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Szia! 
 

A Barátok Verslista Képzeld el… címő irodalmi folyóiratának 
ezévi harmadik számát tartod a kezedben. 
Ez a számunk is tematikus kiadvány, a folyóirat tavasszal kapcso-
latos verseket tartalmaz. Borítóján Szabolcsi Erzsébet csodála-
tos tavaszi természetfotóit láthatod. A folyóirat elektronikus vál-
tozatát továbbra is megtalálod a http://www.kepzeldel.hu oldalon. 
Írásainkat fogadjátok szeretettel! Folyóiratunk olvasásához kel-
lemes idıtöltést kívánok!                         Várhelyi Klára (cherno) 

 
*** 

 

Mayer Zsó: Tankák 
 

Téltemetı 
 

a téltemetı 
víg sárga szınyege már 

avart borító 
domboldalnak szél súgja 
gyönyörőséges tavasz 

 

* 
 

Tavasz közeledte 
 

az avar alól 
kandikáló hóvirág 

lepellevele 
csalhatatlanul jelzi 
a tavasz közeledtét 

 

* 



KÉPZELD EL… – IRODALMI FOLYÓIRAT 2008/3. SZÁM 
 

 2 

Tavaszi dallamok 
 

öledbe bújva 
ibolya illata, mint 
csendes szóvirág 

búgja szívemnek tavasz 
mámorító dallamát 

 
 

Geisz László: Tavaszi szellı 
 

Libben a szellı 
Halk piheszárnyon. 

Hallgat az erdı, 
Csendes a táj. 

 
Suhanva eljı, 

Majd tovatáncol, 
Ballag a felhı 
Nap-nap után. 

Enyhe fuvallat 
Rezzen az ágon, 

Ad majd nyugalmat, 
Egyszer talán. 

 
Majd tovaballag, 

Úgy, ahogy máskor, 
Semmi sem jelzi 
Létem nyomát. 

 
 

Szent Szigety Lajos: A magányos fa 
 

mikor azt látom: 
levetkezve, 
meztelenül 

várod a halált, 
széttárt karokkal 
csak mosolyognod 

kéne hozzá, 
s gúnyosan 

meghalhatnál.  

mikor azt látom: 
gallyadra fagy 
a bátortalan 

olvadás, 
s üveg ujjaiddal 

arcom 
megsimogatnád, 
mintha tudnád 
újjászületésed 

pillanatát. 
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mikor azt látom: 
varjak ülnek 

fáradt gallyaidon, 
s csırükkel tépik 

üvegtested, 
s te mozdulatlanul 

állod, 
tovaszállnak 

az álmok. 

mikor azt látom: 
a napfényben 

fürdeted arcod, 
jégkoronád 

olvadoz, 
mintha sóhajtana 

minden tagod, 
várva a csodás 

pillanatot. 
 

s mire vártam, 
meglátom: 

bíborszínő mosolyod 
rügyet fakaszt 

bársonyos gallyadon, 
levetve mindent, 
hogy felvehesd 

új ruhád, 
köszönteni 

a TAVASZT, 
dicsérni az  élet 

himnuszát. 
 
 

Péter Erika: Tavaszi duett 
 

Tavasz ölel kettınket lágyan a csipkemintás 
fák alatt. Nemet mondtunk egyben-másban, de kezem 
kezedben maradt. Viszlek magammal rügyrıl rügyre 
tavaszt csodálni néhány éven át, győrt szívünknek 
erıt, hitet kell adni, s mondani – Ne félj, ne hidd, 

hogy vége már! – 
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Nehéz nekem most temetıt idézni, 
hol eltőnik a test, eltompul a szó, 
odafordulok hát virágokat nézni, 
ahol zöldül a rét és elolvadt a hó. 
Lepkék bölcsıjét ringató szélanya 
virágmagzatokkal tőzdeli a tájat, 

tücsökhegedőként zeng az élet dala, 
a halálunk pedig – néhány évet várhat. 

 
Porzószemek vagyunk, még tavaszonként aranyat 
álmodunk. Látod, kedves, látod, amint a virágok 

a teremtés óta – mi újra indulunk. Mikor 
majd tılünk is elszakad az élet, s nyár lesz, tél lesz 

ısz után, fogd kezem, hogy úgy ragyogjak, mint régen, 
a nász után. 

 
 

Barna László: Tavasz 
 

Így szólott a Tavasz a hónak: 
véletlen sem tartanám jónak, 
botránnyal kezdeni az idényt, 

de rád, itt: már nem tartunk igényt! 
 

A hó ettıl kissé megrogyott; 
a Tavasztól nem volt megszokott, 

hogy ilyen hidegen debütál: 
a hónak melegebb búcsú jár. 

 
De mert úgyis el volt havazva, 
ráhagyott mindent a Tavaszra, 
s csendesen, sérelmét feledve: 

beleolvadt a környezetbe. 
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Adorján Balázs: Tavaszvárók 
 

A régi korok, nézd, múlani látszanak, 
Már ritkán épülnek vályogból házfalak. 

S ritka a födél, mely nádból lenne éppen, 
Nem is akad már, csak néhány a vidéken. 

 
Mutatok én egyet, nincs is innen távol, 
Ez minden, mi maradt a múltak porából. 

Azt hinné az ember, tán már vadak ólja – 
Mégis akad annak emberi lakója. 

 
Odabenn a konyhán egy öreg ül csendbe’, 

Nem csinál az semmit, el van most merengve. 
Kis kályhában gyöngén a tőz csak pislákol, 

Ha zárná ajtaját, kihunyna magától; 
 

Azt nézi meg néha s az üres fásvedrét; 
S ahogy azt nézi, mind elveszti a kedvét. 

Megnyúlt a tél nagyon, s elfogyott mind fája, 
Didereg az öreg – április havába’. 

 
Fölsóhajt most egyet, kinéz az ablakon, 

Szemeit járatja a fehérlı havon. 
Az udvar közepén valami fekete – 
Azon állapodik meg a tekintete. 

 
Öreg vén szilvafa, tarok mind ágai, 

Ha ránéz valaki, látja, hogy nem mai. 
Egyidıs az biz’, az emberrel, magával, 
Egyidıs a vén ház minden zegzugával. 
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Sóhajt még az ember – sóhaja messze száll, 
Visszhangzik az másnap, s szívébe visszaszáll. 

Visszaszáll szívébe, ahogy a szilvafa 
Egy-egy sóhaját a tőzben kiadja. 

 
Fel-felpattog olykor, míg végül elhallgat, 
Nem marad utána, csak meleg fuvallat. 

„Így végzem majd én is” – gondolja magában – 
„Hasztalan vagyok már a földnek porában.” 

 
„Elplántált az Isten, hogy hasznomat adjam, 

Nem tudom ma mégsem: hogy vajha megadtam. 
Azt tudom csak biztos, mi vár öreg fára – 

Kivág majd az Úr, és eltüzel a kályha…” 
 

Vívódik az ember magában ekképpen, 
Telnek-múlnak napok, s más lesz a vidéken. 

Mire a szilvafa utója elfogyott, 
Fölrebbent a tavasz, s elvitte a fagyot. 

 
Nem szürke az ég már, szép kéken csillogó, 

Nem lóg alá jégszál, és fölolvadt a hó. 
Fönn az eresz alatt, épül már a fészek, 
Szerte a madarak vígan cseverésznek. 

 
Ki-kijár az ember zöldellı kertjébe, 

S amikor meglátja, könny szökik szemébe: 
A szilvafa helyén új hajtások nyílnak, 

Zsenge-zöld águkkal az ég felé nyúlnak. 
 

S mire gondolt akkor? Mi jutott eszébe? 
Fölnézett áhítón a hatalmas égre. 

Tudta már, értette: nem élt ı hiába! 
Ha el is jön tele – majd új tavasz várja. 
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Barna Júlia: Tavasz-áram 
 

a csend fája 
váratlan dallamot virágzik 

madár-vágytól 
szapora szívdobogástól 

lüktet a lomb 
és a lombzöldek alatt a nap 

számtalan szilánkja 
fény suhogtatja 

a szín-illat-varázst: 
lázvörös álomkék sóhajlila kábulás 

tavasz-áram kering 
a föld a víz a levegı 

láthatatlan vezetékein 
a halványabb érzés-körökbıl 

felizzanak a vágy elemei: 
az erısebb fokozatok 

az életre hívó akaratok 
innen és túl a káprázatokon 

 
ezüstkék tükörtó hullámzik ringatja 

múltjával jövıjével együtt írja 
a még meg sem született arcát 

 
 

Geisz László: Éled a táj 
 

Halk csoszogással 
Ballag a tél, 

Tavaszi párát 
Kerget a szél. 

Égı avarnak 
Illata száll, 

Tétovaságból 
Éled a táj. 
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Zendül az ének 
Szép szakasza, 
Kezdıdik léted 

Új tavasza. 

Hinti reményét 
Csalfa sugár, 

Sarjad az élet, 
S éled a táj. 

 
 

Barna Júlia: A hatvanadik tavasz 
 

(pesszimistán) 
 

teremtésre duzzad a föld 
fény-kiáltásra selyem füvek illatjelek kelnek 

az ég vakító kék zengés 
dallamot kottázó madár-kerengés 

– de mit kezdjenek itt a tavasz idegenjei 
a lüktetésbıl kizárva vagy a lüktetésbe bezárva 

mint megkerülendı közlekedési akadályok 
a magasabb fordulatszámú létezésben – fontolgatom 

helybenjárásról átváltanék én is 
leginkább helybenfutásra 

–  semmiért mégis  –  feltámasztom a lobogást 
de kimaradok a világot újrakezdı lázadásból 
mozdulataim felırlıdtek az évek malmában 

nem tudom mássá gondolni magamat 
visszafogom meddı lelkesedésemet 

–  ettıl a dolgok nem változnak úgysem  – 
eloltom csapongó lángjaim 

szemembe záródnak az érzések kódjai 
meg ne fejtse valaki 

nincsen házam a jelenben 
elsüllyed a tekintetem 

a falevelek titokzatos ereiben 
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(optimistán) 
 

bizalmatlanságom a napon olvad meggyızöm magam 
a tavasz még nekem is tud újat mondani 

a föld misztikus másállapotából 
most születı jövı csukott arcába nézek 

a magok új és új végtelent csíráznak 
szárnyat emelnek a levelek – minden repülne – 

mint meggyfa-mennyasszonyok fátyla a szélben 
a kezdıdı csodák közt szédülten keringek 

mintha az élet befizetne 
az évszak-körhintán még egy utolsó menetre 
kételyeim rejtıznek mint a könnyes szemek 

oxigént vedel a vér – érháló-tüze 
határtalan vágyaim lobogja 

– a lehetetlennél több lehetıt! 
egy élet helyett kettıt! – 

mintha rátalálnék a mindent nyitó kulcsra 
a tavaszban otthonosan berendezkedem 

el akarom hinni 
a tél nem bír majd velem 

 
 

Ódor György: Pincecsendélet 
 

Összetört emlékek járnak 
a pince poros csendjében. 
Hővös van. Még a bogárnak 
is jót tesz az ablak fénye, 

 
ott szunyókál a párkányon. 
Némán állok a sarokban, 

feszített, szürke pókháló 
fejem fölött a glória, 

s vélek szemmel rendet rakni 
a lét teli lomtárában. 
Egeret látok szaladni 

láthatatlan, fürge lábbal, 
 

s kezembe veszem a seprőt, 
nehogy lyukba bújjak én is. 
Tavaszodik. És az elnyőtt 

tél a hajamon fehérlik. 
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Tóthné Nagy Erzsébet (Pendzsi): Tavasz 
 

Csillagfényben, fényes éjben, 
Tündérszárnyú lebbenésben, 

Sarjad a mag. 
 

Nincs már hó és jeges álom, 
Ágak között, puha ágyon, 
Nyújtózkodik a tavasz. 

 
Rügy pattan, és madár dalol, 

Hálót szı a pók valahol, 
Kibomlik egy nefelejcs. 

 
Patak csobog bátran, vígan, 
Utat tör a nagy bozótban, 

Megfürdeti a kék eget. 

Esıillat lebben, illan, 
Szél kergetızik a hajadban, 
Pántlikát fon a fénysugár. 

 
Mosoly bujkál az ajkakon, 

Egy katica pöttyös szárnyat bont, 
Kacag fenn a napsugár. 

 
Tovalibben a tavasz tündér, 

Csillagfátyla pázsitot ér, 
Nyomába virít a gólyahír. 

 
Újra éled a természet, 
Új remény, új ígéret, 

Boldogság a szívekben. 
 
 

Geisz László: Tavaszi idill 
 

Száll az idı, lepkeszárnyon, 
Elcsitul a szél. 

Enyhe harmat leng az ágon, 
Erdı közepén. 

Zsenge főben a tisztáson 
Táncot jár a fény. 

 
Fenn a hegyen, fák tetején 

Egy madár dalol. 
Falevelet kerget a szél 

Távol valahol. 
Bárányfelhıt ringat az ég, 

Vonat zakatol. 

Ezüst por fedi az utat, 
Esteledik már. 

Valahol egy kutya ugat, 
Gazdájára vár. 

Naplemente utat mutat, 
Közeleg a nyár.
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Bodó Csiba Gizella: Tavaszom bimbója 
 

Tavaszom bimbója a nyár 
lába elıtt hever szárazon. 

Tehetetlen vagyok a kalózzal 
ki lopja eddig győjtött kincsem 

- hát átadom - 
tavasz minden örömét 
mit Te hoztál felém 

májusi reggelek rózsáiban 
tavaszt, szerelmet 

terítettél elém 
nem csak morzsáiban. 

Tavasz volt, szabad volt 
repdesı ifjúság, s 

nem kellett semmi más! 
Nem kellett semmi más! 

Lehullott szirmokban 
még ott illatozik 

lelkem forradalma, 
a születés húsvétja, 

s a feltámadás! 
 
 

F. Bozó Éva: Ki várja a Tavaszt? 
 

Érdeklıdtem. 
 

Aki megúszta a telet! 
Sok tornacipıs kamasz: 
nyár elıtt, tél derekán 

ácsingóznak 
a tavasz után! 
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Szomszédék nagyapója. 
Kényeztetné anyókáját, 

gyakran mondja: 
– Hisz, ha má’ 

gyöngyvirágos tavasz vóna! 
 

Legjobban 
Bálinték várják: 

Járni készül egy legényke 
zöld mezın – 

langyos, tavaszi szélbe’! 
 
 

Steinné Gruber Katalin: Jó reggelt, természet 
 

Jó reggelt, természet, 
jó reggelt, szép tavasz, 
nem fogott ki rajtunk 
Téltündér, a ravasz! 

Ujjongva ébredez 
minden fa és virág, 

minden vibrál, fénylik, 
szép az egész világ!!! 

 
 

Horváth Linda Orsolya: Tavaszi kaland 
 

Sebbel lobbal jött a tavasz. 
– Én  már nagyon vártalak! 

Jöttél te is, s bőnbe estünk 
A virágzó fák alatt. 

 
Se pacsirta, se akác 

Oly boldog nem lehet, 
Mint amikor tavasz s zamat 

Ellepi a testemet. 

Nem ítélek, s nem is kérdem. 
Válaszod úgyis csak egy lehet – 

Elhagynálak, mint a tavasz 
A virágzó kerteket. 
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Kovács József Tibor: Tavasz 
 

Ma morzsold szét az illatot 
nyelveddel, mielıtt meghatott 

szíved pohara túlcsordul, 
s a kiszáradt föld is úgy koldul 

könnyekre főzött életet... 
Csak takarjad el a vétkeket, 
mik veszett farkas korodban 
bújtak világra a nyomodban, 
mint hit nevében gyilkolók, 

ha meghódítják a földgolyót, 
testvéreik vérét ontva... 

Káin Ábelt majd térdre rogyva 
haragtól izzó lélekkel 

kínozza. – Isten, ha létezel, 
mentsd meg azt, aki szavat ért, 

s imát lélegzik a Tavaszért! 
 
 

Poroszlay Gabriella: Bolond április 
 

Még hogy én bolond? 
Ki mondja? 

Dohog, 
s már fújja is a szelet, 

és vizet áraszt mérgibe’. 
Aztán rád vigyorog, 

még a kabátot is ledobod, 
majd nyakon önt fürge záporral, 

s kacagva elszalad. 
Legyintek: Á-prilis! 

Nem bolond, 
csak hamis. 
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Kondra Katalin: Ébredés 
 

Már hasad a hajnal. 
Pirkad az ég. 

Északi szél szárnyán 
Menekül a tél. 

Még álmodik a jégcsap 
Az eresz alatt, 

S fák között a hó 
Még rejtve marad. 
Hóvirág-üzenetet 
Küldött a tavasz. 
Üzeni: itt van már 

A kertek alatt. 
Délben a dombok 

Úgy virulnak sárgán, 
Mint mikor aranypor 
Csillan a nap hátán. 

S a tavasz jön: 
Északról hős erdık 

Illatát hozza. 
Délrıl a nyár ígéretét. 

Keletrıl a mesék varázsát. 
Nyugatról az élet 

Szeretetét. 
 
 

Geisz László: Tóparti tavasz 
 

Tó vizét béka fodrozza, 
Elballag a felhı. 

Főzfaág a haját mossa, 
Táncot jár a szellı. 

Zsombék zsendül, nádas susog, 
Elrejti a szárcsát, 

Tó tükrében a napsugár 
Áztatja a lábát.
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Parti föveny zöld ruhát vesz, 
Hisz’ tavasz van végre, 
A tavaszi virágcsapat 

Bámulhat az égre. 

A sík tavon emelt fejjel 
Egy sikló cikázik, 

Öreg ladik leng a vízen, 
Csend nagyokat ásít. 

 
 

Fehér Renátó: Elıjáték, zamatavasz 
 

Láttam ma a tavaszt. 
Egy szellıvel szinkronban riszált. 

Napszemüvege fejére tolva, 
kacéran irányítgatta a napsugarakat – 

pillanatokra elvakítottak. 
Haja mézes – uszályként lobogott –, 

mohó szippantásom meg is akadt. 
Ránctalannak tőnı fény fehér ruhája 

dekoltázsán áttetszı kéj-lángok gyúltak. 
(Oltogatásuk növeszti majd méhében a nyarat.) 

A pisztolytáskákat már levetette, 
elıkerültek belılük karamellás combjai; 

a szökıkút hős márványa gızölve füttyentett, 
mikor a peremére ült. 

Tovább sétafikált, 
és az utána hömpölygı vaníliaillat 

lepedıként borult rá a térre. 
 
 

Tóthné Nagy Erzsébet (Pendzsi): Olyan, mint a gyermekmosoly 
 

A tavasz olyan, mint a gyermekmosoly, 
Mint szemükben a csillogás. 

Szívükben ott kószál valahol, 
A jövıt ígérı látomás. 
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A tavasz olyan, mint a szerelem, 
Újra és újra megújuló. 

S ha alszik is néha szelíden, 
Ébreszti hívó harangszó. 

 
A tavasz olyan, mint bársonyos kéz, 

Beburkol, átölel, melenget. 
Érintése angyalt idéz, 

S beragyogja a szívedet. 
 
 

Steinné Gruber Katalin: A szél szerelme 
 

Tavaszi szél, kivel beszél, mirıl beszél? 
Köszönti a fákat, érint ibolyákat. 

 
Tavaszi szél most nem beszél, még nem beszél. 

Öleli a fákat, csókol ibolyákat. 
 

S lám a szél is szerelmes lett, 
a szívét kitárta, 

oda csak egy ibolyának kék szerelmét zárta. 
Feje fölött glóriaként virágszirmot pörget, 

majd tovalebben, s maga elıtt 
illatfelhıt görget. 

 
Új tavasz van. 

 
Eljött a szél, most már beszél, 

köszönti a fákat, de nem néz ibolyákat. 
Tavaszi szél halkan beszél, róla beszél, 

könnyeitıl nem látja a fákat, 
s nem lát ibolyákat. 
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Bodó Csiba Gizella: Tavaszi szél 
 

Pendül a szellı, sürög-forog; 
mint boldog kis kobold, elrobog, 

szerteszét szórja szirmait, 
elhagyja lágyszárú virágait. 

Szél válik belıle, továbbrepül: 
bokor ága közt megszelídül, 

pelyheket libbent egy fészeknek, 
csókot dob virágnak, 
sárgáknak, kékeknek; 

egy újságot felkap és lapozza, 
szemetes dombra csak rádobja; 

elnyargal, sapkádat ellopja, 
kacagva főz-szálba csavarja. 

Orrodat pirosra paskolja, 
fák rügyét hirtelen megnyitja, 

lány arcát pirongva pirítja, 
látszatra semmi sem aggasztja. 

Szél-kamasz vidáman így tekereg, 
a világ tıle már elevenebb, 

a tavaszt szélvészként ı hozta, 
tél-subát – jól össze kócolva – 

ıszig a fogasra feldobta. 
 
 

Adorján Balázs: Ha zeng a kikelet… 
 

Hosszú tél után érzi már a szív, 
Ha sóhajt a világ ébredın. 

Átölel a napfény, magához hív, 
S végigsimít lágyan, éltetın. 
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Fölzeng a trilla, madárdal a fákon, 
S mintha e dal valamit ellopna; 
A hóköpeny megremeg a tájon, 
S fehére mintha lassan elkopna. 

 
Az ember már vágyik a szabadba, 

Lekerül a téli gönc, tarka ruha váltja. 
A fáradt vér akárha szaladna: 
Ó, minden szív a párját várja! 

 
Nem hallik már betegségrıl panasz, 

Hurutot, náthát elvisz a meleg, 
Elmúlik a tél, beköszönt a tavasz; 
És zeng, és zeng – zeng a kikelet! 

 
 

Poroszlay Gabriella: Bolond április (akrosztikon) 
 

Bolyhos barka bársonyos, 
Orgonákkal illatos, 
Langyos esıt szemelı, 
Olykor felhıt terelı, 
Napsugárral mosolygó, 
Duzzadó rügy boncoló, 
Álomból felébresztı, 
Pillangókat terelı, 
Rózsaszínbe öltızı, 
Illatárban fürdetı, 
Lágy szellıvel ringató, 
Incselkedve táncoló, 
Szíveket megdobbantó, 
Bolond április. 
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Simon Roland: Április 
 

Jaj, a csínytevı suhanca 
kacagva a parkba ront 
s lányok haját kócolja 

az Április a bolond 
 

komoly urak fején 
pózol a szigorú kalap 

a szemtelen hozzájuk lép 
és a fejfedıvel elszalad 

a tavasz villáma 
cikáz a kék égen 
szorgos lázban 

épít meghitt fészket 
 

magasan az ágon trilláz 
csalogat az énekes a rigó 
fa tetejérıl a ligetig lát 

üzeni most sétálni jó 
 
 

Ábrahámné Ágnes: Kikelet 
 

Langymelegben lengedezı liliom, 
Lebegı levelek libegnek lágyan. 

Pillangó szállong elıttem utamon, 
Magamat látom öregedı fákban. 

 
Az egyik rügyezı ágon madár ül 

Szívünk hallja, ha arra jár, úgy fütyül. 
Bimbózó varázs szegélyezi utam, 

Bársonyos barkák nézték, merre jártam. 
 

Testembe szívtam melegítı napot, 
Fülem nyitottam, hogy halljam a hangot. 
Szemem nagyra tágult a sok szépségre, 
Tavaszra vágytam, s vele egészségre. 

 
Butaság a remény, de élek mégis... 
megfürdöm a szeretet sugarában, 

nógatom lábamat, hogy mozduljék is, 
hogy sétálhassak kinn a napsugárban. 
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Kun Kriza Ilona:  
Tavaszi lankák 

 
Tavaszi lankák 
bővös éjben 
levelet írnak 

főnek, levélnek... 
 

Rügycsemetéknek 
szíve dobban, 

s ragyogó nyárról 
súgva regélnek... 

 
– Meglátod majd, a 

zsendülésben 
nedvek álmai 
valóra válnak, 

 
s üzennek minden 
virágsziromban 
a bájos nınek, 

a tüzes nyárnak... 
 

– Gyere, bújj hozzám 
turbékolva, 

aranyos gerlém, 
én jó barátom... 

 
Ülj mellém ifjú 
tavaszillatban... 
Leterítettem 

már a kabátom... 

Molnár Szilvia:  
Tél után 

 
ki nem 

mondott 
szavaim 

ablakodra 
fagyott 
cseppek 
félénken 

felengedı 
elrugaszkodva 

lefolyó 
ígykelltenni 

percek – 
mert 
múlik 
az idı 

az ısi rend 
szétfolyó 

csendjében 
maradnak 

észrevétlenül 
virágzó illatok  – 

így adják 
magukat 

hogy 
mégse tudd: 

miattad 
ébredtek 
tavaszra. 
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Lazarev Oleg Alekszandrovics: Ódából szıtt Rekviem 
 

Az égre nézek 
Úgy érzem 
Lélegeznek 

A fák 
Madarak dalra 

Kelnek 
Úgy érzem 
Vége van 
Vége van 
A télnek 

Megtelnek élettel 
A kérgek 

Között újra élet 
Újra élek 
Égnek álló 

Kérgek között 
Újra szól 
Az ének 

Óda a tavasznak 
Rekviem a télnek 

 
 

Ódor György: Tavaszt váró 
 

Hiányom van. Kınek, ami megrepedt, 
hol apró virág eresztett gyökeret, 

és csiszolgatnak homokszemek, 
hozzád érve kemény, de selymes legyek, 

ha tavasszal szirmot bontva ébredek. 
S e kı évrıl évre tovább reped. 

Reped, míg én is porszem nem leszek, 
és simogatom a többi követ – 
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Molnár Szilvia: Tavaszba hajolva 
 

Fátyolok fodra 
ég peremére vetül 
habos felhıtánc 

* 
Nárciszsárga fény 

hőséges pillangóként 
körülöttünk zsong 

* 
Tört üvegablak 

szerte szilánkjaiból 
virágok nyílnak 

* 
Hasadt tenyérbıl 

csepp pipacsszirom-hullás 
te nem is tudod 

* 
Csipkefehéren 

öltöget majd az élet 
deret hajunkba. 

 
 

Éberhardt Istvánné: Tavaszi óhajtásom 
 

Tavaszi este szépen süt a holdvilág. 
Ez a kislány olyan, mint a gyöngyvirág. 
De szeretném, ha ı engem szeretne, 
De még jobban, ha az enyém lehetne. 

 
Tavaszi este szépen szól a hegedő. 

Nincsen már a barna kislány egyedül. 
Van már néki barna legény babája: 
Minden este csókot ad az ajkára. 
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Szép vagy, mint a nyiladozó rózsaszál. 
Szebb e földön nincsen senki náladnál. 

Megláttalak, s az óta nem feledlek, 
Amíg csak élsz, mindig téged szeretlek. 

 
Ó, ha tudnám, hogy te is szeretsz, 

Boldogabb nem lenne nálam senki sem. 
Nappal ábrándozom, 

Éjjel rólad álmodozom, 
Mindig érted és utánad vágyódom. 

 
 

Poroszlay Gabriella: Tavaszváró 
 

Mikor felkel a Nap, s kibontja 
szıke haját a hajnali szél, 

száz madár dalolja teli torokból: 
elmúlt a tél! 

 
Mikor a Föld tavaszillatot sóhajtva 

leveti nehéz hó-kabátját, 
s a kíváncsi tulipán 

levelei közül kikönyököl, 
 

mikor nárciszok csillagszeme 
a kék égre kacsint, 

s jácint-harangocskák kacagva 
csilingelnek bódító illatot, 

 
mikor pajkos szellı borzolja 

bársony barka bolyhait, 
s a duzzadó rügyekben 

az új élet robbanni készül, 
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mikor rózsaszín ruhát 
öltenek a mandulafák, 
s lila gyertyát égetnek 

az orgonák, 
 

akkor talán szívedben 
ismét kisüt a nap, 

lelked bánat-ködje felszáll, 
s mosoly fakad fogaid gyöngysorán, 

 
akkor talán kigyúlnak újra 
szemed fényes csillagai, 

homlokod gondráncai kisimulnak, 
és testedben a vágy újra éled, 

mint a természet, 
 

mert itt vagyunk neked: 
én és a tavasz. 

 
 

Hanyecz István (Stefanicus Hungaricus Firkász): Orgona virágzás 
 

Amikor a Tavasz megjı 
virágba borul erdı-mezı 

S új ruhát ölt a sok fenyı 
Vén fák, bokrok, aranyesı 
Üde, bársonyos levele jı. 

 
Az orgona illatos virága: 
óh, mily csábító s kábító, 
csendes estén csalogató, 
tinédzser leányt elbódító, 

fiúnak karjába… mámoritó – 

Nini! mily szép is a dupla, 
Sokszirmú fehér orgona; 
finom illata terjed tova, 

Szerelmes szívét elrabolja 
Kora Tavasszal az orgona – 
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Horváth Linda Orsolya: Születésnapodra, március 9 
 

Illat szárnyán lebbent be a tavasz. 
A sok virág mégsem nyújt vigaszt. 

Te már örökre ott maradsz. 
Csak néha kóborol vissza vándor lelked 

Megcsodálni a rügyeket, a virágzó kertet. 
Emlékszel a hóvirágra? Nagyon szeretted… 
Gyermekkorunkba’ megmásztuk a hegyeket, 

S tavasszal csokrokkal boldogítottuk a kerteket. 
S már nem értem. Miért hagytad itt a szépeket, 

A virágaidat, akik most is kibimbóznak, 
A határtalan semmit választottad utadnak. 

De – hogy magyarázzam hiányod a virágoknak? 
Nem értik, csak könnyeznek tavasszal. 
Néha kibontják szirmaikat, s vigasszal 

Dalolnak, csendben malaszttal. 
Oh, ha látnád az orgonabokrot! 

Mily büszkén, illatozva ırzi álmod’… 
Igen, láthatod, hisz alatta fekszik koporsód. 

 
 

Barna Júlia: Tavasz-emlékek 
 

intenzív illatokat jelentett 
régen a tavasz jázmint orgonát 

virág-ruhát bővös aurát 
szétsugárzott színeket 

súlytalan lebegést repülést 
erıfeszítés nélküli 
egyenletes létezést 

(még minden névtelen volt 
a történet megállt 
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a kezdet versszakában: 
áramütésnyi csend a folyamatosságban 

remény és kétség kimondatlan 
győrıdött fel a szavakban) 

és egy mindent megzendítı percben 
tavasz zongorázott át a szíveken 

– tapintható láz – túlcsordult 
a lehunyt szemő arcokon 

a nyugtalan ragyogás 
tavasz-érzés: 

mindennel együttlégzés 
egyetlen szívverés 

ısidık kútjába hullott 
egységes létezés 

a tájba növök 
még nem tud kiejteni magából 
fény-mosolyok fény-sikolyok 

táncolnak rajtam 
kiolvad az érzékek telébıl 

a régi tavasz szellıízét lengetı 
fátyolos levegı 

a bezárás elıtti tavasz-tárlatnál 
soha szebbet! 

a fák virágok egyenként is 
világnyi rejtelmek 
(szépségével kábít 

minden elhagyott világ 
fényébe ölel ámít 

nem akar elengedni színleli 
hogy emlékét birtokolhasd 

el kell veszteni) 
boldog-boldogtalan játék 
az ég szikrázó idegenség 
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szép volt? ki mondta? 
fintor-fények tapadnak arcomra 

az új tavaszon mindig 
áttőnik a régi 

nem kell hátranézni 
az utolsó jövıbe értem 

hangom vesztem színeimet vedlem 
a halványuló bíbort az esteledı kéket 

sárguló szavaimat elhullattam 
szétfújta a tegnap 
csillagok hamujában 

szótlan hajnalok virága hervad 
 
 

Móricz Eszter: Akarsz-e velem tavaszt nézni? 
 

Akarod-e velem csodálni 
a tavaszi virágok szirmait? 

Akarod-e velem nézni 
a hővös, esti naplementét, 
ahogy a vízparton átborul, 

alkony-bíbort fest a víztükörre? 
Akarsz-e velem tavaszt nézni? 

Akarod-e érezni velem 
a levegıbıl áradó lágy, 
illatos zenét? Akarod-e 

hallani, ahogy zümmög ezer 
cserebogár kitárt szárnyakkal? 

Akarod-e csodálni velem 
a tengerek hullámzó ritmusát, 

és ahogy a trillázó fénybe 
ránk nevet a nap, a föld, az ég? .... 
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Molnár Szilvia: Ódon titokvágy (japán hangulat) 
 

holdarcú fény - 
csillagszem játszik 

szoBám falán 
 

szövetszín kékség 
hővösen omló 
foltjA utad 

 
néma pilLantás 
sóhaja tör fel - 
hÁborgó tenger 

 
rét hömpölygı 

fehér nárcisZillata: 
hajló szép kezed 

 
percváró angyalok 

suhogó Szárnyakkal 
nevet rajzanak. 

 
 

Szabó Gitta: Tavaszi zsongás 
 

Mogyoróbokron leng a barka, 
Rigó fütyül: Itt a tavasz! 

Langyos szelet útnak ereszt: 
Jó hírt vigyen mindenkinek! 

 
Ébresszen fel minden élıt, 
Tarka rétet, kerek erdıt, 
Suttogjon főnek, fának, 

Ablakpárkányon ülı madárnak! 
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Rügy fakadjon, 
Fa lombosodjon, 
Méh duruzsoljon, 

A kis kert is virágba boruljon! 
 

Házak lakói nevessenek, 
Téli ruhát levegyenek, 

Illatfelhı táncra keljen, 
Napsugara melegítsen! 

 
Iszkoljon a tél sebesen, 

Lejárt már az ideje, 
Adja át helyét a tavasznak, 
A szerelem édes szavának. 

 
 

Hangya Lajosné: Tavaszváró 
 

Hull a hó, hull a hó, 
Nagy vizeket árasztó… 

Március van, s nem jön a tavasz, 
Helyette sár, lucsok, latyak. 

 
Azért már látom az ég kékjét, 

S várom vissza a fecskét. 
Remélem, nem bántja a kor: 
Épen visszajön, mint egykor. 

 
Rossz az ember? És okozza saját vesztét? 

A szorongás, félelem elvette az eszét? 
Nem kell minden helyzetben gyızni, 
Elég a gondhoz, feladathoz felnıni. 
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Valahol – mélyen bent – az emberek mégis jók. 
Hiába durvák, irigyek, s ontja szájuk a rossz szót. 

Csak éppen hogy ritkán mutatják meg azt, ami ott bent van, 
De hátha kitépik szívükbıl a gazt! 

 
 

Csatlós András: Lesz tavasz? 
 

Áll bennem az idı, 
a hó befed mindent. 
Belsımben zúzmara, 

szemernyi zöld sincsen. 
 

Tél van, és a csendben 
most minden csak hallgat, 

zord, hideg sötétben 
a Fagyherceg ballag. 

 
Amit én most látok: 
fő és bokor zöldell, 
a gazda a kertben 
dolgozik a földdel. 

 
A rigó énekel, 

lomb zöldül a fákon. 
Húsvét régen elmúlt: 

levetem kabátom. 
 

Belém szorult a tél, 
fagyos gondolatok, 

bent nem tavaszodik, 
mert szomorú vagyok. 

Majd ha a boldogság 
melegíti lelkem, 

érzem, tudom én azt, 
tavasz lesz énbennem. 

 
Hónak görgetege 
lavinaként zúdul, 

ha asszony-tekintet 
végre felém fordul. 

 
Lelkemben bimbóból 

csak úgy lészen rózsa, 
ha ajkam égeti 

vágyott asszony csókja. 
 

Gyönyörő karjait 
nyakam köré fonja, 
akkor fog kinyílni 
a pünkösdi rózsa.
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Szabóné Horváth Anna: Áradó tavasz 
 

A tél fagyos fehérsége elillan, 
Hó nyomán sáros tócsa villan 
Kitárja a tavasz öblös kapuit, 

Ébresztgeti a téli álmok alvóit. 
Tengernyi karjával csiklandoz a napocska, 

Melengetı sugarak özönét ontja 
Átkarolva szépet és csúnyát, egyaránt 
Szerelembe ringatva, mind talál arát. 
A friss szellı is lágy csókját leheli, 
Arra, ki jöttének útját szegélyezi. 

Fák, bokrok meleg takarója elolvadt, 
Csupasz testükön a nap melege simogat 

Szégyellve, fedetlen, ráncos bájaik, 
Felveszik fénylı, új zöld ruháik, 
Szerte zsenge hajtások nyúlnak, 

Levelet s – bimbóból – virágot bontanak: 
Színeset, édesen illatozót, 
Apró rovaroknak étekadót, 

Kik serénykedve zsongják körbe a mezıt, 
Keresve köztük mézzel bıvelkedıt – 
Virágszınyeg terül a kikelet elébe, 

Terített asztal vár mindenkit cserébe, 
Madarak víg hangversenye hallik, 

Miközben násztáncuk zajlik. 
Kísérı nászzene szól a pamlagról, 

Izzadtság cseppen ragyogó tücsökhátakról, 
Csilingelı gyöngyvirágon méhecske, 
Meghajol az árnyas vadon e jelre. 

Lágy muzsika, igézıen csillogó szemek, 
Fellobbanó, turbékoló szerelmek, 

Tavasztündér kacéran libbenti szoknyáját, 
Felhevítve, minden élılény vágyát… 
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Demeter Dávid: Tavasz 
 

Új világ kezdıdik, 
tavasz reggelében, 

a nap ébredezik 
fuvolás zenében. 

 
Madarak kórusa felkelti a tavaszt 

ık csak azt várják, hogy zsendüljön a haraszt. 
Az emberek örülnek, és csak hallgatják 
a lágy trillával ık is a tavaszt várják. 

 
Messze még a réten 
egy bokor tövében… 
Ezüstös hó csillog 

örök fényességben. 
Olvadni sem hajlandó 

tavasz érdekében. 
 

Kíváncsi hóvirág 
kidugja a fejét, 

megnézi az új világ 
maradandó helyét. 

  
 

Kurilla Tünde: Tavasz 
 

Isten a homokórát fáradt keggyel 
Új talpára állítva, apró könnyeket 
Szitál a jéghideg édes anyaföldre, 

Majd ujjai begyét megnyalva 
A tavaszi zsákot elıkotorja. 
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A zsák utolsó morzsái leereszkednek, 
S útjukon – napsugarat nassolva – fák fejére 

Zöld bársony kalapot főznek fel. 
S mit még ?! Apró csókokat! 

Végül mézédes boldogságban feloldódnak. 
 

Itt, ahol bővös körökbe tömörülnek a rügytestvérkék, 
Csiklandozzák egymást, hisz csak azt szeretnék, 

Hogy kacagással bújjon ki belılük mindaz, 
mi bennük, benned s bennem van. 

 
 

Kondra Katalin: Rügyfakadás 
 

Szíveddel lásd, 
Mit szemed észlel. 
Aranyesı özönén 

Már sejted a tavaszt. 
Rügyfakadáskor 

Kipattan benned az élet, 
Mely télen csak álmodott. 

Most mindent akar. 
A fák nedve már megindult, 

S benned pezseg a vér. 
Szabadulni őz a vágy, 
Mint kinek szők a tér. 

A tavasz szétárad benned. 
Szerelmes rabságba ejt. 

Meddig tarthat az örökké? 
Mámoros agyad mennyit sejt, 

Abból, hogy egyszer ennek is vége? 
Váratlan lesz az ezután. 

Azért ne sirasd magad érte. 
Talán nyár jön a tavasz után. 
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B. Bodolai Anna: Tavaszi „fohász” 
 

Aranyos égen szivárványszínben játszik a napsugár. 
– Megtelik békességgel a táj. 

Eljött végre a léleksimogató tünde tavasz, 
előzte végképp a nyomasztó téli álmokat. 

Fehér selyemfelhık mögött angyalok kacagnak! 
Meleg fényben fürdenek a fák, millió rügy fakad, 

Olvad már a fagyos föld göröngye, 
oldódni kezd lassan, dermedt lelkek „görcse”. 

Gyógyító, simogató tavasz, 
Lépted nyomán titokzatos, láthatatlan fuvallat, 

friss főszeres illat árad! 
Megfáradt szívekben új reményt ringatsz! 
„Misztikus derőt”, nyugalmat hozó tavasz! 

– Harsogva zeng a bánatőzı madárdal, 
Zöldelı rét, telis-tele van mezei virággal, 
csobogó Tisza-part – zümmögı bogárral. 

Tele van minden Tavaszi Imával! 
Ebben a „halhatatlan Imában” Isten áldása van! 

Segíts meg minket, Uram, eljövendı tavaszunkban! 
Legyen a földön békesség és szeretet, 

Álld meg, Uram „tévelygı” gyermekeidet! 
 
 

Ódor György: Hóvirág 
 

Kerestem. És nem egymagam, 
hanem ahogy zsong az erdı 

velem s lehel életet 
csokrokban. Mi oly szótalan, 

s a csalitból bújik elı 
egy holdkelesztı éjjelen, 

így együtt. Meg is találtam 
e hőtlen, bájos szeretıt, 

mely nem fontos, hogy jó legyen, 
csak szép ölébe hajthassam 

ezt a bölcsen öregedı 
fejet. Nehéz, konok fejem. 
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Simon Roland: Tavasz 
 

ahogy a félıs gyerkıc 
a baj elıl riadtan elfut 
keresi a vigasztaló erıt 
zokogva anyjához búj’ 

 
a nap szoknyája 
mellett kuporog 
virágok miriádja 
hálás mosolyok 

oh te aranyhajú leány 
szebbet nem látsz itt 
ne nézz irigyen reám 
szépítkezik a nárcisz 

 
pillangó száll ide és oda 
állj ott egy sárga virág 

balzsamoz a primula 
a lepke szirmaira száll 

 
 

Csapó Helga: Állandó körforgásban 
 

Vidéken járok, ismerıs illat 
Szívom magamba a csendet; nyugalmat 

Lábam alatt fogy a talaj 
Emlékek között révedezve szelem utamat 

 
Gomolygó füst rebben az égben 

Elvarázsol kályha – ölelı melegével 
Elmúlás ideje zárulni készül 

Tél s Tavasz párbajt vív – döntetlenül 
 

Beérek a házba, annyi gyönyör magva 
Szívemet naiv; gyermeteg béke átitatja 

Leülök a fáradt; kopott padra 
Legszebb éveim tanújának karjaiba 

 
Hallgatom pattogó szikrák énekét 

Ez a dal ismét nekem szól - érzem leheletét 
Megérinti vállamat bánat szele 

Múltban nem élhetek – mi lesz így velem!? 
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Álomba ringat gondtalanságom eszménye 

Éjszaka idızöm még bővöletében 
Felriadok… zúg a reggel… 

Parányi réseken át serken az élet 
 

Új idık zenéje cseng füleimben 
Tettre készen lépek harcom mezejére 

Legyen hova s mire visszatekintenem majd 
Szürke sivár reménytelenségemben 

 
 

Geisz László: Ébredés 
 

Ereszbıl már csorog a tél vére, 
Rideg szélzúgást a madárcsacsogás váltja, 

A Nap már gyakorta elhagyja rejtekét, 
Elzsibbadt lábát langy tócsába mártja. 

 
Jégcsapdából szabadult gyémántok 

Életrıl szóló ódában dalolnak, 
Kíváncsi virágok lassan készülıdnek, 

Az égre bámulnak – maholnap. 
 

Zümmögı zöngével zizegı bogarak, 
Harmatcsepp gyémántos színpompára várnak, 

Gyümölcsfák duzzadó mellbimbó-rügyei, 
Zamatos termését adják majd az ágnak. 

 
Elızı életük eldobott ruháit 

Tömjénfüst avarként égeti enyészet, 
Új életük díszes öltözékét, 

Fáradhatatlanul varrja a természet. 
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Steinné Gruber Katalin: Hajnali erdı 
 

Korán van. 
Alig észlelhetı még a hajnal derengése, 

s már kezdıdik az erdı csodás ébredése. 
Rezzen a természet álmos szempillája, 

hajnali misét mond madarak trillája. 
Mintha egyre több gyertya égne, 

magamban mondom: … még ne, 
még ne pirkadjon, 

még a Nap egy kicsit maradjon, 
hogy minél tovább halljam e csodát, 

mikor a természet mond imát, 
nem hallani benne hibát, 

nincs benne hazug vagy hamis, 
szinte beleolvadok magam is. 

A csodától részegülten – 
megsemmisültem. 

Hallgatok, nem érzem, hogy vagyok, 
Vagyok – lelki kábulatban, 

s abban a tudattalan tudatban, 
hogy e varázslat magához ölel, 

s a Teremtı oly közel most hozzám, 
megvonaglik a szám, 

boldogság könnye arcomon végigpereg, 
egy kis madár fölöttem csicsereg, 

majd elröppen, helyét másiknak adja, 
s hagyja, hogy a kakukk mondja: 

neki – semmi gondja. 
Egyre világosabb az ég alja, 

egész lényem magába szívja, falja… 
a tovaszálló madárfüttyöt is visszahívja. 
Nincs fenségesebb, mint a természet- 
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katedrális, 
ahol festımővész a szél,  és 

nekifog máris, 
közben elismerıen figyel 

madarak dalára, és 
felhıfreskót pingál az égi kupolára. 

 
 

Hanyecz István (Stefanicus Hungaricus Firkász):  
Februári Napsugár 

 
Februárnak elején 

a reggeli Napocska – 
ragyogó tőznek golyója – 

újfent sugarát ontja 
aranyló csóvában, és 
küldi néked melegét 
szikrázón, halomba. 

Deríts hát szívet jobbra: 
sütkérezz most bátran 

finom Napnak sugaránál! 
 

Fénye adjon új erıt, 
teremészet éledjen újra, 
megannyi bokor sarjadjon, 
kert színes virága nyíljon! 
Itt-ott reád köszönt már 
korai hirnöke Tavasznak 
fehér hóvirág, kék ibolya 

elıbújtak a védett zugokból; 
nyitnikék csivitel az ágon, 
s téged köszönt e napon. 

Nosza, rajta hát, cimbora! 
Téged is vár ez a tavaszt  

melengetö Napocska. 
Jer most velem te is 

ki, az öreg Természetbe. 
Tegyünk együtt sétát 

a finom, ébredö ligetbe 
ahol az átázott avar alatt 
már tolakodik az új élet, 

kacsingat rád megújhodás. 
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Mézes Mónika: Vers a tavaszról 
 

Gyermekkacaj, kerekek kattogása, 
Egyszer csak feléled az utca. 

S mi eddig békés csendben nyugodott, 
most a földdel együtt erõre kapott. 

 
Ragyog a nap, bár még süvít a szél, 

De messze tovatőnt már a dér. 
Eltőnt a nagykabát, a sál, 
Helyébe állt a napsugár. 

 
 

Geisz László: Tavaszi busongó hangulat 
 

Távoli tájak 
A domb tetején, 
Harangszó hallik, 

Az est elején. 
 

Nyúlnak az árnyak 
A meggyfa alatt, 
Elmúlt a nappal, 

Az est, mi maradt. 
 

Lomha enyészet, 
Az nem kiabál, 
Múlik a tavasz, 

És készül a nyár. 
 

Kódorgó élet, 
Ha elalél, 

Mi lesz veled, 
Ha eljı a tél? 

Múlik a szélben, 
A korai nyár, 
Ballag a réten 

Az esti homály. 
 

Busongó tájon 
Madár nem él, 

Ködös homályban 
A bú henyél. 

 
Távoli dalod 

Enyészeté lett, 
Múlik a nyár 

És múlik az élet.
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Szabó Gitta: Tavasz 
 

Itt a tavasz s a kikelet, 
Álmából felébredt a természet, 

Fakadó rügyek az ágon, 
Madár dala száll hét határon. 

 
Apró színes virágkelyhek, 

Bágyadtan bókolva ébrednek, 
S a meleg napsugarában, 
Felszárad minden pára. 

 
Zümmögı apró szárnyasok, 

A nyiladozó virágot nyaldosók, 
Szırös kis testükre tapadt virágporral 

Reppennek tova – egy másik virágra. 
 

Az égen a madarak párban repülnek, 
S az utcákon párosan járnak az emberek, 

Fiúk és leányok, kéz a kézben, 
Tavasz van, s szerelem a szívben. 

 
 

Dalkóné Molnár Mária: Tavaszváró 
 

Vége van a hosszú télnek, 
A fagynak, hónak és a jégnek. 

Kisütött a Nap sugára, 
Dalra fakad ember szája. 

 
Dagad a föld a melegtıl, 
Rávetıdı napsütéstıl, 

Földben duzzadnak a magvak, 
És új életre fakadnak. 
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Faágakon apró rügyek 
Ontják majd a leveleket, 
Zöldre vált a kopár táj, 

Szebbet ígér napos nyár. 
 

A befagyott föld kienged, 
Vízzel tölti meg a medret, 

Megárasztja a vizeket, 
Serkentve az új életet. 

 
De míg várjuk tavasz jöttét, 

Feledjük a tél hidegét! 
Böjtöljük ki ezt az idıt! 

Majd ünnepeljünk szebb jövıt! 
 
 

Bíró Pál Tibor: Újjászületés 
  

Megtörik a jég, fagyszörnynek varázsa, 
dobol a fadoktor, harkályok birodalmába’, 
kopik már fátyla a téli menyasszonynak, 
misztikus koboldok virágokat szórnak. 

  
Loccsan az idı, jégtócsák olvadnak, 

kékek a békák, hol darvak rikoltanak. 
Színpompa árad a holtnak tőnt tájra, 

éled a kikerics – madarak füttyszavára. 
  

Dalát zengi a szél, napnak melegére, 
tavirózsák nászát bontja szerelemre, 

hol kacsák keringıznek, heves csobbanással, 
szívet dobogtat a rég várt tavaszi párbaj. 
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Szusszan a lét – megrázva rongyait, 
zajmámora tekereg, s mellkasba hasít, 

Istenem, még tapintjuk e gyönyörő csodát, 
évszakok gyermekét, ringató fény áldását. 

 
 

Rovnyai Imréné: Derős kikelet 
 

Sok év eltelt, amióta születtem, 
A természet szeretete kísérte életem. 

Felkeresem szép hazám tájait, 
Megfigyelem a természet csodáit. 

 
Tavasszal kipattant rügy újra zöld, 
Fa és virág mosolyogva ruhát ölt. 

 
Láttam jöttét sokszor, annyi éven át, 
A kikeletet, ezer fényő sok csodát. 

Kinıtt füvet, résnyi helyen kı között, 
Szél seperte, korhadt ıszi levelet. 

 
Napfény szárít sáros téli vizeket, 
A kerek képő napfénytıl meleget. 

 
Ámulva nézem, a rendületlen rendezıt, 

Ki életet ad, széppé teszi életünk. 
 
 

Mézes Mónika: Boldog szív 
 

Megannyi érzés, illat, szín, 
Mindtıl boldog a szív! 

Szeretlek, szeretsz, szeretnek, 
Mosolyodra mosollyal felelnek. 
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Braun Melinda: Tavasz 
 

Összeolvad a 
tenyerünk 

gesztefanyelevél 
édeskínú kiáltó 

fény – 
madár lettél 

 
egybefolyhat 
rosszkedvünk: 
keserő folyó 
tengeröblöm-
ben hullámzol 

messzi szó a jó 
 

ringató vérünk, 
ring a tó: 
végünk 

meddig míg 
élünk 

addig csak 
félünk 

titkokat 
egyszerő hulló 

csillagokat 
ki számolgat… 

 
az ablakokat 

szélesre tárjuk 
a hajnalokat 

egyre csak várjuk 

ıszinte furcsa 
kamasszal 

szeretkezni 
csak szeret-

kezni 
bohó 

tavasszal 
 

csöndes 
kamasszal 

messze menni 
tavasszal 

ıszinte reggel 
váró csönd 

ránk köszönt 
İ: 
a 

vérözönlı 
Borzasztó… 

 
Mosakszunk 

Tükörben sö-
tétlı 

hamis  arcunk 
kavics hangunk: 

riasztó… 
 

de 
lehullott 
szirmaink 
tavaszán 
sápadó 

félszek 
holdudvarán 
emelkedı – 

süllyedı 
hajónk 

gyönyör- 
viharán: 
eggyéfőz 
a kínlódó 
magány 

 
alszunk 
vágyaink 
paplanán 

fáradtság 
csurog 

szájcsücsköd 
vonalán 

fojtott kéj: 
nyelvem kígyóz’ 

végig 
fogaid létráján 

 
hajad 
szálain 

nyálcseppem 
gyöngysora 

főzfa 
csontjaid 

s könyököd 
kanyarja 

forró bır feszül 
újra és újra… 

 
a mélységek 

virággá nyílnak 
 

ráncosuló szé-
gyellt testem 
nem szánod? 
örök csókot 

kapcsol 
össze 

szájunk 
tátongó 
örvény – 

éjbe 
ránt-húz 
a vágyunk 

elıtted járó 
évek sora 
mögöttem, 

bánod? 
 

Nélküled 
árva szívvel 
a végsıkig 

fázom 
lombozó szél 

vijjog 
avar könnyő 

fákon… 
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Bodó Csiba Gizella: Tél-búcsú 
 

Harcolsz még tél-fegyver 
villogó jégcsap-tır 

vagy március-napsugár 
elmetszett, megöl? 

Víz leszel, földbe bújsz 
ne szégyelld magad 
magadat megadtad 

s a tavasz mindent megad. 
Nedv táplál gyökeret, 

s alvó szárakat, 
rügyek csókolják 
a száraz ágakat. 
hóvirág mellényő 
szőz-fehér lepelt 

álmodott minden mag 
mi eddig telelt. 

Most ébresztıt hallgat 
trillázva  dalolót 

csúsztatja magáról 
tél – kopott  takarót. 

A tél köhög, köszvényes, öreg 
megrázza rongyait 
jégujja meg remeg 

lábnyomán tócsákban 
fodrot vet a szél, 

tavasznak nem köszön 
csendesen elalél. 

***** 
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: TAVASZI KALENDÁRIUM 

 
A tavasz a megújuló természet, a frissesség, a megtisztulás, az aktivitás, 
a szerelem, az életigenlés ünnepe. A téli hónapok elmúltával az emberek 
újra megcsodálhatják az ébredezı természet szépségeit. Ez az idıszak 
bıvelkedik rítusokban – és persze kerti tevékenységekben is. 
 
MÁRCIUS (BÖJTMÁS HAVA – TAVASZELİ HÓ) 
4. Kázmér. Patkányőzı nap volt. 
12. Gergely. Az iskolák pártfogója. Ezen a napon tartották a Gergely-
járást: a diákok adományokat győjtöttek az iskola és a tanító számára. 
Virágvasárnap. Húsvét elıtti vasárnap. A gyerekek ilyenkor barkát győj-
töttek, amit aztán megszenteltettek a templomban, és mint gonoszőzı, 
sebgyógyító, vihart távol tartó szentelményt tartottak a háznál. 
Ekkor tartották a kiszehajtást is, azaz a fiatal lányok egy felöltöz-
tetett szalmabábut vittek végig a falun, és a telet szimbolizáló figurát 
bedobták a patakba, vagy elégették. 
Virágvasárnap után következett a Nagyhét. 
Nagypéntek. Jézus kereszthalálának a napja. Ekkor tartották a 
legszigorúbb böjtöt. Az általános megtisztulás szándékát fürdéssel, 
meszeléssel, nagytakarítással is kifejezésre juttatták. Ezen a napon 
nem gyújtottak tüzet. 
Nagyszombat. A tüzeket ısi módon újra meggyújtották s megszen-
telték. 
Húsvét vasárnap. Az egész falu kiment a falu határához, a szántókra, 
legelıkre, patakokhoz, és kitisztogatták a medreket, földeket. 
Húsvét hétfı. Jézus feltámadásának, az élet folyamatosságának az 
ünnepe. İsi termékenységi rítusok és életszimbólumok a locsolás és a 
tojás-adományozás. 
18. Sándor. „Sándor, József, Benedek, zsákban hozza a meleget.”  
Az elsı meleget hozó nap. 
19. József. Ekkor engedik ki a méheket; fokhagymát, krumplit, kaprot 
ültetnek. 
21. Benedek. A tavasz elsı napja, a tavaszi napéjegyenlıség ideje. 
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25.  Gyümölcsoltó. Palántázás, fagondozás zajlik faluszerte. 
 

ÁPRILIS (SZENT GYÖRGY HAVA – TAVASZHÓ) 
1. Sok népnél ez volt az évkezdı nap. 
14. Tibor. A hagyomány szerint e napon szólal meg a kakukk. 
24. György. İsi pásztorünnep, az állatok elsı kihajtásának a napja. 
Gonoszjáró nap, ezért különbözı boszorkányelhárító szokásokat kellett 
betartani a jószág és a termés megvédése érdekében. 
 

MÁJUS (PÜNKÖSD HAVA – TAVASZUTÓ HÓ) 
Tavaszünnep. Sok helyen a legények az éjszakát az erdıben töltötték, 
és hajnalban együtt állították fel az elıre kiszemelt, majd gondosan 
feldíszített fát kedvesük udvarán. Az emberek az egész napot mulato-
zással a szabadban töltötték. 
4. Flórián. A tőzoltók, kéményseprık, kovácsok védıszentje. 
Pünkösd. Húsvét utáni 50. napon tartják. A nyárkezdet ünnepe. 
Megválasztották a pünkösdi királyt, azt, aki a legények közti versenyek 
alapján a legrátermettebbnek bizonyult, és jutalma az volt, hogy 1 évig 
ı vezette a legénytársaságokat; illetve a pünkösdi királynıt, akinek a 
szerepe már csak játékká egyszerősödött, de egykoron komoly termé-
kenységi rítust s áldozatot mutatott be. 
12. Pongrác. Az átmeneti fagyok kezdete. 
13. Szervác. 
14. Bonifác. A hideg ellen tüzeket gyújtottak a veteményesekben a 
palánták megvédése céljából.  
16. János. A hajósok, halászok, vízimolnárok védıszentje. 
25. Orbán. Ekkor kezdenek rajzani a méhek. Donát mellett ıt tartották 
a szılısgazdák védıszentjének.      

*** 

A Csöreginé Baranyai Anita etnográfus, tanár által írt könyvek megrendelhe-
tık a megrendeles@vpm.hu címen is. Az általa írt Népmővészet, illetve 
Néprajz c. kötetekrıl a következı oldalakon olvashat az érdeklıdı bemu-
tatót: http://www.verslista.hu/klubelet/egyeb_elemei/anita.htm. 
A http://vpm.hu/kiadvany/6lap.htm címen pedig az általa írt Hon- és Népis-
meret 5. ill. 6. évfolyam számára c. tankönyvek ismertetıjét lehet elolvasni. 
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VÉGH SÁNDOR: ALKOTÓI KÖZELKÉP… 
SZABÓ GITTA (SCHLEMMERNÉ) KÖLTİ, MESEÍRÓ 

 
- Hogy kerültél kapcsolatba az irodalommal, mióta alkotsz?  
Lehet, hogy banálisan hangzik, de az olvasónaplók vezetésével születtek 
az elsı írásaim. Az alkotó írással konkrétan már édesanyaként kezdtem 
foglalkozni. Akkor fordultam a mesélés felé, amit gyermekeimmel egy-
ütt „őztünk”, mindig valami napi eseményt öntöttünk formába – farsang, 
betegség, vendégség –, csupa olyasmi, amit ık maguk megtapasztaltak 
már, volt emlékük, át tudták élni. Ez volt a kezdet. Azelıtt inkább csak 
rajzolgattam.   
 

- Mikortól vált fontossá számodra a közönség is?  
Ahogy egyre merészebbé váltam, ahogy írásaim kiforrottabbak lettek, 
magától jött az igény a bemutatkozásra. Elsı írásaim a Dörmögı Dömö-
törben jelentek meg. 
 

- Gondolom, azóta rengeteget fejlıdtél. Mesélnél nekünk a megjelenéseidrıl?  
Igen. Rengeteget fejlıdtem. Mesélésre nincsen elég hely, inkább csak 
felsorolnám: a Dörmögı Dömötörben rövidebb mesékkel, majd 2000-
ben a mesekönyvemmel – „A lustaság fél egészség…” címővel – jelentem 
meg. Majd a Barátok Verslista kiadványaiban, antológiáiban és egyéb 
pályázatokon. Lányom, Anikó segítségével elkészült a weblapom: 
www.gitta1961.gportal.hu. 2007-ben egy verses/novellás kötet „Hullám 
hegyek – völgyek” címmel és egy verses CD-m „Meztelen gondolatok” 
címmel.  Az utóbbi ötletét az éppen aktuális munkahelyem, a Vakok In-
tézete adta. Hiszen ık nem tudnak olvasni, vagy csak speciális Braille 
írással írt mőveket.  
 

- Hol lehet a könyvedhez hozzájutni? 
Könyvemet fıképpen nálam lehet megrendelni a gitka61@citromail.hu  
e-mailcímen, a http://www.gitta1961.gportal.hu honlapomon, továbbá a 
http://www.konyvmuhely.hu vagy a http://www.LiLLi.hu oldalakon. 
 

- És most a kötetedhez kapcsolódva, mennyire nehéz manapság könyvet 
kiadni, ismerté, elismerté válni? 
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Könyvet kiadni egyáltalán nem nehéz. Rengeteg kiadó van, akik kis pél-
dányszámmal is dolgoznak. A rázósabb az ismertté válás. A terjesztés, 
reklám, újságcikkek és minden más egyéb tevékenység, ami ehhez szük-
séges. 
 

- Fontosak az összeköttetések is, nem elég a tehetség?  
Szerintem fontosak, mint mindenben az élet területén. A tehetség ma-
gában nem elég. Ha elég lenne, sok listatagunk már nem amatırként írna. 
 

- Milyen terveid vannak a jövıre nézve?  
Hogy végre ne magánkiadásban jelenjen meg egy kötetem. Ez irányú vá-
gyam nem szőnik soha. Minden adandó eszközt felhasználok elérése ér-
dekében. Szeretek írni. Nagyon jó dolog. Az egyik legjobb, amit kaptam 
az élettıl. De azért a mese… az az igazi! A gyermek, itt bent a lelkem-
ben, azt szereti igazán.  
Írásaim olvashatók honlapomon a www.gitta1961.gportal.hu oldalon, továbbá 
többek között a Barátok Verslista (www.verslista.hu), a Képzeld el címő fo-
lyóirat (www.kepzeldel.hu), a HarmoNet (www.harmonet.hu), az Amatır Mő-
vészek (www.amatormuveszek.hu), a  Csillagszemek (www.csillagszemek.hu),  
az Andi Társkeresı (www.anditarskereso.hu), az Irodalmi Rádió 
(www.irodalmiradio.hu), honlapján, valamint a Poéta Portálon (www.poeta.hu), 
a Vojvodina Portálon (www.vojvodinaportal.com) és a Nzyang47 Portálon 
(www.nzyang47portal.hu) is. 
 

Szabó Gitta írásainak elérhetısége: 
http://www.verslista.hu/irasok/index.php?nev=snegitta 

 

Szabó Gitta saját honlapja: http://www.gitta1961.gportal.hu 
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