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ÉVSZAKOK – ŐSZ

Szia!
A Barátok Verslista Képzeld el… című irodalmi folyóiratának
ezévi hatodik számát tartod a kezedben.
Ez a számunk is tematikus kiadvány, a folyóirat ősszel kapcsolatos verseket tartalmaz. Borítóján Szabolcsi Erzsébet csodálatos
őszi természetfotóit láthatod. A folyóirat elektronikus változatát
továbbra is megtalálod a http://www.kepzeldel.hu oldalon.
Írásainkat fogadjátok szeretettel! Folyóiratunk olvasásához kellemes időtöltést kívánok!
Várhelyi Klára (cherno)
***
Bajnóczi Piroska: Vérré olvad
Sárga virágom rozsda
levelem szórom
kóron cseppért,
fényből árnyékban
halok megszületni.
Sivatag fagyomban
tavaszom nem hagyom
törzsemből kitépni.
Hagyjatok magamban
lombot hullatni
esőbe áztatva
szememmel bezárva
ködben rohanni.
Álmomban perzselőt
láttam vágtatni.
Lehúzom a rolót
kopogjon a fagy
kínosan megszeppen
s vörösre olvad.
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Szabó Katalin Zsófia: Poveste*
Egyszer volt, hol volt, az Üveghegyen is túl…
Hiányod. Hogy már nem vagy, elvesztettelek,
mint tövis, mi szúr,
bennem volt minden érintésed és szavad,
akartalak, mert Te voltál az, magad.
Elhagytál, elvesztél, eltűntél,
a köddel szálltál fel, elröpültél…
Nem vagy!
Így van ez, Testvérek, a szerelem ilyen,
dobogás nélkül minden szív élni képtelen.
De inkább fájjon, abból tudom, még élek,
imádkozom.
Míg a sírig repülnek az évek…
Nincsen már, mi szép volt, elmúlt, Vele száll,
és elaludt minden éltető napsugár.
Az emlékek körbetáncolnak már
a szakadó esőben, könnyemmel párt találva
– oktalan építenek –, s vágják a fát.
Vágják alattam s maguk alatt,
mert míg lelkemen dobolnak,
koptatják az érzést, koptatják azt.
Néha esténként mégis az illatát érzem,
az emlékek csak kopnak…
S még lehet szeme színét felidézem.
Ő volt, más nem lehetett, egyedül csak Ő,
egy darabja a messzeségnek,
egy darabja szívemnek, az alapkő.
De nem számít már, Ő elment, a szabadság jött,
millió halálmadár köröz ágyam fölött.
Kit érdekel?!
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Még füstöl az olcsó cigaretta, s
füstös diszkók fénye arcomba vág,
oh, oh…néha még hallom a hangját,
ahogy mondta: iubire**
vagy: nem takarózok be…
Aztán rögtön hallom magamét: kikészítesz,
bár ne lennél, meghalnál, TE...!
Aztán megöleltem.
S könnyem hullott, mint fákról most a levél,
ősz van; s mint őszi fának, marad a gyökér,
úgy pihensz szívemben Te is.
Néha még magam előtt látom testedet…
Hozzád érnék.
S megszólal az ébresztőóra, nem lehet,
a rádió szavai reggelt festenek,
o poveste ce arde durerea mea…***
Hallom a műsort.
S már tudom: egyszer volt, hol volt,
ahol a kurta farkú malac túr
– reszketni kezd karom –,
egy pillanat, s már nincs,
hol volt, hol nem volt….
--*poveste: román mese, mesék
**iubire: szerelem, szeretet, itt: szerelmem
***o poveste ce arde durerea mea: egy mese, amely a fájdalmamtól ég

Györke Seres Klára: Ősz
Őszi szellő lágyan
Ringat.
Régmúlt őszökről
Dalolgat.
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A régi őszt nem
Feledem.
Szívem mélyén
Melengetem.
Régi őszök színek
Árnyak.
Bíbor levele a fáknak.
Aranysárgák, puha
Zöldek.
Búcsúzva zizegnek
Szélnek.
Újra ősz van, szelíd
A Nap.
Színet festenek a
Sugarak.
Őszi lombon napfény
Játszik.
Lombjavesztett fa már
Fázik.
Csupasz ágakat ölel
Szél.
Búcsúzik a hulló
Levél.
Csodálom az őszi
Tájat.
Mégis átölel a
Bánat.
Múló őszök, színek,
Árnyak –
Őszi eső könnyként
Áztat.
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Szabó Kila Margit:
Itt van az ősz
Itt van az ősz,
ismét látom.
Kopasz ágak,
lettek a fákon.
Nem dalol lombján
a kismadár.
Elköltözött
máshova már.
Hidegebb sugarát
ontja a Nap,
Lágy sugara
nem simogat.
Gyümölcsökkel
pompázik a kert.
Alma, szilva,
szőlő, integet.
Búcsúzunk a
virágos nyártól,
a fürdéstől,
a nyaralástól,
a virágoktól.
Eső esik,
levél hullik,
a tél lassan
közeledik.

ÉVSZAKOK – ŐSZ

Gere Irén:
Őszi, hajnali búcsú
Ősz van.
Lásd, az akácok félelme
nem volt alaptalan.
Kócos hajadban
sárga falevél pihen,
kezed a tűnő
nyár után nyúl,
talpad alatt
fagyosan koppan
a föld csont-háta.
Rég elmúltak
tavaszunk legszebb virágai,
és kezünk egymásnak szánt
melegét magának követeli
a hideg ajtókilincs!
Ősz van.
Újra és újra
eltűnsz előlem
a hajnal ködszekerén,
s elküldöd – magad helyett
hozzám – a novemberi szelet!

Molnár József Bálint: Elmúlás ősszel
Fázós ködös őszi délutánon
elmúlásról mesél a csend
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dérütötte komor fákon
a vérvörös folt már megjelent
sötét erő a természet felett
ágról-ágra hajtja a megriadt szelet
latyaksárba hull a vérfoltos alom
elvérzett a nyár a nagy vadászaton
mélyen húsába vájta fogát
ez itt a vég s nincs tovább
a vadászat talán már véget ért
az egykor zöldellő üde tájon
ontja a vért a drága vért
fagyos testtel végleg elpihen
s könnyezve borul rá az alkony
ónos ködével búsan nesztelen
csillagok fénye kering a légbe
hűs alkony hálójába remeg
mutatja az irányt ami örök
néhány levél pereg a szélben
s eztán csak csupasz ág zörög
mi az hogy örök mi itt a cél
s mi az mit ember felfog remél
hol van a kezdet mit jelent a vég
hisz a csillag is eltűnik lassan kiég
hamvai széthullnak a mindenségbe
majd csillag-kohóba betérve
a végtelen tér mozgó szövetébe
hamuból munkál új csillagot
tanulva nézzünk a csillagos égre
mert azt mondja az égnek fénye
hogy holt alomból alkot
a természet zöld vadont
s új hajtások törnek az égre
burokba növelve új magot
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Barna Júlia: Ősz
a falevelek némelyike még teljesen zöld
makacsul keringeti nedveit
a többi lázadó vörös vagy kifakult sárga
– nem egyszerre jutnak el a megadásra –
az őszi szelek leheletére
lábad alatt megindulnak
a levegőben megperdülnek
ahogy a pillanatok örvényébe jutva
életedet perdítik meg a fatális véletlenek
a hirtelen bekövetkező szerencsétlenségek
elvirágzott az ég szeptemberi kékje
az ősz gyümölcs-mosolya hervad
a dió tökéletes szerkezete
– a boltozat alá mentett szépség és arány –
magába zárt beomló titok
a tanyák nyárfákkal legyezett magányán
a könnyű csend már komorodik
eloszlik a teljesülésben szendergő béke
esőverte föld néz a piszkos égre
a víz libabőrös remegését
a partok keretébe illesztett
fagy üvegezi nemsokára
nem emlékeztet semmi a teremtés-kezdetekre
a színek tüze a virágok illat-aurája
átillant a virág-másvilágra
az eloltott napok fény helyett
homályt vetnek a földbe
hervadás-parancsra fakul
tűnik a remény világító zöldje
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Barna Júlia: Őszi hangulatok
az ősz megtanít
a mulandó után vágyakozni
sejtjeim a fénynek
ablakot tárnak
ahogy a napba tűzdelt tájak
arcukat odatartják
az utolsó ragyogásnak
xxx
gondolataimat magam köré
rajzolom a levegőbe
félelmeimre firkálom
nem érvényes
– halott énem bőre –
az ősz színeket gyújt bennem
aléltan tűröm a nap csókjait
ellenkezve
magam gúnnyal verve
reménnyé változtatom
az akadályok szögesdrótjait
xxx
éjszaka még nyitva hagyod az ablakod
de a vándormadarak már elszállnak
fény-mosolyú délre
napjaink szárnyukon viszik az őszt
gyémántos szikrázó télbe
a várakozás és a vágyakozás hidegébe
a természet minden elemében
a fák minden levelében
a pusztulás panasza pulzál
xxx
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a pillanat a nyugalom
virágkelyhébe befogad
innen nézem az ősz futását a télbe
lábam alá még avar-puhaságot terít
szemembe még színek kévéit hordja
túlozza a ragyogást
eltakarja a haldoklást
végül mégis összeroskad megdermed
nem bírja el a magából
magának csiholt dicsfényeket
xxx
verssor harangoz bennem
bánat-tengerből merített öröm-ének
de halk szavát legyőzik
az ősz vörös kiáltásai
a bizonytalan hervadás utolsó köre
a biztos télbe fordul

Szabóné Horváth Anna: Őszanyó
Lassan Ősz fordul a kertekbe,
Érett terméssel tele köténye.
Dolgos keze ég a munkától,
Fáradtan mászik le a létráról.
Polcokra rak a javából,
Kompótot, lekvárt főz a puhából.
Csinosítja az erdőket, réteket,
Tarkítja a zöld mezőket,
Palettájának színe keveredik,
Sárgás-vörössel bővelkedik.
Reggel, mikor fésülködik,
Ősz kontya, földig omlik

9

KÉPZELD EL… – IRODALMI FOLYÓIRAT 2008/6. SZÁM
S, mikor nem leli temérdek csatját,
Maga után húzza, hosszú haját.
Bosszús kedvét a nap csiklandja,
Fejének felhő lesz kalapja.
Erdőt-mezőt körbekerül,
Festékébe ecsetje mélyen merül.
Utána pöttyös gombák kandikálnak,
Vékony lábaikon ingatag állnak.
Nagy bocskoraikon nincsen fűző,
Kalapjuk, mint óriás esernyő.
Hallgatják a levelek zizegését,
Utolsó utazásuk földre érkezését.
Divatos ruhájából vetkőzik a határ,
Őszanyó varázsának uralma lejár.
Könnyfátyol, szeme ereszti búcsúkönnyét,
Hisz reggelente a Tél csillantja köpenyét –

Móricz Eszter: Szeptember
A szeptemberi fény
ezer képpel néz le rám.
Csodálom a színeket,
a tarka-arany ragyogást.
Bronzbarna ligetek
itt-ott vörös ruhát öltenek.
Tarka lomberdők
köszöntik az őszülő
szeptembert.
Néhol még felcsillan
a remény, mosolyt ölt,
kacérkodik a vénasszony.
Most szednék tarka,
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bíborló levél-esőt,
gyűjtögetném illatos,
sápadó leveleim.
De felkapja őket
langyos szellő, s elkapnám,
de nem érem utol.
Most maradnak a szavak,
maradnak a versek, és
elsiet az ősz, aztán újra
itt a tavasz, a nyár.
Az ősz még tarka
levél-esőt melenget,
aztán maradnak a szavak –
szedem színes betű-leveleim...

Bodó Csiba Gizella: „Tisztító esőben”
Mustárba mártott, vagy aranyba,
az őszi eső sűrű fanyarja,
ízlelődik a levegőben, mi
olyan bánatosan szürke, mint
a juhász gyapjú szűrje, ahogy
botján tartja állát, csak
szemmel kíséri szürke nyáját,
mert az állat úgy áll a tájba’,
mintha minden tagja fájna,
s nem is akarna továbbmenni:
neki pontosan elég ennyi,
lábánál kövér, őszi fű,
távolból egyre lopódzó, sűrű,
fátyolszerű égi lepel,
mi esőt terel, lemossa hátát –
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ez egykedvűséghez el sem juttatja
a szorgos puli vakkantását.
Ősz van. Minden beérett.
Mélyre bújtak a férgek,
ők is tudják, a hideg jön,
november nem az öröm,
az elszámolás hónapja,
hagyja, hogy jó mélyre ássak
magamban, mint esőtől puhult
talajban, s az esztendővel
számot vessek, mik voltak
a tettek, mik a gondok, vagy
szépség-percek, melyek oly
gyorsan peregtek. Állok az esőben,
mint öreg szőlőtő, mit lisztharmat
ellen permeteztem.
Hagyom, hogy ázzam gondolatbárkámban, hová már minden élőt
begyűjtöttem, s elindulok az árban,
összecuppan lábam után a sárban
léptem nyoma, eltűnik tavaszig.
Ősz-tiszta esőben ring
a lélek-bárka –
Délre indulok.

Braun Melinda: Kopogó gesztenyék
Ködhomályos temetőben járva
ég én-szívem a könnytől sebzett tájban.
Halál-máglyás, ősz-életemben állva,
tánccal magányt hozva pereg a Csönd – az Árva.
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Árva éltemet a hulló, egyszeri virágért
a világnak odaszegezem.
A világló virágért, világító világért
én azt sírva… O-DA-SZE-GE-ZEM.
A zokogva elsötétlő, vétkes világért,
gyerekkorom mindegyik álmáért,
halálból még integető édesanyámért…
S elröppen jajongó lepke-hitem…
Kopogó gesztenyék ütik az időt fölöttem.
Nem szól a Fönn,
nem vár a fény.
Mint a virág,
mint a világ,
mint én-anyám,
elmúlok én,
elhamvad az árnyam,
s csak a halottak várnak…
Körülöttem fáznak a megégett álom-szárnyak.

Gergely Edit: Akvarell
Este kutamra hajol, s fáradt álmomba merülve
sír örömében az ég, könnye csatornát tár kéklő fátyla alól oldott repedése kicsordul,
édesen érleli még vérvörösére a táj.
Friss sebein bódult évszak hűs cinkosa lüktet,
tiszta igét duruzsol elhalt rostjain át dús nektárt őrző kőkelyhén forr tava tükre,
reng ragyogó medrén: kép remeg ősz arcán.
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Gere Irén: Szeptember
A nyár szalmakalapját
elsodorta az ár,
hegedűjén a szél
játszik siratót,
s az agg körtefán
a harkály már
az őszt kopogja!

F. Bozó Éva: A Beszédes KŐ
Békésen szedtem
a lábam. Délfele járt
– kényeztetett az Őszi Nap.
A Kolostor csendje,
a levegő tisztasága szinte
visszavarázsolt gondtalan
fiatalnak. Nem kerestem,
– rátaláltam;
felemeltem –, megcsodáltam!
Letört, lyukas, szabálytalan
formájú kődarab. Ha temetőben
lelem pironkodva, egy csontnak
hiszem. Beszédes külsejű,
ezerarcú: formál halat, nyilat,
mi jó felé mutat
óriás fogát, - barlangon lyukat!
Megszólított:
- Ha akarom, velem tart.
Hazát cserél! Miattam.
Hazafelé a ST. Benedict Kolostorból
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Hajdu Mária: Csak a szél kereng…
Megvénült a nyár,
megőszült a táj,
lomha köd szitál.

Bágyadt napkorong,
arcán sötét folt
a hűvös fényű Hold.

Szürke fény dereng,
csak a szél kereng.

Csak a szél kereng,
szürke fény dereng.

Lézeng céltalan,
mint egy hontalan,
oly boldogtalan.

Lassan beborul,
ónos eső hull,
a szél egyre fúj.

Marien: Őszi szendergés

Braun Melinda: Őszi fájdalom

Újra kisdeddé vált a nyár;
az Ősz hatalmas bölcsőjében
most csak gyenge sugár.
Megfáradt ágak ringatják
málló-tarka lombokon,
s már hidegebb szél
csókolja homlokon.
A madarak rövidebb
trilláit élesen
hasítják a hajnalok,
s néhány késői virág
még a nyirkos köddel dacol.
Lassuló léptek zaja
visszhangzik felszínes álmokon,
s csendes szendergésben
dúdolunk egy nyárról
maradt dallamot.

meztelen sír az őszi
fájdalom,
könnyek hullódznak: riadt,
leány-álmokon,
vérző lángok lobbannak
az árnyakon
fáradt csönd pillédzik
az anyai ráncokon,
esős emlék nehezül
a vállamon.
(talán ez?
végre meg
találom)
a Halálom
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Simon Roland: Október
itt van az Október az ócskás
eladó festmény bútor antik tárgyak
szekeremet vad telek húzzák
emlékek lakják meghitt házam

piroslik a misztikus határ
bor csordul a pohárba
koccint a szépség és a talány
arany szőnyeg gördül varázsos tájra

handlé veszettül kopog
rekedten károg a varjú küldönc
foltos zsákjába nyári csókot
részeg fényeket gyűjtött

ódon tölgyfahordóban
illatok és az ízek táncolnak
rozsdás csend kortyolta
boltíves félhomályban

Bán Sarolta: Őszi esők
Nehéz esőktől
mámoros a föld.
Kábultan fekszik
feneketlen felhő-hordók
csapja alatt,
s a gyöngyöző viz
– nem győzi nyelni –
fű-szakállán végigcsorog.
Az utcákon
nagy tócsaszemek
pislogva bámulják
a tájat.
S tavaszi szerelmek
néma tanúin
– a padokon –
most esőcseppek
ölelkeznek.
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Hangya Lajosné: Borszőlő
Harsány színekben fürdik a táj,
Sárgába, vörösbe öltözik már.
Hidegek az éjszakák és fényesek,
De a nappalok még kéklenek.
Csökken a melege a Napnak,
A folyók is egyre apadnak.
A szél kupacokba fújja a levelet,
Búcsút int a nyár, isten veled!
Édes ízét még megmutatja,
Érik a szőlő, az otelló, a saszla.
A tőkéket puttonyos emberek szedik le,
Illatos a must, barna a szőlő leve.
Az új bor nevetős mámort ígér,
A vidám jókedv sokkal felér.
Elűzi a bánatot, melyet a közeli tél okoz,
A jó magyar bor finom, és hangulatot fokoz.
Majd a téli tűz mellett a nyárra gondolunk,
Elménkben a szőlőhegyre indulunk.

Braun Melinda: Fáradt őszi fák
Fáradt őszi fák alatt
rezzent össze árnyunk,
– mint két vérző galagonyabokor –
könnyezve
vártunk,
s csöndben éjjé vált
összefonott vágyunk:
egymás szállongó
avar-álmaivá…
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s álltunk.
Együtt álltunk, együtt éltünk.
Együtt haltunk, együtt háltunk.
Együtt vártunk, együtt vágytunk.
Eggyéváltam,
eggyéváltunk,

levélkezem ölelte törzsed,
lombhajad ölelte arcom,
ajkam bejárta hegyed,
s völgyed síkit,
romboló ágkarod repít:
hagyom elmúlni –
világom.

Kühne Katalin: Nyírbérc
Nyírbérci sziklán pihenek
Csendben, nyugalomban.
Köröttem tücskök cirpelnek,
Mátyások cserregnek,
Egy-egy kánya köröz a magasban,
Prédára les.
Előttem Dédes romjai fehérlenek.
A fák levelei körtáncot járnak, peregnek.
Pirosak, barnák, sárgák, aranyak.
A som, a kökény vár a dérre,
Megérik, ízesedik október végére.
Az őszi napsugár még meleget ad,
Őrzi a kő, a föld a nyárvégi sugarat.
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De fúj már az északi szél,
És jön majd fagy, tél.
Jó lesz benn a kályha melegénél
Idézni régi, kedves estéket.
Gombát, teát, gyógyfüvet,
Gallyat, virágot, gyökeret,
Páfrányt, borostyánt, köveket,
Mogyorót, bükkmakkot, tobozt
Gyűjtöttem, hogy emlékezzem
Fenyők közt kibukkanó, fenséges tájra,
Sziklahasadékra, csobogó patakra,
Vízen megcsillanó napsugárra,
Halkan csörgedező, fényes szalagra,
Lombsátoron átvillanó, kék égre,
Őrt álló bükkök seregére,
Méltóságos, szürke oszlopokra,
Bodza, szeder málna, menta illatára,
Fű közt katicák, szentjánosok rajzására,
Szitakötők, pillangók táncára,
Zöld pázsitra, színes virágszőnyegre,
Puha avarra, fenyőtűk roppanására,
Sűrű, sötét erdőből kijutva
Ragyogó fényben úszó tisztásra.
Ebből építkeztem télire.
Feltöltöttem magam
Az erdő csendjének illatával,
Nyugtató zöldjével,
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Hogy elviseljem majd,
Ha jönnek a gondok, szürke hétköznapok –
A csodás természet velem legyen
Gondolatban és tárgyakban,
Állandóan emlékeztessen
Nyugalomra, békére –
Így talán magamban és körülöttem
Megteremthetem, mit most még csak keresek,
Azokban is, kik velem élnek:
Csendet, színeket, fényeket, reményeket,
Melyben a dal jelenti a végtelent!

Bodó Csiba Gizella: ...Holnap lehullanak
Sűrű, sötét a reggel,
s a fák mozdulatlan
levelekkel, valami
szólításra várnak.
A csupaszodó ágak
dermedten figyelnek,
mint mikor a halál
szele megérint, s
csontunk beleremeg,
s végigpereg rajta
életünk ezer fotója.
Akkor megértjük:
oda értünk, s mégsem egészen ez a
végünk, csak a tél
előtt még egy
néma pillanat,
– a levelek holnap
lehullanak!
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Szabolcsi Erzsébet: Könnycseppek az elmúlásért
Sárgászöld színek,
összeolvadó tarkaság,
aranyra érett levelek,
kopárodó őszi ág.
Ködön áttűnő halvány fények,
ködös virágok illata,
habos felhők, száradó pázsitok,
barna csend, s madarak halk dala.
Áll az idő, állok az időben én.
Csend van, csak a szellő susog.
Felhőt növeszt fölém a csend,
s aprószemű eső csurog.

Adorján Balázs: Az Ősz csókja
A hűvös reggeltől remegett ajkam,
Köd takarta fagyos orcám.
Búsan léptem, egyedül, halkan,
S az Ősz kék deret lehelt rám.
Sűrű avar födte a járdát,
Színes képeket rajzolt a szél,
S a meztelen fák alig várták,
Hogy bundát húzzon rájuk a tél.
Magunk voltunk: az Ősz és én:
Hallgattuk a csend dalát.
S valahol a percek mélyén
Árva csókunk csókra talált.
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Kondra Katalin: A három testvér

22

Az ősz három fia
Bár megöregedett,
Útnak indult mégis
Sorban egymás után.

Olyan volt Október,
Mintha visszanézne,
Mosolygó arcáról
Piros alma hullott

Elöl Szeptember
Sárga kabátjában
Rajta barna foltként
Falevelek. Sután

S vékony héjú dió
Esőcseppek helyett,
Ahol csak elhaladt,
Őszirózsa nyílott.

Ballagott, a vállát
Súlyos terhek nyomták:
Érett gyümölcs, szőlő
Friss búzakenyér.

November úgy sétált,
Mint egy úriember.
Ráérősen, tudja, alig
Van már dolga,

Arcán megfakult
A napnak ragyogása,
Haja őszülő volt,
Már majdnem fehér.

A számadás megvolt,
A pincék megteltek,
Hisz a fivéreknek
Mindenre volt gondja.

Utána csendesen
Október lépkedett.
Nyarat idéző meleg
Járt nyomában.

November könnyei
Esőként úgy hulltak,
Mint ki siratni jött
A megdermedt fákat,

Lassan meztelenre
Vetkőztek a fák,
Hogy megfürödjenek
Az aranyló sugárban.

Mielőtt temetni jön
S fehér szemfedővel
A tél betakarná
A haldokló tájat.
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Geisz László: Őszi árnyak
Diófámnak elkopott ruhája,
ősz hajamat őszi szél cibálja.
Megtaláltam, mit nem is kerestem,
lomha árnyak járnak őszi esten.
Itt ülök a kopasz ágak alatt
elmerengve, az élet elszaladt.
Szertefoszlott régi nyár emléke,
szívemet belengi esti béke.
Tudtam, egyszer vége lesz e nyárnak,
s új tavaszt nem adnak már az árnyak.
Istenem, csak azt adjad meg nekem,
emelt fővel hajthassam le fejem!

Szabó Meskó Katalin: Őszülő világ
Hova lett a fény, a napsütés,
móka, vidámság, séta, nevetés?
A tompa fény már nem adja vissza örömünk,
mégis: a fakuló világ is lehet gyönyörű.
Hova lett a sok virág,
a terített szőnyeg, mely minket kínált?
A pipacs, a rózsa, az őszikék –
lelkünk titkos rejteke őrzi még.
Hova lett a fákról a lomb,
mely mindíg új hajtást hoz?
Gyöngülő erezet, hintázó levelek,
értetek a szememben egy könycsepp megremeg.
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Hova lett a tarka kavalkád,
érzem még az ízek zamatát?
Lepkék, méhek, darazsak,
elmentek a lármás madarak.
S most a csönd ül a tájon
nagy úr a szél, sűrűn báloz.
Fölkap egy-egy száraz levelet,
mely a földön aléltan kevereg.
S van, amelyik még odafönt kapaszkodik,
a fa ágai gyöngék tartani napokig.
Aztán huss! a szél lefújja –
az ellenkezést megunva.
Vörös, sárga, barna, száraz levelek,
az utcákat, a kerteket söprik az emberek.
Reggelente köd és ökörnyál fogad,
vacog fogunk, hideg szerelmes csókja.
Nyakunkra telepedett az ősz,
sűrűn meglep kelletlen az eső.
Esernyő, kabát mind előkerül,
szemem egy hamvadó világba merül.

Szabolcsi Erzsébet: Őszidő (haikuk)
Látod, már ősz van.
Ezer színét tapossuk
naponta sárba.
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Csak száraz ágak,
avar, tarka levelek...
Ősz. Színes álmok.

Korán megőszült
levélke libbent elém.
Lesz-e még nyaram?

Langyos fuvallat:
virágszirmok indulnak
világot látni.

Fakuló színek –
bőrömről is kopik már
bőröd illata.

Hulló falevél:
pókhálóban fennakadt
elmúló élet.

Így őszülőben
naponta elbúcsúzunk
tűnt tavaszoktól.

Esőcsepp csillog
virágok szirmain. – Ti
miért zokogtok?

Ködbe bújt a hegy,
aranysárga fákat rejt
felhőtakaró.

Hűs, őszi reggel...
Felhőbe takart álmot
altat a lélek.

Őszi napsugár
melengetőn simogat.
Őszöm feledem.

Könnyes ablakok.
Ősz van, látod, a Hold is
zokogva gyászol...

Lassan itt a tél,
s hordozom emlékeim
új tavaszokig...

Szabó Edit Irma: Őszi sóhajtás
őszi sóhajtás
rőt-arany széllel lépő
nyárvégi tangó

félszeg ökörnyál
mustillatú délután
pók hintáján leng

csüggedten hulló
rozsdaszín levelekből
tarka kelmét sző

ténfergő bánat
hidegkék éjszakában
örömálmot fon
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Ritzerfeld-Reznyik Renáta: Őszre nem csak bennünk vált
Fakó a Nyár, elrepült már.
Pocsolyában fürdött árnyékán
a tépett szélű felhő,
az, a nyarat legyőző.
Küszöbön áll most az Ősz, bekopog,
Valamit csendesen eldadog:
"Mond, hogy kard vagy pisztoly
vagy ahogy akarod"
Nem értem már a szavát.
Így halkan lopódzik tovább.
A buszmegálló már a ködben úszkál.
Hajnali dértől lenn az alagútnál
Látszik a lehelet, csillog a fűszál.
Így: halkan. Lopódzik tovább...
Szélnek szunnyadó szárnyán
hervadó hírt hozott:
"Nem csak az évszak változott"
De az Ősz is búcsúzik majd, egyszer
felkonferálja a telet.
A változás mar, mint a vegyszer;
átöltözeti a teret.
A Tél ugyanígy szövi be magát
és
már MÁS lopódzik tovább...
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Borotvás Béláné: Elmúlás
Tavasszal, mikor megjönnek a fecskék,
Szárba szökell a vadvirágos rét,
Zöldbe öltöznek a fák,
S dalolják az ifjúság dalát.
Érik a gyümölcs, tobzódik a nyár,
Trillázik az erdőn a dalos madár.
Részegen kiált a kakukkmadár,
Nefelejcs-harmatot ivott talán?
Ősszel, ha felnézel az égre,
Apró felhőket kerget már a szél.
A darvak a légben nagy szárnycsapással
Búcsút intenek a vadvirágos nyárnak.
Csilingelő szánkón érkezik a tél,
Letarol mindent, amit csak elér,
Üszkösödött csonknak néznek ki a fák,
Rászáll a vajú, kiáltja: KÁR!
A te életed is a tavasszal kezdődött,
Lassan, bimbózva kivirítottál
Csapongva, mint egy pajkos pillangó,
Érezted, hogy közeleg a nyár.
Vigyázz! a nyár forró, könnyen megperzselhet,
Ifjúság csak egy van, vigyázz rá nagyon.
Az ifjúság tüze sokáig lobogjon,
Vigyázz! egy zivatar nehogy elsodorjon.
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Ökörnyál úszik már a levegőben,
A te hajadban is ott ragadt egy szál.
A szívednek lángja éppen hogy parázslik:
Oltogatja feneketlen sár.
Nagy, kövér pelyhekben hull a hó,
Ballag az úton egy öreg anyó.
A hidegre keni a könnycseppeket,
Pedig az ifjúságát temeti el.

Gere Irén: Ősz és tél között
Szép csendben,
mint már százszor-ezerszer,
újra megérkezett
a nyár gyilkosa.

Szél hátán nyargal
a fürge hóhér,
s már csak a könny
égeti torkod az őszben.

Hallod?
Sírnak a jegenyék!

Ugye, érzed te is:
most kéne szorosan összebújni,

mert holnapra tán
már fagy dermeszt
közénk jéghegyeket!

Magyar Ari: Vadszőlő piroslik……
Vadszőlő piroslik a ház falán…
bíborba borulva pompázik nagyon….
Az ősz fonnyadását felülírja ő,
s biztatón bekacsint az ablakon…
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Hogy bátorságot meríthessek tőle…
ha itt is már a színtelen, ködös méla ősz…
színesen, pompázón álljak csak elébe…
dacolva véle….bár tudom e harcban
csakis ő, csakis ő, …aki győz!
Ne higgye, hogy gyorsan el tud bánni vélem…
hogy itt a vég… az utolsó alkalom…
Lángoló palástba burkolt megtört lelkem…
az útjába még egyszer – keresztbe rakom…
Szerzek még magamnak egy csepp időt…
hogy feltárhassam lelkem színeit…
a tűzpiros szeretetem lángját….
s vágyam, hogy érezhessem még…
a szépséges élet….nyári ízeit….
Hogy még egyszer világba kiáltsam….
egyedül születtem….s magamban halok…
De szeretlek, élet! ….szeretek mindent…..
Hazámat, családot, barátot…
a földet….itt,
Még bíbor burkomban…a föld felett,
s köztetek vagyok…

Krausz István: Őszvégi séták
Sétám során már bánatos a lelkem!
Elfáradt fákon nincs levél, virág.
Oly messze száll, mint az álomvilág,
Ha ősz után hűs szél süvít a kerten.
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Sok szép nyarát bár megőrzi a sejtem,
Mint múlt időknek hamvas bársonyát,
Vagy jó italnak enyhe mámorát,
De tél havát is jelzi már leverten.
Nehéz a szó, ha léptek közt beszélek,
Nehéz a szív, ha vége már a szépnek,
Ha nincs barát a sétáim során,
Ha nem kerülök ágyba már korán!
Kinek szemében halvány lángok égnek,
Már nem örül az andalító télnek.

Adorján Balázs: Ősz dere
Ősz pora játszik a kerten,
S hervad a rózsafa árván.
Őz nyoma látszik a telken,
S vénül a tölgyes a Mátrán.

Nem maradok, csak egy árnyék,
Rőt avar elfödi léptem.
Átölel élve a tájék,
S fázom a hajnali szélben.

Berki madárka, ha szólít,
Elhal a hangja a szélben.
Mégis a dallama bódít;
S elszorul érte a szívem!

Ősz dere száll a fejemre,
S hervad a rózsafa árván.
Múlik a létem a percbe’,
Hervatag óra, ha vár rám.

Geisz Lszló: Őszi vers
Ősz kószál a dombokon,
rozsdabarna lombokon
szellő lebben, ringató.
Búcsúzik a nyárutó.
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Fényevesztett subáját,
fák lehullott ruháját
fújja a szél, táncra kél.
Hajnaltájban jő a dér.
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már pihenni kellene.
Meg is tenném, nem lehet.
Meg kell várni a telet.
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Fél árbocon lóg a nap,
gólyák szárnyat bontanak.
Eső koppan, hallgatom,
őszre zárom ablakom.

Vörös Begy: Őszi mese
Már elsüppedt halkan az álom
bársony dunyha meleg tenyerén,
lábánál nyugalom duruzsol,
tollpihe sóhaja leng, mosolyog.

Barnás fény simogat, megölel,
vállára ma szirmok csókja borul.
Kristályszín csodavíz csorog ajkán,
forró-szomjú lángszivem issza.

Talpam alatt puha bíborszőnyeg
táncol a holt levelek parazsán,
harmatcsepp hull,
békeharang szól,
árnyék lépked a kertek alatt,
– de te el ne szaladj!
Manókám!

R. Vitál Mária: Őszi szellő
A sóstói erdő hajnali csendjét
– az íves partját szegélyező avar,
pompázva gyöngykavicsot takar –
lágyan az őszi szellő ébresztgeti.

Táncot jár a ködfátyol a tó vizén,
szúrós burokból nyílnak a gesztenyék.
Talpad alatt makk, gesztenyefondorja,
a gyöngykavicságyban avar takarja.

Az öreg tölgy és a gesztenye fái,
színekben pompázó koronái,
sóstói sétány felett kezet fognak,
levelei a szellővel suttognak.

A szú is kibúvik saját odvából,
itthon maradt madár a kalitkából.
A fűzfalevél ring a harmatcseppel,
tó tükrébe hull, keringő-pergéssel.
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Baa-Deák Csaba: Őszi alkony
És megint a VILÁG!
Ezredszer is: újra meg újra.
Rőt alkony-fény záporoz
a tűzbe borult kerti útra.
És táncos lángra kapnak mind
a levelek, s a barna ágak,
Egy VARJÚ rikolt odakint,
és lángba kapnak rajt’ a szárnyak

Az öreg tölgy is felparázslik:
szikrát vet millió tűzsugár,
bús szél hárfázik lombja közt –
utolsót sóhajt még a NYÁR.

Zsatkovics Edit: Marasztaló a nyárutóhoz
Maradj még!
Avarban pihegő, törött szárnyú
fecskefiókám harmatcseppért könyörög:
maradj még!
Virágtestem gúzsbakötve,
mézpilléim bronzba öntve.
Maradj még!
Ne szökj éji harangszóhoz,
ráncos, hajlott hátú fákhoz,
homlokon csókolnám a napot!
Szikrát nem csiholhatok
fénytelenségben, hideglelésben.
Maradj még!
Ne jöjjön makkfióka, szélanyó,
matt fátyoltakaró!
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Karmazsinpalástú fákról
ne suttogjon
opálos, őszi álmom,
hulló csillagok lélekhavából
Tejutat nem rajzolhatok.
Maradj még,
mézszínű fény!
Ne menj még!
Ködszitáló reggeleken
nem füttyög pintyecske,
korai alkonyon nem nyílik
szomorú estike.
Szívem nincs, ki vigasztalja,
mellem alvó, bánatszabta,
kővirág-testem dérben elhervadva.

Vörös Begy: Cím nélkül
Mély, elködösült szemmel,
messze, messze…
hagyj engem, ne keress,
fáj még, és félek.
Barna tekinteted
úgyis belém lát,
nincs titkom előtted.
Csak nem értesz.
Elég ez:
egyszerűen szeress.
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Forrong az ősz,
porba hullnak nehéz szavak,
mint súlyos sárga falevelek.
Nemrég még itt voltál, s öleltelek…
de most: temetlek.
Drága kincs,
mit nékem hoztál,
ilyet én nem érdemlek.
Nem érted…
Nincs mit adnom. Magam vagyok.
Elég ez?
Egyszerűen szeretlek.

Balázs László: Ősz
Megvártad, míg Rólad álmodom.
Finoman csúsztattad le válladon
Karomból font hálóruhád.
S hogy nyugodtan aludjak tovább,
Csendben vetted fel
Ágy előtt ledobott szégyened.
Tudom, valahol várnak
Szalmasárga rétek...
Talán mondtad is valamikor.
Távozó, hangtalan lépted
Holnapi álmaimon gázol.
Az ajtónyitáskor támadt huzat –
Körbefutva a házat
Megmozdítja halkan az ablaktáblát,
S helyedre kúszik valami hűvös borzongás.

34

A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA

ÉVSZAKOK – ŐSZ

Geisz László: Őszi nász
Az ősz felé süvítve szállunk.
Fogytán erőnk, de héja szárnyunk
násztáncot jár, a rőt avarban.

A nyárból őszbe kellett menni,
néha megállunk megpihenni.
Fáradt szárnyunk még egymáshoz ér.

Más csókok égnek tűzként ma már,
újak már, kiket hevít a nyár.
Vágyuk csatáit újak vívják.

Lassan lehullunk az avarba,
utószor még, egymásba marva,
eljárjuk násztáncunk az ősznek.

Szabó Edit Irma: Csupasz borzongás
Október felvonultatta
vörhenyes színeinek ezer változatát.
November a rohamosan rövidülő
nappalokat kínálta.
Mikor a fonnyadó
karöltve-köteléket kivégezted,
már vékonyszálú, hideg eső permetezett.
A valóság elutasított tartományába űztél,
de hiába tagadtál,
tagadásod nem tett semmissé.
Nem éreztük a kiáradó meleget,
a kandalló kihűlt.
Gondolatod tudatalattiddal viaskodott,
énedre alteregód árnyékként vetült.
A nedves, átláthatatlan ködfelhő
lustán szétterült.
Csupasz borzongás az utam.
Az áldás messzire került.
A hófátyol mindent betemetett,
a téli természet jég-ágyat vet nekünk.
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Ódor György: Őszi éjek
Még diák voltam, tán húszéves,
s egy szeptemberi éjszakán
a karcsú testű hídra lépve
ballagtam át a vén Tiszán,
a folyó zenéjét hallgatva.
Bámultam a síró habokra,
melyekre a város fényei
szórtan ütötték el az éjfélt,
mint ki csillagokat mélybe hint.

Pedig ma is tisztán emlékszem,
hogy’ hemperegtünk ölelkezve
a lehullott faleveleken.
S emlékszem, ahogy egyszerre
kezdtünk el sírni, a folyó meg én.
A szép őszben zokogott e mély,
fodrozva elmúló szerelem,
amit leejtettem a hídról –
egy sodrásba hulló könnycseppel.

A rideg vaskorlátnak dőlve
néztem a csillámló mélységet,
és reszkettem a langyos őszben,
magamat bántva, aki vétett
ellened, hisz megcsókoltalak,
bár tudtam, már nem jövök holnap.
Komoran hömpölygött a folyó
alattam, éreztem belőle
bánatod, a szívbemarkolót.

Sóhajtva azon gondolkodtam,
ha egyszer idős ember leszek,
megértem-e, ifjan ki voltam,
látva a hulló falevelet,
állok-e még azon a hídon,
s megfejtem-e fájdalmas titkom,
miért kellett elhagynom téged.
Eszembe jut gyakran, és olyan,
mint jóvá érett őszi éjek.

d’ Orlando: Ősz
Tegnap hazafelé jöttem,
nyomomban hűvös szél loholt,
hullott reám őszi permeteg,
s hallottam, a természet zokog.
A nyár megállt egy pillanatra,
sóhajtott, és búsan elszaladt,
őszi fákról hervadtan hullt a lomb
a szürkén fátyolos, hideg ég alatt.
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Kabátom jobban összehúztam,
egy dal motoszkált bennem észrevétlenül.
Ritmusa dobolt bágyadtan agyamban,
éreztem, szívem riadtan menekül.
Fölöttem felleg, köröttem köd lapult,
nagyot nyújtózva utánam osont,
köszöntött, s beleremegett a lomb,
míg elsuhant mellettem fájón a múlt.
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Ódor György: Bánatgyümölcs
Eljött az ősz. Sárgahajú lányok
a levelet könnyező ligetek.
A temetőkben öreg virágok
illatozzák a halott szíveket,
és fölöttük a kopaszodó fák
haldoklanak rájuk színes imát,
s e szép ősszel én is énekelek
bánatos szívemmel, gondolva rád.
Most az egész világ velem dalol,
a házak, az utcák, a fellegek,
az ólomsúlyú, lassú alkony,
beteg, öreg s szomorú kisgyerek.
A nyár tüzes vére elfolydogál,
az ablakrésbe bújó kis bogár
viszi télire nehéz csendemet,
magára öltve kopott gyászruhám.

Őszre érett szavunk sokkal bölcsebb,
mint ifjú, fátyolos látomások.
E nedvét adó bánatgyümölcsnek
pokla és fényes mennye is áldott,
mert mindkettőt egyben eltemetjük,
hova szeretteink’ is fektettük.
Az őszi holdfény fehér sírjából
halkan, színesedve énekelünk

Nagy Erzsébet: Ősz /ikervers/
Szeptember

Október

Bár szunnyadni készül
Bennem a vágy,
De él még valami láng,
Tűz-szirom ajkam
Még esdeklőn vár,
Hogy megérintsd, becézd,
Mélytüzű szemem idézd,
Még nem búcsúzott
Végleg a nyár.

Még csorog a
Nap a világra,
A folyó csend-tükrét
Elébem tárja,
A réten még margarétának
Bókol a szarkaláb,
De a parton már
Arany-rozsdaszínbe
Öltöztek a fák.
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Czirják Edit: Őszi impresszió
Ritkul a fákon
a fakó levél,
alant a szőnyeg
szárközépig ér.
Suhog, zizeg
reccsen a színes
avar minden
lépés után
a lábam alatt.
Alszik a fűszál,
új tavaszra vár,
s halkan énekel
egy kismadár.

Szabó Gitta: Önzetlenül
Suhogva kering a szél az őszi erdőben,
Madár rebben a kísérteties csendben,
Száraz falevelek zizegnek,
S az ágakon ritkásan dideregnek.
Nézem a levelek haláltáncát,
Utolsó útjuknak végállomását,
Lehullnak a földre, elhagyva otthonuk,
Vörös szőnyegtakaróban lüktet a múltjuk.
Avarként a természet békéjét vigyázzák,
S ha jő a tél, a hótakarót magukra húzzák,
Alatta a színes levelek álmukban elmúlnak,
Éltető kis testükből mindent a földnek adnak.
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Bodó Csiba Gizella: Ősz
Hordóid szomjas dongái között
már ott a forrong nyár tüze
míg fán ritkuló gyümölcseidnek
lassan elapad leve

A vadrózsa szirma bogyóba bújt
télen csipke-hús lesz a neve
még lángol színe a földi bokornak
az éginek selymesebb lett heve

A levelek sápadtak vagy elpirultak
s útnak indulnak százfelé
avar-nyoszolyát terítenek
semmi sem válik semmivé

Semmi szomorúság csak csend honol
a nyári bál után most jól esik
áttáncolt éjek után a dévaj
természet pihen egy tavaszi reggelig.

d’ Orlando: Őszi erdő
Léptem zörög a száraz avaron,
a fák közt bágyadt nap ragyog.
Tegnap még a nyár csókolt szelíden,
ma hervadtan hull alá a lomb.
Játékos szelek arcom simogatják,
hajamba bújnak, nevetnek reám,
hiába tiltakozom, nyomomba szegődnek,
incselkednek velem őszi délután.
Szellő leánykák kacér táncot járnak,
Oly szép vagy nekem, őszi erdő!
köröttük szélfiak raja lengedez.
A múltban élek itt némán, csendesen,
Súgnak valamit szelíden egymásnak, s ha ilyenkor néha hozzád kimegyek,
s rábólintanak sárguló levelek.
a gyermekkorom jön szembe velem.
Elválnak ágaiktól, és repülnek velük,
A színek varázsa őszi hangulatban
helyükön űr marad, zizegő csend.
szívemben él, a mélyére hatol.
Míg leérnek lassan a földre,
S tudom, találkozik lelkünk odakint,
lelkem egy kicsit elmereng.
az őszi erdőn messze valahol.
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Dénes Mónika: Változás előtt, te szeptember
Már várlak, levél, a bronztájba csomagolva.
Már szeretném átitatni izzadságoddal testemet.
Három ló áll gazdátlan a pusztában. Nem fogom be
Egyiket se. Szabadon lélegzem, amíg lehet.
Túl sárga, túl hamar vérzik az Isten.
Fáj a gyomrom. Nem ízlett a reggeli ebéd.
Meggyötörtek a színek, beléd temetkeznék,
Szürkeség. Arannyá ostoroz a remény.

Geisz László: Csodálatos ősz
Csodálatos őszi kora este,
ezer színben pompázik a táj.
Az ég alján a Nap fáradt teste,
fejét lehajtva
pihenne már.
Őszi szellő suhan át a téren,
meglebbentve fák rőt levelét,
és az egyre halványuló fényben,
dallamát zengi
erdő és rét.

Nap sugarát szűk marokkal mérik,
harang kondul a domb tetején.
Őszi lankán édes szőlő érik,
nem éhezik már
a seregély.

Lábam alatt lyukas dió roppan,
enyhe szellő ringatja a fát.
Árokszélen vadgesztenye koppan,
levetni készül
tüskeruhát.

Őszi égen felgyúlnak a fények,
levelet már nem kerget a szél.
Éjféltájban elhalkul az élet,
és a természet
pihenni tér.
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Kauer Csilla Mária: Ősz
Itt van az ősz, ami annyiszor járt felém,
s amit annyiszor zavartam el én.
Itt van, visszajár, mint hű szerető,
jön vele a szél, a zord idő, az eső.
A levelek felszisszennek lábam alatt,
még az ég is néha sírva fakad,
rám hullajtja könnyeit a felhő,
s hajammal arcon csap egy-egy léha szellő.
Itt van az ősz, hogy nagy álmokat temessen,
csalódást és szerelmet feledjen.
Itt van álmatlanságban szenvedő,
csupa fázó fájdalommal telt szív-temető.
S mikor kínzó kínját már nem viseli el:
„Viszlát!” – int, és fagyosan elszelel.
Átadja helyét a hófehérnek,
és bízik benne, hogy mások még remélnek.

B. Haraszin Erzsébet: Őszi szél
Őszi szél játszik hulló falevéllel,
Dúdolva viszi messze, tova a réten,
Mint anya gyermekét bölcsőben ringatja,
Hulló falevélnek nincs jövője, csak múltja.
Őszi szél suhan lágyan dúdolva,
Ő a nyarat nem siratja.
Elhervadt a sok virág, nincs már illata,
Lassan a csillogó, hajnali dér betakarja.
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Térjen nyugovóra minden virág,
Pihenjenek a gyönyörű gyümölcsfák,
Őszi szél suhan tovább, lágyan simogat
Sok nádfedeles tanyát.
Nyáját is hazahajtja a juhász, jön a tél,
Meg ne fagyjanak a birkák.
Jön a karácsony, várják a kis Jézuskát,
Hogy melegíteni tudják puha jászlát.
Énekkel üdvözlik a kis Királyt,
Megszületett Jézus,
Eljött a Messiás,
Mindenki boldog s vidám.
Gyönyörű a tél is, nemcsak a nyár,
Mikor hó fedi hegyek ormát,
Akkor a legtisztább, hófehér,
Csillogó-ragyogó a világ.

Vincze Erika: Ősz
pár hónapos csecsemőit
könnyek közt hullajtja az ág
zápor halványítja a fényt
keservesen a szél kiált
az égen fekete foltok
a messzeségbe szaladnak
repülnek az örök nyárba
mintha az élet így várna
és nem végezne a halál
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örömtelen a búcsúzás
idegen zajok zenélnek
végül az utolsó csókok
bánata leng csak a térben
a nap is elhalványul már
lecsukja a fáradt szemét
nem követ többé figyelőn
minden létező tüneményt
egészen magunk maradunk
a csöndben fényes könny ered
száraz, fagyos szél söpri el
hosszan fáj a kivájt meder
a kemény, fakó arc bőrén
a világunk visszavonul
álmait csendben alussza
csak mi fújjuk a harsonát
csak mi nem alszunk el soha
az ő álmát majd ébredés
követi, csillogó tavasz
ha mi megyünk, föld takar majd
és ezer hangtalan panasz
kemény tagjaink merevek
sosem fognak mozdulni már
nem jön az ébredés, reggel
és eltüntet a sorvadás
bennünk egy a tavasz
köszönt a forró nyár
majd aláhull az ősz
eljön a búcsúzás
a télen elfekszünk
a puha hó fed el
éjjelünk végtelen
nem ébredünk újra
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esőcseppek zuhannak alá
elmossák a halál szavát
zavaros masszává gyúrják
a pusztuló, gyenge földet
az ember fél, el ne vesszen
mindenki haza menekül
a meleggel nyarat színlel
és évekig hisz még benne
hogy az ősz elkerülhető

Dalkóné Molnár Mária: Újbor-köszöntő
Sok fáradsággal elültetett vessző
Évente megmetszett, mégis újranövő
Indáddal, száraddal ég felé törő
Most még titkolod, milyen lesz a jövő
A jövő ízeit érlelő szőlőtő
Áldott tüzes naptól édesre beérő
Őszi napsütésben vígan szüretelő
Szőlőd hordóban lesz majd édesedő
Lesz belőled jó bor tüzes mint a mennykő
Zengjen rólad jót e téged köszöntő!
Mert benned rejtőzik csodás varázserő
Nótára fakasztó no és búfelejtő
Köszöntelek téged te ember-éltető
Mint a legnemesebb gyümölcsből levő
Legyen nedűd palackba zárt erő
Derűre fakasztó szívet melengető!
.*****

A Barátok Verslista nyílt pályázataira beérkező 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: ŐSZI KALENDÁRIUM
SZEPTEMBER (SZENT MIHÁLY HAVA - ŐSZELŐ HÓ)
8. Kisasszony napja. Ősi pogány őszkezdő nap volt. A dióverés ideje.
Elindultak a fecskék délre.
21. Máté napja, az őszi napéjegyenlőség ideje.
29. Mihály napja. Pásztorünnep. Ezen a napon hajtották haza az állatokat és számoltak el a gazdáknak.
Az egyház e napon emlékezik meg Szent Mihály arkangyal megjelenéséről.
A legenda szerint az olaszországi Gargano hegyen jelent meg, s tiszteletére templomot emeltek. Az idők során ő lett az elhunytak szószólója.
Az Utolsó Ítélet arkangyalaként mérlegeli a lélek cselekedeteit.
Hazánkban Szent István korától már jelentős kultusza volt. Főként a
gazdasági élettel összefüggő hiedelmeket fűztek hozzá. Sok helyen
munkatilalom kapcsolódott e naphoz. (Pl. azt tartották, hogy aki ezen a
napon mos, annak kisebesedik a keze, aki pedig mángorol, annak a háza
felett egész évben dörögnek a fellegek.)
Természet megfigyelésként megjegyezhető az az általános vélemény,
hogy ez a nap után már akkor sem nőne a fű, ha harapófogóval húznák.
OKTÓBER (MINDSZENT HAVA - ŐSZHÓ)
2. Petra napja. A népi megfigyelések szerint az első lombhullató nap.
15. Teréz napja, a szüretkezdés hegyközségi elöljáróság által meghatározott ideje, mely többnyire a hegykapuk megnyitásával vette kezdetét.
A szüret egy olyan speciális alkalom, mely során a munka és az ünnep
összekapcsolódik. A XVI. és a XVII. sz.-ban erre az időre a törvénykezést is beszüntették. A szőlőhegyek hangosak voltak a zenéléstől,
nótázástól, fegyverdurrogtatástól. A XX. sz.-ban dominánssá váltak a
maszkos és dramatikus „játékok” megjelenítései. A mai hagyományok a
szüreti felvonulásokban, a menetben, a bálban nyilvánulnak meg. A manapság felújított szokások az uraság karjának fürtös hajtással való
megkötözése, a szüreti koszorú elkészítése, a koszorúvivők lelocsolása,
az uraság megköszöntése (melyben szó esik az uraság bőkezűségéről
vagy esetleg fukarságáról), az uraság ajándékozása (mely során a leg-
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szorgalmasabbak többnyire kendőt kaptak), és végezetül a trakta, a
végzéstánc és a mulatság.
20. Vendel napja, aki a dunántúli pásztorok védőszentje.
23. János napja. Ezen a napon gyújtottak először lámpásokat a házakban.
26. Dömötör napja. Vendel mellett ő is a pásztorok védelmezője. Sok
helyen juhászbált tartottak.
31. Farkas napja, ideális nap a faültetésre.
NOVEMBER (KISASSZONY HAVA - NYÁRUTÓ HÓ)
1. Mindszent. A természet nyugovóra tér. Az I. sz. óta e napon emlékezünk meg a halottainkról, az ablakokba gyertyát teszünk, a sírokra pedig virágokat. Eredetileg azoknak a halott lelkeknek az ünnepe volt,
akikről a naptár név szerint nem emlékezik meg. A hiedelem szerint
ezen az éjszakán a halottak kikelnek sírjukból, ezért sok helyen a vacsora alkalmával az elhunyt lelkének is megterítettek. E napon munkatilalom volt, hogy semmi ne zavarhassa a halottak lelki békéjét.
3. Hubert napja. A vadászok védőszentje.
11. Márton napja. Ludat vágtak, édességet sütöttek, megkóstolták az
újbort, a gazdák megvendégelték az alkalmazottakat, cselédeket,
pásztorokat. Az időjóslás szerint: „Márton olykor fehér lúdon jár.“ havazás várható; „Ha Márton lúdja jégen áll, karácsonykor sárban botorkál.“ - az esetlegesen fagyos idő nemsokára megenyhül.
A Pannóniában született tours-i püspök, Szent Márton a középkor egyik
legnépszerűbb szentje volt, kultusza hazánkban is virágzott.
25. Katalin napja. A lányok védőszentje. Sok férjjóslás fűződött ehhez
a naphoz.
30. András napja. Ez a nap utáni vasárnap kezdődik az advent időszaka.
***

A Csöreginé Baranyai Anita etnográfus, tanár által írt könyvek megrendelhetők a megrendeles@vpm.hu címen is. Az általa írt Népművészet, illetve
Néprajz c. kötetekről a következő oldalakon olvashat az érdeklődő 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 ismertetőjét lehet elolvasni.
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DÉNES MÓNIKA: ALKOTÓI KÖZELKÉP…
GEISZ LÁSZLÓ KÖLTŐ
- Bemelegítésképp szívesen olvasnánk pár szót a gyökereidről...

Bár apám Csepelen született, jómagam tősgyökeres soproni vagyok, annak
minden előnyével és hátrányával. Előnye, hogy Sopron egy tündéri város,
hátránya, hogy nem a lehetőségek városa. Itt élek feleségemmel, két
nagy lányommal és rokonságommal. Nem vagyok már egy mai gyerek. Ha a
gyermekkori szösszeneteimtől eltekintek, akkor elmondhatom, hogy öregedő fejjel kezdtem el a tollforgatást. Bár az irodalmat mindig szerettem, eredeti végzettségemnek az irodalomhoz nem sok köze van. Fiatalon
elsősorban a reáltudományok vonzottak. Ezért szereztem gépész üzemmérnöki végzettséget, majd később mérnöküzemgazdász másoddiplomát.

- Mi hozott az írók táborába?

2006. 03. 08-án tettem fel első írásom arra a fórumra, ahol pillanatnyilag
260 elkövetésemet tartanak nyilván, Soproni G László néven.
Abban az időben egy un. átszervezés kapcsán munkanélküli lettem. Tombolt bennem a tehetetlen düh, a tétlenség, szomorúság, a fájdalom.
Akkoriban a hálón állásokat kerestem. Találtam is, pestit. Soproni is lett
volna, ha folyékonyan beszélek németül és angolul. Próbálkozásaim során
volt, ahol túlképzettnek degradáltak, máshol meg nem az orosz ismereteimet firtatták. Mivel időm volt, és állás helyett verselő fórumokra
leltem, bánatomat világgá kürtöltem. Ebből a korszakomból származik pl.:
Ne add Uram!; Gazdag koldus; Időmértéktelenség; A banda csúfja;
Üvöltő csend és még több tucat írásom.
Ekkortájt szinte naponta írtam önsajnáló verseim. Bár a visszajelzések
tűrhetőek voltak, mégis kaptam pár elgondolkodtató hozzászólást. Volt,
aki a munkanélküliség poétájának titulált. Kaptam olyan hozzászólást is,
hogy „írásod tetszett, látom, már megint temeted magad.”
- Csak verseket írsz?
Elsősorban, de van jó néhány dalszövegem, meg pár kisebb prózai művem is.

- Mik ébresztik fel a múzsát melletted? Miket szeretsz megörökíteni?

Vannak egy-egy gondolatot boncolgató, elgondolkodtató írásaim. Szeretem a természetet, kertmániás is vagyok. Írtam erről is. Vannak szerel-
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mes verseim. Gyerekeknek szánt verseimből lassan önálló antológiára való
összegyűlik. Dalszövegemből is van jó pár.

- Szöszmötölős-faragós vagy inkább hirtelen felindulásból, nagy hévvel
író költőnek látod magad?

Viszonylag könnyen és gyorsan írok. Utólagosan soha nem csiszolgatom,
javítgatom műveimet. Legyen az egy adott pillanatot jelentő érzelmi
konzerv. Szeretem, ha egy írásnak van lelke, mondanivalója, ritmusa, hangulata. Rímes verseimnél soha nem elégszem meg, egyetlen sorvégi
magánhangzó összecsengésével.

- És mi lesz ezután?

A vágyaim a felhők között járnak, de terveimmel megpróbálok a realitások
talaján maradni. Bár már több száz írást elkövettem, még nincsen kiadott
kötetem. Úgy tűnik mostanában nem is lesz. Magánkiadásra nincs pénzem,
szponzorokat gyűjteni meg távol áll a stílusomtól. A Verslistának 2007 tavasza óta vagyok tagja. Itt jelentek meg első írásaim nyomtatásban is.
Sopronban a családtagjaimon kívül szinte senki sem tudja, hogy írok. Eddig nem is törekedtem erre. Vártam, és még ma is várom, hogy tárgyilagos szakmai visszajelzést kapjak írásaimról Ha lesz pár nyomtatott referenciaírásom, akkor talán veszem a bátorságot, hogy a helyi könyvtárnál
egy több órás felolvasói estet kezdeményezzek.

Hol találkozhatunk Geisz-Laci-szövegekkel?

A Barátok Verslistán kívül az Amatőr Művészek Fórumán is kontárkodom
Soproni G László néven, valamint a Virtus.hu honlapon is megtalálhattok.
Geisz László írásainak elérhetősége:
http://verslista.hu/irasok/index.php?nev=geisz
Kiadó: Palatia Nyomda és Kiadó Kft, Győr, Viza u. 4-6.
Tördelés: Vizuális Pedagógiai Műhely (http://www.vpm.hu)
Nyelvi lektor: Sz. Gábor Ágnes (http://iropult2006iropult.5mp.eu)
Alapító-főszerkesztő: Baranyai Attila – Szerkesztő: Várhelyi Klára
Szerkesztőség címe: 8263. Badacsonytördemic, Római út 84.
Elérhetőség: http://www.kepzeldel.hu - folyoirat@kepzeldel.hu
ISSN 1789-6479
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