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Figula Csaba: Tavaszi ébredés

Rügyfakasztó napsugár,
Leheletnyi forró nyár.
Döngicsélő bogarak,
Hangoskodó madár had.

Fűben búvó süncsalád,
Mókus ki a fán cikáz.
Riadt szemű őzike,
Nyúl kit nem űz senki se.

Szorgoskodó hangyasereg,
Vidáman úszkáló keszeg.
Szivárványos szitakötő.
Fácán, épp nem rejtőzködő.

Sas aki a magasba tör,
Bágyadtan néző ökör.
Farkát csóváló kutya,
Lustán ásító cica.

Szirmot bontó virágok,
Ettől szebbet nem láttok.
Ébredező természet,
Oly csodás a kikelet!

Hermann Marika: Most és mindörökre

Zászlók lobognak a márciusi szélben,
Erőnek, hűségnek, reménynek színében.
Piros-fehér-zöld a kokárdának színe,
Mit leányink tűztek ifjaink keblére.

Honfivértől ázott drága, magyar földünk,
Szabadság sugára simogatta lelkünk.
Hőseinkre ma is büszkén emlékezünk,
Csodás tavaszi nap, soha nem feledünk.

Március idusa ereklye minékünk
Nemzeti dalunkat hittel zengi népünk.
Áldja meg az Isten, mind ki híven harcolt,
Óvjuk mit reméltek, a szent szabadságot.

Zászlók lobognak a márciusi szélben,
Erőnek, hűségnek, reménynek színében.
Piros-fehér-zöld a kokárdának színe,
Ragyogja be éltünk most, és mindörökre.

Szedő Tibor: Cinegék násza

Cinegék füttye a faágon,
lógó hangjegy frigy-láncon.
Dallamuk szerelmet fest,
apró szívük dobogni nem rest.

Csőrükön vérszegény napfény,
lelkükben daloló remény.
Fejük felett boldogság felhője,
könnyüket nyeli az öröm kendője.

Cinegék násza szabad ég alatt,
szívüket díszítő hűség-lakat.
Sóhajuk fonata lágyan szárnyal,
eggyé válnak a Nap sugarával.

Tilingerné Gerlei Ilona: Gondolatok

Naplemente:
A nap lehajtja  fáradt fejét,
az ég sötétkék felhő-paplanja takarja  be 
szunnyadásba merülő, tüzes erejét.    

A sziv: 
Vörös bársonnyal boritott a sziv,
tüzes dobbanása az érzelem,
lüktető érrendszerében fénylő élet,
borús halál terem.
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Eliza Wolf: Egy igaz Gyöngyszem

Valamikor régen, mikor megszülettem,
Drága Édesanyám, egy dalt dúdolt nékem.
Csodálatos dal volt, s rögtön értettem én!
Ölelt és ringatott, őszinte anyai szívvel élt.
Halkan dúdolgatott, s mindig megnyugtatott,
Boldogan néztem őt, mikor fölém hajolt.

Ez a dal még most is, itt cseng a fülemben,
Édesanyám hangját, sohasem felejtem!
Gyönyörű asszony volt, legszebb a világon,
Sajnos múltidőben, kell ezt már leírnom.
Pedig nagyon vágyom, gyönyörű hangjára,
Látni édes arcát, s az megnyugtatna újra!

Néha-néha, éjjel, mikor mély az álmom,
Újra Édesanyám, lágy hangját hallom.
Boldog vagyok megint, mint kislány koromban,
Ébredés után derül ki, hogy csak szép álom volt az.
Szeretnék újra, a karjába bújni,  
s minden bánatát végleg feledtetni!

Drága Jó Anyám, egy igazi gyöngyszem volt,
Légiesen könnyű lénye, mint a Nap, tündökölt,
Ragyogott a szeme, ha családját nézte,
S közben a munkáját, szorgosan végezte.
Vajon lát minket fentről? Vajon figyel reánk?
Igen, ez biztos! De nem hallom a dalát!
Hallok viszont halkan, valami egész mást,
Értünk mond el odafönt, egy gyönyörű imát!

Cserna Ferenc Ki vagy te …

Ki vagy te, tünemény,
Lelkem csalogánya?
Pólyád ki ringatta?
Afrodité? Héra?

Olümposzon laktál
Mielőtt születtél,
Mielőtt e-sáros
Földgolyóra jöttél?

Hangod muzsikája,
Dallama nevednek,
Fülembe csengenek,
Csak nekem zenélnek!

Mikor reám veted
Sugarát szemednek,
Látom szellő táncát
Ezernyi tündérnek!

Lépted könnyed, mintha
Nem is földön járnál!
Föld fölött lebegsz, te
Gyönyörű virágszál!

Mosolyod felvidít,
A sok bút, bánatot,
Elfeledem mindet,
Hogyha Veled vagyok!

Érintésed oly lágy,
Nincs arra hasonlat,
Nincs szó, mely méltóan
Leírná valódat!

Kedvesem, életem,
Minden boldogságom
Kérem a Teremtőt
Ezerszer megáldjon! 
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N. Sebestyén Katalin: Csodás világ

Vörös, izzó korong alábukik a horizonton,
szikrázó ezüstben pompázó égitest váltja.
Misztikus, sötét e világ: - titkok, tudattalan,
időtlen valóságok kerülnek felszínre.
Milliónyi fénycsóva kigyúl, s az éjsötét
Univerzumot aranyfényessé varázsolja.
Nézz, nézz fel az égre!
Csillagok özönét vedd észre!
Bolygókat, ezüst Holdat,
ó mily színpompásak!
Felhő, felhő gomolyfelhő,
szelek szárnyán csipkés ruhát öltő.
Nyújtsd felém karod szél,
repülök a csillagok felé,
hisz előttem áll a Göncölszekér!
Pásztázom az aranypompás égboltot,
ismerősök bukkanak föl:
Nagymedve, Kismedve, Fiastyúk,
tengernyi csillagunk: rendben, szépen,
menetelnek a tiszta égen.
Csendességben megnyitom szívem kapuját,
s áhítattal hallgatom e titokzatos,
sejtelmes, valós üzenetet.
Fel, fel a magasba vigyél,
hisz magad vagy az ismeretlenség és rejtély!
Fáradtságba fut az éjszaka csendje,
világító, zajos reggel nyoma felvidul.
Univerzum, Univerzum!
Oly végtelen, s határtalan vagy.

Török György: Szentendre

Hol a sziget kettészeli a vén Dunát,
Hol az égbe nyúlnak a tornyok és a fák,
Ott láttalak meg én
A múzsa-kereső, lassú utcák kopogó, szürke kövén.

A válladra omló Göndör-szőke gondok,
Mint Kalászba szökkent élet, lengtek a szélben,
S én tudtam, hogy közös a sorsunk,
Utat találtunk végre,- együtt a fényre!

Dalszőtte szerelmünket halk szavú fák lesték,
Fölénk egy titoktartó, cinkos fűz hajolt,
S a hullámokba sóhajtott vágyaink
Virágsziromként úsztak az éjben tova.

Egymásra leltünk, sorsunk össze fontuk,
Nagy szavak nélkül mondtunk szépet.

Most már tudjuk mindketten:
Boldogan élni, előre menni,
Emberhez méltóan,
Csak együtt lehet.

Szedő Tibor: A tavasz kézimunkája

Ébredés a fűre harmatot horgol,
tavasz a szürke látóhatárt átfesti,
napfény felhőt hímez az égboltra,
rigó csőre szabja köd anyagát.

Szél illat fodrát az ágra tűzi,
farönkön a mohát csend vasalja,
kikelet varrja a természet ruháját,
földszáj sarkában sár gyöngye.

Új élet a rétre virág terítőjét köti,
szivárvány masnija a barka fején,
könnyként veszti szirmát a hóvirág,
rejtekéből előtörő madárcsicsergés.

Hering Vanda: Beszédes múlt

Érted már mi a dolgod,
vagy csak a feszültséget oldod?
Elfogadod már ki vagy,
vagy keressek másik vigaszt?
Tudod honnan indulj, merre menj,
vagy csak annyi van meg, merre nem?
Tudja-e a sötét égbolt,
hogy a múlt milyen rég volt?
Miért mesélik még az emberek,
azt, amiért szenvedek?
Nem elég az, mit nyújtok nekik,
mindent mit felgyújtok, csak azt zengik.
Hogyan tegyek eleget annak
mi a múltból rám maradt?
Hisz nem tudom elengedni az érzést,
mely szívemben okozza a vérzést.
Felejtsem el a múltat és menjek tovább,
hátrahagyva azt az ostobát
ki egyszer én voltam, ha tudnám miért
nem hagytam el Őt senkiért.
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Eliza Wolf: A zene ereje

A zene felüdít, a zene, boldogít.
Ha mélyen átérzed, a magasba röpít.
A zene átsegít a nehéz éveken.
Boldogságot hozhat, megbántott szívekbe.

A zene csodaszép, a zene andalít.
Szomorú szíveket jókedvre derít.
Lehet a zene, csendes vagy hangos,
Kényelmesen leülsz, és némán hallgatod.

Van úgy, hogy a zene felpezsdít vágyakat,
S táncra invitál megfáradt lábakat.
A zene lehet nagyon halk s szomorú,
Könnyeket csal arcokra, ha oly mélabú....

De viszont a zene legtöbbször vidám,
S ettől lesz boldog, az egész világ !!!

N. Sebestyén Katalin: Megbecsülendő

Ha hasonlítani akarnám, a felkelő
nap zenéje lenne, amikor megszűnni
látszik tér, idő, a nap sugarai úgy
bukkannak elő a magas hegyek mögül,
mint megannyi édes hang a zongorán.
A szeretet lángja örökké ég, sír,
óhajt, sóhajt és kér.
Szenvedni vágyik,
teher neki ez a világ,
várakozva növekszik,
a messzeségek sem csüggesztik.
Sosem hűl ki lángja,
el nem oltja zúduló zápor sem.
Ez a láng maga az élet,
világunknak erre van szüksége,
nélküle semmit nem ér; elolvad,
elomlik, mindez csak tűnő semmiség.
A szeretet nem szűnhet meg soha,
mert a lélek igazgyöngye, kincs,
mely Isten ajándéka, hidat képez ég
és föld között, reményt ad,
mely képes túlélni mindazt,
ami sárba döntené
emberi lényünket.

Cserna Ferenc: Kiskertemben

Kiskertemben ások, vetek,
Palántákat nevelgetek.
Ültetek sok-sok virágot.
Széppé teszem a világot!

Mikor a hóvirág nyílik,
A fehér hunyor is bújik.
Színes krokuszom virágzik,
Mind a tavasz jöttét jelzik!

Jácint, jázmin és tulipán
Következnek a palettán.
Lila ákácnak illata
bódít az én kis szobámban!

Májusban az orgonafa
Bomlik, nyílik szépen sorban!
Kellemes és hűs illata
Terjed szét az udvaromban!

Ablakomban, terasz szélen
Muskátlik nyílnak serényen!
Zöld lonc fut a kerítésen
Illatozik egész évben!

Rózsabokrok dús termése
Nyíljatok ki örömömre!
Hirdessétek, szép az élet!
Míg látni tudom a szépet!
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Cserna Ferenc: Futóbab

Családunk nagyon szerette a virágbabot, hétköznapi 
nevén a lóbabot. Ez utóbbi név onnét eredhet, hogy 
igen termetesre megnőnek a szemek. Kitűnő kifejtve, 
bezacskózva jól bírja a lefagyasztást.
Télen is mintha frissen fejtett babot ennénk!
Ha megöregszik az indán, szárazon is nagyon finom 
babételeket lehet belőle készíteni.
Ez a bab hosszú indát nevel, magasra felkúszik. Min-
dig gondot okozott Anyukámnak, hova ültesse, ahol 
ez a huncut bab kedvére futhat.
Régebben foglalkoztam fólia alatti termesztéssel. 
Később fel kellett hagyni ezzel a tevékenységemmel, a 
vasvázak viszont maradtak.
Valamit akartam kezdeni, hasznosítani akartam azo-
kat, amikor „kipattant” a szikra!
 - Megvan! - csaptam a homlokomra.
 - Mi van meg, fiacskám? - kérdezte Anyu kíváncsian.
 - Hát a megoldás! Futhat a bab, ahogy akar!
Anyukám először nem értette, hogy mit akarok, de 
mikor tudatosult benne, hogy miért vigyorgok, mint 
egy mosolyalbum reklám, megértette!
  - Csak nem őrültél meg? Erre a sima vasra? És mibe 
fog kapaszkodni? - záporoztak a kérdései.
  - Anyu! A puding próbája az evés! Vessük csak ide a 
tövébe, a többit majd meglátjuk!

Figula Csaba: Nyitott könyv

Az élet egy nyitott könyv,
Ám sokan csukva tartják.
Félnek fellapozni azt,
Inkább a sutba dobják!

Könyvjelző a szeretet,
Elfogadás, gondoskodás.
Bárhova beteheted,
Helyet neki mindig találsz.

Forgasd hát a könyvedet,
Olvasd többször lapjait!
Ismerd fel, hogy fontos vagy,
Nem hiába vagy Te itt!

Élj át minden történetet,
Mit az élet reád írt.
És mikor majd távoznod kell,
Tudd, nem hagytál semmit ki.

Így is történt. A bab bokrok szépen fejlődtek, csava-
rodtak a támaszukra. Derék és vállmagasságban víz-
szintesen kenderzsinórt hurkoltam a vasoszlopokra, 
ez által széltében is tudtak terebélyesedni.
Ennek meg azért örült Anyukám, mert így a félár-
nyékot kedvelő növényeknek is ideális helye lett a bab 
mellett.
A bab meg csak növekedett, növekedett! És termett! 
Az anyukám a piacra vitte ki eladni a fölösleget, ami 
jóval több volt, mint a mi szükségletünk. A frissen fej-
tett bab könnyen gazdára talált.
Ez némi kiegészítést jelentett a szerénynek is alig 
mondható nyugdíjához.
Egy alkalommal, amikor a kertből jött be, nagyon ne-
vetett, de úgy szívből, igazán! Én a műhelyben javítot-
tam valamit, amikor megállt az ajtóban. Jókedve rám 
ragadt, én is vele nevettem, de még nem tudtam, hogy 
miért. Amikor azután csitulni kezdett a nevetésünk, 
elmondta a vidámsága okát!

-Kisfiam! Én már sok mindent megéltem, de azt soha 
nem gondoltam, hogy létráról fogok babot szedni!

Szedő Tibor: Hívj magadhoz!

Hívj magadhoz
tested részéből származom,
hiányod jelét húsodba marom.
Szólíts utoljára engem
nem csitul cseppet sem bánatom,
folyton emlékeidbe botlom. 

Hívj magadhoz
hadd legyek Veled együtt egész,
lelkem Nélküled egy kettétört rész. 
Simogasd meg őszülő fejem
életszobrod szívemben kész,
követlek, bárhova is mész.

Hívj magadhoz
ha marcangol a magány,
vagyok Téged ölelő angyalszárny.
Nyújtsd felém árva kezed
arcod színe olyan halovány,
ajkadon mosoly-szivárvány. 
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Tilingerné Gerlei Ilona: Vihar a mezőn

A mező fű-kardjait villogtatja,
szórva fényes villámokat,
ijesztgeti az erdei lakókat.
Süvitő golyóként kopog az eső
a felhő-pajzson már,
egy riadt nyúl fut árkon, bokron át.
A vihar lassan elcsendesül,
susognak lágy szellők,
fehérek a vattacukor- felhők.
Újra békés a táj, kinyílik a szivárvány kapu,
arany palástban jő a nap-király,
s trónusánál fejet hajt a vihar-kapitány.
”kinyílik a szivárvány kapu,
arany palástban jő a nap-király,
s trónusánál fejet hajt a vihar-kapitány.”

Hering Vanda: Fény az éjszakában

Csak nézek, de nem látok.
Mit várnak el tőlem, hogyan néznek rátok.
Arcomon soha el nem tűnnek a sebek,
Bármi legyen az amit érted teszek.
Folyton gyötör engem a gondolat,
hogy nem tudom elmondani gondomat.
Csak szótlanul ülök az éjszakában
Egyetlen lámpafény világában.
Engem vagy téged ér el a fénye,
vagy csak azt látja akinek van reménye?
Messze utazik, vagy ittmarad velem?
Hogy halálos csendben a vigaszom legyen.

Eliza Wolf: A vándor

Ülök elmerengve, s azon gondolkodom:
Ki vagyok én valójában, mi még itt a dolgom...?

Talán vándor vagyok, s tarisznyával, bottal
Keresem az utam...
Talán megtalálom Merre induljak...?
Ezer út is lehet. De melyik az igazi? 
Merre is érdemes nekem elindulni ...?
Életem útján, volt, hogy eltévedtem,
Ám egy titokzatos „segítő”, őrködött felettem.

Felnéztem éjjel, a csillagos égre
Láttam a Tejutat, szikrázó fényben...
Tudtam, jó az irány, amerre haladok
Kicsiny tarisznyámból, ettem pár falatot.

Nem vágytam én másra, soha életemben,
Csak nyugalomra, szeretetre, és egyszerűségre.
Csillogásra, ragyogásra sohasem gondoltam,
Igaz, a hosszú vándorúton, ilyet nem találtam.

Megyek-megyek tovább, megállíthatatlanul,
Hisz az ember, útja során oly sok mindent tanul.

Igen, indulnom kell, csak menni és menni,
Az életem célját, szeretném elérni.
De mi is az én célom?
 …Embernek maradni! Segíteni!
Annak ki eltévedt, szemét fel kell nyitni!
Vándorútja során, lehet, hogy megtévedett,
Ám ha segítünk neki, újra boldog lehet.

Hosszú vándorútról, mikor haza érek,
Takaros házamban, tisztán, megpihenek.
Átgondolom éltem, s felteszem a kérdést,
Vajon jó felé jártam? S ha tudtam, segítettem?

Talán többet is adhattam volna embertársaimnak,
De sajnos gyengeségem miatt, csak ennyire futotta.

S ha újra születhetnék, újra vándor lennék,
A tévutakat most már, messziről kerülném,
Persze, így utólag, már könnyű lenne ismét...
De sajnos, az életben, nincs ilyen ismétlés.
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A kis hóemberke

Egy didergős téli napon vásárolni mentem egy helyi áruházba. 
Megálltam a lépcső előtt, és elmerengve néztem felfelé: még sosem 
tűnt ilyen magasnak ez az emelet. Amint magamban arról elmél-
kedtem: létezhet e olyan, hogy a lépcsők száma, egyenes arány-
ban nő az éveim számával? - a lépcső tetején előbukkant, egy hó-
fehér overálba öltözött kisfiú. Olyan volt a szentem, mint egy kis 
hóemberke, lábán két fekete cipőcskével. Két karját a magasba tart-
va, vígan lépegetett anyukája előtt, aki fentről fogta a kezét. Fekete 
gomb szemecskéi csillagként ragyogtak, málnaszín szájacskájából 
elővillantak az apró gyöngy fogacskák, arcocskáján a hajnal pírja 
tündökölt. A fekete kiscipők szaporán lépegettek, egyik a másik 
után. Egy-kettő, egy -kettő. Szinte gurult rajtuk lefele. Az én ajkam 
is mosolyra húzódott, és elbűvölten néztem.
- Kis hóemberke! - buggyantak ki belőlem a szavak, ám hirtelen 
összerándult a gyomrom - mi lesz ha a mama megbotlik? Hiszen 
egészen odahajol, a kis hóemberke fölé.
Feszülten figyeltem felfelé, míg ők magabiztosan lépegettek lefelé. 
Egyik cipőcske, a másik után.
- Hű de meleg van itt - töröltem meg verejtékező homlokomat, mi-

közben le sem vettem a szemem a kisfiúról. Úgy éreztem, a figyelmemmel én is óvom őt.
- Még öt lépcsőfok, még négy, három, kettő, egy. Sikerült!
Nagyon megkönnyebbültem, amikor leértek, és egymás mellett, kéz a kézben elhaladtak előttem. Utánuk for-
dulva szívemet melegség öntötte el.
- Óh, te kedves kis hóemberke, mennyi fényt, mennyi melegséget hoztál ebbe a didergős téli napba. Kívánom 
nőj nagyra, és légy mindig elégedett! - suttogtam elbűvölten, és addig néztem őket, amíg el nem tűntek a for-
gatagban.
Azután koromból elfeledve néhány X-et, fiatalos lendülettel felkocogtam az emeletre.

Neked is van egy kedves, vicces, megható, elgondolkodtató történeted ami Dabason történt? 
Vagy van egy ismerősöd, barátod, rokonod akitől hallottál ilyen történetet? 

Küldd el nekünk a történetet a info@dabik.hu email címre. 

A következő Alkotóban már lehet a Te történeted olvashatod! 

(Hermann Marika)

FELHÍVÁS!
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KANIZSA JÓZSEF

Zala megye szép tája, Zajk, szülőfalum indított el köl-
tői utamra.
Eddig 51 kötetem jelent meg. 
Első verseskötetem: Fény-híd alatt címmel 1974-ben. 
Első írásaim 1958-ban a Zalai Hírlap jelentette meg, e 
lap azóta is közli verseim, bemutatja könyveim. 
Jelenleg is több lap, folyóirat, média közli verseim, 
antológiákban jelennek meg írásaim. 
Több televízióban szerepeltem. A Bp.TV-ben a NAP 
EMBERE is voltam.

Köteteim:
Uram, köszönöm - 2017
Rám szabott Sors - 2018 (50.)
Kőbánya ege alatt - 2019.

Kitünteséseimből néhény: 
Szocialista Kultúráért, Krúdy bronz és ezüst Emlék-
érem, 
Krúdy-Emlékplakett, 
Krúdy-aranyemlékérem - 2016-ban, 
Zrínyi Miklós Diákköztársaság Érdemérem, 
Művészetbarátok Bronzemlékérem, 

Kanizsa József: Kinyújtod karod
(Vilmához feleségemhez) 

Fény szökött tekintetünkbe
Tükröződik varázsa
Szerelmi játék
Kinyújtod karod
Kinyújtom karom
Ujjaink összekulcsolódnak
Nincs tér
A szerelem hatalma végtelen
Lágy szellő harmonikázik a lombokkal
Szerenád.......
Összekulcsolt kezünk
mit dáliák szirma
szétnyílik
S szaladunk szívünkbe zárt
gazdag kinccsel
veled: szerelem

Kanizsa József: Szemed

Tenyeremben maradt
Arcod lágy vonása
Szívemben szíved
Ritmikus dobbanása

S ahogy rám pillant...
… Szemed nézése
Távozó lépteim
Vissza-visszamérte

Intő karodban
Nem a búcsú intett
-visszaváró-Remény
benne keringett…

Zajkért emlékérem 2010, 
Körmendért emlékérem 2010-ben, 
KLÁRIS Életmű-díj. 

2002-től a Magyar Kultúra Lovagja vagyok, 
2009-től Kőbánya Díszpolgára. 
A Krúdy Gyula Irodalmi Körnek 1986-tól 2019-
ig voltam a titkára. 2005-ben Kőbányán megala-
pítottam a Kőbányai Írók, Költők Egyesületét, 
örökös tiszteletbeli elnöke vagyok. 
Életrajzom szerepel: KISLEXIKON-ban, WHO 
IS WHO 2004, 2010-es nemzetközi lexikonban, 
a KI KICSODA ZALA Megyében és a Magyar 
Irodalmi Évkönyvben 1993-tól megjelenő szá-
maiban és az OXFORDI ENCIKLOPÉDIÁ-ban, 
2017.

Író, költő, meseíró, kritikus, 
a Magyar Kultúra Lovagja, Kőbánya Díszpolgára.
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ELLER MÁRIA
Szeretettel köszöntöm az 
Alkotó irodalmi folyóirat 
Olvasóit és Szerkesztőit! 
Nekünk irodalomszerető 
embereknek mindig igazi 
örömhír egy új kiadvány-
ról szóló hír. Eller Mária 
Kláris Nívódíjas költő és 
publicista, az Ihlet Irodal-
mi és Művészeti Magazin 
alapító, főszerkesztője va-

Eller Mária:  
Napsugárból szőtt lelkem

Szemed tükrének mélyében
szikrázva megcsillan a fény,
felvillan egy új halk remény,
lelkitárs vagy életemben.

Egymásba robban két lélek
vidám nászra kelnek sokszor,
de máris azt kérdik olykor,
egyedül hagysz? újra félek!

Nélküled minek is éljek?
Napsugárból szőtt lelkemet
Ő benne osztom meg Veled,
szerelmem hangjai mélyek.

E gyönyörű énekemet
trillázva súgom füledbe,
együtt bújunk rejtelmekbe
és átélünk oly sok szépet!

gyok. Az ihletmagazin.hu címen, online újságomon, 
lapozható formában olvasható valamennyi nyomta-
tott magazinom is, melyből eddig 5 számot tudtam 
kiadni 3000-3000 példányban. Hermann Marikához 
és férjéhez a Krúdy Gyula Irodalmi Körön keresztül 
fűz barátság, ez alapján fogadtam el felkérésüket egy 
versem megjelentetésére az új dabasi irodalmi új-
ságjukban. Egy Valentin napi szerelmes versemet, a 
Napsugárból szőtt lelkemet, mely Gyulai Zsuzsanna 
Kócsagtánc c. festményéhez kapcsolódik.

Rendezvényeim rendre összművészeti bemutatók, 
ahol a képzőművészet kél nászra az irodalommal és a 
zenével, ezért nagyon jellemző rám, hogy festmények 
alapján írok verseket, míg most már festő társaim 
is alkotnak verseim alapján, a közös nevező pedig a 
zene.  Remélem, megtalálják ezeket a dallamokat ver-
seim olvasása közben is. 2016-ban kiadtam és meg-
szerkesztettem unokatestvéremnek Demján Jánosnak 
posztumusz verseskötetét Könnyek csillognak a Nap 
szemében címmel 500 példányban, most pedig éppen 
szerkesztés alatt van ugyanilyen darabszámmal saját 
könyvem az  Égerfa versei és írásai  Alcím: Prózában 
csengő dallamokról és „szövétnekként” (Jel22,5) vilá-
gító fényességekről címmel, melynek ez év áprilisára 
tervezem a megjelenését.

Gyulai Zsuzsanna Kócsagtánc című festménye

(Budaörs, 2018. február 14. )
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A DABIK SZÜLETÉSE 
Mi is, mint oly sok amatőr író, költő, lelkesen íro-
gattuk a verseket, prózákat. Igaz, ezek a mai modern 
technikának köszönhetően már nem az íróasztal fi-
ókjában, hanem a számítógép egyik könyvtárában 
raboskodtak, egészen addig, amíg egy lelkes ijú poé-
ta, Figula Csaba, ötletével ki nem szabadította onnan 
őket.

Mivolt Csaba ötlete? Elárulom neked. 
 
Lépjünk be egy olyan irodalmi körbe, ahol alkotása-
ink életre kelhetnek.

Az ötlet tetszett. Informálódni kezdtünk, ám itt Da-
bas városában nem találtunk ilyen kezdeményezést.

Akkor alakítsunk egyet mi magunk - szólt az ifjú lel-
kesen.

Ettől az ötlettől egészen felvillanyozódtunk, és ott 
menten megalakítottuk a dabikot, vagyis a dabasi 
irodalmi kört. Tervezgettünk, ötleteltünk, célokat fo-
galmaztunk meg. Szétosztottuk a feladatokat. Szűcs 
Szilvia megalkotta ahonlapunkat: www.dabik.hu 
címmel. Megtöltöttük némi tartalommal, és tagokat 
toboroztunk, ám felvetődött a kérdés - mi legyen a 
nevünk?

Gyóni Géza - hangzott el a kézenfekvő válasz.

S, hogy miért Gyóni Géza - Mert szeretjük a verse-
it, mert itt született Gyónon, és költészete jelentős 
hatást gyakorolt a magyar kultúra fejlődésére. Így a 
munkássága előtti tiszteletből, költészetének minél 
szélesebb körben történő megismertetése céljából 
felvettük a Gyóni Géza nevet.

2019.-ik év februárjában meghirdettük az első talál-
kozónkat, melynek a dabasi Kossuth Művelődési ház 
adott helyet. Azóta is ott találkozunk minden máso-
dik hétfőn. Örömünkre, már egy nagyobb terembe 
kellett átöltöznünk.
 
Eddigi működésünk alatt számos önálló irodalmi 
rendezvényt szerveztünk, műsort adtunk képzőmű-
vészeti kiállítások megnyitóin.

                                        
Mosolyt varázsoltunk idősek, gyermekek ajkára, kö-
szöntöttünk édesanyákat, voltunk idősek otthonában. 
Aktív részesei voltunk egy Mentő Alapítvány ünne-
pélyes eszközátadásának. Eredményesen szerepel-
tünk a IV. országos Gyóni Géza vers- és prozamondó 
találkozón.

A 2019. évi Dabasi napokon verses, zenés műso-
runkkal szerepeltünk. Készítettünk az alkalomra egy 
ékes kiadványt Szóval-hittel-szeretettel címmel, mely 
az elhangzott verseket tartalmazta. Ezzel fogadtuk a 
resztvevőket, és kötöttünk egybe szíveket, lelkeket.

A Dabas város Idősek karácsonya ünnepségsoroza-
tának keretében Gyónon, Dabason, és Dabas-szőlő-
ben tettük ünnepélyesebbé többek karácsonyvárását 
az irodalmi műsorokkal. Az elhangzott versekből 
Gyújts fényt címmel ünnepi kiadványt készítettünk. 

2020. január havában Magyar Kultúra napja alkal-
mából elkészült az első amatőr kisfilmünk: Csillagok 
nyomában címmel.

Terveink között számos új kezdeményezés szerepel, 
ám célunk változatlanul:

“Adni szeretetet, kedvességet, derűt,
Adni szívünket, lelkünket,
Adni, adni önzetlenül.”

És közben magunkat jól érezve csapatot építeni, al-
kotni, egymást támogatni, Embernek maradni.

Ha te is így érzel, írsz, verselsz, szereted az irodalmat, 
szeretsz adni, szeretsz egy jó közösséghez tartozni 
gyere közénk. 
Szeretettel fogadunk. :)
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1 ÉVESEK LETTÜNK
2020. február 25-én ünnepeltük a Gyóni Géza Irodal-
mi Kör megalakulásának első évfordulóját.                                                                 

Egy éves fennállásunk alatt minden második hétfőn 
találkoztunk, illetve nyáron egy kihelyezett találko-
zót szerveztünk. Ennek keretében 2019.07.13-án a 
bográcsban főtt étkünket versekkel is fűszereztük. A 
csapatépítés e formája egyik tagunk otthonában volt.

Az egy évünk alatt 19 alkalommal voltunk aktív ré-
szesei, házigazdái, szervezői, előadói jeles rendezvé-
nyeknek. 
Három tagunk vett részt a IV. országos Gyóni Géza 
vers, és prozamondó találkozón, ahonnan elhoztuk a 
második, és a harmadik helyezést.

Falusi Krónika címmel szervezett a Nemzeti Művelő-
dési Intézet találkozókat. 
Pest megyében 2020.02.07. -én került megrendezés-
re. Itt 2 tagunk jutott tovább, akik elnyerték a: 
“Pest megye kiváló krónikása” címet.

2020. január 22.-re a Magyar Kultúra napja alkalmá-
ból elkészült az első amatőr kisfilmünk: 
Csillagok nyomában címmel.

Megszerveztük, és folyamatosan megjelentetjük a 
“Vers szerda” című sorozatunkat, Kölcseytől-József 
Attiláig címmel. Ez a sorozat a Magyar Költészet nap-
jáig: 2020.április 11.-ig tart. E sorozatunkban tagja-
ink szavalnak, olvasnak fel egy verset.

Meghirdettünk egy irodalmi pályázatot: 
Szárnyalj velünk címmel, mely még folyamatában 
van.

Rövid távú terveink között számos új kezdeményezés 
szerepel, többek között, közös kirándulásokkal egy-
bekötött verselés, új kapcsolatok építése, dabik-diák 
találkozók szervezése...

Tagjaink névsora 2020.február 25.-én:
Bak Anita
Bak Csaba
Cserna Ferenc
Erős Lászlóné - Eliza Wolf
Farkas József
Figula Csaba
Hermann Marika
Merczel Mihályné
Horváth Mária
Janicsák Jánosné
Német Sándor
N. Sebestyén Katalin
Szedő Tibor
Szűcs Szilvia
Tilingerné Gerlei Ilona
Török György

Tiszteletbeli tagjaink:
Cserna Ildikó
Herman Józsefné
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Műsoraink, előadásaink, aktív részvételeink az elmúlt egy évben:

2019.03.26 : Léleksimogató műsor: Zárdakert Idősek Otthona Gyón.

2019.03.30: Kikelettől-lombhullásig... egy életen át... zenés, irodalmi 
műsor Budapest Fadrusz utca.

2019.04.07: Őrizd a lángot: Kerekesné Pap Éva képzőművész kiállítás 
megnyitóján műsor: Budapest

2019. 04. 10: N. Sebestyén Katalin festő kiállításának megnyitója 
Salgótarján.

2019.05.23: Fények és Árnyak Kiskunhalas Könyvtár József Attila 
Irodalmi kör vendégei voltunk műsorunkkal.

2019.06.07. Évadzáró műsorunk: Dabas Kossuth Művelődési Központ.

2019.06.19: Rejtélyes Univerzum: N. Sebestyén Katalin festménykiállítás 
kiállításának levezetése, műsorunk előadása: Monor Könyvtár

2019.07.12: Mentőalapítvány ünnepélyes eszközátadásán műsorunk: 
Örkény

2019.08.17: Cseppben a tenger, cseppben a szív: Klíma változás hatása... 
festménykiállítás ünnepélyes díjkiosztóján műsor: Budapest Fadrusz u.

2019.09.15: Szóval-hittel-szeretettel Dabasi napokon műsor Buncsák Zol-
tán zenésszel: Dabas Nemes kúria + bemutatkozó műsorfüzet kiadása.

2019.10.04: Versek: Idősek Világnapja Dabas Sportcsarnok

2019.10.08: Könyvjelző a szeretet: Időseknek léleksimogató zenés 
irodalmi műsor: Hernád Művelődési ház.

2019.10.19: Kiskunhalasi József Attila Irodalmi kör tagjainak vendégül 
látása, műsoruk megszervezése

2019.11.29: Versek: Monori Kézműves Klub karácsonyi kiállítás 
megnyitó: Monor

2019.12.10: Gyújts fényt című műsorunk: Dabas város Idősek karácso-
nyán Dabas KMK.

2019.12.11: Gyújts fényt című műsorunk: Dabas város Idősek karácsonyán 
Gyón, a Gyóni Géza Általános Iskola.

2019.12.12: Gyújts fényt című műsorunk: Dabas város Idősek karácsonyán 
Dabas-szőlő Művelődési ház.

2019.12.13: Évadzáró műsorunk: Dabas KMK

2020.02.21: Szó-Zene-Kép rendezvényen versek: Örkény SZIK
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GYÓNI GÉZA 
Gyóni Géza városunk egyik részének, Gyónnak a 
szülötte. 1884. június 25-én Áchim Géza néven látta 
meg a napvilágot.

Erős érzelmi kötelék fűzte össze szülőfalujával, az itt 
élő emberekkel, melynek nyomán felvette a Gyóni 
nevet is.
Itt járt elemi iskolába, majd később Evangélikus teo-
lógus hallgató lett, ám nem lelkészként, hanem jegy-
zőként tevékenykedett, majd az újságírással, szer-
kesztéssel is próbálkozott.

Korai költészetére nagy hatással volt a szülőfaluja 
iránti szeretet. Ezt jól érzékelteti a Van egy falu című 
verse is.

A költő részt vett az első világháborúban, ahol a meg-
rázó események, az igazságtalanság, a reménytelen-
ség mélyen a lelkébe martak. Ezen érzelmi hatások-
ból születtek meg a háborús korszakot megjelenítő 
versei, melyek közül a legismertebb a Csak egy éjsza-
kára..., című alkotása.

Munkásságára jelentős hatást gyakorolt Ady Endre 
költészete is.

Az életet, szabadságot szerető költő hadifogságban 
hunyt el életének 33. évében.

Gyóni Géza kiemelkedő kulturális örökséget hagyott 
az utókorra, melynek elismeréséül 2017-ben kitün-
tették a Magyar örökségi díjjal. Költészete jelentősen 
hozzájárult a magyar kultúra, és szellemi élet fel-
emelkedéséhez.

Irodalmi körünk a költő munkássága előtti tisztelet-
ből, költészetének minél szélesebb körben történő 
megismertetése céljából vette fel a Gyóni Géza nevet.

Gyóni Géza: Halkabban...

Halkabban járjon, aki él,
S dúdoljon csöndes éneket.
Messzi sírdombok fejinél
Ma ezer gyász-szobor mered.

Ezer menyasszony könnye hull,
S eztán már mindig sír szegény.
Mély sírban álomtalanúl
Alszik ezer szép vőlegény.

Lányok, virágot szedjetek,
Díszitsétek a sírokat.
Nem lesz már vőlegényetek,
Ki oly szelíden simogat.

Mind hű volt s pompás férfi mind,
Kikről legendát sző a tél.
Szemük a sírból ránk tekint:
Halkabban járjon, aki él.

13.
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Szűcs Szilvia: Törp lakoma

Törpi apó és a törp gyerekek,
Mesekályhán főzik a levest.

Erdei gomba, zeller, a répa
Szépen sorban
Belekerül még ma.

Pattog a tűz, fortyog a lé.
Keverd meg komám,
Míg oda nem ég.

Sózd meg, kóstold, puha-e már.
Terítsd az asztalt, lakoma vár.

Figula Csaba: Borzalom!

Hihetetlen borzalom,
Hiányos a borz alom!
Borz papa míg borozgatott,
Borz Borbála elkódorgott.

Borz Borika merre lehet?
Borz Bálint csak ezen mereng.
Szél borzolja a kobakját,
Míg keresi leánykáját.

Átkutat hát minden zugot,
Felforgatja a Borz lakot.
Benéz minden bokor alá,
Csak meglesz majd ez a leány.

Megrezzen a boróka,
Erre tán nem jár róka!
Csak mély szuszogásnak hangja,
Szóval itt vagy te kis csalfa!

Nem borzong a papa lelke,
Csemetéjét már meglelte.
Ki szorongatja babáját,
Ami bátran őrzi álmát.
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VERSES SOROK

A locsolóvers befejező sorait rejtik a képes sorok. 
Minden képecske egy betűt jelöl. Az azonos képek, 
azonos betűket jelentenek. Néhány betűt megad-
tunk kiindulásnak. 

Nyuszi pajtás halihó,
Itt a Húsvét az a jó, 
.......

Á
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“Szeretek hajnalban sétálni,
Pirkadat fényében fürödni.
Nyitó üzleteket,
Vidám embereket, 
Csak ne kéne korán felkelni!”

(Cserna Ferenc: limerik)
“Utaztam a Teátrummal,
ittam volna teát rummal,
de mire a tea készlett,
eltörött a teakészlet,
elmentem hát a célból,
(hogy)
vegyek egyet acélból.”

(ismeretlen szerző)

Párizsban a Móni laza,
Visszanéz rá Mona Lisa.

Küldd be a keresztrejtvény megfejtését a  
info@dabik.hu email címre.  
A beküldők között egy Dabikos bögrét sorsolunk ki! 
Beküldési határidő: 2020. május 25. 

Olyanok a kecske rímek,
Mint mikor a kecske rí: mek.
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17.

Vegyél egy fej zöld salátát, 
Darabokra tépjed fel, 
Ám előtte mosd tisztára  
S, szemezzél két retekkel. 
 
Darabold fel mind a kettőt, 
Vágj bele két újhagymát, 
Apríts bele egy zöld kígyót, 
De ne hüllőt, uborkát. 
 
Jól mutat a paradicsom 
Piros színben kockásan, 
Mellette a zöld paprika, 
Mint ostor: karikásan. 
 
Keverd össze egy nagy tálban, 
Olivával locsolgasd, 
Ha van otthon túród, sajtod 
Tetejére morzsolgasd. 
 
Szedjél bátran a családnak, 
A vitamin kell nékik. 
Míg a salit ropogtatják, 
A szakácsnőt dicsérik.

TAVASZI SALÁTA
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TAVASZI SALÁTA

Írsz? Kézműveskedsz? Anekdotázol? Szeretnéd publikálni az alkotásaidat?

Itt, az Alkotó-ban megteheted.

Küldd el alkotásodat a megjelölt témában, és lapozd fel az Alkotó-t!

Témakörök: 
- Dabason történt
- Vendégsarok 
- Alkotósarok 

Email cím ahova várjuk az alkotásokat: info@dabik.hu

A következő számunk témája: Kiteljesedés, lüktetés, pedagógusnap, ballagás, nyaralás, nyár.
 
Beküldési határidő: 2020. május 30. 
 

KÖZÉRDEKŰ

18.

Dabik induló

Gyere közénk sej a dabikba,
Oly szép itt az élet!
Rímet faragsz pennád hegyével,
Meghallgatunk téged!
Jöjj, óh, jöjj közénk, csak rád várunk,
Szóval, tettel világot váltunk!
Verssel szép csak az élet.
Jöjj, óh, jöjj közénk, csak rád várunk,
Szóval, tettel világot váltunk!
Verssel szép csak az élet.

Találkozók helyszíne:
Kossuth Művelődési Központ
2370 Dabas Szent István út 58.

Találkozók időpontja:
Kéthetente hétfőnként 18:00-19:30

Bővebb információ:
www.dabik.hu
E-mail: info@dabik.hu
Telefon: 06/30 852-2770

ALKOTÓ
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Alkotó - irodalmi-kultúrális folyóirat. 
Megjelenik negyedévente az Angry Cat Kft. 
támogatásával. 
Felelős szerkesztő: Hermann Mária
Tördelőszerkesztő: Szűcs Szilvia
A szerkesztőség levélcíme: 
Angry Cat Kft. 2370. Dabas Szintes u. 2/D 2/8. 
E-mail: info@dabik.hu
Nyomdai munkák: Angry Cat Kft. 
Kiadja: Gyóni Géza Irodalmi Kör, Dabas. 

ALKOTÓSAROK
Figula Csaba: Tavaszi ébredés
Hermann Marika: Most és mindörökre
Szedő Tibor: Cinegék násza                                 
Tilingerné Gerlei Ilona: Gondolatok                               1. 
Eliza Wolf: Egy igaz Gyöngyszem
Cserna Ferenc: Ki vagy te...                                               2.
N. Sebestyén Katalin: Csodás világ
Török György: Szentendre
Szedő Tibor: A tavasz kézimunkája
Hering Vanda: Beszédes múlt                                           3.     
Eliza Wolf: A zene ereje
N. Sebestyén Katalin: Megbecsülendő
Cserna Ferenc: Kiskertemben                                          4.
Cserna Ferenc: Futóbab 
Figula Csaba: Nyitott könyv
Szedő Tibor: Hívj magadhoz                                             5.
Hering Vanda: Fény az éjszakában 
Tilingerné Gerlei Ilona: Vihar a mezőn 
Eliza Wolf: A vándor                                                          6.

DABASON TÖRTÉN
Hermann Marika: A kis hóember                                    7.                               

Vendégsarok
Kanizsa József                                                                      8.
Eller Mária                                                                           9. 

DABASI HÍREK
A Dabik születése                                                             10.
1. évesek lettünk                                                               11.

CSILLAGOK NYOMÁBAN
Gyóni Géza                                                                        13.

MANSZÁJ GYEREKEKNEK
Figula Csaba: Borzalom! 
Szűcs Szilvia: Törp lakoma                                              14.
Verses sorok - rejtvény gyerekeknek                              15.

POÉNKODJUNK
Rejtvény felnőtteknek 
Cserna Ferenc - limerik                                                   16.

TARTALOMJEGYZÉK
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Tavaszi saláta recept                                               17.

Közérdekű
Dabik induló
Felhívás                                                                    18.


