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Szia!
A Barátok Verslista Képzeld el… címő irodalmi folyóiratát tartod
a kezedben. Ez az elsı nyomtatásban megjelenı, hivatalos lapindítási engedéllyel is rendelkezı számunk 2008-ban.
Idei elsı számunk tematikus kiadvány, a folyóirat téllel kapcsolatos verseket tartalmaz. Borítóján Szabolcsi Erzsébet csodálatos
téli természetfotóit láthatod. A folyóirat elektronikus változatát
továbbra is megtalálod a http://www.kepzeldel.hu oldalon.
Írásainkat fogadjátok szeretettel! Folyóiratunk olvasásához kellemes idıtöltést kívánok!
Baranyai Attila (Anisse)
***
Csontos Márta: Suttogó töredékek
Halott lepkék szárnyán
Kattan az idı jeges győrője,
suttog a tél, vacogó levelek
rozsdás felhı forog, csikorog
zuhannak arccal a semmibe,
a dombok horpadt gerince.
tört sugár nyújtózik a kérgen,
Hiába sodrok főszálból kötelet,
arcomat feltölti a komorság vegyülete. elérhetetlen a fény-kapu kilincse.
Reccsen a szél kerítése,
köd-csarnok zárul, fekete hallgatás
súlyos bevonata tapad az égre,
lelkem tépett sirályként köröz,
színeit veszti a távolság mélysége.

Durva ölelés hideg pamlagán
kavarog a szél, alázat
leplébe csavarodik a ragyogás.
Az idı fémes fogsora csattan,
örvénybe szaggat a kavarodás.

A homály opálos homlokán
sötét sárba reked az üzenet,
letaszít a távolság erıs keze.
Orkán peremén szárad mosolyom,
vakvágányon vagyok a teremtés eretneke.
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Ábrahámné Ágnes: Még nem jön a tél
Szomorú szem az ablakban lesi már:
Vajon a tél hová bújt el az idén?
Rezgı rozsdás levelek hintáznak bár,
Kopasz ágakat mikor láthatok én?
Hó csillogás, a szánkón lobogó haj,
Szilaj szaladás szőz havon, eleven
Kacagás zengne-csengne, mint tavaly.
Menekülj már, ısz, jöjjön az én telem!
Télapó is elment már réges-régen,
Nem várta hóember az udvarunkon,
Várjuk a karácsonyt ünnepi díszben,
Új esztendı kopog az ablakunkon.

Nagy Erzsébet (Pendzsi): Fehér ünneplıben
Bús kedvvel játszik az ıszi szél,
Húrjain már a tél zenél.
Fájón, esengve, jajongva szól,
Már csak az északi szél dalol.
Eljött az ı napja, táncot jár,
Bújik az avarba, havat vár.
Szürkül az ég hófehér palástja,
Meghalt a kertem minden virága.
Jöjj hát, te hófehér, szőzi világ,
Temesd be lelkem forró katlanát.
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Jöjjön a fagy, a hó a köd,
Kergetızz suhanó szántalp mögött.
Szikrázó fátylad ejtsd e világra,
Meleg dunnaként, minden egyes ágra.
Takard be a földben szunnyadó magvakat,
Öltöztesd ünneplıbe a házakat.
Ragyogjon minden, tisztán, hófehéren,
Adj erıt, hitet, a remény éljen,
Hogy megtisztult lelkünk, fehér ünneplıben,
Új életre keljen, ragyogó napfényben.

F. Bozó Éva: Tél
Nehéz szóra bírni az évszakokat.
Úgy mondják, némelyikük
el is marad!
A TÉL igazán akkor szeretni való,
ha Nyáron bıven aratsz İsszel meg tele a szılıskert!
Régen,
TÉLEN kötelezı volt a hó.
Alatta aludtak a vetések!
A fák fegyelme is példamutató.
Szép TÉL után jó termés várható!
Nem tudhatjuk elıre a TÉL természetét –
Ordító hideg nélkül telelni lenne jó!
Maradjon velünk!
Nélküle szegényebb lenne az életünk.
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Dobler Anita: Tél…
Sötétbe burkoló fehérség,
pimasz jégcseppjei
nevetı számra ráncot vetnek,
csíp a levegı, s ez engem
hirtelen megnevettet.
Kezemre dobja kötelét,
ahogy ráfagy a dér,
jégbe zárt madár fészkét
vasmarokkal feszíti szét.
E hideg alkonyon
lassan ébredezik a tél,
tovaszáll a szökevény idı,
köd lett köröttem…
Hol vannak a gyönyörő percek,
lám, hallgat a sötét, nem felel,
-hiába kérdezem…
Beszívom csoki-illatát,
a Karácsony édes méz-szagát,
fázni kezdek, ahogy jön az este,
s vigasztal a fagy pettyezte gyász.
İzsuta szalad remegve,
a csalfa tél ıt is elfeledte,
s rabolja hófehér aranyát.
İ és egy fagyott kis cinke
együtt siratják egymás nyarát.

Szabó Kila Margit: Téli csoda
Mily furcsa és érdekes
Ez a csodás természet.
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Komor - és sötét - a felhıtakaró.
Hull belıle, nagy pelyhekben,
A fehér, csodás hó.
Megrázta szakállát,
A várva várt Télapó?
Mert most szaporán,
Szüntelen szakad a hó.
Mesebeli látvány ez a téli csoda!
Befedi az erdıt, a mezıt, az utat,
A házat, a völgyet, nézz oda!
A kis ızike fázik, fut az ösvényen.
Keresi a fák közt az étket.
Jó barát lett az erdı minden lakója.
Az ız, a fácán, a nyúl bújik a bokorba.
Hullatja a szarvas az agancsát,
Próbálkozik - egy új ızlánynál.
Vadállatok! Szegények! Éhesek!
Télen éheznek, fáznak, szenvednek.
A vadász tudja, viszi az étküket.
Kis ızikék, szarvasok, nyulak,
Jertek ide, egyetek!
Csodálom e téli világot,
A hideg idıt tőrı, sok vadállatot.
A hótakarót, az erdık lakóját,
A sok vadállatot, a természeti csodát!
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Bodó Csiba Gizella: Egy hajdani tél
Ahogy mondani szokás:
nehéz idıket éltünk,
jégpáncél feszült a világban,
de gyermekként ebbıl mennyit értünk?
A „rianás” ha közel szólt,
ijesztı volt családban, házban,
összebújtunk, mint a hódok
a víz-alatti fa-rönk várban.
Telenként főtetlen maradt
zord hidegben is a szobai kályha,
tőz csak a konyhában égett,
a kendı alatt sült krumpli várt vacsorára.
Villanyt késın kapcsoltunk,
utcáról fényt adott egy lámpa.
az alma és a sütıtök illata
árasztott hangulatot a családba.
Anyám forró téglát bújtatott
ruhába tekerve a hideg ágyba,
ne fázzon a három gyereknek
dunyha alatt legalább az álma.
Szánkózni egyszer jött velünk Apám:
siklottunk, nevettünk, milyen jó volt,
talán kilencszázötvenöt telét írtuk,
milyen hó volt, milyen hó volt?

6

A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA

ÉVSZAKOK - TÉL

Melegszik a Föld, a tél olyan halott,
A néprádió már rég elhallgatott,
Hosszú telek, család: mind elmúltak,
Apám tél-esti igaz meséire gondolok.
A gáz takarékon pislog,
hiányzik család és régi illatok,
fehér köntöső friss hó, takarj emlékekkel,
melegítsen át, amíg itt vagyok.

Szabó Kila Margit: Eljött a tél
Jégesı esik,
Hidegen fúj a szél.
Megjött. Itt van a tél.

Odakint hideg van.
Süvítve tombol a szél.
Siklik a szánkó
A tó jegén.

Jégcsap csüng le,
Az ereszen.
Jégvirág,
Az ablaküvegen.

Repül a hógolyó,
Készül a hóember.
Megjött a tél,
Itt van a december.

Csöndben szakad a hó.
Befedi a tájat,
A havas hótakaró.

Decemberben van,
A Szentkarácsony
Napja.
A zöld fenyıt feldíszítjük,
Otthonunkban.

Zúzmarás dérrel,
Tele vannak a fák.
Fehérek a bokrok,
A házak, havas a táj.
Hópehely táncol
Az ágon.
Ezüstösen csillog a hó
A tájon.

Megszületett Isten Fia!
A Kis Jézuska!
Örvendjetek, emberek!
Dicsérjük, és imádjuk,
Az Isteni gyermeket!
S a szívükbe,
Beköltözik a szeretet.

7

KÉPZELD EL… – IRODALMI FOLYÓIRAT 2008/1. SZÁM

Szabolcsi Erzsébet: Tél
…És másnap reggelre kinyíltak a jégvirágok.
Megroppant lábam alatt a tegnapi fő.
Fehér csipke az ágon, fekete varjak a dérben,
csikorog és zizeg, reccsen és surran a hideg.
Bundámba burkolózva aggódom:
Jaj, csak bele ne fagyjanak az érzések a szívekbe!
Érzem, hogy forró a vérem, vöröse ellenpontja
e fekete-fehér világnak. De nem látható.
Aki szembejön velem, vajon sejti-e,
hogy ıt is szeretem?
Fuvolaszó hajlítgatja az ágat, arcomra zúzmara hull.
Ó, boldog gyermekkor!
Szánkózások és korcsolyapályák hangjait
hozza a szél a szomszéd múlt idıbıl…
Lesz-e még igazi telünk?
A ködbıl lassan felkúszik
a sápadt, erıtlen napsugár.
Cipım talpa alatt megmozdulnak
az elsı kíváncsi hóvirágok…

Serfızı Attila: A tél
Eresz alján hízott jégcsap didereg,
méhében megcsillan hőtlen Napunk
bágyadt sugara. Reggelre itt termett a Tél,
nehéz fehér leplét a városra húzta.
Félszegen induló villamos - felsikít…
Egy házmester a járdán sózott homokot terít.
Csókod is kihőlt fagyott arcomon…
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F. Bozó Éva: Egy régi Karácsony
Szép volt az a Karácsony az ünnepek közül a legszebb!
Várt az öreg Ház.
A falu fölött már ólálkodott az Ünnep!
Ismerıs karácsonyi illatok fogadtak.
Elkezdtük öltöztetni a fát.
A fiúk nem gyızték húzni a szánkót akkoriban, télen Tél Volt.
Beesteledett.
A fenyıillatú félhomályban énekelni kezdtünk.
Kicsinyeinknél nem volt boldogabb!
Elıbújt a csomagból,
és elindult egy játékvonat.
Szenteste volt.
Szerettünk.
Megültük a vacsorát.
Úgy, ahogy az a palócoknál szokás!
Utána kártyáztunk dióra.
A kicsiktıl elköszönt az este.
Mi indultunk az Éjféli Misére.
Fehér volt az út és kihalt.
A szél ugyan elült,
de a hideget itt hagyta nekünk.
Csend ült a tájra.
Csikorgott a hó.
Az éjféli Tél,
csak a meleg szobából szép!
.
Sokan eljöttek,
szuszogott a fújtató,
felbúgott az orgona,
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misézett a Plébános.
Szavaira nem emlékszem csak azt tudom,
„Mindnyájunkat, kézen fogott MÁRIÁHOZ VEZETETT:
- a KIS JÉZUS
MEGSZÜLETETT”
Boldogok voltunk.
Kellett
a lelkünknek az Ige.
A csillagos, hideg éjszaka
már várt bennünket.
Összesúgtak a nénikék:
Ritkaságszámba megy, hogy ennyi a Nép!
Azután İk is elindultak
a simára koptatott úton, hazafelé.

Bagi Istvánné: Téli takaró
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Téli napok következnek,
Fehér takarók szövıdnek,
Meghajlik a sok fa ága,
Lehúzza a zúzmarácska.

A nap elsı sugarával
Barnította a zúzmarát,
Minek meleg sugárzása
Olvasztja a díszes ruhát.

Közeleg a téli ünnep,
Fehér takarók szövıdnek,
A természetnek csodája,
A zúzmara csillogása.

Oly szomorú lett zúzmara,
A könnyeit is hullatta.
Hullt a könnye földre-fára,
Járókelık ruhájára.

Ahogy reggel fölébredtem,
Ablakomon kinéztem,
Alig hittem, amit láttam,
Azt hittem, mesében jártam.

A szellı, mikor ezt látta,
A fa ágát meglóbálta.
Lehullott a zúzmarácska,
Kopár lett a fának ága.
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Kovács Károly (koka): Tél talán?
Nem kopog még,
de hallom sóhaját,
szorítását mellemen,
csontjaimba penge vág.

Hiszem, hogy hitemnek
van reális célja,
az élet szép, azt mondom:
kipróbálom még ma.

Hittem, hogy ismerem,
hogy ellenfél vagyok,
hogy nem tud ı elvinni,
hogy csak az angyalok.

És láss csodát: egyszerre
kisütött a Nap,
egy csintalan kisgyerek
hangosan kacag.

Sírok is talán?
Nem vagyok férfi?
Üsse kı, azért is
meg kell magam mérni.

Felveszem új sapkám,
új arcom, új szívem.
Kitárom ablakom,
mégsem jön rút hideg.

Ad még egy csepp esélyt
a lelassult idı,
és ha kihasználom,
én leszek a nyerı.

Geisz László: Téli erdı
Friss hó takarja az erdıt,
Ami mindent ellep,
Havat ringat a fenyıág,
Hallani a csendet.

Szarvasnyomok a friss hóban,
Amott meg nyúl szaladt,
Nem kell félni a vadásztól,
Mert ma otthon maradt.

A pihenı erdı mélyén
Nagy nyugalom árad,
Szél kergeti a hópihét,
Amíg el nem fárad.

Madár ül egy havas ágon,
Aztán tovareppen,
Gyönyörő a téli erdı,
Festı sem fest szebben.
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Bodó Csiba Gizella: Krisztus a hóban
(Egy kiállítás képe elıtt)
A hóban Krisztus áll,
hódombon, hófehéren.
A gerincen végigremeg,
Feljajdulsz, és befogadod
a döbbenetet a képen.
Az idımarta, sérült alak
- némán kiáltó jel a léten a világ felett áll, a hóban,
feketén és hófehéren.
Ott áll İ, hogy megérintsen,
Ott a világ végéig is állva,
hogy megmutassa feketén-fehéren,
egyetlen tisztaság: az İ tisztasága.
Némán, sérülten, kétezer éve
hóban, hófehéren állva,
hangtalanul is azt kiáltja: - Sérült,
nem pusztult az igazak igazsága!
A hó szőz körötte mozdulatlan,
nem mintázza térdek koszorúját,
de lelkedbe kongatják fájdalmas búgással
a süppedı, hófehér csend súlyát.
Halott hófehér világ, pedig lángolnia kellene
az áldott szeretet-perzselte szótól,
átölelni, betakarni, óvón mentve,
a bennünk munkáló mardosótól.
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Csak nézzük. İ a hóban állva,
e fagyban mégis a mi lelkünk fázik,
mert csak İ áll egyedül a dombon
a megosztott, megfagyott világtól-világig.
Egy Felkiáltójel, mégis kérdés:
- Nem értitek – miért éltem?
konok, hitetlen, sérült lelketek
mikor olvad fel szeretet egységben?
De ahogy itt állok hóban, fagyban,
Rozsda-martan egy hófehér képen,
ez azért lehet – nem gondoljátok?
mert Hiszek! Hiszek az Isteni emberiségben! -

Molnár József Bálint: Ködszıttes
(Ch. Morgenstern Nebelweben címü versének alapján)
Az erdıben csöndben a ködszövı
hitvesének ködbıl inget szı
alkonyati pírban a hófehér ing
láthatatlan égi kötélen ring

Der Nebelweber webt im Wald
ein weiBes Hemd für sein Gemahl.
Die steht wie eine Birke schmal
in einem grauen Felsenspalt.

Meztelen szürke sziklahasadék
várja ingét, csendesen nógatja nejét.
De az irdatlan ing egyre nı
az esztelen ködszövı szı csak szı

Im Winde schauert leis und bebt
ihr dammergrünes Lockenlaub.
Sie läBt ihr Zittem ihm als Raub.
Der Nebelweber webt und webt…

Távoli fázós tanyák felett
reggeli fényben füstcsík szendereg
messze ahol hó fedi a sziklák hegyét
más ködszövı is keresi kedvese
kegyét

Fern aus Höfen unter Bäumen
zittert Rauch im Morgenglanz.
Und die fernste Ferne säumen
Wälder wie ein dunlder Kranz.
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Tarliliom (Kátai Hedvig): A fagyos szeretı
Rám ordítanak a karácsonyi fények,
a tavalyi díszek is felsorakoztak már,
körülöttem télapók, mindenféle lények,
a kürtıskalácsnál is hosszú sor áll.
Forralt bor illatával incseleg a szél,
egy hideg jégcsap testemhez feszül,
cserzett ajkaimat csókolja a tél,
oly fagyosan, hogy borom is kihől.

Nagy Erzsébet (Pendzsi):
Rám köszön a tél
Rám köszön az utcán a tél.
Megemeli hósipkáját,
és tovább sompolyog.
Körülötte zúg, üvölt a szél,
Kisöpri az utcazugot.
Szırmók hópihéket szór markából,
Hajamat belepi a dér.
A sárga avar fájón sikkant,
Utamon többé nem kísér.
Vacognak az ablaküvegek,
Jégkristály ruhájuk csak teher.
Mogorván ásítanak a szürke fellegek,
S a tél beteges ködöt lehel.
Szorosan összebújnak a házak.
Magukba zárják lakóikat.
Az otthon melegét féltve ırzik,
S jaj annak, ki kívül marad.
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Bajnóczi Piroska: Izzó-hóba
Izzított kezem
Nyújtom hébe-hóba.
Bár tiszta, s kényes,
Mégis faggyal mérgez.
Egy csöppnyit se olvad,
Zúzmarától rohad.
Ujjaimból jégcsapok,
tenyerem fagyasztod
mélává, bénává.
Pedig simogatna,
markolna,
véresre harcolna,
sosem fojtana.
Kinek rideg a jégvár?
Benne ragad,
Fagytól szakad
A fehérre mosott vágy.
Tél, s lét?
Neked lehet,
Nekem halálmenet.
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Bíró Pál Tibor: Minek a tél
Hófehérrel borított bőnök álcája,
Sznobok trónja elıtt mélán rostokol,
Karácsonyt irtva népek derekára
Most tonnányi acéllal izzva zakatol.
Lélekvándorlással testek tumultusán,
Félelmét etetı valós konfabulátor,
Hol csipkés jégvirágok még gyerekek álma,
ott hajléktalan illattól kering a nyomor.
Hajszolt kóbor kutyák kínos ugatása,
Cinkék fecsegésére irtó zőrzavar,
Míg a patkánylétben kuka koppan,
A kéregetı idı hajnali őrbe zavar.
Órák ketyegnek a robotos térben,
Bőzkirály uralkodik a Moszkva téren,
Míg fütyül a fölény, s nevet a mámor,
Idıs korok ritkuló herbáriájából.
Disznóólban szél táncol a pókhálón,
Mint botrányok rokona, maradi mosollyal,
Plüssmadár didereg a mőhóban távol,
S mézes madzagon nincs többé kikelet.

Geisz László: Télre készülnek a kerti növények
Aranylik fáknak zöldvolt ruhája,
Lehullik ágak ıszi subája.
Aludni mennek lassan a rétek,
Télre készülnek a kerti növények.
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Kopasz fa ágát ıszi szél hajtja,
Költözı madár már nem jár arra.
Itt toporog már kezdete télnek,
Télre készülnek a kerti növények.
Gyümölcs nincs ágon, fámnak nincs terhe,
Borús az ég, a köd ballag erre.
Nap sugarából hiába kérek,
Télre készülnek a kerti növények.
Kertkapum zárom lassan a télre,
A tavaszt várom, egy kissé félve,
Ad-e még idıt nekem az élet?
Télre készülnek a kerti növények.

Bodó Csiba Gizella: Egyetlen madár
Megcsikordul lelkemben
a tél rozsdás kapuja,
dideregnek bennem
a nyári gondolatok, s a
halban dús vizek felett
rabol egy kárókatona.
A kormoránok evezıs
lába surrogva a vizet súrolja,
majd elhúz a nádas felett
e fémfényő halászmadarak raja.
Elmúlt a nyár, csendben les
a világnélküli sötétség,
ha nem lennék erıs, talán félnék.
Nem kell, hogy sötét legyen a tél,
mindenben ott rejlik a csoda,
beragyoghatja a kozmikus fény,
szeretetünk hópehely-virágú mosolya.
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Kamarás Klára (Sida): Január
Kihunyt a fény, a szent Karácsony fénye.
Nem zúg a szilveszteri hangzavar.
Hó hull szemétre, papírtrombitákra.
Ez január, mely mindent eltakar!
Kijózanodva állunk, és tőnıdünk,
mit hoz az új év, lesz-e majd meleg
szoba a kemény fagyok idejére?
Jut-e fedél, kenyér mindenkinek?

Ki híd alatt hál, a párnája újság,
és takarója piszkos pártplakát,
annak hiába kántálsz szép Újévet...
Állj félre költı, mert csak köpne rád!

Viemann László: Tél
Ötvenhat telén is Pichlmayrgut,
Ismert, kedvenc síelı hely ott,
hétvégi turista fogadó.
Ez év dermedt menekült tartó!
Öltözve is isteni hideg!
Csikorgó Schladming is didereg.
Észak--szél Dachstein ormáról
hópehely kristály fedıt ereszt,
gondtelt szívbe meleget gerjeszt.

Évtizedek múltak el mégis
elmélkedés élénk, gyötrı is.
A merész vállalkozást vissza
gondolva, zord gonoszt árasztja.
S világ tétlen míg a nomád
vándorként hagyja el otthonát.
Csak az Austria Alp árnya
takargatta ıt akár egy gyám.
Köszönöm ahogy vetített rám!

Geisz László: Elmúlott a nyári álom
Zúzmara ül már a fákon,
Elmúlott a nyári álom.
Már minden a télrıl beszél,
Rıt levelet kerget a szél.
A levelek leperegnek,
Kopasz ágak dideregnek.
Lassan az ısz is költözik,
A táj fehérbe öltözik.

Friss hó lepi be a rétet,
Csend ringatja a vidéket.
Szétterül a téli tájon,
Elmúlott a nyári álom.
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B. Bodolai Anna: Karácsony!
Tél van: minden sötét; nyirkos, hideg a reggel.
Álmatlan éjszakám volt, fáradtan ébredek fel.
Zsibbadt a kezem, csontjaim fájnak,
vizes ablaka van a hideg szobának.
Nincs tüzelı, fázom!
nem tudok felmelegedni sem télen, sem nyáron.
Nálunk „kegyetlen” és fájdalmas minden karácsony!
A ház, ahol élünk, átkozott kezd lenni,
nincs benne Élet és emberekhez méltó semmi!
Menekülnénk innen, de nem akar elengedni!
Romok és szemétdomb áll a gettósoron,
itt élünk, és itt áll az „otthonom”!
Kint és bent szürke, kemény tél van,
bár karácsony napja van,
mégis: ma is álszent képmutatók ülnek a templomokban!

F. Bozó Éva: A Férfi elegancia – fittyet hány a Télre!
İ is sietett,
az ellenkezı irányból érkezett.
Kiöltöztette asszonya
rétegesen,
ahogy a fáma mondja.
De a férfi elegancia,
nem tartja vetélytársnak a Telet!
Nem is tiszteli jobban a Nyárnál!
Fiatalos volt.
A kockás ing haladt elöl –
a pocak tetején telefon fityegett,
hogy bármelyik pillanatban elérhetı legyen.
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Bodó Csiba Gizella: Kis téli csend
Pilláit lehunyta a tél,
fejére az ég köd-sapkát nyomott,
színes fürtök nem lógnak alóla:
a jeges szél reggelre mindent ellopott.
Hózáport zokogott a tél,
szemöldöke sprıd-szálú, zúzmarás,
riadt, éhes ızcsapat torpan, neszre figyelnek, s ez nem rügypattanás.
Fázós mellényben topog egy madár,
csupasz lábnak a vaskorlát hideg,
feje lekókad, torka nem trillázik,
nem ez az ideje, s hát nincs is kinek.
A sírokat hólepel borítja,
dılt kereszten egy név fázón megremeg
- én is itt voltam! - mutat szőkszavúan
annyit, hogy negyvennégy telén született!
Lehunyta deres szemét Tél – Apó
város és erdı elcsendesedett,
hagyjuk kicsit ez áldott, fehér csendet:
zaklatott dübörgésünk ne zavarja meg!

Serfızı Attila: Tél
Tegnap fázott a Nap, elbújt. Fehéret zokogott.
Hideg szobák mélyén arcok, egy gyerek rí amott.
Kószáló, sápadt árnyak billegnek ridegen, némán.
Egy munkás sorsába törıdve araszol a hideg létrán.
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Fagyos, roskatag nappalok végtelen sorozata ez.
Egy zúzmaralepte, út menti fasor végtelenbe vesz.
Hallani a súlyos ágak egymásba fonódó, bús énekét –
Fáradva reccsen némelyik, s útra ejti lusta terhét.
Panaszkodó állatok keresik a holnap reményét,
kövér hentes hájat akaszt, az életnek lök még esélyt.
Felkel a szél is, vadul seper a kihalt utcákon át,
sarkoknál megpördül, megrángatja a házak ajtaját.
Ocsmány, beteg vénember vagy te, gonosz tél,
üszkös lábaddal tiprod kertünk, kiirtod, ami él.
Édes csillagunk, segítsd meg az emberszíveket,
mutasd meg arcod újra, s őzd el a gyilkos telet!

Ódor György: Tél
Raktunk egy nagy-nagy tüzet…
de hagytuk elhamvadni.
És fáznak az emberek!
Attila! Odaát is hallani?
Több millió szegény lett,
s visszatért a fagyhalál.
Fekszik utca kövére
a versed. Mert jobb helyet „nem talál!”
Nézd, „munkát és kenyeret”
újra a transzparensen.
A gazdag ezen nevet.
Ugye, te nem így gondoltad egyszer!
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Gyújtogató huligán,
józsefvárosi szegény…
ahol még ott vagy talán,
csak szürkehályog lett - ember szemén.
Raktunk egy nagy-nagy tüzet…
mégis győlölet arat.
És fáznak az emberek!
Attila! Nehogy te szégyelld magad!

Bíró Pál Tibor: Éjféli zörej
Udvara van odafent a holdnak,
S a homály recsegıs hideget áraszt,
Végtelen csillagok parázs fényében,
Röppenı angyalok kórusban dalolnak.
Táncra perdülı kristályok havában,
Virágzó jégvirágok a fagyos ablakokban,
Álmokat ringatnak Télapó derőjével
Az ırséget álló jégcsapok alatt.
Szunnyadó kemencék szelíd ropogása,
A fátyolos lángú petróleumlámpa
Most emlékeket duzzaszt, gátjára szállva
A robbanó vágynak, múltak vallomása.
Bagoly huhog az öreg diófában,
Kopasz ágain tündöklı magányban,
Életet lehelve a pihenı tájra,
Tollat borzoló dermedt éjszakában.
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Bodó Csiba Gizella: Ujjongó
Egy friss reggel, meglepett örömmel
rámeredtem a világra,
mézeskalács cukormáza
csurgott a fákra, a határra.
Fehérben alvó, álmodó,
füvekre, fákra ráfolyó
újévi reggel – ujjongó –
foltos köd-köpenyben is megbújó
fenséges téli takaró,
De jó, hogy láttalak!

Szabó Kila Margit: Régen várt tél
Régen vártunk,
Hát eljöttél,
Jeges, havas,
Hideg tél.
Gyöngyházfényő,
Gyönyörő táj,
Szép, hófehér.
Szállingózva
Hull a hó.
Repül a szánkó
És a hógolyó.
Régen vártunk,
Hát eljöttél,
Gyöngyházfényő,
Jeges, havas tél.
Gyönyörő táj,
Szép, hófehér.
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Debreczeni Ákos: Téli akrosztikon
Tél van, álmodom

İz riad a fákon túl,

Én, a medve.

SZélsebesen illan,

Lakom a barlangom,

Riadt teste elnyúl',

Hóval fedve.

Errébb valami csillan.

A völgyben lent, alant

Nem rohan tovább,

Súgó szél suhant

Ernyedten megáll.

Azúrkék ég, messze

Mozdulatlan teste

Deres táj veszte.

Jégháttérrel festve.

Az alkalomhoz illın

Örök tél van mindenen,

Fák kopasz ágain,
Árny lopódz' illón, s
Károg valamin.
Kicsiny falu legszélén Örökké éhes lévén Zord róka sompolyog,

Nap süt, s egy ló nyerít,
Tavasz most idegen
Alvó tájról még lerí.
Valaha - emlékszik a táj A nyári mezıkön birkanyáj s

Tiltott tyúkon somolyog.

SZúró, tőzı napsugár

Ordas farkas lapít,

Sütött a tájra rá.

Sebes patak partján

Aztán jött az ısz,

Oldala úgy hasít!

NYalka fák lombja hullt;

Néma sikoly ajkán.

Árgus tél legyız,

Vad tőz ég a szemébe'

Rideg szál, s a dombra hull.

Alig bízik, s reményked':

Semmi sem örök,

A megváltás gyors, s

Egy tél is szökött.

Zárja szemét a sors.

Maradni nem marad,

Múló pille csak a tavasz.
Aztán nyárra újra
Ragyog a napfény.
Az idı útja,
Diadal s kény.
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Hanyecz István (shf): Téli kertben - haiku lánc
Közeleg a tél
szép ruhát ölt természet
Télnek idején

Nézd csak a lugast
Fehér rózsa virágzik
Szép jégruhába

Köszöntünk hát tél
mínuszok itt vacognak
tavak befagynak

Téli kertemben
rózsaszirmán szivárvány
csodákat rejt el

Rénszarvas szánon
Hófödte szép tájakon
Télapó száguld

Ragyogj hópehely
Fenyıfának tetején
Hideg éjeken

Sőrő jégcsapok
ereszeknek aljában
sorban csüngenek

Gyönyörő szép táj
Hallgasd e téli zenét
Természet szunnyad

Jött örömére
Sok gyermeknek síelés
A havas tájon

Élvezd tél jöttét
jeges fehér szépségét
természet ölén

Bíró Pál Tibor: Szentestére
Pihen a táj, békés az álma,
Fehér bundája, jeges takarója.
Roppan a hó, tapad a súlya,
Nagy úr a fagy e didergı világban.
Szánhangja süvít a puszta kietlenbe,
Horkanó lovak zihálnak a ködben,
Megkondul egy harang valahol távol,
Kisded született az Isten jóvoltából.
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Csillagos ég alatt füstcsíkok szállnak,
Paták gyorsulása szívet dobogtat,
Szenteste áldása fenyı illatával,
Eljön hozzátok pislogó gyertyákkal.
Nyissatok ajtót, hitbefont reménnyel,
İszinte fohászra nyíló szeretettel,
Mert bizalom melegétıl lelketek kitárul,
S a családi fészekhez boldogság járul.

Szabóné Horváth Anna: Deres a határ
A határ magára borította díszes köpenyét,
Megmutatva hideg, csillogtató erejét
A fehér lepel, fénylın, ezüstösen szikrázik,
Az egész határ, ily tündöklın pompázik.
A kelı nap sugarai rajta legelnek,
Szemet vakító ragyogással visszaverıdnek.
Mint csiszolt drágakövek, úgy ragyognak,
Igaz, közben a szikrázó kövek egyre fogynak,
Melyek, harmatcseppként, gördülnek a földre,
Miközben nyalogatja ıket a nap melege,
S lassan a csillámló meseország eltőnik,
Helyén a megszokott, zöld fő selyemlik.
Szép látvány volt, de milyen szép!
Mint egy bársonyosan hamvas, ezüstlı kép
A természet elbővölı, csillogó varázsa,
Mely magát néha ily ünneplıben mutatja,
Közben a legördülı harmat kövér cseppjei
Felszáradnak, de az érzés még mennyei,
Mintha tündérországban ébredtünk volna,
Oly mesébe illı volt e földi pompa.
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Puruczki Dániel: A tél szerelmesei
Lenyőgözve bámulták
a szállongó hópelyheket, amint
Lassan ellepik a környezı magas hegyeket,
Magukba szívták a hideg metszı
Leheletét, nézték a jégcsapok
Lassú dermedését, és ahogy figyelték
A szürkés felhık tömegeit,
Feledésbe merült a múlt bennük,
Mint letőnt korok gyermekei.
Régóta arra vágytak
Mindketten, hogy titkukról
A fátyol egyszer fellebben.
Aztán arra ébredtek egy nap,
Hogy szerelmes szívük olvad,
Ahogy a szürkés felhık mögül
A halálos nap kibukkan.
Szomorúan néztek egymásra,
De nem tettek panaszt - tudták,
Eljött életükben az utolsó pillanat.
Egymáshoz bújtak némán,
Könyörgı szemekkel, és
Olvadozó szívük csordultig telt
Egymás szeretetével.
A tavasz már csak
Nedves foltként találta
İket ott, és - megrezzentve
Virágos fátylát, - halkan így szólt;
- Kérlek, ne haragudjatok!
***
A Barátok Verslista honlapja a http://www.verslista.hu oldalon nézhetı
meg. A feliratkozásokat a subscribe@verslista.hu címre várjuk.
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Dalkóné Molnár Mária: Tél
Hó és jég bilincsében a januári erdı.
Így kezdıdik el az új esztendı.
Fehér hótakaró borítja a tájat,
Olyan tiszta minden, akár egy varázslat.
Gyerekek szánkóznak a lejtıs helyeken.
Így szórakoznak a téli hidegben.
Egyik udvarban hóember büszkén áll
Seprıvel kezében, mint katona a vártán.
Sötét felhık takarják a Napot.
Éjjel tılük nem látunk csillagot.
Ember és állat meghúzza magát
Főtött szobában, a telet így vészeli át.
Ablakunk alatt madáretetı.
Ide jár nassolni szinte a fél erdı
Apró kis madara. – Ha nem jönne,
Tán éhen is halna.
Vadgalamb, meggyvágó, csuszka, vörösbegy,
Cinke és rigó – mindegy, ez egyre megy –
Egy kis tavaszt hoznak házunk udvarába.
Meghálálják jóságunk, ha nyílik a mályva.
Évszakok váltása olyan, mint az élet;
Téli csendbıl fakad, majd jı a kikelet
Felnıtt korunkat a nyár érleli,
Életünk értelmét az ısz színezi.
Megfáradt testünket a téli hó befedi.
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Rovnyai Imréné: Tél
Hallom a csendet
Az esti tájban,
Száraz ágakat zörget a szél,
Messze az égre
A ragyogó fényre
Ködfátylat borít a tél.
A havas tetıkrıl
A magas fenyıkrıl
Jeges diadém ragyog felém,
Sőrő ágain
Titkon megremeg Hó hullik alá
Csillan a fény.
Némák a kövek,
A patak kristályos,
Csillanó páncélban tovább zubog,
Mogorva természet
Kietlen táján
Vastag a szikrázó hótakaró.
Lent a völgyben,
A bokrok tövében
Titokban bujkál,
Suhan a szél,
Fent a hegyekben
Párát kergetve
Zúgó szellemként rohan a szél.
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Szabóné Horváth Anna: Téli álom
Mint menyasszony az oltár elıtt,
A táj reggelre oly fehérbe öltözött,
Óriási fátyla mindent beborít,
A puha takaró, aludni int
A föld, nagyot nyújtózik a meleg paplan alatt,
S gondtalan szı égi álmokat.
A hideg fagy érkezik szélsebes paripán
Ezüstpatkójából fénylı szikrákat hagy maga után,
Majd vasmarkával megmasszírozza,
Hogy hátán a hantokat elsimítsa,
Kipihenje testének fáradalmait,
Ellazítja megvénült, görnyedt vállait
Szelek fésülik hosszú haját,
Követve hullámzó fürtjeinek vonalát
Hideg, szeretı karját nyújtja,
Ölelın, kedvese után nyúlva
Magához húzza a természetet,
Ki vele alussza át a csikorgó telet,
S majd együtt ébrednek kéz a kézben,
Csillogó, tavaszi napsütésben.

Hanyecz István (shf): Télen
Szeretem eme téli csendet
a fehér hideg mindenséget
a szállingózó hópelyheket
és a csendre intı sötét éjjelt
sötétbe rejted csillag fényét
rabul ejted jégvilág kincsét
Nap fénye gyér e télidıben
hófelhık kergetıznek égen
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Kandallóba’ lobog rızseláng
ontja a melegét otthonodba
jı csendes és békés téli este
nyugalom családi pihenésre
téli napok sötétebbek egyre
eljı az Adventoknak ünnepe
Lucia koronázásnak van ideje
világít adventi gyertya fénye
Várakozásnak izgalmas ideje
hófödte tájnak csillogó szépe
ezer gyerek lázas készülıdése
a boldog karácsony ünnepére
mikor a sőrő, sötét este leszáll
A magányos szív is társra talál
Istenhez szól esti csendes imája
arra kéri ıt világ baját enyhítse

Bagi Zita: Ahonnan egyszer kell
Befedte a hó, a föld fehér volt.
Még egy jeges hang sem szólt.
Majd kivált egy hópihe,
és nagyon lassan visszaszállt az égbe,
a szürke felhı pedig befogadta.
A többi is utánozni akarta.
Ezer csillag lett a hókupacból,
elbúcsúztak a földi fagytól,
s Jákob létráján másztak fel
oda, ahonnan eljönni csak egyszer kell.
Néztem hőlt helyüket. Felszáradt
az utolsó csepp víz is. Fáradt
homlokát a Föld újra megtörölte.
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Szabó Katalin Zsófia: Gyilkos karácsony
Karácsony, fenyıillatok,
Cukor, díszek, ajándékok,
Égı gyertyák, gömbök a fán,
Fehér hópelyhek, csillagok.

Csengıcskéket visz a folyó…
Látod, minden hiába már,
Marcipán díszek illata
A mőanyag fenyık karján…

Karácsony, kiknek nincs kivel,
Kiknek csak fenyıága van
– Ámbár ık még csak nem is sejtik –,
Mégis ık élnek boldogan.

A fagyos hó ragyog némán…
De tiszta-e a lelketek?
Jaj, nagyobb kínba döntitek
Ha jobban csillog testetek!

Szenteste volt, az utcán is
Csak egyetlen lelket láttam.
Meglepıdve figyeltem fel:
Nála ajándékot vártam.

Mert hiába a szép koporsó,
De benne fekszik a halál…
Ha szem ragyog, a lét abban
Igazán fájdalmat talál…

Keze üres volt, oly némán
Baktatott a városon át,
Mintha csak meg se hallaná
Annak hatalmas zsivaját.

Ha csak kívülre bámultok,
Megölitek a lelketek,
Meglátjátok, elvesztitek
Az örök életeteket.

Oh, pedig színeket játszva
Villogtak a házak, terek,
Díszkarjaikkal csak nyúltak
Feléd cicomás üvegek.

Karácsony, mőanyag mosoly,
Mőfenyı, illatosított….
A világ nevében kérem:
Szálljanak le az angyalok!

A kéményekbıl színes füst
Tarkán gomolygott felfele,
A halált éneklı bábok
Daloltak: kérlek, nézz csak le!

Karácsony, kiknek nincs kivel,
Kiknek csak fenyıága van
– Körülötte hat-hét gyerek –,
Mégis ık élnek boldogan.
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F. Bozó Éva: Az Elsı HÓ

Sarlós Erzsébet: Elhatározás

Békés TÉL elı.
A kandallóban ég a tőz.
Szavaim vállára kendıt terítek.
Egy mondat
versbe tessékeli ıket.
Mikor minden a helyére kerül Rám talál a csend.
Az ablak felé fordulok:
- A természet milyen vidám.
Az ELSİ HÓ hátán - szánkózik
a napsugár!

Csak picikét hulljon a hó!
Legyen néhány, a légben lassan táncoló,
apró, kristály mőremek,
mely súlytalan ide-oda lebeg,
majd lehull
a kabátom ujjára.
S majd számat tátva
bámulom a szikrázó csodát,
a kérészélető varázst…
Végül az égre nézve elmerengek azon;
még a hétvégén… Hókirálynıvé változom…

Csontos Márta: Idılánc
A tél vaskeze már int keményen,
töprengı sugár kúszik a falakon,
arcomat szabdalja a szél pengéje,
a pillanat gyöngysora lemondóan koppan,
letarol a gondolat fagyos ekéje.
Főrészélen nyikorog az idı lánca,
a meglódult zsinór egyre rövidebb,
a gond csavarja rozsdáll a fövenyen,
jégkristályba olvad az öröm lehelete,
szárnyam fennakad hamvadó erıtereken.
Meddı tőzhányóba rekedt az indulat,
makacs rosszkedvbe ömlik a képzelet,
ólomnehéz felhıkön tapad a táj,
önzı szeszély rágja a csonkokat,
a csillagok serege hitehagyott nyáj.
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Kizuhant tüzes fészkébıl a Nap,
közeledik a pusztulás. Riadt lelkem
vacog márvány lapon, elborít a sár.
Hiába keresem a nyár izzó köveit,
fekete csend gödrébe süllyed a világ.

Csatlós András: Téli elmélkedés
Tél van és nagy hideg.
Én várom a havat,
A reuma kínoz,
A fájdalom marad.

A beteg az nyögjön!
Panaszkodni - minek?
Kikészíti gyomrom,
Tabletta és ideg.

Öregszem, de lassan
Jön a sok nyavalya.
ember már nem tudja,
mitıl van a baja.

Gyógytea és gyógykrém,
Válogatni lehet.
Influenzaoltásod,
Pénzért megveheted.

Gyógyszer van mindenre,
Csak gyızzed beszedni.
Az orvos felírja,
Ki is kell fizetni!

Egyet már jól tudok.
Nem jó öregedni.
A sok fájdalomtól,
Meg lehet gebedni!

Ódor György: Hópehely
A hópehely csak annyit ér,
elolvadna a zsebedben,
úgy ontja rád a hideg tél,
a szíved belereszkessen.
Meleg kéne, jó meleg ma már,
egymást ölelve égjen a láng!

A hópehely, míg földet ér,
egy apró csillag szemedben,
összefújja viharos szél,
hogy mindenkit eltemessen.
Meleg kéne, ringató dunnák
szegénynek s gazdagnak egyaránt!
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A hópehely a szerencséd,
mert takaród a hidegben,
alatta mi mind, szemenként
vágyunk az új kikeletre.
Meleg kéne, viruljon immár
embertavasz, szép békevirág!

Nagy Erzsébet (Pendzsi): Éjszaka fehér palástban
Játszik a szél a hópelyhekkel
Kergetıznek a házak fölött.
Mint orgonasípok, függnek jégcsapok
Csontrafagyott ágak között.
Hajnali ködben dermedtek az álmok.
Hópaplanba burkolódzik a táj.
Sudár fenyıfa ablakom alatt,
Mint óriás hóember, áll,
Meglebbenti tőlevelő karjait,
S a lehulló hófátyol befedi
Elhullatott magvait.
Csönd van.
Csak a szél zúgását hallani.
Jég sikolt fel a tavon,
Megtöri a csendet, s hallom,
Ahogyan belehal a hasadásba a fájdalom.
Hidegen ragyognak a csillagok
Sőrő hópelyhek között
bukdácsol az éjszaka.
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Elnyeli ıt a tél.
Ráadja hófehér palástját,
Fejére holdkoronát ígér.

Ódor György: Az erkélykorlátnál
Hallgatom, ahogy morajlik a város,
cikáznak az úton a fények,
gonddal támasztva az erkélykorlátot,
alig érezve, én is élek.
A szél arcomba süvölti a havat,
ezért átnedvesül minden gondolat,
csúszkálgatok óvatlanul a járdán
veled, pedig csak a szemem lát,
s a gyerekek, kik e telet kívánták,
ujjonganak, kis lelkemen át
hancúrozva a puha hópaplanon.
E télvilágot így ringatom,
hull a hó, és ez olyan természetes
dolog, mint anyám szép mosolya,
mikor meglát, s arcát adja édesen
a világnak, s ebben otthon van
élı és a holtak is, minden ember –
érte rajongó, szomorú szívemben.
Sőrőn esik. Jó hideg van, és fázom.
Most mégsem mozdulhatok innen,
oly boldoggá tesz öreg hallgatásom,
évezredes hópelyhek keringnek
a város felett, gondosan kimérve
rám a választ, az emberi miértre,
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amiért születtünk és meg kell halnunk.
Ahogy elolvad az aszfalton.
Mindenki, aki már itt van alattunk
csendesen, látom anyám szép arcodon,
az egész végtelen idı belefér
egy mosolyba, mit adott nékem e tél:
„Hát itt vagy, eljöttél, édes kisfiam!”
Ettıl a világot ölelem,
az egészet, mi anyai szívben van,
a tőz, a víz és a többi ıselem,
hisz érzem, eggyé kellett mind születnünk,
múlt, jelen, jövı, nyár és tél így lettünk,
s csak egy pehely lehetek egyedül.
Ez a rövidke kis eszmélet
csak valamennyi szép ısömmel együtt
adja takaróját a télnek,
gazdagon pótolva, mi már elolvadt.
Így jövend el s lesz néked szebb a holnap,
mikor emlékezni fogsz majd egy télen
békés pillanataidban rám,
hogy eme mindenséggel öleljél meg,
fent, annál az erkélykorlátnál,
ahol fehéren oly szép, kedves a szó.
Emlékezz. Hogy tudd, miért esik a hó.

Kamarás Klára (Sida): Kornélia dala
Messzirıl jött és nagyon messze vitték.
Jaj, két karomban nem talált hazát.
Nem hittem el, hogy többé sose látom.
és soha többé nem ölelhet át.
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Most hull a hó, mint akkor ott a szteppén.
Vörös pecséttel hideg homlokán
feküdt a hóban, s én hiába vártam
éveken át, hogy mégis jön talán...
Hány évtized... Telekkel... Mennyi hóval...!
A kinti lámpafénybe bámulok...
A pelyhek szállnak. Honnan is tudnátok,
hogy havas esteken miért sírok...

Szabó Gitta: A tél fogadása
Szél szalad, tél leheletét hozva,
Fák lombjait hevesen borzolja.
Gyenge leveleket leszakítja,
Melyek együtt hullnak a talajra.

Sündisznó készül téli álmára,
Álmosan bújik meleg vackára,
Melyet beborít a vörös avar,
S melegen tartja, míg jön a tavasz.

Az ágak már csupaszon nyújtóznak,
Készülnek hidegre, télre, fagyra.
Búcsút intenek, a sápadt Napnak,
Száraz ágaik recsegve lehullnak.

Téli etetı telve szénával,
İzek és szarvasok vacsorája.
Függı etetı a madaraknak,
Néhány falat, a havas napokra.

Vörös mókus kucorog odvában,
Éléskamra tömve magocskával.
İszi napokon szorgosan hordta,
Télire éhen ne maradjanak.

Bágyadtan, fáradtan süt le a Nap,
Nincs ereje már a sugaraknak,
Égi pályáját csak félig járja,
A kék eget, a szürke felváltja.

Megtelt minden odú, fészek s barlang,
Menedékben minden madár és vad.
Jöhet a tél, hordhatja a havat
Fehér dunnát terítve a tájra.
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Adorján Balázs: Télidı
A fák alatt,
Mint illanat,
Suhan át egy torz alak.
Fehér köntösét
A szél mossa szét,
S nyomában fehérlı salak.

De İ csak nevet
Ontja a szelet,
És rohan, ahogy csak lehet.
Nyomában, mint paplan,
A köntöse dagadtan
Őzi-vágja a teret.

Tépi a fákat,
Töri az ágat,
Rıt levélbıl épít várat.
S vigyorog vadul,
Akár egy nagyúr,
Ki jobbágyán járhat.

És mind, aki él,
Remegve fél Útjából minden kitér.
Sötét odúba,
A föld alá, zúgva
Bújik a csermely, az ér.

Ki vagy Te, Árnyék?
Csupán csak játék,
Mit őz az ıszi tájék?
Ne szaladj, Villi!
Szólj: Égi vagy? Földi?
Ne szaladj, várj még!

S a fák alatt,
Mint illanat,
Ezredév egy pillanat.
De elszáll, mint a Villi,
S nem is lehet hinni:
Hogy egy percig itt maradt.

Sarlós Erzsébet: Egy hópehely üzenete
Némán szállok, lassan ereszkedek…
Feléd tartok, Kedves. Ugye, tudod?
Látod, milyen szépek itt a telek?
Fázol, hogy kezeid zsebre dugod?
Felnézel az égre, hullik a hó!
Egy perc, és odaérek! Várod?
Forró bırödhöz érek, s elolvadok,
a szádon…

38

A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA

ÉVSZAKOK - TÉL

Váradi Andrea: Télen
Tört szárnyú röptét
lesed a napnak.
Nevetve vad szél zúdul
az ablaknak.

Faágakon a tél
szorítja ölelését.
Tágult szemek fogják fel
hópihék rebbenését.

Jéggyökereken csillan
hideg, fehér sugár.
Üvegeken szı hálót
a fagyos délután.

Zöld, kék, sárga, piros…
emlék csupán.
Megérint néha múlt - jövıbıl
a távoli nyár.

Ódor György: Egy régi téli este
Piruló csendjével gyermekarcom
nézte a hópelyhek vidám táncát
a fel-felhördülı metszı szélben.
Szomszédban rendnyelő lapát kotort,
csikorgó csizma a szők kis járdán,
mögéje a kutya is betévedt,
s ugrott nagyot a Postásmariska
szapora kis lábhuppogására.
Mintha fehérporos tőzben égne,
rúgta magára fel a hóbucka
tetejét. A gazda megdorgálta,
nálunk egyik eb sem várt levélre.
Különben csend honolt. A hó alatt
még nyugodtabban pihent a falu,
nagy, sürgıs dolga csak a télnek volt,
egész nap ontotta, szakadatlan.
Estére méteres hófalat raktunk
Odakint, s bent sokkal szerényebb szót.
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Anyám stoppolgatta a zoknikat
a kiégett villanykörte hátán
és a sparherd langyosközelében.
Érezni véltük a hagymaillat
édeskés ízét, mely sültburgonyán
füstölgött a suttogó beszéddel,
apám fal felé fordulva aludt.
Csak saját horkantására ébredt.
Még nem száradt ki a borospohár
a konyhaasztalon, így maradtunk
félelme elnyugvó börtönében.
Mert nem főtötték a földes szobát,
úgy ugrottam ágyba, mint verembe
s rögtön fejemre húztam a dunnát.
Éreztem, csak szívem melegít
s itt álmodtam meg boldog jövımet,
saját meséimmel, hol egy kislány
hajába tavasz virágját tőzik.

Necz Dániel: Didergés
Tördeli a kezét a hideg.
Unottan vánszorog az utca,
hason kúszik, s futsz, ha
néhány hózáporral eléd liheg.
Könnyesen búcsúzik az ideg,
a megfeszülı gondolat ide jutva
a halvány pokolba fojtva újra
felsír, és rímekben didereg.
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Jégcsapos mámorában egy ajtó
elnyivákolja a fagyhalált,
és becsapódik a kintre. Alvó
háztetıként, kit az éjszaka megtalált,
felzavart az örök elérhetetlenség. Vad ló
a hideg. Hátamra vett, és magamba szállt.

Bíró Pál Tibor: Hővös ravatalhoz

Szabó Kila Margit: Tél

Jégtáblák zörrennek az öreg Maroson,
Hófúvás tombol a csíki Madarason,
Zord idık koslatnak szerte Erdélyben,
Vérszomjas vadak a kopott bérceken.

A tél csípıs, hideg szele
Marja az arcomat.
Amerre a szemünk ellát,
Mindenütt csak hó van.

Sózott terhekkel, ritka népem átka,
Tépett korokra múltunk káromlása
Most Gátat ácsol jeges tengernek,
S kitartást minden székely embernek.

Az emberek fázósan
Bújnak a kabátba.
Nagy szeretettel gondolnak
A szép, meleg nyárra.

Nincs többé Noé, életet megmentı,
állatok sokasága, tagadott teremtı.
Nyugszik a semmi, mint buzgó ırület,
Sorsok fordulóján az idı eltemet.

A kopasz fák levelei
Tarkítják a földet.
Az ágán nem dalol madár,
Elköltözött, elment.

Steinné Gruber Katalin: TÉL
Köszöntelek, fehér tisztaság!
Te sugárzó, tündöklı, csodás némaság.
Köszöntöm a hóbundával beborított fákat,
a zúzmarával fölékített milliárdnyi ágat.
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Mily nyugtató szőzi tisztaságod, December,
míg szépségedet nem háborgatja az ember.
Szemem sugarával az egész tájat körbe kerítem,
s nyugalmát vesztett lelkem
e látvány szentségébe merítem.
Fenségeset, szépet alkottál, ó, TÉL.
Lelkem igézetét te mondd el, hópihékkel
játszó, tó jegén csúszkáló szél.
Én belekiáltanám a csöndbe, amit érzek,
de csak némán nézek,
mert e látványt szóval megtörni nem szabad,
nem lehet, nem tehetem!
Összekulcsolt, kesztyős kezemre fagy lassan
imával egybeforrt leheletem.
Így köszöntelek, áldott fehér tisztaság,
te sugárzón tündöklı téli némaság.

Kamarás Klára (Sida): Február végén
Mit mesélhetnék most,
február havában?
Víg farsangi bálban
én bizony nem jártam.
Hideg szelek fújtak,
az arcomba vágtak,
nagykendıbe bújtam,
mégis rám találtak.
Havat sepergettem,
tüzet élesztettem.
Tavaszról daloltam?
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Jól be is rekedtem!
Tél végéhez érve,
már csak azt kívánom,
hó helyett hóvirág
nyíljon a portánkon.

Steinné Gruber Katalin: Timike elsı tele
A karomon ülve, tágra nyílt szemmel,
Csodálkozva nézte a hóesést,
Csöpp szája tátva,
Mint egy kis aranykehely.
Sőrőn pislogott, ahogy arcára hullt
A hideg hópehely.
Kacagott. Kapkodott a nagy pelyhek után,
Bájosan sután.
S ha nekem sikerült egyet
Kis kezébe adni,
Rögtön be akarta kapni,
Kérdın nézett rám, hogy ez a cukor
Miért nem édes, ízes?
A hóba állítottam,
Kissé riadtan nézett körül,
Ám az új élménytıl megittasulva
Kúszott, mászott,
Csöpp kesztyője is átázott.
Mint egy eleven hógolyó,
Gurult-gurult, állandóan felborult.
Én – gyönyörködve - mellette álltam,
Ilyen csodás, boldog Téltündért,
Még álmomban sem láttam.

43

KÉPZELD EL… – IRODALMI FOLYÓIRAT 2008/1. SZÁM
Az óriás hópelyhek csak hulltak, hulltak,
S Télapó zord arcán a ráncok kisimultak.

Bagi Istvánné: Téli erdı
Meseország szép világa,
Téli erdı zúzmarája.
Elvarázsolt palota
A téli erdı zegzuga.

Milyen szép is a természet,
Fa tetején madárfészek.
Rajta vastag jeges kéreg,
Madár nem ült benne régen.

Hogy az ember szinte látja,
Megjelenik a királya.
Az erdıben ahogy halad,
Hangoskodnak a nagy vadak.

Szélben ring a madárfészek,
Olvad már a jeges kéreg.
Csendben susognak a fák,
Lerázzák a zúzmarát.

Erdıben a fenyıfácska
Földig rajt’ a zúzmarácska.
Gyönyörő, mint királylányka,
Emberi szem megcsodálja.

Újra zöldül majd az erdı,
Madár énektıl lesz csengı.
Megolvad a kispatak,
Csörgedezve tovább halad.

Körösné Erdısi Anna: Hajléktalanok
Egyre több már a hajléktalan ember,
Rója az utcákat ebben a hidegben.
Lábán lyukas cipı, már biztosan vizes,
Kabátban is oly vékony, hálni jár belé a lélek.
Gyengén, rosszul öltözött emberke,
Hajléktalan, dermedt szegényke.
Néha megáll s a járókelıktıl kéreget,
Egy kis pénz kellene neki, venne élelmet.
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Úgy elmegyünk mellette,
Szemünket a földre szegezve,
Sıt, lehajtjuk fejünk.
Magunk igazolására meg is említjük,
Mibıl adjunk, nekünk is nehéz életünk?!
Akinek lenne mibıl, az sem ad,
Attól fél, neki kevesebb marad!
Zsugori, kit szegénység meg nem hat,
De nem gondolja, így bárki, İ is járhat!
Hogyan tudna ebbıl kilábalni, szegény,
Nincs munkája, lakása, mibıl és hogyan él?
Már rég elfogyott az a kis segély, elköltötte,
Gyógyszert vett és egyszer jóllakott belıle.
S mindennapja így kezdıdik, elindul útjára,
Két fagyott kezét újra feléd nyújtja.
Szánd meg ıt élelemmel, vagy adj ruhát,
A tudat, hogy segítettél, szívedet járja át.
Egy kérdés fogalmazódik meg újra meg újra,
Hová jutottunk, miért vált ezzé egy ember sorsa.
Lakásának rezsijét fizetni már nem tudta,
Le is út, fel is út, marad az utca?
Segítséget honnan is várhat?
Nyoma sincs egyetlen barátnak.
Ez az életforma megbetegítette,
Sokba került ez, az önbecsülésébe!
Hogyan váljon újra Emberré,
A társadalom segítıjévé?
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Vegyük pártfogásba,
Tekintsük ıt is Embernek!
Adjunk erıt, biztatást és hitet,
Van még innen kiútja
Mert az ital ezt meg nem oldhatja.
Egy ember, ki nem ezt az életet választotta,
Az Élet választotta İt, neki ez a sorsa,
Mi Segíthetjük, ki velük együtt élünk a mába’ Ne hagyjuk sorsára, s szemében ott az örök hála!

Szabó Gitta: Hóhányó lett a fiamból!
Holle anyó felkelt,
Kinézett az ablakon,
Ámult-bámult le a Földre,
Majd sietett a naptárhoz.

Hullott a pihe,
Szállt a szélben,
S a földet hamarosan,
Hótakaró fedte.

Kapott is a fejéhez: Ajaj!
De nagyon elkéstem!
Mindjárt vége a januárnak,
S egy pihe hó még nem esett.

Az emberek csak néztek,
Nézték az eget,
Orrukra sőrőn hullt a hópihe,
Tátott szájuk is tele lett vele.

Sopánkodott Holle anyó:
Így megvénültem?
Elalszom a telet,
S fedetlen a föld odalent?

Szólt a gazda:
Eridj, fiam! Öltözz fel melegen,
Fogd a hólapátot, s
A járdáról a havat hányd el!

Perdült-fordult,
Kapta a vánkosát,
Mit sietve az ablakpárkányra vetett,
S két fáradt kezével ütlegelt.

Ugrott a gyermek,
Kapta a télikabátot és a hólapátot,
S nagy örömmel látott a munkához.
Így lett a fiamból - hóhányó!
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Viemann László: Úgy tőnik
Úgy tőnik, mintha
hiperőr gyorsa
vinné emlékünk,
s fél századunk.

Kint zúgó harang
súgta a fülbe
tudatva a hang:
„Íme, ön neje.”

Te értél hölggyé!
Én meg húsz múltam!
Boldogságvölgy,
amit ott láttam.

Mögötted álltam,
általsugallt a
titokzatos hang,
halld: hív a harang.

Akkori emlék,
Sugallat, rejtély
Sodort, elmémet,
orgona mellett,

Felém fordultál
mosoly ült arccal,
kórus angyalán
énekelt dallal.

kis kápolnában
az Enns pataknál,
ott Pichmayrgutban,
mi Enns völgyén áll.

Mint ima-kezdet
karácsony telén,
Istentisztelet,
éjféli misén.

Szerelmed árnya
őz éltemen át,
hogy viszonozza
a félszázadát.

Szabó Gitta: Csúszdázik a napsugár
Zúg a fenyves, szél kering havas lombján,
Hó fedte ágain csúszdázik a napsugár.
Nyomában csillog minden hópihe,
Mely az ágak közt békésen megpihent.
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Mókus szalad, mancsában egy makkal,
Siet, hogy biztonságban érjen majd haza.
Mint ügyes kötéltáncos,
Perdül-fordul a jeges ágon.

Körösné Erdısi Anna: Téli kép
Az idén is leesett az elsı hó,
befedte a tájat a fehér takaró.
Szakállt és bajuszt rajzolt a tájra,
Elárvult madárka szállott most egy fára.
Bármerre nézel, a hó vakító fehérsége,
A mezıket behálózza a köd leple.
S bár beköszöntött az este,
a vakító hó beragyogja szerte.
Az idı megáll a jeges varázslatban,
mint kristályon a fény, meg-megcsillan,
S amikor a táj érdességeit a hó elsimítja.

Adorján Balázs: Fekete Karácsony
(Egy téli temetésre)
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Mint egy álom, úgy jön a tél,
Fagyott könnyel reánk alél.
Álmatagon szálldos a hó,
A fehér, égi takaró.

Még egy út vár: egy utolsó,
Földbe vezet a koporsó.
Gyöngén bocsát le a mélybe,
S átenged az örök éjbe.

Valahonnan mord ének száll,
A ravatal már gyászban áll.
Halkan zokog megannyi hang,
S búcsút int az öreg harang.

Álomként borul ránk a tél,
E tiszta, fehér szemfödél.
Andalogva szálldos a hó,
És zeng az égi altató.
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Steinné Gruber Katalin: Téli erdıben
Megjött a hideg tél, fogát csikorgatja,
fázik a természet, ıt ez meg nem hatja.
A fák zúzmarásan, dideregve állnak,
kopasz ágaikra ködmadarak szállnak.
Bokor gályarabok, hósúly alatt nyögnek,
nem bírják e terhet, jajgatva letörnek.
Nem vagy elég sőrő! Ordít rá a ködre,
nyerges oldaláról átlátok még Gödre.
Egy kis ız támolyog, védett helyre menne,
bárcsak még egy csöppnyi kis ereje lenne!
A gonosz tél tombol, ızzel szembefordul,
ız lába összerogy, szemébıl könny csordul.
Fagyos tekintettel nézte, s tovább lépett,
ırült, vad haraggal száz fenyıt kitépett.
Hótorlaszt emelni neki meg sem kottyan,
egy fagyott ki cinke lába elé pottyan.
İzikét és cinkét hideg már nem marja,
hókristály szemfedél ıket betakarja.

B. Bodolai Anna: Jégvirág
Fagy és tél gyermeke vagyok,
alvó szürke télben,
ködös novemberi estén születtem,
kopár fákon fekete varjak vártak engem!
Az égen rongyos felhık mögé bújt a hold,
sejtelmes fénye betakarta a falut,
amely kihalt, mint a temetı!
Metszı hidegben vonítottak a kutyák,
üvöltöttek a farkasok,
a háztetıre egy bagoly ült. Vagy maga a halál?!
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Az újszülöttre - mint prédára - várt.
A templomtoronyban az óra éjfélt ütött,
rossz óment hozott balsorsom árnyéka már fejemre nıtt,
megmutatva elátkozott lettem,
büntetésbe’ létezni - mint élıhalott,
kinek minden útja kárhozott!
Nekem nem jött el a fényes tavasz,
szívemben az örök tél maradt!
Zúzmarát hord a szél,
csikorgó deres ablakon
- mint vacogó lelkemen - hideg gyémánt
és jégvirág terem!

Necz Dániel: Hó
némán csavarog a hideg
hulló pelyhei egy átlátszó keretnek
halálos rendben menetelnek
s a szem is csak évszaknak látja
sodró egyhangúságán át
mit is takar a pontok mechanikája
rövid államok
magányszemő mesterek
hószívő vándorok
megvetett idegenek
lelkem némán kíséri ıket
a gızlelkő városon
szétrebbennek
mint egyszínő gyászmenet
hulló tollzivatar
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isteni álma
az érthetetlenségnek
buszokról ablakokból nézem
ahogy egy néma zenére lépnek
valahol köztük vagyok
vacogó kis semmi
néma magány-molekula
ujjaid közt olvadó
birodalmak ura
sodorja a szélben
ne halljak soha róla
de érezzem az ablakokból
kinézı télben

Kalmár Dániel: Kint s bent
Kanál süllyed a sóba
Macska süpped a hóba
Szürke macska és mászik
Süpped egyre és fázik

Négyet nyervog az óra
Kormos kék fut a hóra
Szürke mászik a kékre
S szénné mállik a fényre

Macska hátán a bolha
Konyhába' ragadt volna
Kanálba’ ragadt rántás
Óv az ablak és párás

Kinti világnak vége
Függöny bomlik elébe
Sószem hull a levesbe
Cukor fullad a tejbe

Gız az ablakon játszik
Kinn a macska még látszik
Pelyhek győlnek a hátán
S kúszó hógömb lesz aztán

Macskának ki a hóban
Jól betakartan holtan
Forrót remélt míg fázott
Sószemként belevágyott
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Ódor György: Téli erdı
Az erdı beburkolódzott,
kilóg millió fa lába
a csüngı hópaplan alól.
A Hold sápadt képe csókot
lehel e szép hallgatásba
s feltárja szerelmes arcod.
Kár, hogy innen elkergetnek,
vissza, küzdelemvárosba.
Szinte csak látomás marad,
hő holdfényvágya szívemnek
s istenként szülök álmokat,
hogy emberként legyek szabad.
Piros hó hull olykor alá:
ember vére, boldogsága,
s tüzet, füstöt küld helyébe.
Így vagyok a leghitványabb,
kinek fehér istenálma
megverekszik Hold fényével.
Mégis vágyom, hogy teremtsek
reccsenı tél csodájába
csókolgató ezüstholdfényt:
fehér arcod szerelmesen
beleolvadjon e tájba,
ha este bırünk összeér.
***
A Barátok Verslista Képzeld el… címő irodalmi folyóiratának elektronikus változata megtekinthetı a http://www.kepzeldel.hu oldalon.
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Sarlós Erzsébet: A fagynál is fagyosabb
Ott állt.
Várta a Fagyot.
S mikor megérkezett, kezet fogott
Vele.
Ölelést kért. Erıset, keményet, zordat.
A Fagy csikorgott,
szőkölve ordította a Holdat,
görcsös karjai köré fonódtak,
tőhegyes fogai, száz sebet téptek.
Ám ı tekintetét kérdın az Égnek
Szegezte:
Miért nem érzi testén azt a fagyot,
mit lelkében hagyott
egyszer
az a másik?
A Fagy egyre gyengült,
enyhült a szorítása.
Már csak halvány mása
volt önmagának…
Végül a nı sóhajtott egy nagyot.
S a lelkébıl áradó hideg
megölte a Fagyot.

Sarlós Erzsébet: Várakozás
Hallom lépteit.
Távozik.
Takaróm felhúzom államig.

53

KÉPZELD EL… – IRODALMI FOLYÓIRAT 2008/1. SZÁM
Elrejtızöm a világ elıl.
Fentrıl dıl
a hó.
Csalóka kép.
Nekem való.
Üresen ring egy hintaló.
A lábnyomok már alig látszanak.
…a hó alatt,
vacogva várják a tavaszt.

Molnár József Bálint: Koratéli csendélet a Gellért hegyen.
1
Ha érzem a Nap melegét télen
Vágyom a szabadba pezseg a vérem
Készen az otthon melegét odahagyva
Merészen indulok megyek a magasba
Ahogy a Gellért-hegyhez értem
Egy kicsit meginogott a térdem
A sőrősödı ködön átszitálva
Felsejlett a havas sziklák látványa
Egy néhány diák már jött felém
Még a deres lépcsısor elején
Ködpamacsos, nyirkos most a reggel
Lassan hígul a lég, a tejfel
Tisztul az ég a Nap is felkel
Bágyadtan néz felhıs szemüveggel
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2
A hirtelen kitágult ég alatt
Elkezdett melegen sütni a Nap
A Dunán szakadt ködpaplan marad
A víz a medrében csendesen halad
Megpihenek a Gellért-szobor mögött
Köszöntöm a szentet a püspököt
İ csak nézi a foszló ködöt
S keresztet tart a feje fölött
Egy tömör kıszobor alatta
Pogány vitéz hunyorog a Napba
Majd szeme a keresztre tapad
Vagy a pogány ısök hitvilága
Vagy út a keresztény Európába
A Nap elballag és a kereszt marad
3
A merengı dérütötte sziklán
Sorba’ jön letőnt népek sora
A vázát festı vidám kelta lány
A sáncát védı marcona katona
Fekete varjak a hegyoldal haván
Olvadó hóban látszik a moha
Napozó gyík a Citadella falán
A mosolygó Nap bearanyozza
Friss szél porhóval hinti az utat
Utánam nedves lábnyom marad
Egy sánta kutya andalog sután
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Villogó fények a sötétlı parton
Majd kutatva jı a közelgı alkony
Halványodó lábnyomaim után

Hanyecz István (shf): Kipp-kopp kopogtat a tél
Íme békésen elférnek ık is ott
Jı már a várva-várt Télapó
a magas hófödte fenyıfákon
szánja siklik skandináv tájakon
Csivitelnek hangosan s jóllakottan
Rénszarvas fogaton érkezik ı
a hosszú fehér hófedte vályúkon
Csilingelve kopogtat be házakon
A lejtın vidám gyermeksereg,
Kipp-kopp kopog már sok patkó
hógolyózva kacarásznak téli tájon
a vastagon befagyott tavakon
vígan
siklanak le hegyoldalon szánon
repül száguld havas téli tájakon
hogy idıben mindenkihez eljusson önfeledten hemperegnek a havon
Készül már az óriás Hóember is
Fenyıerdıben pajkos mókusok
vidáman futkároznak ık ágakon frissen esett hóból az erdei tisztáson
nagy sárgarépa lın az orra
Delelı rénszarvasok csordája
tobozból lett két szeme az arcon
pihen meg ez fehér téli tájon
Kutatnak ık az eledel után
Mily szép vidék csalogat északon
finom szénát karámban találnak
korcsolyázhatsz a nagy befagyott
etetıben is akad bıven ennivaló
gyönyörő szép végtelen tavakon
van bı választék, jó harapnivaló
Télapóval is találkozhatsz szánon
Rajta hát finom abrak vár reánk
síelhetsz havas-dombos tájakon
a nagy favályúban itt az étlapon s a táj hófödte arcát látod gazdagon
Madárraj is ott zsibong már
és rajtad múlik hogy sáfárkodsz
bizton tanyázik erdei etetıbakon mit szeretnél csinálni e téli világon

*****
A Barátok Verslista nyílt pályázataira beérkezı írások a
Poéta Portálon is olvashatók a http://www.poeta.hu címen.
Várjuk erre az oldalra irodalmi honlapok feltöltését is!
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CSÖREGINÉ BARANYAI ANITA: TÉLI KALENDÁRIUM
A tél, mivel ekkor megszakadtak a hagyományos földmőves munkálatok,
a régi paraszti kultúrában a megpihenés, a mulatozás, a felkészülés ideje volt. Erre az idıszakra estek zömmel a legényavatások, a lakodalmak,
a termékenységvarázslások, a lelki megtisztulás és elmélyedés napjai.
DECEMBER (KARÁCSONY HAVA – TÉLELİ HÓ)
4. Borbála. Bányászok és várak védıszentje. A lányok pártfogója.
Az ekkor vízbe tett gally, ha karácsonyig kivirágzott, akkor a
lány felkészülhetett a férjhez menésre.
6. Miklós. A Mikulás alakja német területrıl származik.
13. Luca. Szigorú dologtiltó nap a nık számára. Ezen a napon
mindenhol boszorkányok leselkedtek. Leleplezni ıket a Lucaszék segítségével lehetett.
A legények termékenység- és szerencsekívánó formulákat
mondtak.
24. Ádám, Éva. A karácsonyfa örökzöldje az életet, a megújulást
szimbolizálja. Szenteste sokan böjtöltek, illetve halat ettek. Az
est minden mozzanatának és kellékének ısi jelentése volt.
25. Karácsony. A téli napforduló ünnepe, de Jézus születésére is
ekkor emlékezünk. Ismert szokás a betlehemezés, amikor a falu
népe elıadta a Szent Család történetét a szálláskereséstıl a
napkeleti királyok látogatásáig. A regösök is ez idı tájban
szoktak megjelenni, hogy rítusénekek segítségével kívánjanak
szerencsét.
26. István. Egészség- és termékenységvarázsló nap volt.
28. Aprószentek. Egészségvarázsoló nap, ezért vesszıbıl font
korbáccsal megcsapkodták hol a lányokat, hol a fiúkat, hogy
szépek és egészségesek legyenek. A legényavatás is ekkor volt.
31. Szilveszter. Az év legvidámabb éjszakája s Szilveszter pápa
emlékünnepe. Eltemetik az óesztendıt, és varázslások segítségével (ólomöntés, gombócfızés...) igyekeztek megtudni a jövıt.
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JANUÁR (TÉLHÓ – BOLDOGASSZONY HAVA)
1. Újév. Az évkezdet a legtöbb népnél szerencsevarázsló és
gonoszőzı ünnep. Az egész napot vidámság, mulatozás jellemzi.
Idıjárást is szoktak jósolni ezen a napon.
6. Vízkereszt, háromkirályok. A karácsonyi ünnepek zárónapja,
egyben a farsang kezdete. Hatodikán bontják le a karácsonyfát.
Megszentelték a házakat gonoszőzı vízzel és sóval.
(Farsang: vízkereszttıl a húsvétot megelızı 40 napos nagyböjt
kezdetéig, pontosabban hamvazószerdáig tartó idıszak. A böjt
kezdetét az elsı tavaszi (március 21. utáni) holdtöltére következı vasárnaptól (húsvéttól) 6 hetet visszaszámolva kapjuk meg.)
A farsang a közeledı tavasz ısi ünnepe. Számtalan termékenységvarázsló, gonoszőzı, dramatikus szokás, mulatság, lakodalom főzıdik ehhez az idıszakhoz, pl. téltemetés, busójárás, kormozás...
22. Vince. A szılısgazdák védıszentje.
25. Pál. Emlékezés a bibliai eseményre, mikor a sokistenhivı Saulus
keresztény Paulusszá vált.
FEBRUÁR (BÖJTELİ HAVA – TÉLUTÓ HÓ)
2. Gyertyaszentelı. Ezen a napon minden háznál csupán
gyertyákkal világítottak.
3. Balázs. A diákok védıszentje.
A torokfájósok parázsra tett alma héjával füstölték meg magukat, hogy előzzék a gonoszt.
19. Zsuzsanna. Elviszi a havat, zöldellni kezd a fő, énekelni
kezdenek a pacsirták.
24. Jégtörı Mátyás. Végképp megtöri a tél uralmát.
***

A Csöreginé Baranyai Anita etnográfus, tanár által írt könyvek megrendelhetık a megrendeles@vpm.hu címen is. Az általa írt Népmővészet, illetve
Néprajz c. kötetekrıl a következı oldalakon olvashat az érdeklıdı bemutatót: http://www.verslista.hu/klubelet/egyeb_elemei/anita.htm.
A http://vpm.hu/kiadvany/6lap.htm címen pedig az általa írt Hon- és Népismeret 5. ill. 6. évfolyam számára c. tankönyvek ismertetıjét lehet elolvasni.
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VÁRHELYI KLÁRA (CHERNO): ALKOTÓI KÖZELKÉP…
SZABOLCSI ERZSÉBET KÖLTİ
Aki tagja a Barátok Verslistának, emlékezhet rá, hogy tavaly októberben megjelent már egy cikk Szabolcsi Erzsébetrıl, a fotósról, akkor a természetfotóival kapcsolatban. Aki olvassa listánkat, honlapjainkat, azt is tudja, hogy ı az, aki téli nyílt pályázatunkat megnyerte. Most
ennek kapcsán mint költıt kerestük meg néhány kérdéssel.

Egy ilyen interjút mivel is kezdhetnék, mint a két bővös kérdıszóval, melyet minden költı, író, sıt bármely mővészettel foglalkozó
személy legalább egyszer megválaszol: mikor?, miért?.
Diákkoromban próbálkoztam elıször – inkább játékos idıtöltés
végett – az írással, aztán kezdı tanárként és háromgyerekes anyukaként nem volt idım írni, de amikor a gyerekek mellett már magamra is
jutott pár perc, újra írtam: elıször naplót, aztán kipróbáltam az általam
igen nagyra értékelt haiku mőformát, s amit a naplóban leírtam 3 oldalon, azt belesőrítettem 3 sorba. Érdekes volt, egyre többet írtam, fıleg
haikuféleségeket, majd dalokat, késıbb szabad verseket is.

Hogyan találtál a Verslistára?
Egy irodalmi levelezılistán részt vettem már korábban, de nem
tetszett a légkör, állandó veszekedések voltak, nem lehetett kritikai
észrevételt tenni, mert megsértıdtek a tagok, itt említették a Barátok
Verslistát, megnéztem, hogy milyen, úgy láttam, hogy itt jó a hangulat,
komolyan veszik az ígéreteket, megjelennek kiadványok, találkozók
alapján sokan ismerik egymást személyesen is, mindez szimpatikusnak
tőnt. Tetszik, hogy itt sokszor vannak mőveltségi játékok, szószövı
feladványok, itt megjelenhetnek a versek mellett fotók és egyéb alkotások is.

Amikor a már említett cikket írtam a fotóidról, nem állhattam
meg, hogy bele ne olvassak a verseidbe is. Nekem úgy tőnt, hihetetlen
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harmónia tartja össze a kettıt. Számodra hogyan kapcsolódik össze az
irodalom a fotózással?
A fotózás gyerekkorom óta jelen van az életemben: édesapámmal
és bátyámmal fekete-fehér filmre dolgoztunk, otthon laboráltunk. Kezdetben inkább családi képeket készítettem, majd a természetfotózás
kezdett érdekelni. Mivel a haiku is természetet ábrázoló képpel együtt
készült eredetileg, én is sokszor érzem illusztrációnak fotóimat a versek
egy csoportjához, vagy éppen a vers egészíti ki a megkomponált fotót.

Utolsó kérdésként megtudhatunk valamit a jövıbeli terveidrıl?
Terveim nincsenek, nem erıltetem az írást, csak akkor írok, ha
van valami vezérgondolatom, amit ki kell fejtenem. Van néhány novellám
is, néha ez a kifejezıbb forma. Sokat álmodoztam régebben arról, hogy
majd önálló kötetem lesz, de azt hiszem, erre semmi esélyem nincs.
Képzeletemben megjelent már egy verses naptár ötlete is, ebbıl a természetfotós naptár megvalósulása a Verslista szép meglepetése volt
számomra. Köszönöm ezúton is.
Szabolcsi Erzsébet írásainak elérhetısége:
http://www.verslista.hu/irasok/szabolcsi/cimszabolcsi.htm
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