti címer, melyet saját ötletem alapján fiam, Czebe János készített. 

A nyertes pályaműért mindkettőnket oklevélben részesített Fáki László, Szigethalom 

polgármestere. 
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                                                    ALKOTÁSUNK RÉVÉN              
                                                    
                                              Köszöntelek május, te sokat ígérő, 

                                              szerelmeket lobbantó, kertet szépítő. 
                                              Sok jeles napot dédelgetsz a törzseden, 

                                              mozdul az ország minden egyes ünnepen. 
 
                                              Első napod reggelén életfa köszönt, 

                                              te lágy szellővel sodrod az illatözönt.  
                                              E nap a munka és munkások ünnepe, 

                                              tavaszban legszebb a májusnak külleme.     
 
                                              Anyák napjára sok-sok virágot bontasz, 

                                              könnyező anyákkal égi könnyet hullatsz. 
                                              Jön az emlékezés egymás után sorra, 

                                              Henry Dunant, no és a Győzelem napja. 
 
                                              Ma kilencedikén kettős az ünnepünk, 

                                              emlékezés, és a mi új főszerepünk.  
                                              Megtiszteljük egymást, gazdagodik lelkünk, 

                                              Alkotásunk révén ismerszik a nevünk. 
 
Bátaszék, 2014. május 9. 

 
 

Henry Dunant volt a vöröskereszt megalapítója 1881-ben. 
 
 

                                         SZIGETHALOM POLGÁRMESTERÉNEK, 
 

                                         FÁKI LÁSZLÓNAK TISZTELETADÁSSAL! 
 
                                            Figyelme sugárzik, úgy, ahogy a csillag, 

                                            Átköt a fénye, mint csomagot a szalag. 
                                            Kutatva lényében, Ő nagyon emberi, 

                                            Illanó idő sem fogja majd feledni. 
 
                                            Lehetnek páran, trónra vágyók körüle, 

                                            Árnyéka sem lehet, soha az irigye.  
                                            Sok gond mellett alapos, megfontol mindent, 

                                            Zátony, vagy zúgó szél, erényt ki nem billent.  
                                            Lepje Őt tisztelet, siker és szerencse,  
                                            Óvják a szentek, legyen boldog él’te! 

 
Bátaszék, 2014. 07. 07.     
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                                                   A MI KÖNYVTÁRUNK 

 
                                        Belépsz, és mosolyogva kérdik jöttöd,  

                                        idődet ott potyára sohasem töltöd.  
                                        A polcokon néma könyvek sorakoznak,  
                                        ám a dolgozók színt adnak minden napnak.  

 
                                        Kiállítsz, vagy beállítsz, itt sokat láthatsz,  

                                        hímző, varró, olvasókörbe is járhatsz.  
                                        Megismerhetsz újabb irodalmi művet,  
                                        közismert, valamint amatőr költőket.  

 
                                        Mindenre figyelnek, semmit ki nem hagynak, 

                                        megadják módját az összes ünnepnapnak.  
                                        Legyen a költészet, akár Anyák napja,  
                                        versét itt mindenki szépen elmondhatja.  

 
                                        Felül múl egy mesét a gyermeknap velük,  

                                        szinte élményt nyújt, nagyszerű sikerük.  
                                        Őrzik a múltat, és ápolják a jelent,  
                                        közben építik a jövőt, a végtelent.                                                

 
Bátaszék, 2014. 07. 18.  
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                                            A TÖKÉLETES VILÁG II 

 
                                     A szíveknek talán nem is titkos vágya,  

                                     szülessen az ember szebb-jobb világra. 
                                     Ettől fényévnyire, vagy még messzebb vagyunk,  
                                     gátlástalan önzés, az a legfőbb bajunk.  

 
                                     Szörnyen torz e világnak a tükörképe,  

                                     kevés jót, sok rosszat látunk belenézve.  
                                     Látjuk az embert, mint nyomja el a társát,  
                                     kielégítve ezzel uralmi vágyát.  

 
                                    Látunk pár vagyonost fényes palotákban,  

                                    nem megviseltek, nincsenek nagy munkában.  
                                    Tudják, azt a túlvilágra el nem vihetik,  
                                    de a szegénytől a keveset is elveszik.  

 
                                    Hömpölygő nyomor, éhes gyermek áradat,  

                                    kik álmaikban esznek finomságokat.  
                                    Közben épülnek a stadionok sorra,  
                                    mintha minden a legnagyobb rendben volna! 

 
                                    Az alulfizetett dolgozók serege,  

                                    szorulnak sajnos mindenféle kölcsönre.  
                                    Sors mellett őket a nagy bankok is nyúzzák,  
                                    róluk a nem létező bőrt is lehúzzák.  

 
                                    Micsoda siker hajléktalant üldözni,  

                                    a semmiből ki, a semmibe belökni.  
                                    Nekik sem mindegy, ha át is néznek rajtuk,  
                                    közrejátszás nélkül ma nem lenne bajuk.  

 
                                    Rettegés életünk minden egyes perce,  

                                    sűrű tragédia éppen reánk lesne. 
                                    Természeti s emberi katasztrófa,  
                                    a népességet erősen megritkítja.  

 
                                    Ha az emberiség eltűnik nyomtalan,  

                                    gondolkodtam néhányszor, mi is lesz abban.  
                                    Az illetékesek gyorsan nem változnak,  
                                    akkor vége lesz a világnak, bolygónknak!  

 
                                    Mindig mondjuk a szépet is meg kell látni,  

                                    a rosszaktól nem lehet, csak reá vágyni.  
                                    Igen, vágyunk egy tökéletes világra,  
                                    nem vagyonra, és nem az elnyomottságra! 

 
Bátaszék,2014. 07. 31.  
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                                                              NÉVNAPODRA 
 
                                          Minden reggel ünnep, mikor a Nap felkel, 

                                          köszöntjük egymást boldogan s örömmel. 
                                          Kismadár is teszi ide-oda szállva, 

                                          gyönyörű hangján szép jó reggelt trillázva. 
 
                                          Ünnepet hirdet Nap aranyló sugára, 

                                          egyenest rávetül kedves Ilonára.  
                                          E-napon minden szál virág neked virul, 

                                          az esti csillagfénye is reád simul. 
 
                                          Legyen tiéd a legszebb szó és pillanat, 

                                          a legnagyobb szeretet, mely szívedig hat. 
                                          Jókívánság árjában fürödjön éned, 

                                          így köszöntelek ez alkalomból téged! 
 
Bátaszék, 2014-08-17. 

 
 

                                                        IN MEMORIAM 
 
                                                         LADY DIANA 

 
                                           Megvolt mindene, boldog mégsem lehetett,  

                                           mindenki imádta és Ő is szeretett.  
                                           Mindig elegáns, szikrázóan fiatal,  
                                           lám az örök győztesé lett a diadal! 

 
                                           A legfénylőbb csillag lehetett az égen, 

                                           szüntelenül keresem álmatlan éjen. 
                                           Augusztusban lehullott a többivel, 
                                           emlékét örökül hagyta, nem vitte el. 

 
                                            Mi vesztesek ápoljuk híven emlékét, 

                                            vigyázunk rá, hogy ezt ne törje semmi szét.  
                                            Különböző kiadványok is ezt teszik,  
                                            LADY DIANA emlékekben létezik! 

 
Bátaszék, 2014.08.22. 
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                                                        MARAD AZ UTÓKORRA 
 
        PETŐFI EMLÉKHELYEK 28. NEMZETKÖZI TALÁLKOZÓJÁNAK TISZTELETÉRE! 

 
                                                  Kiskőrös az alföldi nagyváros neve,  

                                                  ez „PETŐFI” születési emlékhelye. 
                                                  Itt híven ápolják a költő kultuszát, 
                                                  az egyedi módon létre hozott csodát.  

 
                                                  A hely sokat elmond a költő énjéről, 

                                                  kapcsolatairól, arról az időről. 
                                                  Ember, ha arra jársz, térj be oda,  
                                                  meglásd neked is, kitárul az a csoda. 

 
                                                  Nézd meg a műfordítók szép szoborkertjét,  

                                                  múzeumot, vértanuk emlékplakettjét. 
                                                  Szülőházat a benne lévő tárgyakkal,  
                                                  gyönyörű emléket viszel el magaddal. 

 
                                                  Szoborkert családja ma bővült egy taggal, 

                                                  fogadtuk örömmel, nem kevés létszámmal. 
                                                  Új lakónak jöttét izgalommal vártuk,  
                                                  ünnep keretében himnusszal avattuk. 

 
                                                  Tizennyolcadiknak érkezett a kertbe,  

                                                  Petőfit fordított magyarról németre. 
                                                  Ő egy hölgy, ki harmatos virág korában,  
                                                  sikeres íróként élt Hollandiában. 

 
                                                  Magyar férje révén, itt is élt Hazánkban,  

                                                  száz évvel ezelőtt dunántúli tájban. 
                                                  Legjobb helyre került ezennel a szobra,  
                                                  szép munka árán marad az utókorra 

 
Kiskőrös, 2014. okt. 8-9.  

 
                                                        

         DOMOKOS IMRÉNEK  

                                                            (AKROSZTICHON) 
 

                                                   Ne álljon előtted üres borosüveg,  
                                                   Élcelődj, ha együtt a baráti sereg.  
                                                   Vidám hangulatban hangozzék a nóta,  

                                                   Ne legyen a csend az ünnep elrontója.  
                                                   A hajnal borítson fátylat ünnepedre,  

                                                   Pirkadat keltsen új reményt ébredésre.  
                                                   Ott legyen a fény, a szeretet sugára,  
                                                   De mindez legyen ünneped koronája. 

                                                   Rímerdőben tegyél kedved szerint túrát, 
                                                   Azután írjad a benne látott csodát.  

 
Bátaszék, 2014. 10. 22. 
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                                           A NŐI KÖLTÉSZET NAGYASSZONYA 

 
                                                             AKROSZTICHON 

 
                                               Cikornyás beszédet sohasem kedvelte,  
                                               Zamatos magyarnyelv a kifejezése.  

                                               Egyszerű szavakkal fejez ki lényeget,  
                                               Boldog érzelmeket, kemény ítéletet.  

                                               Elemzi a jelent éles meglátással,  
                                              Jót és szeretetet hordoz hitvallással.  
                                              Általuk boldogabb lenne földi élet,  

                                              Nem lenne sivárság és fásult közérzet.  
                                              Oltalmazza Honát és a magyarságát,  

                                              Segítő szándékkal kritizál több hibát.  
                                              Nála család, Haza, kultúra egy szinten, 
                                              Éljen még sokáig alkotó kedvében.  

 
                                                   Czebe Jánosné-Kajtor Margit 

                                           kiváló költőtársamnak, alkotótársi szeretettel 
                                                 Domokos Imre költő, műfordító.  
 

Budapest, 2014. 10. 04./ 17-re 
 

                                             
VÉDJÜK, ŐRIZZÜK 

 

                                             Amíg az ég díszei fénylenek,  
                                             és még élnek alattuk emberek,  

                                             jobbító erők bennük rejlenek.  
                                             
                                             Hagyjuk élni ezt a nagy Földgolyót,  

                                             a tengert, a sok hömpölygő folyót,  
                                             védjük, őrizzük meg a kapott jót! 

 
                                             Ne vágjuk ki magunk alól a fát,  
                                             a hegyek visszhangját öleljük át, 

                                             szívhassuk mélyre virág illatát! 
                                             

                                             Tudom, én nem a megváltó vagyok,  
                                             de a jövőért pár szót szólhatok, 
                                             nem csak mi élünk, lesznek utódok! 

 
                                             Ők is tiszta léget szeretnének,  

                                             mezőn vadvirágot keresnének,  
                                             tiszta környezetnek örülnének! 
                                             

                                             Mire jó a szenny, a kopár vidék,  
                                             a meddő föld, mert agyon mérgezték, 

                                            Akkor már hiába lesznek mesék! 
Bátaszék, 2014. 10. 18. 
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                                                     HULL A KÖNNYÜNK… 
                                  INMEMORIAM…”SZISZI”  KUTYUSUNKÉRT…                  

     
                                        Testéhez a tenyerem nagynak bizonyult, 

                                        olyan cseppnyi volt, mikor nálunk honosult. 
                                        Szép kutyalány lévén,” sziszi” nevet kapta, 
                                        jósága révén lett családunknak tagja. 

 
                                        Meg tanult kedvemért nagyon szépen kérni, 

                                        ha játékot kapott, hálás szemmel nézni.  
                                        Örömét farok csóválással jelezte, 
                                        köszönetét egy nyalással kézfejemre. 

 
                                        Megajándékozott öt kis aprósággal, 

                                        anyasága példás, felért egy csodával. 
                                        Kutyus létére erénye a tisztaság,  
                                        merem mondani, állatok közt ritkaság. 

 
                                        Fehér zoknis jobb első lábbal kopogtatott, 

                                        bejönni akart, legyen az ajtó nyitott. 
                                        Okosságát szemeivel is mutatta,  
                                        pontosan értette mit mondott a gazda.  

 
                                        Simogatni nyújtottam felé a kezem, 

                                        a pocikáját tartotta oda nekem. 
                                        Minden mozzanatom, intésem figyelte, 
                                        aki bejött hozzánk azonnal észlelte.  

 
                                        Jó embert fogadta, gyanúst riasztotta, 

                                        gazdit mindenképpen védeni akarta. 
                                        Boldogan vette, ha velünk utazhatott,  
                                        az autóban is reánk vigyázhatott. 

 
                                        Kedves és hűséges vigyázó sziszikém, 

                                        te voltál nekem az őszinte kicsikém.  
                                        Szerettél minket, mi szerettünk téged,  
                                        nem is róhatunk fel semmi hibát néked. 

 
                                       Minden erőnkkel meg akartunk menteni, 

                                       rajtad az orvos sem tudott segíteni. 
                                       Hiányzol, mert sokat jelentettél nekünk,  
                                       érthető tehát, ha érted hull a könnyünk.  

 
                                                   Bátaszék,2014-10-19       
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                                                         MEGÚJULVA TEHETI 
 
                                             (Bátaszéki Római Katolikus Templom 

                                                     Újraszentelésének Ünnepére!) 
                                                                                            

 
                                              zúgjatok ti tiszta szép hangú harangok,  
                                              bársonyos szellőkkel messze sodródjatok. 

                                              Vigyétek hírül, ahol emberek járnak, 
                                              adjátok tudtára az egész világnak. 

 
                                              Ragyogó toronysisak díszeleg hetykén, 
                                              csillogó ruhában lenéz reánk büszkén.  

                                              Ékítheti immár a várost és tornyot,  
                                              napsugár, holdfénye lejthet rajta táncot.  

 
                                              Szépszámú sokaság, kik aggódtak érte, 
                                              az adomány mellé a jó Istent kérte.  

                                              Úgy ahogy kérték, nagyon együtt lett minden, 
                                              mérnök, szakmunka, imádság, s az Isten. 

 
                                              Láthattuk a munkát lépésről- lépésre, 
                                              mint gyermek növését drága jó szülője.  

                                              Most, hogy az áldást megadták őneki, 
                                              ősi szerepét megújulva teheti. 

 
Bátaszék, 2014. 10. 26. 
 

                                                     
 

 
                      Gondolok reátok! 

                                           (Domokos Imrének és a Pető testvéreknek) 

 
Mintha tavasz lenne, virág nyitja szirmait,               Ha a bú nyomasztana, pezsgőbe fojthatnám 

pedig az ősz köszön reánk, mereszti karmait.           kedves Imre,Emerencia és Ilonám.  
Szívemben,ablakomban virít a kikelet,                     Tőletek kaptam a múltidéző órákat, 
új virág a ciklámen, boldogan integet.                       az Úrtól e kitűnő alkotó társakat. 

 
Az utcán járóknak minden reggel kiköszön,             Ezt az ajándékot űberelni nem lehet,  

a fehér, lila szélű, nyíló virágözön.                           fent leírtak alapján kell hozzá szeretet.  
Nyári ízek mosolyognak konyhám asztalán,             Belőletek sugárzik és ti elosztjátok,  
megijed a rideg tél, s meg sem jön talán.                   míg élek, szeretettel gondolok reátok! 

 
Bátaszék, 2014. 10. 29.  
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 MÜLLER DÓRA ÉS WÉBER GYULA HÁZASSÁGKÖTÉSE ALKALMÁBÓL! 

 
                                               ÍGY LESZTEK BOLDOGOK! 

 
                                        A mesés gyermekévek, emlékké válnak, 
                                        ha vágy és szerelem egymásra találnak. 

                                        Új útra lépve, haladtok kéz a kézben, 
                                        s közben szeretet fakad észrevétlen.  

 
                                        Ne akarjatok másoknak megfelelni, 
                                        ne akarjatok soha mást, csak szeretni. 

                                        Szeretve élni, jövőt hittel remélni,  
                                        boldogság csíráját így lehet elérni.  

 
                                        Az élet mérlegén lesz öröm és bánat,  
                                        de igaz szeretet mindenre ad választ.  

                                        Szeretetben leélt perc adja az évet,  
                                        együtt élve lesz teljes és szép az élet.  

 
                                        Az esküt betartani, mindig érdemes, 
                                        példát mutatni sohasem felesleges. 

                                        Vitátok ne legyen minden csacsiságon, 
                                        így lesztek boldogok ezen a világon! 

 
Szekszárd, 2014. 11. 15. 
 

                                       
 

    TISZTELETTEL KISS SÁNDORNAK 
 
                                                  (AKROSZTICHON)   

 
                                        Kinek a Krisztus megmutatja az útját,  

                                        Igaz ember és meríti a hit kútját. 
                                        Szilárd hittel, reménnyel és szeretettel,  
                                        Szívből készült írásaival remekel. 

 
                                        Szeméből távolra mutató jel árad, 

                                       Áldott lénye hajtja, ám sohase fárad.  
                                       Neve széles körben egyre ismertebb lesz,  
                                       De koronát reá majd csak a jövő tesz.  

                                       Oltalom virágos kertjét ápolgatja,  
                                       Remek műveit, munkája igazolja. 

 
Bátaszék, 2014. 11. 10.  
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      GLÖCKNER JÁNOSNÉ (Erzsi néni) SZERVEZTE VERSES DÉLUTÁN EMLÉKÉRE 
 
                                                           SZERETETTEL! 

 
                                           Dombok ölelik a völgyet, s benne falu,                                                                   

                                           festői szépségű táj, és ez nem kamu.  
                                           Mesés, ha a Nap hegygerincről visszanéz, 
                                           csillagos fátylat borít rá az égi kéz.  

 
                                           Városi zajtól mentes és tiszta a lég,  

                                           aki már járt ott, vágyik oda vissza még. 
                                           Kedves lakói nyitottak a világra,  
                                           őrzik a kultúrát, adnak is reája. 

 
                                           Szürke napok közé szerveznek ünnepet, 

                                           az én szereplésem is éppen így esett.  
                                           Mondtam a történetem, hozzá a verset,  
                                           sok tisztelőm úgy figyelt, hogy meg sem pisszent.  

 
                                          Bordó terítőkön fehér horgolt csipkék,  

                                          mézes figurákból gazdag, szép teríték.  
                                          Sugárzott a kultúrszoba termékektől, 
                                          Ügyes kezek nyomától és szeretettől.   

 
Mórágy, 2014. 11. 18. 

 
                    PETHŐ ISTVÁN ALKOTÓ TÁRSAMNAK TISZTELETEM JEKÉÜL 
                                                     (AKROSZTICHON) 

                          
                                                NE NÉMULJON TOLLAD! 

 

                                           Pitypangot fújó és lepkét űző voltál, 
                                           Eközben sok csodát kikerülve hagytál. 

                                           Többször visszatérnek azok az emlékek,  
                                           Hiszen a legszebbek a gondtalan évek.  

                                           Ősz tájékán a szép múltat felidézed, 
                                           Időnként megesik, hogy ismét átéled. 
                                           Siker egy ideje ringat már ölében,  

                                           Te pihenhetsz díjak fájának tövében.  
                                           Vesd-arasd hitedet vágyaid kertjébe,,  

                                           Álmaidnak meg lesz nagyszerű termése.  
                                           Ne némuljon tollad, hangozzék mértéke.  
 

Bátaszék, 2014. 11. 17. 
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                                                            MEGHÍVÓ  

 
                    2014. november 18-án, kedden délután 14 órakor látogat el hozzánk  

                                                            
                                                            Bátaszékről 

                            

                                           Czebe Jánosné-Kajtor Margit költő 

 

Bepillantást nyerhetünk gazdag munkásságába a Rímek szárnyán című verses kötete által.  
 
                                     Helyi kézművesek kiállítása is megtekinthető  

 
                                       Mindenkit szeretettel várunk a könyvtárba!  

 
                                                                Erzsinéni 
 

 
 

 

               
 
 
A  közönséggel nagyon jó közvetlen kapcsolat alakult ki, nagyon szép, tartalmas nap volt! 

 
A képen Glöckner Jánosné (Erzsinéni) és a költőnő Czebe Jánosné-Kajtor Margit.  
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                                                           SZERETLEK TÉGED 
 
                                              Egy pillanat volt, míg átmentél előttem, 

                                              s azt az időmúlással el nem feledtem. 
                                              Tündért láttam akkor, hosszú szőke hajjal,  

                                               gyönyörű kékszemmel, cseresznye ajakkal.  
 
                                              Álmaim része vagy minden egyes éjen, 

                                               látlak mindenütt a világmindenségben. 
                                              Virágok szirmain, csillagok sugarán,  

                                               mosollyal jössz felém a vágyak hajnalán.  
 
                                              Képzeletben érzem forró ölelésed, 

                                              várom szívemért cserébe áldott szíved.  
                                              Kíséred lépteim, mindig itt vagy velem, 

                                              érzem az érintésed, fogod a kezem. 
 

                                              Ha álom és valóság egyúton járna, 

                                              TE lennél szívemnek egyedüli párja. 
                                              Epedő vággyal küldök vallomást néked, 

                                              azt, hogy egész lényemmel szeretlek TÉGED! 
 
Bátaszék, 2014. 11. 29.      

 
                                                          BOLDOG ÉLETET 

 
                                               Sűrű fáknak koronája ölelkezik, 
                                               egy árva tanya alattuk omladozik. 

                                               Spalettás ablakán, nem hatolhat be fény,  
                                               remete lakója megboldogult szegény. 

 
                                              Ridegen tekint, az arra haladókra, 
                                              magányos elhagyottságot sugározva. 

                                              Az idő vasfoga a tetőt is marja,  
                                              szél dalolva bontja, az elmúlást vallja.  

 
                                              Fiatalon szép volt, élet zajlott benne,  
                                              pedig sem járda, sem műút nem övezte.  

                                              Villany sem volt, mégis boldog otthont nyújtott,  
                                              ma képez a tájnak nagyon csúnya foltot.  

 
                                              Mára az igények, egész mások lettek, 
                                              ám vára lehetne, fedél nélkülinek.  

                                              Beengedné a fényt és a szeretetet,  
                                              lehetne még ott élni, boldog életet. 

 
Bátaszék,2014 12. 02.   
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                                              A MENNYEK ORSZÁGÁBA. 
 
                                         Múlt éjen különöset láttam álmomban, 

                                         Amit ébren nem látunk, a mennyben voltam.  
                                         A kapuban hosszan Péternek csengettem, 

                                         Bebocsátást azonban mégsem nyerhettem.  
 
                                         Kétszer is szólt Péter – ébredj fel leányom, 

                                         Van még neked dolgod a lenti világon.  
                                         Tudom, hogy van, azt bizony nagyon is tudom, 

                                         De ha itt vagyok, mennyet mért nem láthatom?  
 
                                         Nem lehet leányom, az ajtó bezárul, 

                                         Utána többé neked már ki nem tárul. 
                                         Pedig el kell mondanod lenti világnak, 

                                         Földről-mennybe lépcsőpiramison járnak. 
 
                                         Mindenki számára annyi lépcsőfok van, 

                                         Ahány napot taposnak a földi porban. 
                                         Jóknak a mennybe menetelhez nincsen gát, 

                                         Gonoszoknak viszont gördítünk akadályt. 
 
                                         Üzenem a lentieknek, legyenek jók, 

                                         Igaz hitűek, imával bűnmegvallók. 
                                         Ügyelve lelkük teljes tisztaságára,  

                                         Sima lesz utuk a mennyek országába.  
 
Bátaszék, 2015-01-17.  
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                             KEDVES ISMERŐSÖM MIELŐBBI FELÉPÜLÉSÉÉRT! 
                                           
                                                            LÉGY HŐS! 

 
                                              Keresett, kutatott sok-sok év alatt, 

                                              sajnos most rád talált,a rossz pillanat. 
                                              Térdre kényszerített a sorsod előtt, 
                                              pedig minden napi hős voltál ezelőtt. 

 
                                              Fuldokló remény kínok romja alatt, 

                                              szenvedés látni szörnyű fájdalmadat. 
                                              Légy hős ezennel, maradjon ép a lelked, 
                                              meglásd, összeforr az összetört tested.  

 
                                              Mutasd meg erődet, küzdjél magadért, 

                                              a megvalósulatlan álmaidért. 
                                              Mindazokért, akik szeretnek téged, 
                                              kik aggódva várják felépülésed. 

 
                                              Gyógyuláshoz az akaratod is kell, 

                                              tudod, hogy szeretnek, nem adhatod fel. 
                                              Várnak haza a meghitt otthonodba, 
                                              hisz TE vagy a lét a család számára. 

 
Szekszárd, 2015-01-23.  

                                                   
 

     HAJADONI EMLÉKEM 

 
                                              Néha-néha visszatérek múlt időbe, 

                                              kérdezgetem, volt e valaha is szépe.  
                                              Nyolcéves koromig herceg kislány voltam,  
                                              csupa földi jókban sokat lubickoltam.  

 
                                             Addig nem sejtettem a földi poklokat,  

                                             ettől kezdve, minden jónak vége szakadt.  
                                             Anyám második férje, önzésből jeles,       
                                             szíve, lelke nem volt, a feje meg üres.  

 
                                             Csak úgy élősködött, mint a török basa, 

                                             igaz, meg is volt hozzá a jó nagy hasa.                                                      
                                             Nem részletezem, a rengeteg sok rosszat, 
                                             tudom az én bajom, másokat csak untat. 

 
                                             Már nem volt mit tennünk, el kellett viselnünk,  

                                             három Öcsémből is kettőt eltemetnünk. 
                                             Nyolc évig kellett e tényekkel küzdenem, 
                                             hát ilyen szép, a hajadoni emlékem. 

 
Bátaszék, 2015. 01.24.                                                         
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                                    HELYZETJELENTÉS A XXI. SZÁZADBÓL 
 

                              DEVIZAHITEL! 
 

                                       Felettem ég, alattam Föld, közben a lég,  
                                       mennyben az Úr, földön a nép, csak lebeg rég. 
                                     „HASS, ALKOSS, GYARAPÍTS” Szlogen vitte félre,  

                                       és a csúnya érdek félrevezetése.  
 

                                       Akik tudják a rosszat jóként eladni, 
                                       azok képesek a vágyakra ráhatni. 
                                       A kisember boldog, bízik a reményben, 

                                       véghez viszi tervét, dolgozik keményen. 
 

                                       Mikor félig fölér az örömnek hegyére, 
                                       ott egy sötét szakadék tátong feléje. 
                                       Szakadék előtte, lavina mögötte, 

                                       észlelé, hogy ez a csapdának közepe.  
 

                                       Vergődnek így sokan, egynek sincs visszaút,  
                                       innen a meztelen valóba visz az út. 
                                       Az okozónak nem baj, Ő vidáman kel, 

                                       nála minden rendben, hisz üres a kebel.  
 

                                       Úgy tudom egyetlenegy Jézus született,  
                                       más nem uralkodhat az emberek felett. 
                                       Tehát valamennyien szolgaként élünk 

                                       hibákat helyre hozni kötelességünk. 
 

                                       Szolgák szolgái, legyen végre szívetek,  
                                       ne szavakkal, de tettekkel segítsetek.  
                                       A kis szolgák, ha elfogynak mellőletek,  

                                       sok munkát ki végzi el? Mi lesz veletek? 
 

                                      Ti követtétek el ezt a szarvas hibát, 
                                      forint fizetőeszközhöz a devizát. 
                                      Kispénzűnek csábító a kicsi kamat, 

                                      DEVIZAHITEL ezért nyúz MAGYAROKAT! 
 

Bátaszék, 2015. II. 28.  
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                                                   IN MEMORIAM 

                                                   PATAY JÁNOS 
 

                                       Sugárzott lénye, s egyre nőtt a fénye,  
                                       kiemelkedő az Ő egyénisége.  
                                       Legfőbb erénye a hatalmas szeretet,  

                                       az elhivatottság, a munkái felett.  
 

                                       Rengeteg szépség, jóság rejlett lelkében,  
                                       melyt bizonyított kulturális életben.  
                                       Díjazást sokat, de nem eleget kapott,  

                                       mert hatalmas az érték, mit hátra hagyott.  
 

                                       Most vergődünk a veszteség kráterében,  
                                       a fájdalom és könnyek mély tengerében.  
                                       Csillagként ragyogott, csillag marad nekünk.  

                                       Kedves János, amíg élünk, nem feledünk! 
 

Bátaszék, 2015. 02. 26.  
 
                                         Jánosné Czebe- Margit Kajtor 

 
                                       N MEMORIAM JÁNOS PATAY 

 
                                        Radiis sia estul,’ kreskadis lumo, 
                                        elstaranta estas individue ko. 

                                        Sia plej grava virt’ estas am’ grandega,  
                                        kaj alvokiteco super labor’ multa.  

 
                                        Sia anim’kasis belecon, bonecon,  
                                        en vibo kultúra atestis li lion.  

                                        Premiojn multajn, ne suficon ricevis,  
                                        car gigantas valor,’ kion retrolasis.  

 
                                        Nun ni baraktadas en perdokratero,  
                                        en profunda maro de dolor’ kaj larmo.  

                                        Li lau stelo brilis, stelo restos por ni,  
                                        Kara János, ne forgesos, dum vivos ni! 

 
                                                               ( Bátaszék, 26.02. 2015.) 
                        Esperantigis, 

                                    Imre Domokos 

                                                  14. 03. 2015. 

 
Itt is hálás köszönetem fejezem ki alkotótársamnak, Domokos Imrének a fordításért és 
bocsánatot kérek tőle, valamint minden hozzáértőtől, ha nem pontos jelek vannak bizonyos 

helyeken, mert az én klaviatúrámon sajnos nincsenek. Remélem azért ígyis meglehet érteni!   
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                                                          KÖLTÉSZET NAPJÁN 
 

                                           Alvó hajnal csendjében busznak hangja zúg, 
                                           gondolat a szívnek valami szépet súg.  

                                           Utazom Bátaszékről- Szigethalomra, 
                                           a hely Takács cukrászat kedves szalonja.  
 

                                           Nos ezt megtölteni csodás tartalommal, 
                                           lényegében hittel, szívvel, buzgalommal. 

                                           Kibélelni minden jóval, szeretettel,  
                                           elmélyülni költészetnek ünnepével. 
 

                                           Eltemetett, ám de nem feledett költők, 
                                           napfénnyel köztünk, szellemükben időzők. 

                                           Fennkölté varázsolták ezt az ünnepet, 
                                           verset sodort a fényben minden lehelet. 
 

                                           Gyönyörűen írott romantikus rímek,  
                                           múzsák által adott meseszép érzések.  

                                           Benne van a csend, a sikoly, és a kudarc, 
                                           a siker, az öröm, a mindennapi harc. 
 

Szigethalom, 2015-04-11 
 
                                             A FÖLD NAPJÁNAK KAPCSÁN  

 
                                                 NEM VITATHATJA SENKI 

 
Érdekében sokan ragadtak már tollat,            Jóságát nem vitathatja soha senki,  
érte van leírva minden egyes mondat.            akármit étkezünk, mindet a Föld termi. 

A természet is jelez, fenyít rendesen,             Életfontosságú vizet belőle nyerjük, 
mégis marad Földünk továbbra betegen.        mikor isszuk, gondtalanul, bátran nyeljük.  

 
Tudósok latolgatják, amit kell tenni,              Gondoljunk bele, ha szennyezzük a Földet,  
ám a nagy baj az, hogy nehéz elkezdeni.        fertőzött étellel tápláljuk a testet.  

Akárhogy gondolom körül a dolgokat,           Dédelgetni illenék, élet Ő nekünk,  
kezdésnek elég, közös, erős akarat.                 ennél nagyobb kincset sohasem lelhetünk.  

 
                                       Jó hír, hogy évente van a Földnek napja,  
                                       és ráfigyel a világ apraja- nagyja. 

                                       Haldokló Földet magára nem hagyhatunk, 
                                       mert különben a Földdel együtt meghalunk! 

 
                                                  Bátaszék, 2015. 04. 22. 
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                                         20 ÉVE VÁROS BÁTASZÉK 
 
„Az én városom” címmel verset írtam a szülinap tiszteletére, melyben jeleztem a város iránti 

szeretetemet. Részt vettem a szülinap tiszteletére rendezett nívós ünnepi sorozat egyik 
legszebbikén, ahol többek között nemcsak az eredményekről, hanem a csaknem 900 éves 

történelméről is szó esett. Itt tudtam meg, hogy 1142-ben alapult s akkori lakói szöllészettel 
foglalkoztak, melyet mai napig ápol a település lakossága. II. Géza fejedelem alapította meg a                 
Cikádori Apátságot a Ciszterciek számára. Ennek tiszteletére a helyi II. Géza gimnázium diákjai 

korhű ruhákban színvonalas felvonulással évenként egyszer megemlékeznek. Bátaszék neve a 
Cikádor szóból ered. Kedvező földrajzi helyzete tette lehetővé a gyors fejlődését, melynek 

kapcsán a XIV. század végén, XV. Század elején mezővárosi rangot tudhatott magáénak. 
Lakosságát az összetartás, összefogás jellemezte és jellemzi ma is. Méltán vagyok büszke rá, 
mint ahogy arra is, hogy pár évtized kihagyás után 1995-ben ismét városi rangot kapott. Ez nem 

kis dolog. Egyfajta kötelezettséget mér a város elöljáróira, de a lakosságra is. Biztosra veszem, 
hogy csak úgy, mint eddig a sok jó, szép tulajdonságot a település lakói folytatják és az utánunk 

jövők is büszkék lesznek majd. 
                             
                                 

Bátaszék, 2015. 09. 14. Czebe Jánosné-Kajtor Margit                    
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BÁTASZÉK VÁROSSÁ AVATÁSÁNAK 20.-IK ÉVFORDULÓJA TISZTELETÉRE! 
                                                   AZ ÉN VÁROSOM! 
 

Noha nem születtem én ezen a tájon,             Köt az idő, az emlék, és a szeretet,           
úgy érkeztem önként, családdal, sorsháton.   a szép, amire az ember büszke lehet.  

Lázasan tombolt bennem az ifjak heve,         Imádom Bátaszéket és benne élni, 
lelkem reménnyel, szívem tervekkel tele.      más hellyel nem tudnám soha felcserélni! 
                                                                          

Elmúlt negyvenöt hosszú tél a tanúja,            Most húsz éve, hogy lépett egyet előre, 
immár Bátaszéknek vagyok a lakója.             érdeme szerint kis város lett belőle.  

Akkor Bátaszék nagyközségként létezett,      Ennek jele egyre jobban mutatkozik, 
munkával az ember sokat elérhetett.               a fejődés bár lassan, de bontakozik. 
                                                                          

E hely az ígéret földje lett számomra,            Büszke vagyok jelenére, múltjára, 
tervek útján mentem előre haladva.                négy irányba menő forgalmi útjára.  

Toporogva álltam célom kapujában,              Pedagógusokra, hagyományőrzőkre, 
midőn az összeomlott a változásban.             sikerekre, a hírnévöregbítőkre.  
                                                                         

Ahogy a vihar a fákat tépi-rázza,                    Az itt élő művészekre, kúltúrára,  
fájdalom a lelkem oly erővel járta.                 a városnak minden kedves lakójára. 

Elmenni kívántam, de nem tudom hova,        Jószívű lakosság össze tudott fogni, 
hisz itt az otthonom, nekem ez a haza!           nemes célokért készséggel adakozni 
 

                    Az ily magasztos tett követendő példa,  
 legyen szeretetből örökös babérja. 

 Kisebb-nagyobb hibák még akadnak, 
 de mögöttük is jó szándékok lapulnak! 
 

 Polgárőrök, tűzoltók szememben nagyok, 
 hiszen tőlük egyfajta nyugalmat kapok. 

 Az Orvos gyógyít, így a bajt nem tetézi,  
 úgy érzem, többnyire jóról lehet regélni. 
 

                                 Köszöntelek városom, éltessen jövő,   
                                 ezen túl legyél egyre nagyobbra növő.  

                                 Legyen sok kerületed, sok munkahellyel,  
                                 fiatal lakóid szépszámú gyermekkel.   
 

               Bátaszék, 2015-08-17.  
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             SZIGETHY MŰVÉSZKÖR VEZETŐJÉT N. PETŐ SZIGETHY ILONÁT 
           15.-IK ALKALOMMAL KÖSZÖNTÖTTÜK NÉVNAPJA ALKALMÁBÓL 
 

                                                        JUBILÁLTUNK! 
 

                                          Művészköri tagok néha kiruccanunk, 
                                          szürke napból remek ünnepet varázsolunk. 
                                          Összejövünk örömünkre verselgetni, 

                                          Ilonának névnapjára koccintani! 
 

                                          Tizenkétszer szabad téren az ég alatt, 
                                           szép környéktől emelkedett a hangulat. 
                                           Három esetben ünnepeltünk teremben, 

                                           Ez sem változtatott semmit a kedveken.  
 

                                          Tizenötször volt ez fennállásunk óta,  
                                           bizonyítható, hisz fénykép is van róla. 
                                           Ezekért vezetőnk milyen sokat fáradt?! 

                                           nem láthattuk, mert róla az öröm áradt. 
 

                                           Az időre egyszer sem vala rossz szavunk, 
                                           mindig jó tudott lenni, ma lőn panaszunk. 
                                           Kissé borult, esett, a Nap gyengén sütött,  

                                           kedvünk a csúcson, ha Ő nem is fűtött.  
 

                                           Úgy belejöttünk, hogy abba sosem hagyjuk, 
                                           ezt a szép gesztust hagyománnyá fogadjuk. 
                                           Oly csodás egymást becsülni, értékelni, 

                                           tisztelni, és ezzel jó példát mutatni. 
 

Budapest, Nemzeti Színház csigalépcsője, 2015. 08. 18.   
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IN MEMORIAM 

  
                  LADY DIANA 

 
Mécses lángja lobban, felmutat az égre,  
legszebb fénylő csillag DIANÁNAK képe.  

Nyár volt, csillagos éj ölelte a földet,  
midőn elragadta közülünk a végzet.  

 
Az emlékek sűrű erdejében járva,  
rágondolok a kiváló legendára. 

Elindult az úton, nem jutott messze,  
aki elvette tőlünk, jobban szerette.  

 
Nem hagyta imádni, hogy példa lehessen,  
számára fontosakat tovább szeressen.  

Talán angyal szárnyakon földi útra kél,  
meglátja az emlékekben mennyire él! 

 
Szigethalom, 2015. 08. 31. 
 

 
Itt kívánom megjegyezni, hogy Szigethalmon az emlékparkban kopjafa őrzi LADY DIANA 

emlékét Vas Jutka gondozásában, és a lakásán pedig egyéb relikviák is megtekinthetők.  
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                                                          DÉDI LETTEM. 

 
                                                Korai hajnallal üzented nekem,  
                                                hogy ezen túl más, új lesz életem.  

                                                Áldom a percet, amelyben érkeztél,  
                                                öröm ölelt, amikor megszülettél.  

 
                                                Éppen csak fogantál, már imádtalak,  
                                                boldog vagyok, amiért várhattalak.  

                                                Szürke napjaimnak Te vagy a fénye,  
                                                Fogyó életem egyetlen reménye.  

 
                                                Kicsi Endrém, drága büszkeségem,  
                                                Te vagy a jövő, piciny reménységem.  

                                                Apró lényed szeretetet sugároz,  
                                                s ezzel minden percet bearanyoz.  

 
                                                Csöppnyi kis emberke, mily nagy tudsz lenni,  
                                                édes mosolyoddal raboddá tenni.  

                                                Beteljesült vágy feszíti a lelkem,  
                                                alig fér el belül, mert Dédi lettem. 

 
Bátaszék,2015. 09. 30. 
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                                                  EGY GYÓGYÍTÓ TAPASZ 
 
                                             Lehajtott fejjel a rőt avaron járok,  

                                             búsan sóvárogva a májusra vágyok.  
                                             Lágy szellőjére, a finom illatára,  

                                             szerelmet lobbantó, tüzes szikrájára.  
 
                                             Rózsaszínben tündököl és oly bódító,  

                                             tűzbe jön a Nap is, perzsel s hódító.  
                                             Tóparthoz csalogat, invitál fürdeni,  

                                             szépséges helyre szerelembe merülni.  
 
                                             Megfakult éveknek mást mesél a tavasz,  

                                             szívemnek Ő mégis egy gyógyító tapasz! 
                                             csodát nyújt, reményt kelt, új életet fakaszt,  

                                             zsongással sodródom, szám nem ejt panaszt.  
 
Bátaszék, 2015. 11. 14.  

 
                                                        BOLDOG PILLANAT 

 
                                                        ( AKROSZTICHON) 
 

                                             Végre rám találtál, érezlek, akarlak,  
                                             Egészen eddig sóvárogva vártalak.  

                                             Remegő vágyam, szinte sosem ér véget,  
                                             Sorsomnak kívánlak, amíg tart az élet.  
 

                                             Nem hiszem, hogy a mély érzésem tévedés,  
                                             Elnyeli kételyem hajnali ébredés.   

                                             Két kezed gyengéden öleli vállamat,   
                                             Elégek, hamvadok,s űz a gondolat.  
                                             De úgy érzem ez az a boldog pillanat.  

 
Bátaszék, 2015. 11. 15.  
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              TISZTELETEM JELÉÜL BÁTASZÉK VÁROS POLGÁRMESTERÉNEK. 

 
                                                    AKROSZTICHON 

 
                                                      KITELJESEDIK! 
 

                                      Biztos kézbe tettük városunk jövőjét, 
                                      Oda adó munkája erre komoly tét.  

                                      Zengi madárének, zúgja fákon a szél,  
                                      Sugár fonalán ragyog, mit a szív remél.  
                                      Olykor-olykor elfárad, de kűzd keményen,  

                                      Látható legyen, amit végzett serényen. 
                                      Igazság, őszinte jellem az erénye,  

                                      Kincset ér Bátaszéknek kedves személye.  
 
                                      Repítse siker a tettek sima útján,  

                                      Óvja is meg, ha már fent lesz annak csúcsán.  
                                      Becsületet hordoz szívében- lelkében, 

                                      Ezer gondot cipel jártában-keltében. 
                                      Rátermett e posztra, teszi a dolgát,  
                                     Távolról sem könnyű, mert olykor akad gát.  

 
                                      Pihenni alig tud, kevés rá a módja,  

                                      Olyan elfoglalt, hisz tömérdek a dolga.  
                                      Lelke mégsem habosan háborgó tenger,  
                                      Gördülékeny, elhivatott, ügyes ember.  

                                      Álom, ha kerüli, bízik a reggelben,  
                                      Repülő idő a kínzója napközben.  

                                      Mert a szívéhez minden oly közel kerül,  
                                      El mégsem rohan, a húr hiába feszül.  
                                      Sokszor az otthon és az imádott család-  

                                      Törékeny csend, mely igazi nyugalmat ád  
                                      Erőt a jövőbe vetett hitből merít,  

                                      Rámosolygó remény is aktívan segít.  
 
                                      Új tervek alapján új érték születik,  

                                      Ragyogó pályája így kiteljesedik.  
 

Bátaszék, 2015-12-10.  
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            A MEGLEPETÉS. 

 
Egy vaskos, nagy boríték bújtatja, rejti,  

előre tartalmát senki meg nem fejti.  
Amikor kinyílik, nagy meglepetés vár,  
Benne van egy TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR! 

 
MEZŐBERÉNY büszkeségeit tárja fel,  

a lapjain azonnal kalandozni kell.  
Szívemen boldogság, ha ismerős egy kép,  
ott jártam nem régen, szép volt, de nagyon szép. 

 
Sosem hittem a meglepetés könnyében,  

ma elért és torok szorítva könnyeztem!  
A rideg távolság ütötte meg lelkem,  
hogy aki meglepett, magamhoz öleljem! 

 
A múltnak egy szelete betoppant hozzám,  

amit TE küldtél kedves, drága Zsuzsikám! 
Felemelő volt együtt lenni veletek,  
ma is elevenek azok az emlékek! 

 
Bátaszék, 2015-12-10. 

 
            
 

      FAGYOS TÉLBEN 
 

Minden talp alatt hangosan roppan a hó,  
mégsem olvad el, olyan nagyon kitartó. 
Most egyformák a kertek és az udvarok,  

havat hord a szél, melyet már kissé unok.  
 

Üvöltő szél rázza a jégcsipkés fákat,  
sűrű hópelyhekből rak hóbuckákat.  
A csípős hidegben megfagy a lehelet,  

még a hideg is keres meleg fedelet.  
 

Szél hátán besurran az ablak résein, 
függönyt lebbenti s elül a szélein.  
Didergő verébfelhő az etető körül,  

hangos csicsergéssel a magvaknak. 
 

Balkáni gerlék és cinegék  is jönnek,  
néha egy kicsit játszanak, kergetőznek.  
Csodálkozom, hogy van bennük ennyi élet,  

mikor fagyos télben minden olyan dermedt.  
 

Bátaszék, 2015. 12. 11. 
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A Tájház 

 

Az 1892-ben épült, eredeti küllemét egyedülállóan megőrzött rangos német parasztház 

2000-től ad helyet a városban élő három jelentős lélekszámú népcsoport (svábok, 

bukovinai székelyek és felvidéki magyarok) berendezési és használati tárgyainak, 

népviseleteinek. A népcsoportok gyűjteményei mellett iskolatörténeti kiállítás és helyi 

régi mesterek eszközeiből készült összeállítás várja a látogatókat. Az épület alatt húzódó 

pincében borászati bemutató valamint a város központjában egykor állt Ciszterci apátság 

régészeti leletei tekinthetők meg. 
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                                                 AMON PORTIS! 

                                             (Szeretetet hordozott) 

 

                                    En mi apenau flagretas flam poeta, 

                                    plum kiel bastoneg etas en man mia! 

                                    Malfaciligas kor, ce fajro frostetas, 

                                    tamen paseovojon mi vigle iras. 

 

                                    Memoras deziron, al Ilona portis, 

                                    kie  pzolmojn aliulajn mi audis! 

                                    Mi sentis, ke  eli estigis, ol artaul, 

                                    inter kreaj kunoloj mi kantis kune. 

 

                                    Kiam Ilona  or ni artnomon donis, 

                                    kian  pezon sur renas, si ei pensis. 

                                    En multspecaj fokoj ciujn tre helpante, 

                                    estris   rtasocion kodividante. 

 

                                    Ho, sian carmecon , rideton ni vidis, 

                                    dume si preskau  erenfalas, ne sentis. 

                                    Si laboris , ni nur atentis farajon, 

                                      n animo portis si pacon kaj omon. 

 

                                    Bonhumoraj kunvenoj ofte okazis, 

                                    ties oltaj niveloj pompe briladis! 

                                    Unu al alio prezenti la verkon 

                                    admirinde donis pli pluan kreemon. 

 

                                    Nia granda grupo komencis malkreski, 

                                    la festan ejon jam ne povas plenigi. 

                                    Nun, kiam nia voco grade mallautas, 

                                    vole, nevole jam anhau ni foriras. 

 

                                    Ni danhas  la belajn dektri kunajn jorojn, 

                                    en komenc ricevitajntre multajn helpojn! 

                                    Tuj joroj losas markon  n la koro, 

                                    neniam forgesante, gardos memoro! 

 

                           Bátaszék, 2015. XII. 19. Czebe Jánosné-Kajtor Margit 

                           Esperantigis Budapest, 17. XII. 2015. Imre Domokos.  
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                           MŰVÉSZKÖRÜNK FELOSZLÁSA ALKALMÁBÓL 

                                     
 

                                         N. PETHŐ SZIGETHY ILONÁNAK!                                         
                                      
                                      

                                 
                                         

                                              SZERETETET HORDOZOTT! 
 
                                         Alig pislákol bennem Költői láng, 

                                         toll a kezemben olyan, mint nagy husáng! 
                                         Nehéz a szívem, szunnyadó tűznél fázom,  

                                         mégis a múlt útját lelkendezve járom.  
 
                                         Emlékszem a vágyra, mely Ilonához vitt,  

                                         ahol hallottam a többiek verseit! 
                                         Éreztem, több lettem, sokkal több, mint voltam,  

                                         Sok alkotó társsal már együtt daloltam.  
 
                                         Hivatalos nevünk lett Ilona által,  

                                         nem sejtette akkor mily nehezet vállal.  
                                         Felkarolt mindenkit, mindenféle ágban,  

                                         osztotta szívét a Művész- társaságban.  
 
                                        Néztük vidám alkatát, mosolygó szemét,  

                                        észre sem vettük, hogy fáradtan esik szét.  
                                        Mi csak vártuk a készet, Ő meg dolgozott,  

                                        Lelkében békét, szeretetet hordozott.  
 
                                        Jó hangulatú találkozók zajlottak,  

                                        nívós színvonaluk fénylően ragyogtak!  
                                        Csodás volt egymásnak feltárni a művet,  

                                        további munkához adott bőven kedvet.  
 
                                        Szép számú seregünk lassan kopni kezdett,  

                                        régen nem töltjük meg az Ünnepi termet. 
                                        Most, hogy egyre mindjobban halkul szavunk,  

                                        akarva, akaratlan mi is távozunk.  
 
                                        Köszönjük a szép tizenhárom évet,  

                                        a kezdeti rengeteg sok segítséget!  
                                        Ennyi éveknek szívünkben marad nyoma, 

                                        visszük az emléket, nem hagyva el soha!  
 
Bátaszék, 2015-12-19. 
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                                                      SZILVESZTERKOR.               
 

                                         Szeszben fürdő világ, és koccintó barát,  
                                         vidáman tölti a szilveszter éjszakát.  
                                         Bajnak, búnak helye ilyenkor nem lehet,  

                                         Hold is szédül, néha zsibbadtan integet. 
 

                                         Csillogó tűzijátékkal kart ölteni, 
                                         petárda durran Új évet köszönteni.  
                                         Hatalmas jókedv utcákon és tereken,  

                                         megrémült állatok kószálnak ijedten.  
 

                                         Hajnalra az ünnep, fel a csúcsig mászott, 
                                         lehangolt tény mutatja a valóságot.  
                                         Toxikálóban szinte dugó jött létre, 

                                         nézhettek tüzet, vagy összeroncsolt kézre.  
 

                                         Nagy bulinak többször ilyen a vége,  
                                         meglepő, hogy senki sem veszi észre.  
                                         Sok rendezvényen történt tragédia,  

                                         megszűnésre nincs remény, sem stratégia  
 

                                         Míg vidám, önfeledt az ünneplő tömeg,  
                                         engem nyom erősen egy gondolat sereg! 
                                         Mi az oka a bulik szörnyű végének, 

                                         véletlen szüli, vagy jó brahi a vétek? 
 

Bátaszék, 2015. 12. 31.                                 
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                                               AZ ERDŐ REJTEKÉN 

 
 

                                   Nekem az erdő többször is volt vigaszom,  
                                   neki mondtam el örömöm, vagy bánatom.  
                                   Megtartotta titkom, nem szólt bele soha,  

                                   gyermek voltam, Ő meg az édes mostoha! 
 

                                   Nyugalmat árasztott, pihentem árnyain,  
                                   akkor zúgott, ha szél hárfázott ágain. 
                                   Ártéri erdő nyújt ezernyi szép csodát,  

                                   ölelkező lombokat, víg madár dalát.  
 

                                   Meglepi az embert gombával, virággal,  
                                   téli tüzelőnek száraz keményfával.  
                                   Vad lakóinak terem makkot, jó szénát, 

                                   madaraknak bogyókat és tuják magvát.  
 

                                   Tiszta oxigén, amit ott beszívhatok, 
                                   nekem kincs, és boldogság, ha ott járhatok.  
                                   Az életem része és ezért oly nagy érték,  

                                   mindenütt szeretem, ahová ültették!  
 

                                   Boldog a Nap, hogy elsőnek köszöntheti,  
                                   sugarával a lombokat ölelgeti.  
                                   A Duna néha a fák lábait csókolja,   

                                   mert szerelmes vize a medrét elhagyja. 
 

                                   Őszidőben csupa színvarázs az erdő,  
                                   szépsége mindenkor ámulatba ejtő.  
                                   Ha dér ül a sápadt fakoronák hegyén, 

                                   avar szőnyeget szór, az erdő rejtekén.  
 

Bátaszék, 2016. 01. 08.  
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               A II. GÉZA GIMNÁZIUM IGAZGATÓJÁNAK, SÜMEGI JÓZSEFNEK! 

 
                                                   NYUGALMAS IDŐ                                      

 
                                        A lét első szakasza, hajnali harmat 
                                        amikor még játék, a komoly feladat.  

                                        Lassan elérkeznek az iskolaévek,  
                                        tanulsz sokat, közben elfárad a lélek.  

 
                                        Szomjazol a tudásra, van is már célod,  
                                        minden erőddel azt elérni akarod.  

                                        Küzdesz a jövőért, tudod, hogy a tied,  
                                        igyekszel kellően megállni a helyed.  

 
                                        Az életből elmúlik három évtized, 
                                        midőn a sorsodat kezedbe veheted.  

                                        Majd a munka, család hatalmába kerülsz,  
                                        élnél vígan, de csupán gondokba merülsz.  

 
                                        Többet szeretnél tenni, tágabb tért óhajtsz,  
                                         képzed magad, a tudományban kutatsz.  

                                         Hiszel a fokozás csodás varázsában,  
                                         mesterré válsz a tudomány világában.  

 
                                         Terjeszted, mit a tudásból merítettél.  
                                         sokoldalú, szívesen hallgatott lettél.  

                                         A mély érzésű előadásod sorát,  
                                         hallgatók élményként őrzik időkön át.  

 
                                        Talán szerénységed lehet annak gátja,  
                                         hogy nem álltál egyetemi katedrára. 

                                         Régen így kívánja rászolgált érdemed,  
                                         ezt az egy lépcsőt büszkén meg is lépheted.  

 
                                         Ha lenyugvó Napot fáradt szemmel nézed,  
                                         lelked tartalmas múltad útjára téved.  

                                         Pihenési vágy és emlék együtt ölel,  
                                         a vágyott nyugalmas idő akkor jön el.  

 
Bátaszék, 2016-02-01 
 

A VERS CÍME12 BETŰ, 12 A VERSSOROK SZÓTAG SZÁMA, CSAK ÚGY MINT AZ 
ÖN BECSES NEVE, JÉZUSNAK 12 TANÍTVÁNYA A 12 APOSTOL. 
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                                                               A SZÓ  

 
                                                 Három betű, és mégis súlyos,  

                                                 főleg ha szívbe mar, ha gúnyos.  
                                                 Lehet könnyű is, ha hízelgő,  
                                                 ha felvidít, ha nevettető.  

 
                                                 Szép is, ha arcon ráncot simít,  

                                                 ha szemekben csillag virít.  
                                                 Fájó is, ha bút, borút okoz,  
                                                 ha gyakran sötétséget hordoz.  

 
                                                 A szerelem lángját, ha gyújtja, 

                                                 tüzes lesz, és éget a lángja.  
                                                 A szó tűzoltásra is képes,  
                                                 jó szótól enged, aki mérges.  

 
                                                 A durva szó csupa rémület,  

                                                 összetöri, ami szép lehet. 
                                                 Bársonyos, ha helyesen ejtjük,  
                                                 lelkünkbe mélyen bele rejtjük.  

 
                                                 Erős, összeteszi két kezed,  

                                                 imával köszöntsd Istened.  
                                                 Segít a fohásznak felszállni,  
                                                 teremtőhöz hálát vinni.  

 
                                                 A szó műveltség mutatója,  

                                                 csúnya beszéd az árulója.  
                                                 E három betű néha érdes, 
                                                 hol keserű, hol pedig édes. 

 
Bátaszék, 2016-02-14. 

 
                                                     INMEMORIAM 
 

                                                       PAPP JUDIT 
 

                                         Kiáltva kereslek, sehol sem talállak,  
                                         mert rabja lettél a kegyetlen halálnak.  
                                         Pihen az ecset, mélyen hallgat az iron,  

                                         árva a szoba, sok virág a sírodon.  
 

                                         Fekete fergeteg vidd fájó sóhajom,  
                                         úgy is oly nehéz szívemen a fájdalom.  
                                         Verseid, képeid maradnak jövőnek,  

                                         emléked nekem, fájdalmas igének! 
 

Bátaszék, 2016. 02. 14.    
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                                                  BÁTASZÉK BÜSZKESÉGE 

                         
                                               AZ ÖREG MOLYHOS TÖLGY 

 
                                             Báta és Geresd határának vonalán,  
                                             valamikor, a régi idők folyamán,  

                                             állt egy tölgyfaerdő a dombság oldalán,  
                                             mely több falka cocát felnevelt a makkján.  

 
                                             Rendezés során szőlő került a helyére,  
                                             egy fa ott maradt, hogy a múltat idézze.  

                                             Magányát osztotta a múló idővel,  
                                             nappal posztolt fénnyel, éjjel a sötéttel.  

 
                                             Nyári szépsége, dús lombú koronája,  
                                             melyen felhangzik madarak szerenádja.  

                                             A tél számára is oly nagyon kietlen, 
                                             sok éve jeges szél döngeti kegyetlen.  

 
                                             Épült melléje egy kereszt kápolnával,  
                                             védik egymást a jó Isten áldásával. 

                                             Hit és hagyomány az egyik gondozója,  
                                             Orbán napi ritus ennek szószólója.  

 
                                             Igaz, mások is sokszor gondját viselték,  
                                             köszönet, amiért ennyire szerették.  

                                             Önzetlenül cselekedtek, mély érzéssel,  
                                             Így méltán szólhatunk róla büszkeséggel. 

 
                                            Azt mondja a fáma, semmi sem véletlen,  
                                            hogy négyszáz évig nekünk maradt életben.  

                                            Elnyerte az „ÉV FÁJA” méltó hírnevét,  
                                            megadta részünkre örömnek ünnepét. 

 
                                            Közeljövőben jöhet egy nagy fordulat,  
                                            ha majdan sikerlistán egyet ugorhat.  

                                            Akkor csodálva néz fel rá a régi völgy,  
                                            fényesebben pompáz az öreg molyhos tölgy.  

 
Bátaszék, 2016. 02. 27.      
 

Ez év április 20.-án közhírré tétetett,  
Hogy az „Európai Év Fája” címet,  

Az öreg molyhos tölgy nyerte meg!                    
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                                        HAZÁT KERESNEK, VAGY MIGRÁCIÓ? 

 
                                               Szülőföldet hagyva indultak az útnak,  

                                               nem lesznek részese véres háborúnak.  
                                               Vezérnek fogadtak halványuló reményt,  
                                               sokuk nem élte túl a tengeri veszélyt.  

 
                                               Aki belépett az elképzelt világba,  

                                               rájött, itt sem Kánaán várt reája. 
                                               Kilátástalan, sátorlakó, hontalan,  
                                               a lelkében hol béke, hol düh, vihar van.  

 
                                               Érzik az alázást, követ dobnak rájuk,  

                                               Hiába emberek, ha nincsen Hazájuk.  
                                               Oka van annak, hogy ekképp cselekednek, 
                                               Át illene gondolni minden embernek.  

 
                                               Áradatot nehéz, mederbe terelni, 

                                               nekik ezt talán meg kellene érteni.  
                                               Védtelenül, semmi közepén lebegnek,  
                                               összetörten, lázasan, Hazát keresnek. 

 
Bátaszék, 2016-03-15.  

 
                                          
 

                     „PETŐFI ÚTJAIN” 
 

                                             „Petőfi” útjain nagy örömmel járva,  
                                              elém tárul az Alföld tanyavilága.  
                                              néhol düledező romok néznek felém,  

                                              az idő vasfoga mardos ezért belém.  
 

                                             Zireg- zörög és zötyög a busz alattam,  
                                             rázkódástól nyelvemet meg is haraptam.  
                                             Mégis nekem a jobb, mint Petőfinek volt,  

                                             Ő szekéren utazott, többször gyalogolt.  
 

                                             Hidegtől, esőtől, széltől védett vagyok,  
                                             sőt, vitt szendvicset a buszon bekaphatok.  
                                             Ezzel szemben Ő ázott, fázott, éhezett,  

                                             nem is szedett magára súly felesleget.  
 

                                            Micsoda különbség a két korszak között,  
                                            a közte lévő meg háborúktól nyögött.  
                                            Óriási érték ez a mai BÉKE,  

                                            vigyázzuk nagyon, sohase legyen vége! 
 

Bátaszék, 2016. 03. 15.  
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                                                                  „ PETŐFI” 

 
                                                  EMLÉKHELYI TALÁLKOZÓ 
                                                      

                                    (AKROSZTICHON)           SÁRSZENTLŐRINC 
 

                                       Sugár fátyol mögött már néhányan állnak, 
                                       Április szele vendége minden ágnak. 
                                       Repül az idő, megtelik a nagyterem, 

                                       Szívvel- lélekkel feszül már a figyelem. 
                                       Zene fülnek az előadók szép szava, 

                                       Egyre jobban olyan, mint a Költő dala. 
                                       Nagy tisztelet a rangos előadásért,  
                                       Tartalmas szép ünnep hangulatáért.  

                                       Lelkes tevékenység tanúja itt minden, 
                                       Őrzik „Petőfi” kultuszát tettel, híven. 

                                       Remek előadás során felgyúlt a múlt, 
                                       Idézve az a kor a jelenbe átnyúlt.  
                                       Nem feledve Lázár Ervin meseírót,  

                                       Csöndet, humort kedvelő, Méhes imádót.  
 

                                       Képzelet visz oda, ahol nem járhatok, 
                                       Azok az utak már régen nem járhatók.  
                                       Pontos írások ősi időt idéznek,  

                                       Csodával haladva egyet-egyet lépek.                      
                                       Szárnyal a gondolat, s messze elrepít,  

                                       Osonnak a percek, órákra kerekít.  
                                       Letűnt korok léte behatol a szívbe,  
                                      Akkor bizony sok könny beszökik a szembe.  

                                      Túl harsog a csend, tisztes némaságban, 
 

                                       Arasznyi jelennel töltött nagy szobákban.  
 
                                       Megvirradt sok hajnal az emlékház felett,  

                                       Úzd és Borjád is őröz szép emlékeket.  
                                       Lent a Sión sima, hallgatag víztükör,  

                                       Tévedésből sem jár szekér és négy ökör.  
                                       Teltek az évek, megváltozott a világ,  
                                       Az élet is más lett, ám nyílik még virág.  

                                       Lágy fuvallat terjeszti jó illatát.  
 

Sárszentlőrinc, 2016. 04. 16.   
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                                                     MEGKÉREM!     
 

                                        DALSZÖVEGNEK SZÁNVA  
 
                                          Megkérem a Doktor Urat, 

                                          nézze meg a szívemet. 
                                          Nézze meg, hogy mi a csudát  

                                          rosszalkodik odabent.   
 
                                         Mondja meg, hogy karjaimmal 

                                         tudok-e még ölelni. 
                                         Lábaimon a templomba 

                                         egy imára elmenni.  
 
                                         Adja meg a diagnózist,  

                                         hogy éljek én ezután.  
                                         Ősz a hajam, reszket kezem,  

                                         mint a levél lombos fán.   
 
Bátaszék, 2016. május 11.  

 
 

 
 
                                               NÉGY  ÉVSZAK  

 
                              Húsz éves koromig TAVASZ-ként éltem, 

                              Ezután a forró NYÁR lett az énem. 
                              Ma ŐSZ lep, s a táj, a lelkem alél,  
                              Lehullok lomblevéllel, ha itt a TÉL.  

 
Bátaszék, 2016-05-11. 

 
 
                                   

 
   KEGYETLENÜL KAVAR 

 
                               Írom a sorokat, közben a csend ölel,  
                               kívül a szél, bokrot döngetve énekel.  

                               Nagy tettekre készül, tán hírnevet akar,  
                               vagy dühös, hogy ilyen kegyetlenül kavar?  

 
Bátaszék, 2016.05.11.   
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                                          ALKOTNI, HAGYNI, KÖTELESSÉG. 

 

                                    Van egy pillanat, melyben e világra érkezel, 

                                    sírva kiáltsz, mert vagy, de nem érted, hogy létezel. 

                                    Majd lassan növögetsz, és veled együtt az értelem, 

                                    rájössz, hogy az élet terén nincs más, csak a küzdelem. 

 

                                    Szeretnél lenni a többi közt az élvonalban, 

                                    ha az indulás nem ott lenne a szakadékban. 

                                   A kijelölt, hosszú rögös út vet sok-sok gátat, 

                                   amin az ember segítség nélkül bukdácsolgat. 

 

                                   Szinte felél a küzdelem, kiégsz, mint a kandalló, 

                                   színleled az örömöt, közben sírni volna jó. 

                                   Fásult lett az éned, mindenütt fáj fáradt tested, 

                                   de az eredmények láttán, felragyog a szemed. 

 

                                   Csodálattal nyugtázod mérhetetlen erődet, 

                                   hogy sokszor erő felett építetted jövődet. 

                                   Megbánásról szó sincs, ehhez nem is férhet kétség, 

                                   mert az embernek alkotni, hagyni kötelesség. 

 

Bátaszék, 2016-07-16.  

 

 

                                                       KERSZTELŐDRE 

 

                                             SZERETETTEL DÉDIKÉNKNEK 

 

                                         Névnapodra lettél az egyháznak tagja, 

                                         kísérjen az utadon az Úrnak áldása. 

                                         Ma lett hited, védőszented, Keresztapád, 

                                         többszörösen vannak, kik vigyáznak reád. 

 

                                         Imában kérjük a legjobbakat Neked, 

                                         fény, boldogság, szeretet legyen veled. 

                                         Remény erősítsen hitben és lélekben, 

                                         így minden rossz elkerül majd az életben. 

 

Bátaszék,2016.07. 17. 
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                                               NYÁR BÚCSÚZTATÓ 

 
                                  Szép voltál a virágos kertekben, a mezőn,  

                                  napfénnyel ragyogtál folyókon remegőn.  
                                  Minden kalászt beszíneztél arany színre,  
                                  gondod volt a mindennapi jó kenyérre.  

 
                                  Kék égre esőfelhőket varázsoltál,  

                                  hogy száraz, szomjazó földnek inni adjál.  
                                  Párszor szivárványkoszorút is festettél,  
                                  sokszor oly meleg voltál, szinte perzseltél.  

 
                                  Lám, ezek elvettek tőled minden erőt,  

                                  most búcsúznunk kell, fájón, mint azelőtt.  
                                  Huncutul visszanézel, eltűnsz előlünk, 
                                  úgy, mintha valamit elvinnél belőlünk. 

 
                                  Isten veled, pihenj jól te drága szép nyár,  

                                  tudom, sietsz, mert helyedre már az ősz vár.  
                                  Hiába terít színes szőnyeget elénk,   
                                  ha madarak dala nem száll majd mifelénk.  

 
Bátaszék, 2016-08-29. 

 
 
 

MÓRÁGYON ÉLŐ NAGY JÁNOSNÉ MARIKA FESTŐNŐ KÉPKIÁLLÍTÁSA 
BÁTASZÉKEN AZ IDŐSEK KLUBJÁBAN. 

 
                                               TÁRLAT A FOLYOSÓN 
 

                                   Nem kel tágas, fényben fürdő nagy terem,  
                                   szép látványtól, szűk folyosó is tág nekem.  

                                   Előttem képeken festőnő álmai,  
                                   suhognak felettem képzelet szárnyai.  
 

                                   Művészet, mint küldetés, ecsettel írva,  
                                   rajtuk a hit és a lélek ragyogása.  

                                   Minden kép az élet egy-egy pillanata, 
                                   szinte fényt varázsolt szürke napjaimba.  
 

                                   Kincs rejlik abban, ki előre nézve jár,  
                                   Ő jövőnek dolgozik, és érmet nem vár.  

                                   Képein szívét, mint a kaput kitárja,  
                                   ecset nyoma máris szökkenik virágba.  
 

Bátaszék, 2016.08. 29.   
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                                        LEGYEN ÍGY! 

 
(AKROSZTICHON) 

 
TÚL SZÉP A NAP, AMELYBEN HÁZASSÁGRA LÉPTEK, 
IGEN! E SZÓT BETARTANI NEM CSÚNYA VÉTEK.  

MERT AZ IGEN EGY PECSÉT, PAPÍRON ÉS SZÍVEN,  
EGY ÉLETEN KISÉRJEN, KITARTÓAN, HÍVEN!  

ADTAD A SZÍVEDET, MERT Ő ÖRÖKRE KÉRTE,  
 
ÉS TE IS KAPTÁL SZERETŐ SZÍVET CSERÉBE.  

SZOROS KAPCSOLAT FŰZ A MENNYEKNEK URÁHOZ, 
 

JÁRJATOK ÁLDÁSÉRT A JÓ ÖREG ATYÁHOZ! 
ÁMOR IS CINKOS LETT A TI SZERELMETEKBEN, 
NYILA OTT PIHEN ÉRZÉKENY KIS SZÍVETEKBEN.  

OLY RÉGEN VÁRTÁTOK EZT A NAGY PILLANATOT, 
SZÁZSZOR SZÁMOLTÁTOK A VISSZA LÉVŐ NAPOT.  

 
SÓHAJOK REPÜLTEK, KÜLDVE A MAGAS ÉGBE,  
ZÖLD MEZŐKÖN KERESZTÜL, MESSZE A MESÉKBE.  

ÉRZÉSEK ÖZÖNE MOZGATJA VÁGYATOKAT, 
PONTOSAN MEGSZABVA AZ ÉLETÚTATOKAT.  

 
HA MAJDAN ÖLELNI GYENGÜLNE A KAROTOK, 
ÁLMODJÁTOK, HOGY AKKOR IS BOLDOGOK VAGYTOK! 

ZAVAROSBA NE LÉPJETEK, BÁNAT LAPUL OTT! 
ALULRA KERÜL AZ, KI FÁJDALMAT OKOZOTT.  

SORSOTOK SZINPADÁN SZERETVE KELL JÁTSZANI,  
 
ÉDENI ÉLETET ÍGY LEHET VARÁZSOLNI.  

LÁNGOLÓ SZERELMETEK NE HAMVADJON SOHA! 
EZER MEG EZER ÖLELÉS KÖZT JÖN A CSODA. 

TISZTA, FÉNYLŐ TÜKÖR LEGYEN EGYMÁSNAK SZEME,  
ESTE ÉS REGGEL, MÉLYEN TEKINTSETEK BELE! 
TÁRULJON KI AZ ŐSZINTE BOLDOGSÁG KEGYE! 

 
  

BÁTASZÉK, 2016. 09. 10.  
 
SZERETETTEL: 

 
CZEBE MAMA 
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                           A GONDOZÁSI KÖZPONT IDŐSEK KLUBJÁBAN  
                                                       NYÁR ZÁRÓ  

 
                                                    A SZÍVÜNKBEN  

 
                                       Klubvezetőnk arca örömtől ragyogott, 
                                       hogy újra összehozta a nagy csapatot.  

                                      Akkor boldog Ő, ha rajtunk is ezt látja,  
                                      a legjobbat adni, ez a szíve vágya.    

 
                                      A nagy gyepes udvar lombos fái alatt,  
                                      helyezték el az asztalokat, padokat.  

                                      Mint búcsúzó fecskék, úgy ültünk vonalban,                 
                                      fürödtünk zenében, és gulyás illatban.  

 
                                      Settenkedik az ősz, de nyarat öleltünk,  
                                      fénylő Nappal együtt ragyogott ünnepünk.  

                                      Volt pogácsasütő verseny, tárlatnézés,  
                                      tánc, verselés, és egymáshoz sok-sok kérdés. 

 
                                      Tűnő idő csendet vont az udvar fölé,  
                                      fáradt Nap is jól elbújt már a fák mögé.  

                                      Ám az élmény friss, ott fészkel a lelkünkben,  
                                      e nap emléke élni fog a szívünkben.  
 

Bátaszék, 2016. szeptember 16.                                    . 
 

                                                     
     A NAGY ÍGÉRET 

 

                                      Ha eljön az est, a félhomály szépre fest,  
                                      suhan a szellő, változik az égitest.  

                                      Ámor is ténykedik, némán állva lesben,  
                                      szerelmet ébreszt, csókok séta közben.  
 

                                     Édes mámor, mint köd, úgy lepi a tájat, 
                                     ígéret halmaza hagyja el a szájat.  

                                     Nekem nem kell más, csak te légy enyém,  
                                     bizakodva vessed két szép szemed felém.  
 

                                     A kihívások majd erőt adnak nekem,  
                                     mindent, ami csak kell, azt én megteremtem.  

                                     Ekkor még nem látni a megbúvó gátakat,  
                                     ami gyorsan ledöntheti az álmokat.  
 

                                     S aztán ott áll talpig pácban az ember,  
                                     szívéből árad a bánat, szólni sem mer.  

                                     Nagyokat nyel, úgy érzi ez egy ítélet,  
                                     mert nem teljesült be az a nagy ígéret. 
 

Bátaszék, 2016. 09. 28.  
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                     A GONDOZÁSI KÖZPONT IDŐSEK KLUBJÁBAN  
 

 
                                                 VENDÉGVÁRÁS 
 

                                     Most mondom előre, szeretettel várunk,  
                                     csupa jó lelkeket rejt a mi kis házunk.  

                                     Felejtsd el körünkben az összes bajodat,  
                                     töltsd derűsen közöttünk ezt a napodat.  
 

                                     Ma ne vívd a harcod, derüljön ki arcod,  
                                     hisz a barátságnak aranyszálát varrod.  

                                     Legyen közös az örömünk, a mosolyunk,  
                                     együtt teljen vidáman ez a szép napunk. 
 

                                     Ha az idő szólít, és már indulnod kell,  
                                     legyen a jóisten minden lépéseddel.  

                                     Álom és valóság mind bent a kebledben,  
                                     az emléket pedig őrizd a szívedben. 
 

Bátaszék, 2016-10-05.  
 

 
 
                                                 ŐSZ A SZIGETEN 

 
                                    Elment a nyár, s a fényt elvitte magával,  

                                    együtt sajnáljuk a fodrozó Dunával.  
                                    Beszürkült a kék ég, s a víz sem csillog,  
                                    csendes lett a sziget, csak őszi szél suttog.  

 
                                   Köd verte levél sápadtan hull a földre,  

                                   az elmúlás foglyaként nézem merengve.  
                                   Leérve zizzen, mintha sikoltna szegény,  
                                   neki az élethez már nincs semmi remény.  

 
                                   Halk morajjal oson a víz Mohács felé, 

                                   hátára sűrű köd ül, csak úgy nyög belé. 
                                   Közben kicsipkézi a cserjéket, fákat,  
                                   egyhangú unalom lepi el a tájat.  

 
                                   Felettem vadludak dél felé szállnak,  

                                   elmennek oda, hol élelmet találnak.  
                                   Úgy repülnek gágogva, szép V alakba’,  
                                   vajon láthatom-e még őket valaha? 

 
Veránka, 2016. október 8.  
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            EGY CSEPPET SE BÁNOM. 

 

Képtár sok évvel visszavisz a régmúltba, 

rabul ejt csodás, precíz művészi munka. 

Ahogy nézem a szebbnél szebb festményeket, 
eszembe nem jut, hogy restaurált lehet. 

 

Mindenkor hódolok becses művészetnek, 

mostantól fogva, egy újabb ággal többnek. 
Képmentésnek, a restaurációnak, 

már tudom, abban nincs helye rizikónak. 

 

Öröm, hogy sikerült betekintést nyernem, 

Görcs Péter által e munkát megismernem. 
Sok eszközre van szükség munkavégzésnél, 

Leginkább kezdődik a szakértelemnél. 

 

Beteg képről konzultációt tartanak, 

mert nem tévedhetnek, és nem hibázhatnak. 
Életet mentenek, csakúgy, mint az orvos, 

a körültekintés éppen ezért fontos. 

 

Nagyra becsülöm az elhivatottságát, 
köszönöm e munkának bemutatását. 

Gazdagabb lett immár ez által tudásom, 

azt, hogy meghallgattam egy cseppet se bánom. 

 

 
 

Bátaszék, 2016.nov. 30.  
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                             FÉRJEM UNOKA ÖCCSÉNEK, VÉKONY JÁNOSNAK 

 
                                                            SZERETETTEL 

 
                                        Röpködnek az évek, suhannak feletted,  
                                        nagy küzdelemben ezt észre sem vehetted.  

                                        Bekopognak hozzád a szép és jó emlékek,  
                                        ha minden szép, sima, köszönd szerencsédnek.  

 
                                        Volt hetven tavaszod és hetven forró nyár,  
                                        hetven ősz után reád a mesés tél vár.  

                                        Hetven év mögött, mennyi-mennyi szép lapul, 
                                        becsap az álnok idő, mégis konokul.  

 
                                        Azért életedbe még sok-sok új lehet,  
                                        van, aki lángolni csakis télen szeret.  

                                        Múltra is lesz időd vissza-visszanézni, 
                                        fontos emlékeid újra felidézni.  

 
                     Sok szépet kívánunk az újrahasznosított tini éveid eltöltéséhez!  

 
Bátaszék, 2016-12-21. 
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              KÖVEK 

 

Dobos Attila a kövekről énekelt, 

engem egy ideig a kő nem érdekelt. 

Az sem zavart, hogy a lelkemben kövülök, 

ám két kapott kőnek már nagyon örülök. 

 

Az egyik bíztat formálni a verseket, 

mivel a formálás vele is megesett. 

A másikon vallomás íródott nekem, 

ajándékul hozta, egyetlen testvérem. 

 

Tekinthet felém sziklahegy, vagy kőtemplom, 

két kövemet oda, semmiért sem adom. 

Igen nagy érték számomra mind a kettő 

nem is vonz mellettük semmilyen drágakő. 

 

A csillogás reám nem is szokott hatni, 

a kőben már tudok fantáziát látni. 

Ha szél homokkal fedi, csendesen tűri, 

fuldokolni vizek mélyén, nem hallani. 

 

Most belegondoltam, hogy a kő nem hervad, 

némán viseli, ha valahol elakad. 

A kő hallgat, ha rálépek, én jajdulok, 

ő marad, viszont én leülni rohanok! 

 

Bátaszék, 2017-01-14. 

 

 

 

 

Irodalmi Kör 

Találkozóján kaptam a 

Komlói Helytörténeti 

Múzeum munkatársától! 
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                                                     AZ ALVÉGEN  
 

                                               Ötvenhatos út mentében,  
                                               állt egy malom az alvégen.  
                                               Sütötte nap reggel, este, 

                                               Délben sem volt pihenője.  
 

                                               Dolgozott ott molnár legény,  
                                               Búzát őrölt lisztnek szegény.  
                                               Abból sült a pék kalácsa, 

                                               Finom kenyér és pogácsa.  
 

                                               Beteg lett a társadalom,  
                                               átesett egy változáson. 
                                               Betegsége ragályos volt,  

                                               így a malom bele is holt.  
 

                                               Kőépület nem áll hetykén,  
                                               Üres telek áll már helyén. 
                                               Ő, és régi finom ízek, 

                                               mára halvány szép emlékek.  
 

Bátaszék, 2017. 02. 28. 
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                     Az Erdészet épülete a Szentháromság szoborral Bátaszéken 

 
A Bátaszéki Városháza épülete 
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                                            BÁTASZÉK CENTENÁRIUMÁRA 
 

                                            Zsibong a város, ünnepel ember sereg,  
                                            azt a hat családot az Isten áldja meg.  
                                            Őket, kik lerakták az alapokat,  

                                            hogy mi is megvethessük itt a lábainkat! 
 

                                            Ó én városom, szilárdan állsz talpadon,  
                                            csak úgy ragyogsz e gyönyörű emléknapon.  
                                            Megértél egyet-mást évszázadok alatt,  

                                            sok minden változott, a szőlészet maradt.  
 

                                            Oly kicsi Hazámban, Óriásnak látlak,  
                                            térképen viszont egy apró pontocskának.  
                                            Itt több ezer szív együtt, egyszerre dobban,  

                                            ha kell, irántad az érzés lángra lobban.  
 

                                            Sok mindent ringattál, öleltél éltedben,  
                                            harcot viseltél, békét hordtál szívedben.  
                                            Határunkon kívül barátokra leltél,  

                                            Lám, az idők során, milyen nagyra nőttél!  
 

                                            Köszönöm a múltnak a város életét,  
                                            hogy felismerték jó földrajzi helyzetét.  
                                            Mert élhető helyen virágzik az élet,  

                                            így éljen még a városunk, több száz évet!  
  

Bátaszék. 2017. 03. 04. 
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Für die Jahrhundertfeier von Bátaszék 

 

Es wird gefeiert und gelacht in der Stadt 

Gott segne die sechs Familien, unsere Vorfahren 

die diese Stadt gründeten, 

damit wir unser Leben hier aufbauen können. 

 

Oh, meine Heimatstadt, du stehst hier fest, 

du bist wunderschön und du glänzst an diesem Gedenktag, 

du hast in der langen Zeit viel durchgemacht 

Vieles änderte sich, aber der Weinbau blieb. 

 

In meiner kleinen Heimat stehst du wie ein Riese da, 

obwohl auf der Karte ist nur ein winziger Punkt zu sehen. 

Hier schlagen Tausende von Herzen zusammen, 

wenn’s nötig ist, machen wir alles für dich. 

 

Du unterstütztest Vieles in all den Jahren 

es wurden Kriege geführt und Frieden geschlossen in deinem Herzen. 

Du fandest Freunde nicht nur im Lande, 

Du bist aber echt groß geworden. 

 

Ich danke der Vergangenheit für das Leben, 

für die Erkennung der günstigen Lage. 

Denn das Leben blüht an einem wunderbaren Ort 

Es lebe die Stadt noch weitere Jahrhunderte! 

 

   

Fordította: Fischerné Balázs Eszter 

Übersetzt von Eszter Fischer-Balázs 
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           BÁTASZÉK-BESIGHEIM 

                                                        JUBILEUM 

 

                                       Emlékek mezején múlt virágát szedem, 

                                       minden szirmon egy-egy kedves emlék terem 

                                       Kibetűzöm lassan, mi van rájuk írva,    

                                       szépséget olvasok, olyan, mint egy líra. 

  

                                       Valamikor régen, álomból született 

                                       úgy, huszonöt évvel ezelőtt lehetett. 

                                       Gyöngyszemekből fűztük barátság klárisát, 

                                       hirdetni világnak e létre jött csodát. 

 

                                       A barátság fáklyája, kultúra fénye, 

                                       szívesen fogadja a barátok népe. 

                                       Ünnepet varázsol, bemutat sok szépet, 

                                       minden találkozó vigadalmat hirdet. 

 

                                       Peregnek percek, és röppenek az évek, 

                                       egyre szebben hangzik a baráti ének. 

                                       Áldás az Úrnak, hogy jó barátok vagyunk, 

                                       zenekari művet közösen hallgatunk: 

 

                                       Pliszírozott szoknyák, amikor perdülnek, 

                                       tetejére hágunk meglévő kedvünknek. 

                                       Pódiumon hallik legjobban dobbantás, 

                                       éles hangú torokból, hangos kurjantás. 

 

                                       Ürügy mindig akad találkozni újra, 

                                       ha éppen nincsen más, lesz Eurómóka. 

                                       Versenyzők izgulnak, a nézők buzdítnak, 

                                       siker lesz a habja küzdelmes csatának. 

 

                                       Ha útra kelünk határon is túl megyünk, 

                                       Besigheimben vár a régi kedves helyünk. 

                                       Lelkesen várnak, barátságot ápolunk, 

                                       ott is otthon vagyunk, jókedvvel táncolunk! 

 

                                       Több barát is ünnepel, ma itten velünk, 

                                       kibővült kapcsolat szépíti ünnepünk. 

                                       Ügyeljünk, hogy éljen a barátság léte, 

                                       legfőképpen arra, hogy sose legyen vége! 

 

Bátaszék, 2017. 03. 08. 

 

 

 

 

 
dr. Bozsolik Róbert, Bátaszék polgármestere és 

Steffen Bühler, Besigheim polgármestere   
 



175 

 
                                             

 
Bátaszék-Besigheim 

Jubiläum 

 

Auf der Wiese der Erinnerungen pflücke ich Blumen der Vergangenheit 

Auf jedem Blatt finde ich eine nette Erinnerung. 

Ich enträtsele, was hingeschrieben ist 

ich lese Schönheit, fühlst sich wie Lyrik an. 

 

Es ist früher aus einem Traum geboren, 

es könnte so vor 25 Jahren sein. 

Aus Perlen wurde ein Freundschaftsband geflochten 

diese Wunder wurde der Welt bekanntgegeben. 

 

Fackel der Freundschaft, Lichter der Kultur 

sie werden vom Volk der Freunde gern empfangen. 

Eine Feier wird gezaubert und viel Schönes gezeigt 

jedes Treffen gleicht einem Fest. 

 

Minuten und Jahre rasen vorbei 

das Singen der Freunde hört sich immer besser an 

Gott sei Dank, wir sind gute Freunde 

wir hören zusammen Musikstücke. 

 

Wenn sich Faltenröcke drehen, 

feiern wir in bester Laune 

es wird getanzt und gesungen 

was das Zeug hält. 

 

Es gibt immer ein Grund zum Treffen 

wenn nichts anderes, dann eben Juxspiele 

Wettkämpfer sind aufgeregt, Zuschauer feuern sie an 

Erfolg wird den Wettkampf am Ende krönen. 

 

Wenn wir aufbrechen, gehen wir die Grenzen hinaus 

uns erwartet Besigheim mit einem netten Ort 

Wir werden freundlich empfangen, wir pflegen die Kontakte 

wir fühlen uns zu Hause, wir tanzen mit Laune. 

 

Zahlreiche Freunde feiern mit uns zusammen 

erweiterte Kontakte macht unsere Feier noch schöner 

Wir beschützen unsere Freundschaft 

damit sie möglichst für ewig hält. 

 

 

 

Fordította: Fischerné Balázs Eszter 

Übersetzt von Eszter Fischer-Balázs  
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                                       PETHŐ ISTVÁN ARANYDÍJAS KÖLTŐTŐL 

 
                                                       ÍRÓ TÁRSAMNAK! 

 
                                          Megtiszteltél azzal, hogy verset faragtál,  
                                          ami lényeg benne, hogy engem taglaltál.  

                                          Arra válaszolok ismételten versben,  
                                          dicsérve, hogy nem vagy elmaradva ebben.  

 
                                          Mert ki könyvet ad ki, előttem értékes,  
                                          az olyan ember már több dologra képes.  

                                          Fejleszd a tudásod, írd a könyveidet,  
                                          közöld bennük, mid volt, az emlékeidet.  

 
                                          Úgy nyúlik életünk e rövid szakasza,  
                                          ha emlékeinket van, ki olvassa.  

                                          Addig képben vagyunk, emlék tovább élhet, 
                                          Ennyi elég ahhoz, mit ember remélhet.  

 
                                          Életünk nem múlik nyomtalanul úgy el,  
                                          akkor sem, ha közben ránk terül a lepel.  

                                          Használd ki hát jól az Isten adta időt,  
                                          ehhez adjon az ég jókedvet és erőt!  

 
 
Szigetszentmiklós,  2017-03-19            
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                                      A FÖLD NAPJÁRA 

 

                           Óh, mondd, szereted a virágnak illatát? 

                           A tiszta léget, a lombos fa árnyékát? 

                           A folyók, tengerek tisztán kéklő vizét? 

                           Akkor védd a haldokló Föld beteg szívét! 

 

                           Előtted omlik a Föld, elnyel házakat, 

                           jelez, hogy ne akassz reá több súlyokat. 

                           Ne gyengítsd tovább kimerült sajgó testét, 

                           kérlek, védd a haldokló Föld beteg szívét! 

 

                           Mondd, földrengés robaja, bántja-e füled? 

                           Gondolsz néha rá, hogy e Föld az életed? 

                           Fáj-e, ha látod elhalt madár tetemét? 

                           Próbáld meg védeni a Föld beteg szívét! 

 

                           Bányák és alagút furással sebezték, 

                           a kincseit belőle mohón kiszedték. 

                           Fertőzik eldobott szeméttel szerteszét, 

                           kérlek, védd a haldokló Föld beteg szívét! 

 

                           Ha nem vigyázol EMBER, rád is sor kerül, 

                           mert a földdel az élet is megsemmisül. 

                           Nem lesz ki, hova vigye az eset hírét, 

                           ezért védd a haldokló Föld beteg szívét! 

 

Bátaszék, 2017-04-05 
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                                                         IN MEMORIAM 

 
                                                               LEGENDA                              

 
                                   SCHMIDT MAGDOLNA ÉS MAYER ISTVÁN  
 

                                           Ötvenhatos út mentén áll egy feszület,  
                                           úgy gondoltam, talán egyházi terület.  

                                           Tivoli után nem oly messze áll némán,  
                                           ha arra járok, ránézek, ő meg énrám.  
 

                                           Sok év után egy tört balladát hallottam,  
                                           nagyon meghatódtam, utána kutattam.  

                                           Egy sírhoz vezetett végül a történet 
                                           kettőjük kora nem éri a negyvenet.  
 

                                           Szerelmet lobbantó tavasznak kezdetén,  
                                           hamvadt el szerelmük a halálnak tüzén.  

                                           Nem kellett a mirtusz, fényes lakodalom,  
                                           mert másik iránt, nem ébredt fel vonzalom.  
 

                                           A feszület jelzi, ott mentek a mennybe, 
                                           megtört szíve- lelke, aki emeltette. 

                                           Ballada kering még néha az ajkakon,  
                                           történetüket most leírtam papíron.  
 

                                           Eggyé forrt a szívük, és egymásé lettek,  
                                           nem halnak meg, amíg élnek az emlékek.  

                                           Kézen fogva járják csillagos útjukat,  
                                           angyalok vigyázzák örökös álmukat.  
 

Bátaszék, 2017-03-19 
 

 
          
 

           A történet 115 évvel ezelőtt történt, a vers ennek tiszteletére is íródott.  
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       KÖLTÉSZET NAPJÁRA 

 

Múzsák kertjében kinyílott a rímvirág, 

csuda szép tőle e hatalmas nagyvilág. 

Lágy szellő simogatja szirmaik selymét, 

méhek zsongják körül középen a bibét. 

 

A méh mézet gyűjt, a költő meg ihletet, 

általa tudja írni a szép verseket. 

Dicsőít, magasztal, fényt áraszt, hogy láthass, 

az úton a világról összképpel járhass. 

 

A költészet színes, mint kertek virága, 

megvan minden versnek a csodás varázsa. 

Talán ezért jelöltek ünnepet neki, 

no és a múlt szellemiségét őrizni. 

 

Neves költők versét szavaljuk e napon, 

nonstop tereken, járműveken, utakon. 

Figyelmet ébreszt az örök költészetre, 

és a mindenkihez szívből szóló versre. 

 

Bátaszék, 2017-04-08. 
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                                   BEMUTATKOZÁS 

 

Czebe Jánosné - Kajtor Margit vagyok. 1944. 02. 09-én szü- 

lettem Orosházán. A háború miatt támasz- és hajlék nélkül 

voltunk, tehát eleve hátránnyal indultam az életnek. Becsületes 

kemény munkával is alig sikerült megteremteni az egyszerű 

ember számára szükséges körülményeket.   

Volt szűkebb hazám – 1948-1960 között a decsi tanya-világ – 

élete, ma is példa számomra.  Az összetartozás, becsület, munka 

és szeretet jellemezte azt az életet.  

Tanulni sohase volt lehetőségem, így biztosan tudom, hogy az 

írás a génjeimben rejlik, s az érzéseim hozzák fel-színre. Két 

gyermekem és három, már felnőtt unokám van. Házasságban 

élek immár 57. éve. 

Abban a reményben tárom Ön elé az egy csokorba szedett verseimet, hogy szívesen elfogadja 

a benne foglaltakat, és kellemes időtöltésben lesz része. Úgy érzem az egész életem egy 

küldetés és a teljességhez ez még hiányzott. Az olvasás szélesíti a látókört, szépíti a lelket. 

Azt gondolom, hogy a leírtak sokak életéhez is hasonlíthatnak, hiszen a kor, amelyben telt 

életem, másnak is nyújthatott hasonló küzdelmeket, szebbet, jobbat vagy akár még rosszabbat 

is, de nem tudta kiírni vagy kiadni magából és hordozza tovább.  

A versírás kapcsán nagyon sok, számomra igen értékes emberrel kerültem kapcsolatba, akik- 

től emberségről, tisztességről, és természetesen a művészet világáról, nagyon sokat tanultam, 

tanulok  ma  is. Művészek, írók, költők, művészet iránt érdeklődők, vagy éppen rajongók ők, 

akikkel szoros kapcsolatban állok. Sajnos az  évek során többen eltávoztak közülünk, kiknek  

már csak kedves családtagjaival tarthatom a kapcsolatot.Verseim között méltatom  az elhuny-

takat, de igen sok figyelmet szenteltem élő barátaimra is!  

Igen fontos volt számomra, hogy rajtuk keresztül eljutottam olyan körökbe, társaságokba,  il-

letve szervezetekbe, ahol lehetőség volt verseim megismertetésére és publikálására.  

 Tagja vagyok, illetve voltam a: 

- Szigethy Irodalmi és Művész Körnek, 

- Pécsi Tollforgatók Klubjának (időközben megszünt) 

- Pécsi Művészkör Írók, Költők Baráti Társaságának. 

Írásaim közül több  is  megjelent a Hajnali Fény, a Csepel-Szigeti Visszhang, a  Pécsi Szivár-

vány,  és  a  Szigethy Kavalkád  c. non-profit  irodalmi, kulturális és képzőnűvészeti folyóira- 

tokban, illetve magazinokban.Verseim helyet kaptak a bátaszéki  Cikádor, és a Decsi Tanya-

világ-volt c. újságokban,  valamint a Csepel-Sziget  és Vonzáskörzete, a  Zengő Fény c. anto- 

lógiákban, a  Szigethy leg-leg-leg…A  Helena Szihethy-díj  kordokumentum-sorozat  kötetei-

ben,  a Szigethy Műgyűjtemény anyagában. Bokréta c. első,  majd Tiszta Lélekkel c. második 

kötetem – sajnos csak kevés példányszámban – jelent  meg  az  elmúlt  években, melyek ösz- 

szegzését jelentené ez a kiadvány. 

Örömet jelent számomra, hogy publikálhatok, mellyel  másoknak olvasási élményeket nyújt-

hatok. Ezzel együtt  sok  kortárs  szerzőnek  megismerhetem  alkotását, munkásságát, és  so- 

kukkal találkozhatom  a kiadványok bemutatóin, vagy más irodalmi-, zenei- és  képzőművé-

szeti rendezvényein. Sajnos  ez  utóbbi,  már  csak  ritkán jöhet  szóba  mozgáskorlátozottsá-

gom miatt. 

 

Tisztelettel: Czebe Jánosné – Kajtor Margit 

 

Bátaszék, 2017.április 7-én 

 


