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Szia! 

 

A Barátok Verslista Képzeld el… című irodalmi folyóiratának ez 

évi hatodik számát tartod a kezedben. Ez a számunk is tematikus 

kiadvány: a folyóirat az ez évi, állatokkal kapcsolatos – halak-

vadak-madarak - nyílt pályázatainkra beérkezett írások válogatá-

sát tartalmazza. Borítóján Fetykó Judit, Szabó Gitta, Boltizár 

Ottó és Baranyai Zoltán fotóit láthatod.  

A folyóirat elektronikus változatát továbbra is megtalálod a 

http://www.kepzeldel.hu oldalon. 

Írásainkat fogadjátok szeretettel! Folyóiratunk olvasásához kel-

lemes időtöltést kívánok!                         Várhelyi Klára (cherno) 

*** 
 

Szabóné H. Anna: Búvár Béla legendája 
 

Esküvő lesz a tóparti nádasban 

Békakirály parancsolgat lázasan… 

Vízi tündérek hullám-fodrot varrnak 

Tücskök naphosszat hegedűt hangolnak 

Ennivaló minden tenger-gyümölcse 

Vízibolha légycombja sülve-főve 

Desszertnek algakompót moszat-ágyon 

Hozzá a szél hárfán halkan játsszon… 

Vízililiom illatozza csokrát 

Szitakötő-tánc emelje a pompát 

Ruháikat vízipókok szövik 

Menyasszony fátylát porontyok kísérik 

Bizony maga a békakirály nősül! 

Kinek kopasz feje már jócskán őszül… 

Arája bánatában hullat könnyet 

Nem szeretne öreg kövér férjet… 
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Búvár Béla szerelmes szíve vágya 

S a békalegény is eped utána 

Szenvedélyét a polip tartja féken… 

De ő megszökik egy hínárkötélen 

Víz alatti hajóroncs-palotába 

Hol fátylát áztatja már szép arája… 

Szökni segít a ravasz öreg harcsa 

Orra alatt mosolyog huncut bajsza 

Harcsa-tanya algaerdő zugában 

Rejti őket a vak szerelmi lázban… 

Víz lakói nevetik a násznépet 

Amint legyűrik a szégyen-ebédet… 

 

 

Bodó Csiba Gizella: Egyetlen madár 
  

Megcsikordul lelkemben 

a tél rozsdás kapuja, 

dideregnek bennem 

a nyári gondolatok, s a 

halban dús vizek felett 

rabol egy kárókatona. 

A kormoránok evezős 

lába surrogva a vizet súrolja, 

majd elhúz a nádas felett 

e fémfényű halászmadarak raja. 

Elmúlt a nyár, csendben les 

a világnéküli sötétség, 

he nem lennék erős, talán félnék. 

Nem kell, hogy sötét legyen a tél 

mindenben ott rejlik a csoda, 

beragyoghatja a kozmikus fény, 

szeretetünk hópehely-virágú mosolya. 



A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA     VADAK-HALAK-MADARAK 

 

 3 

Mentovics Éva: A lusta cápa 

 
Cápabébi bőgésétől  

zeng a vízi nyoszolya: 

- Mindig ez az uncsi menü,  

pocsék ez a pocsolya! 

 

A bánatos örömszülők  

unják már az egészet,  

s elhúznak, hogy szerezzenek  

gyermeküknek ebédet. 

 

Iszonyatos uszonyaik  

hasítják a vizeket… 

- Honnan szedjünk a kölyöknek  

megint újabb ízeket? 

 

Napról napra röhög rajtunk  

minden kósza halárus. 

Mit szólnál, ha vinnénk neki  

vacsorára darált húst? 

 

- Polipfelfújt, ráksaláta,  

rántott lazac, gyíktorta? 

- Felesleges, meg se próbáld, 

tegnap sorra kidobta. 

 

Fintorogva arrébb lökte 

kedden is a hat fogást. 

Csodálod, hogy stresszes vagyok? 

Unom már a nyafogást! 

 

- Labilis az idegzeted, 

végy példát a druszádról! 

Vigyünk neki emberhúst a  

halszállító uszályról! 

 

De ha zavar néhány szigony,  

meg a szúrós nyílpuska, 

azt ajánlom, vetődj majd a 

húsz tonnányi színhúsra. 

 

Mellettük egy cápasuhanc  

vigyorog az egészen: 

- Hogy egy cápa embert egyen? 

Na, ezt én is megnézem. 

 

Nyápic teste csupa szőrszál, 

inas, csontos a lába, 

gerincén a fura palack  

fémes ízt hagy a számba’. 

 

Ha én ilyen mamlasz lennék, 

apám meg is pofozna,  

s elkergetne horgászni a  

halál-foki szorosba. 

 

- Milyen igaz, hallod, anyjuk! 

Eltelt már az esztendő, 

s mi vagyunk a cselédei… 

De hiszen ez rettentő!
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Ilyen melák, lakli kamasz… 

horgászhatna egyedül. 

Terhemre van ez a kölök, 

ő is érzi legbelül. 
 

- Túl sok volt a kényeztetés - 

harsogta a nagypapa. 

- Olyan lusta, hogy nélkülünk  

még éhen is halhatna. 
 

Fél mázsányi tonhalsereg… 

ez kerül ma porondra,  

de ha ezt is lefitymálja,  

befizet egy pofonra… 
 

- Vacak ez a tonhalfilé - 

fintorgott a kis cápa, 

s a letuszkolt néhány kilót  

öklendezve kihányta. 
 

- Ezt az ízes haleledelt 

m’ért nevezed vacaknak? 

Ilyen finnyás, ínyenc kölyköt…  

Szerezz delfint magadnak! – 
 

harsogta, majd meglendítve 

iszonyatos uszonyát 

lendületből nyakon csapta 

a tíz mázsás unokát.

- Iszkolj, amíg meg nem marlak, 

s ne hidd azt, hogy mese volt! 

Ne lebzselj a szülők nyakán,  

te tonnányi behemót! 
 

Nem tehetett más egyebet, 

s mert gyomra is jelezte, 

búcsú nélkül indult útnak 

ízes étket keresve. 
 

Korallzátony, sziklaszirtek… 

mind megannyi rejtelem… 

ámuldozva siklott tova  

a földrésznyi tengeren. 
 

Sose hittem, hogy a környék  

ily izgalmas, szép lehet… 

ágyban töltött lusta élet  

- szégyenfoltom -, ég veled! 
 

Másnap aztán, amint éppen  

húst majszolt a szájpadán, 

arra rázta uszonyait  

egy szépséges cápalány. 
 

Nagyot dobbant balga szíve  

(mi ez, ha nem szerelem?) 

- Te szépséges ifjú sellő 

simulj hozzám, jer velem! 

 

Nézd az öblöt, drága hölgyem: 

szép, hitvesi nyoszolya… 

beleremeg cápahájam  

- pazar ez a pocsolya! 
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Györke Seres Klára: „Vízekben élő állatok” 
 

Nem is könnyű ez a téma, mert ha vízre gondolok, 

Kiragadva néhány kérdést választ én magam adok. 

Amerre csak vizet látok, rögtön hal jut eszembe: 

Gyermekmesék aranyhala most is itt él szívembe’. 

Szeretem a rántott halat, ám mikor megkóstolom 

Torkomon akad a falat, mi gombóccá változott. 

Kedvelem is én a halat, de a horgot utálom! 

Halászoknak megbocsátok, szenvedély ez, belátom! 

Nemesebb az olyan halász, ki hálóját meríti, 

Ficánkoló kis halakat vízbe visszaereszti. 

Sokféle hal él vizekben: harcsa, keszeg, ponty, sügér… 

Halásszák is egyre-másra, a hálókba’ mind elfér. 

Tengervízben vígan élnek: delfin, bálna, rája, cet, 

Ragadozó cápa-fajta minden „mozgót” elnyelhet. 

Fóka-család vízimádó: bekapja a kis halat, 

Jégpáncél alatt telelget, ne lepje meg medvetalp! 

Krokodil is vízben hűsöl, napozni a partra megy, 

Mozdulatlanul és némán zsákmányt várva: eledelt. 

Vízi teknős, csikóhalak mind érdekes vízi lény, 

Víziló is tanítgatja csemetéjét, mikor fél. 

Az erdei nagy fatörzset fürge vidra rágja szét, 

Szorgalmasan házat épít, de ha ember közeledik, 

Gyors úszással menekülni mindig kész! 

Béka kuruttyol tóparton, brekegve napot köszönt, 

Smaragdzöldes bőrén-hátán buborékos vízgyöngy. 
                                                     

Annyi állat él vizekben, felsorolni nem lehet! 

Versformába, rímbe szőni, elmesélni nehezebb! 

Engedtessék meg hát nékem, legyen próza avagy vers, 

Vízben élő állatoknak is járna egy kis tisztelet! 

ÓVJA, VÉDJE ÉLETÜKET IRGALOM és SZERETET! 
 

ÁLLATBARÁT olvasóknak ez a vers egy ÜZENET…  
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Gősi Vali: Békamese - (majdnem) igaz mese Mirának 
 

Képzeld, kincsem, nálad jártam 

egyik nap a héten, 

szomorúan üldögéltem 

éppen az erkélyen,  

s rád gondoltam: milyen kár, hogy 

most nélküled nézem, 

ahogy a kis nádi rigó 

versenyt száll a széllel… 
 

Alig a kis asztalkádról  

a port letöröltem, 

el sem hiszed, hogy mi történt, 

majdnem hanyatt estem…! 

A napernyő hosszú rúdján  

üldögélt egy béka, -  

zöld volt, mint a fán a levél - 

egy kis levelibéka! 
 

Apró, sötét pontszemével 

bánatosan nézett, 

ijedtemben sikítottam: 

mit kérsz? Tán ebédet? 

Kiszaladt a nagypapa a  

rettentő sikolyra, 

jót nevetett, csendre intett, 

s lencsevégre kapta! 
 

(A nagypapa mindentudó, 

olvas nappal, éjjel, 

csak a reggelit cseréli 

össze az ebéddel, 

és az inget meg a zoknit 

hagyja szanaszéjjel - 
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el ne áruld a titkunkat -  
kicsit feledékeny! 

Mindhiába szólítgatom 
vacsorához este, 

szórakozott, s egyre morog, 
mint egy öreg medve:  

nem is értem, miért vagy most 
haragos és zsémbes? 

Korán reggel aludni hívsz, 
s este adsz ebédet…? 

Ilyenkor a nagymaminak 
elszáll a haragja, 

és a papát nagy titokban 
mindig kikacagja!) 

 

No, de hogy a történetet 
végül befejezzem, 

egyre vártuk, hogy a béka 
hűs vihart jelezzen. 

- Ez egy ritka béka-fajta, 
időjós! - suttogta  

izgatottan a nagypapa - 
s mint egy sztárt, fotózta. 

 

Ám ez a kis zöld leveli 
hamis béka-fajta, 

meg sem brekkent, egyre csak 
a bús legyeket falta. 

A vihar meg vígan tombolt, 
hullt a jég, a zápor, 

béka úrfi feje fölött 
napernyő volt, sátor! 

 

Így történt a béka-eset 
a nyári viharban,  

s a különös látogatót 
aludni kint hagytam. 

Elmaradt a simogatás,  
elmaradt a csók is, 

elaludt a hamis béka, 
a papa meg én is. 

 

Másnap, ahogy felébredtem, 
s az erkélyre mentem, 

elámultam: ilyen csodát! 
Csupa fény volt minden! 

Azt gondoltam, álmodom vagy 
hőguta kerülget,  

szólt a papa: csukd be a szád,  
nyitva felejtetted…! 

 

De a fényes csillogásra 
elámult ám ő is, 

kiesett a kezéből a 
fényképezőgép is! 

Bevallotta tévedését, 
(bár ez ritka nála) 

s örült, hogy nem főztem végül 
békát vacsorára. 

 

Békamesém végét most már 
bárki kitalálja, 

remélem, hogy te is tudod  
- ha nem, járj utána! 

(Elküldöm a fényképet is, 
ki nem hiszi, lássa: 

békakirály járt itt éjjel   
- álmában is fején volt 

 

az arany koronája!) 
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Mentovics Éva: Csalogat a tó 
 

Lágyan ring a nádas berek,  

zöldet bont a tavasz már,  

lágyan ringó, dús ölemben  

elfér néhány kacsapár.    
 

Elrejtem a fészketeket,  

senki meg ne találja,  

ha kikelnek, vigyázok a  

sok kis pelyhes kacsára. 
 

Fodrozódó vizem habja  

gyengéd bölcső - ringató. 

Élelmet is leltek benne,  

bőségtál most itt a tó.    
 

Kacsázzatok libasorban, 

pancsoljatok naphosszat! 

Ebéd után minden csöppség 

fövenyemen napozhat. 
 

Lágyan ring a nádas berek:  

Gyertek, gyertek vadkacsák! 

Hideg szélben, forró napon  

elbújhat a nagy család. 
 

 

Mentovics Éva: Gólya néne és a kíváncsi békák 
 

Gólya néne a tó partján 

békát lesve álldogál. 

Fülébe cseng lánya hangja: 

„- Anyu, sok békát hozzál!” 
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Támadt is egy jó ötlete, 

hogy foghatna sok békát… 

kiakasztott a nyakába  

egy hatalmas nagy táblát: 
 

Szárazföldi és tóparti  

békák! Remek ajánlat: 

Nem láttátok a magasból 

még sohasem a tájat? 
 

Első útra ingyenesen 

utaztatlak titeket. 

Ugráljatok ide gyorsan  

átvenni a jegyeket! 
 

- Jegypénztárunk ott üzemel 

fent a kémény tetején. 

Szépen berendezett fészek - 

kint, a falu elején. 
 

A kíváncsi béka népség 

egykettőre ott termett. 

Ki a nyakán, ki a szárnyán 

keresett egy jó helyet. 
 

Gólya néne így kiáltott: 

- Több békát most nem viszek! 

De majd holnap, ebéd táján 

visszajövök értetek. 
 

Izgalomra semmi ok nincs, 

sorra kerül mindenki. 

Egész nyáron – augusztusig 

lehet jegyet rendelni. 



KÉPZELD EL… – IRODALMI FOLYÓIRAT 2009/6. SZÁM 

 

 10 

Gólya nénét minden délben  

békák serege várta: 

nem éhezett egész nyáron 

két fia és leánya. 

 

Bodó Csiba Gizella: Galapagos 
  

A pöttyös rája, mint 

öreg hölgy pongyolája 

szárnya, terül szét az 

óceánba, korallok 

pompája felett járva 

víz-mélyi legelőn 

teknősök sokasága, 

három dimenziós világ 

áttetsző, valószerűtlen 

állatok kék-sötét hazája. 

Fent kövült vulkán fodrokon 

szulák fészkelő tanyája, 

landolásuk – Boingek mutatványa. 

Ne tűnj el Te is, 

szépséges ős-egység, 

sziget-gyöngyöket érlelő 

katartikus habok  
ég-mélyi hulláma. 

 

Bodó Csiba Gizella: El kell, hogy engedjelek 
  

Az öböl ölében nádas susogott, 

habok csapódtak ladik fenekének, 

nádi rigók, sirályok, apró békák 

alkonyattájt vízi-zenéltek. 
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A sirályok úgy húztak el a kikötőnél, 

mint a menetrend szerinti járat, 

méltatlankodó hanggal feleseltek, 

vagy csak kedvesen reklamáltak. 

 
Hamis alázatú, kinyújtott nyakkal 

a hattyúk parthoz evezve eledelt kunyeráltak, 

sziszegve jelezték, ki az úr, 

a morzsákért sorban álló kiskacsáknak. 

  
Szeme úgy ölelte a tükröződő táj képét, 

mint szerelmes asszony a férjét, 

kik már ismerték a közös csend csodáját, 

a mélységes szeretet adta békét. 

 

 
Mentovics Éva: A béka-királylány báli ruhája 

 
Tavirózsa-ágyon billeg  

békakirály lánya. 

Ábrándozó tekintettel  

már az estét várja. 

 

Tavasz óta készülődik 

erre a nagy napra. 

Aranyszínű topánkáját  

már meg is varratta. 

 

Nádiveréb reppen arra,  

csőrében egy kelme, 

s leteszi a béka elé,  

vígan, énekelve. 

Nagyot ugrik örömében  

békakirály lánya: 

- Milyen pompás, csipkés kelme! 

Ez volt szívem vágya.  

 

Zúg az erdő, ring a nádas,  

zeng a verébnóta. 

Szitakötők ámuldozva  

szállnak le a tóra. 

 

Tavi nádas berek alatt  

szól a békaének, 

ők sem láttak soha talán 

ilyen csodaszépet. 
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Ábrándozó szúnyoglányok 

szájtátva csodálják  

tavibéka-királylányka  

készülő ruháját. 

 

A békalány nem gondol most  

szúnyoglakomára,  

nem hízhat el, vigyázni kell  

karcsú alakjára. 

 

Fűzfaágak rejtekében  

készül a szép szoknya, 

kicsiny veréb a szegélyét  

be is aranyozza. 

 

Kerülnek rá aranygyöngyök,  

selyemmasni végül… 

mire feljön a telihold,  

addig el is készül.

Ezer apró kis bogárka  

hozza a lámpását:  

világítja a tó tükrét,  

békakirály bálját. 

 

Harsognak már a fanfárok,  

kezdődhet a móka… 

Minden béka vígan ropja,  

ki eljött a tóra. 

 

Elsőbálos békalányok  

kezdik meg a táncot,  

így alkotnak a tó körül  

vidám békaláncot. 

 

Békakirály lánya boldog,  

fülig ér a szája… 

neki lett a legtündöklőbb  

a báli ruhája. 

 

 
Haranghy Géza: Békabál 

 
I 

itt későn ébred a reggel. 

Lanyhul a víz a part zsombékinál, 

erre vár most a tó, a végtelen mocsár. 

 
Nádat ringat a lenge szél, 

béka brekeg, ugrik és loccsan már. 

Nádirigó füttyent, kék lepke száll, 

most békés e békás határ. 
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II 
 

Békák a vízben. 

Békák a parton. 

Nád susog csendben. 

Leszáll az alkony. 

 

Eljött az este. 

Zengjen a kórus! 

Brekkents hát bátran! 

Mienk az est most. 
 

Add ki a hangod! 

Szóljon a nóta. 

Brekkents rá hármat! 

Mienk a tó ma.

Itt élünk régen. 

Csak itt tanyázunk. 

Süttetjük magunk, 

közben vadászunk. 
 

Rekken a hőség, 

brekkent a béka; 

langyos víz partján 

elnyúlva néha. 
 

Vidám az élet. 

Fent a sok csillag. 

Este a békák 

együtt dalolnak.

 

III 
 

Jó estét! Jó estét! 

Kedves gyermekeim! 

Hogy vagytok ma este, 

mert koncert lesz megint. 

 

Én kezdem a nótát. 

Pepi lesz a kontrás. 

Ti meg csak zengjétek 

a megbeszélt nótát.  

 

Eljátsszuk háromszor 

azt a régi számot. 

Azután beszélünk, 

közben vacsorázunk.

Száll majd itt ezerszám 

a hegedűsszúnyog. 

Sok léhűtő most mind    

a fülünkbe dunnyog. 

 

Lenyelünk néhányat 

az estet dicsérve. 

Azután elnyúlunk 

lágy iszap mélyébe’. 

 

Így most mindenkinek 

szép, szúnyogos estét! 

Ki unja a nótát, 

mártsa meg a testét!
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VI 
 

Mikor új nap virrad, 

ránk köszön a reggel, 

kiülünk a napra 

majd a gyerekekkel. 

 

Délig sütkérezünk. 

Néha egyet ugrunk, 

ha jönne a „hálós” 

gyorsan kell ám úsznunk!

Pepi mindig ügyel. 

Ő a legszemesebb. 

Szemrebbenés nélkül 

kapja be a legyet. 

 

Ébren figyel tovább, 

nagy ugrásra készen, 

ha jönne a hálós 

békát fogni éppen.

 

  

Harcos Katalin: Szarvasnász 
 

Felveri az őszi erdő csendjét 

vad szarvasbikák féltékeny horkanása. 

Dúl már a harc, hallom a csontzenét. 

Zajlik a királyi vadak őszi násza. 
 

Talpamhoz ködlepte avar simul, 

a szél bikák fűszeres illatát hozza… 

amott szarvasünő-csapat vonul 

viaskodó hímek izgalmát fokozva. 
 

Agancshoz agancs, testhez test feszül, 

a tágult orrlikakból pára gomolyog. 

Az erdőben elnyújtott bőgés zendül, 

a korábbi vesztes a fák közt kódorog. 
 

Győz az erősebb. Ágas, koronás 

fejét a teliholdas éjben felszegi, 

és teli torokból bőgve dalát 

győzelmét nagy büszkén világgá kürtöli. 
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Csontos Márta: Állatversike 1. 
 

A hal ezüstös pikkelyeit szórja, 

szeretne a pénzzel elmennia boltba. 

Vajon mit vehet egy pucér vízlakó, 

ha otthona a hideg, feneketlen tó? 

 
Mentovics Éva: Célkeresztben 

 

Bíbor felhőt fest az égre 

bágyadt esti alkonyat, 

fürgén sikló csermely fodra  

mosdat álmos partokat. 

 

Fátyol ring az esti fákon,  

ködbe vész a várorom, 

erdőszéli bércek csöndjén 

néhány árnyék átoson. 

 

Ólmos terhet hord a válluk,  

fényes csöve égre néz, 

pillantásuk azt sugallja:  

bárhol jársz is, lépre mész. 

 

Sápadt szálú, borzas fűben  

lép a lábuk nesztelen, 

három társuk vár a tölgyest 

szemmel tartó leshelyen. 

 

Ott magaslik, mint egy bástya,  

mozdulatlan lesben áll,  

onnan indul víg portyára  

minden este a halál.

Büszke léptű, bátor szarvas  

jár a fák közt délcegen,  

izmos teste, fürge lába, 

ágas dísze lételem. 

 

Minden őszön harcra készül,  

rangja, éke egyre szebb, 

évről évre megcsodálják 

zúgó bércek, fenyvesek. 

 

Álmot űz az esti szellő,  

vállhoz ér a puskatus, 

célkeresztben ott a dámvad –  

 Jámbor állat, fuss, ha tudsz… 

 

Ám a fegyver biztos kézben – 

célba ér a fémlöveg… 

megcsillan a barna szempár – 

bágyadt fényű ékkövek… 

 

Ezredévek szíve sajdul:  

menthetetlen, itt a vég. 

Párás szemmel néz a Hold is…  

búcsúkönnyet hint az ég. 
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Drgács Gabriella: Macskanapló avagy Karmollban a világ körül 
 

Vadmacska 
Ezen a tavaszon is nagy ám a Tisza árja, 

a kandúr épp hogy ki tud kapaszkodni egy fára. 

Ott gubbaszt majd két napig éhesen és reszketve, 

mígnem arra jár az erdész, csónakján evezve. 

Lecsalni nem tudja, igazán nem is akarja, 

inkább ételt tesz ki neki, egy ágra akasztva. 

Amint a víz apad, a cirmos odújába tér, 

várja őt a „munka”: cickány és erdei egér. 
 

Hiúz 
Elhagyatott vidékén a távoli tajgának 

a geológusok épp sátrat bontanának, 

mikor tépett torkú szarvas vágtat a táborba,  

pettyes, barna állat kapaszkodik a hátába. 

Rövid rodeó után a patás gyorsan kimúl’, 

hozzá is foghatna az evéshez a kandúr. 

De nem! Zsákmánya csak azé a férfié lehet,  

aki őt a rohanó folyóból mentette meg. 
 

Hópárduc 
Hófödte, meredek csúcsok, lent szédítő mélység, 

eme kopár, zord tájon szigorú úr az éhség. 

Kecskeféle ugrál mégis szikláról sziklára, 

ő is boldog őslakó itt, épp, mint a gazdája. 

Szürke háttér előtt fekete-fehér villanás, 

A hosszú, kecses ugrás végén puha landolás. 

A patás most már hiába is riad, menekül, 

félóra múltán a kölykök étlapjára kerül. 
 

Tigris 
Mangrove erdő félhomályos ingoványában 

asszony lépdel félve, csíkos árny jár a nyomában. 
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Sárga szempár lesi minden apró mozdulatát, 

ahogy lassan karjára gyűjti fák letört ágát. 

Nagyon furán néz ki, mintha… két arca lenne, 

a feje hátuljára egy csalikép van téve.  

De ez nem téveszti meg e vidéknek urát, 

elengedi, mert bivallyal már megtömte hasát. 
 

Karakál 
Járőrözni indul a légtérbe a két Hornet, 

dübörgésük minden fajdot felröppenni késztet. 

Kecses vadászuk a füle bojtját sem mozgatja, 

egyikőjüket figyeli: merre visz az útja? 

Aztán irányt s magasságot pontosan bemérve, 

mint vörös-barna rakéta, szökken fel az égbe. 

Karmok ki! Rácsapás! Sikeres a hadmozdulat, 

szinte még le sem ér, de már fosztja a tollakat. 
 

Gepárd 
Mókásan pattognak a kicsi Thomson-gazellák, 

csak sejtik, hogy közülük ki adja majd a prédát. 

Érzik jól, hogy közel lapul a leggyorsabb vadász, 

aki kinézte már magának napi zsákmányát. 

Egy hosszú ugrással meg is kezdődik a hajsza, 

az anyaállat bírja, de nem párórás borja. 

Így a ragadozó friss húst vihet két kölykének, 

kik most még az operatőr dzsipjénél pihennek. 

 

Párduc 
Évek óta nem járt a szavanna eme részén, 

rég nem hagyta ott jelét az akáciák kérgén. 

Idős anyját keresi, neki jár a nyomában, 

meg is leli szagát egy nagy, öreg fa odvában. 

De mi ez? Aprócska kölyök óvakodik elő, 

sok tej és sok hús kellene neki, mire felnő. 
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Szegény nagyon éhes, kilátszik minden bordája, 

felnőtt féltestvére anyaként veszi szájába. 

  

Oroszlán 
A szavanna dús sörényű, fiatal királya 

szerelmesen tekint három gyönyörű párjára. 

Jó néhány hónapja már, hogy átvette a falkát,  

s elűzte a régi hím két kamaszodó sarját. 

Azóta meg is született az új szaporulat, 

egymással, anyjukkal és a farkával játszanak. 

A másik lánynak sem csak hús húzza le a hasát, 

a harmadik meg… itt, előtte kelleti magát. 

 

Jaguár 
Dél-Amerika zöldellő, párás dzsungelében 

két foltos kölyök pancsol a nagy folyó vizében. 

Anyjuk figyel, majd riaszt – meglátta a boát, 

az egyik csemete már menti is az irháját. 

De a másik még veszélyben van! Vagy talán mégse’? 

Apjuk érkezik sietve, éppen idejébe’. 

A szülők elűzik a kígyót gyorsan, ügyesen, 

a kicsi meg fejmosást kap; úgy csuromvizesen. 

 

Puma 
Békés, alvó város a Sziklás-hegység lábánál, 

csak a kutyák neszelnek fel: ki az, ki erre jár? 

Fajtája ösztönei űzték el anyja mellől, 

saját kíváncsisága hozta le a hegyekből. 

Halkan jár, nem vadászik, csak területet keres, 

ahol új családja alapját vetheti majd meg. 

És mire a Nap felkel, ő fáradtan lepihen, 

a futópálya mellett, az iskola kertjiben. 
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Kelemen Pálné: Vadak élnek körülöttünk 
 

Nem gondolná azt az ember, 

Hogy mellette hány vad megy el. 

Éljük napi életünket, 

És észre sem vesszük őket. 

Pedig bizony ők is vannak, 

Érzik magukat szabadnak. 

Gólya fészkel kéményünkre, 

Nem öröm a békanépre. 

Fecske meg az ereszünkre, 

Vadászni jön a legyekre. 

A verebet elkergetjük, 

A cinkéket meg etetjük. 

Megnézzük a vörösbegyet, 

Amint nálunk épp eszeget. 

Látunk olykor búbosbankát, 

Hallgatjuk a kakukk szavát 

Meg a varjú károgását. 

Rigó repül olykor elénk, 

Füttye zengő, igen élénk. 

Megadatik egyeseknek, 

Hogy túzokot is leshetnek, 

Ahogy dürrög, mint a páva 

Barna s fehér tollruhába’. 

Zene bizony füleimnek, 

Mikor a darvak itt mennek 

Felettem a messzeségbe’, 

Vadludakkal húznak délre. 

V-t látok a magas égbe’, 

Néha szimplán, máskor duplán, 

Csodálatos ez a látvány. 
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Aztán meg a vadgalambok 

A tyúkokkal esznek zabot, 

Odaszállnak gyakran gerlék, 

Majd eltűnnek, mint a lepkék. 

A bozótban fogoly s fácán 

Csibéivel tavasszal jár, 

Aztán hamar felnőnek, 

Mezeinken fészkelnek. 

Láttam lebegni pacsirtát, 

Hallhattam nyitnikék szavát. 

Egyszer megtréfált egy harkály, 

Kopácsolt az ablakfélfán… 

Amikor még tanyán éltem, 

Sok vad járkált a környéken. 

Gyakran láttunk arra őzet 

Legelni a gyenge füvet. 

Vadnyulak is bátrak voltak, 

Szénánkba belekóstoltak. 

Róka is járt egyszer nálunk, 

Tyúkot vinni őt is láttuk. 

Csirkénket fojtotta patkány, 

A mezőn sok volt a cickány. 

Kertünkben a vakondtúrást, 

Fáinkon meg mókusugrást 

Figyelhettünk igen gyakran. 

Nem csak miénk az ingatlan. 

Láttam, hogy figyel az ürge 

Egy arra haladó sünre. 

Ő fiait vezetgette, 

Úgy ballagott el mellette. 

Megálltam, és csendben néztem, 

Megfértek ők nagyon szépen. 

De egyszer a magas égből 
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Vércse csapott le a légből, 

Kapálódzott már az ürge, 

Karmok közt ment egy új helyre. 

Az éjszaka csendjét gyakran 

Bagolyhuhogás zavarta, 

Na meg néhány denevér 

És pár cincogó egér. 

Nemritkán meg szarvasbőgés, 

Egy különös, furcsa nyögés. 

Vaddisznót is láttam nyárban: 

Dagonyázott a nagy sárban. 

Aztán meg a padlásunkon 

Felkúszott egy keskeny lyukon 

Nyest vagy menyét – nem tudom, 

Csak a zaját hallhatom, 

Meg a nyomát láthatom. 

Nálunk itt a Berettyóba’, 

Sok hal úszik ide-oda, 

Na és tetején a víznek 

Vadkacsák sem heverésznek. 

Terelgetik csibéiket 

Óvják, mint a drága kincset, 

Lesik őket olykor sasok, 

Kik gyilkolásra kaphatók. 

Pár sirály is előkerül, 

Sok béka meg vízbe merül. 

Nekem pedig szívem derül, 

Mikor sok tücsök hegedül. 

Őrizem őket emlékül. 

Remélem, hogy megmaradnak 

Valóban az utódoknak. 

Nemcsak képen, papírlapon, 

Hanem itt még a bolygónkon.
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Krausz István: Kertünk állatkertje 
 

Szívembe költözött egy kis madár, 

Ajtaja éjjel-nappal nyitva áll. 

Jöhetnek mindenféle állatok, 

Útjukba állni nekik sem tudok. 
 

Minap egy mókus köszöntött korán 

Ugrándozva a vén mandulafán. 

Bozontos farkát himbálta felém, 

Miközben csórta kedvenc csemegém. 
 

Hogy is rónám meg érte a betyárt? 

Őkegyelme egy léleknek sem árt, 

Talán a feketerigók csőre 

Zárkózik be majd egy kis időre, 

És a szőlőmről távolabbra száll, 

Ahova gyakran úgyis lopni jár. 
 

Teraszom bérbe vették a gyíkok. 

Előttük semmi nem lehet titok! 

Nyitott ajtónknál hallgatóznak ők, 

Bennük lakoznak még az őserők. 

Csillogó, fényes ruhát öltenek, 

Hisz’ köröttünk sok időt töltenek. 
 

Süni is, mintha onnan nézne szét, 

Oda rakja le becses bélyegét, 

Ha éjszakánként gyűjtőútra megy. 

Nála ez már rég bevált úri kegy. 
 

Cammogó léptű, áldott kis barát 

Ott fejezi ki saját igazát, 

Mert a sűrűn nőtt fűszálak talán 

Nyomot hagynának nagybecsű farán. 
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Sokszor érzem, hogy saját madaram 

Előtt a becsületem odavan, 

Mivel ő egy rossz kalitkában él. 

Papagáj nyelven keveset beszél 

Hozzá a házunk ura, asszonya, 

Pedig ő is a kertünk madara! 

 

  

Mentovics Éva: Búcsúzik a gólya   
 

Lápi világból tér meg a gólya,  

kéményre szállva körbetekint,  

morcos szél már a földeket rója,  

holnaptól újra ősz lesz megint. 

 

Hajlongó nyárfa egyre csak súgja:  

dér szitál álmos kertek felett,  

indulni kell hát, szárnyalni újra,  

minket a nyár most elfeledett.

Szélfútta lombok súgnak a tájnak:  

érik a szőlő, földre pereg, 

erdőket tépő szélvihar támad,   

dér lepte fákon ősz kesereg. 

 

Tétova szellő borzolja ingét,  

dél fele szárnyal a gólyacsalád. 

Árbocok mellett félve tekint szét,  

onnan csodálja a Hold aranyát. 

 

 

Mentovics Éva: Harmatos fűben…   
 

Ébred az égbolt hajnali pírja,  

harmatos fűben lepke vacog. 

Lábait mozgatni már alig bírja, 

várja a domb mögött búvó Napot. 

 

Szárnyai bágyadtan elgémberedtek,  

foltjai csilláma színehagyott…  

szél támad gyakran, ha ébred az este,  

s holnapra október hint le fagyot. 
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Molnár E. Erika: Őzvágta 
 

Már mélylila volt az este, mikor valahol 

Sátorma környékén egy bokor széthajolt, 

És több egyforma őzpár a Halastó fele 

Hangtalanul szökellt a tájba olvadva be. 
 

Lélegzet-elállító, csodás gyönyörűség! 

Az első hirtelen megáll! Zajt hallott talán. 

Olyat, ami veszélyt jelez! És mint a cövek 

Állnak és figyelnek, szívdobogva kémlelnek. 
 

A tó felől hangos békakoncert hallható… 

A pattanásig feszült inak fellazulnak. 

Egy nyomon vágtatva zsinórban futnak tova. 

Vonzza őket az áhított hűs víz illata. 
 

Lábujjhegyre állsz, ágaskodva csendben lesed, 

Szemed erőltetve – ameddig csak teheted –  

Az est hogy nyeli el őket, hogy tűnnek el az őzek 

Élted pár percén átrobogva, mély nyomot hagyva. 
 

Olyan tünemény ez, amit soha nem feledsz. 

Olyan, mint a szerelem: vagy megérint, vagy nem! 

Olyan nincs, hogy – mint nyári fuvallat – egy kicsit: 

Annak nem őrzi örök kőnyomatát a szív! 
 

  

R. Vitál Mária: Mókust láttam 
 

Mátraházán, a hegytetőn, 

mókust láttam Galyatetőn. 

Bujdosott előttünk árván, 

fatörzs mögött megbújt gyáván. 
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Szél borzolta bundás szőrét, 

nem titkolta ijedségét. 

Szeleburdin ugrándozott, 

faháncsában kapaszkodott. 

 

Káprázatos volt a látvány, 

lompos farka pamacs hátán. 

Hintázott a fák indáján, 

bravúrozott ringó ágán. 

 

Ügyeskedett mellső lábán, 

vitorlázott szellő hátán. 

Mára mókázott eleget, 

lompos farkával integet! 

 

 
Sallai Ottó d’ Orlando: Mesél az erdő 

 
Erdőben jársz, csendben menjél, 

ne lepődj meg, ne szisszenjél. 

Melletted ha harkály kopog, 

ne ijedj meg, nem doktorod. 

Beteg a fa, féreg vájja, 

azt gyógyítja harkály bátya. 

 
Őzike néz szelíd szemmel, 

nézz vissza rá szeretettel. 

Anyukája hazavárja, 

elcsatangolt kisgidája. 

Hazamegy majd ebédelni, 

otthon szeret füvet enni. 
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Sikló siklik, nincsen lába,  

a világot csúszva járja. 

Nincs ruhája, nincs cipője, 

folyton nyirkos puha bőre. 

Ne bántsd soha! hasznos állat, 

hagyd inkább, tovább állhat. 
 

Katica, ha rád száll éppen, 

hétpettyes kis köntösében. 

Vedd ujjadra, add a szélnek, 

hadd repüljön tovább Délnek. 

Ne bántsd pettyét büszke rája, 

ez a legszebb díszruhája. 
 

Szarvasbogár méltósággal 

sétálni megy nagy szarvával.  

Vigyázz nagyon, ne lépj rája,  

talán éppen párját várja. 

Fent lakik egy magas tölgyfán, 

engedd tovább, nem toportyán. 
 

Csiga mászik, úgy sietne, 

csigabál lesz holnap este. 

Elindult már szegény máma, 

elérjen a csigabálba. 

Hátán viszi súlyos házát, 

sose méri meg a lázát. 
 

Róka surran, megáll néha, 

azt figyeli van-e préda. 

Ilyenkor a nyúl, ha látja 

inába szál bátorsága.  

Dombra szalad, nem a rétre, 

 hogy a róka el ne érje. 
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Kakukk hangol tőled távol, 

most szállt le a körtefáról. 

Hallgasd dalát: kakukk, kakukk, 

nyiss szívedben neki kaput. 

Neked zengem minden dalom, 

örülj velem, azt akarom. 
 

Napsugár a lombok között  

átkukucskál, téged köszönt. 

Táncra perdül sok falevél 

azt akarják, boldog legyél. 

Gyöngyvirág szól illatával, 

csengő-bongó muzsikával. 
 

Zsálya bólint, már vártalak. 

Beteg leszel? Gyógyítalak! 

Rakj kosárba, szól a gomba, 

van körötted sok szamóca. 

Kökény virág, rózsabimbó, 

kék nefelejcs, libapimpó. 
 

Törökszegfű, szalmavirág, 

barátod az egész világ. 

Szellő lágyan megsimogat, 

madár dalol, úgy hívogat. 

Ha elfáradtál, ülj le bátran, 

lelked ott van sok virágban. 
 

Borz gyermekét terelgeti, 

rejtekhelyet keres neki. 

Óvja fiát, vigyáz rája, 

nem engedi borzadályba. 

Jól bújj el! Ha jön az ember, 

ne nézzen rád gonosz szemmel. 



KÉPZELD EL… – IRODALMI FOLYÓIRAT 2009/6. SZÁM 

 

 28 

Bükkfák alatt, tisztás szélén, 

hangyaboly van, csupa élmény. 

Nézd a hangyák, hogy mászkálnak, 

sose bántsd a hangyavárat! 

Királyuk van, deli herceg, 

egész népre felügyelhet. 
 

Vaddisznó jön nagy sietve, 

ne kiabálj, maradj csendbe. 

Tovább mennek nemsokára, 

talán bizony iskolába. 

Dagonyáznak a nagy sárba, 

ott tanulnak disznóságra.  
 

Pillangó jő, tarka lepke, 

engedd szépen közeledbe. 

Ám vigyázz! Ne érd szárnyát, 

tönkre tennéd szép ruháját. 

Inkább nézd, hogy virágra száll, 

mint az idő, oly gyorsan jár. 
 

Erdőn ha jársz maradj csendbe, 

csodát találsz közeledbe. 

Őrizd meg e csodát mindig. 

Amíg erdőn virág nyílik, 

Fűbe, fába, sok virágba, 

rátalálsz a boldogságra. 
 

Ha már tudod az erdő nevét, 

míg élsz, őrizd szeretetét. 

Más világ az! Csodát rejt, 

kit megérintett, nem felejt. 

Sok életnek ott hazája, 

féltsed, óvjad, vigyázz rája.  
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Sallai Ottó d’Orlando: Vízivilág 
 

Vízivilágban tavaszi szél jár, 

béka ha ugrik, csobban a víz. 

Napnak a fénye csetlik a sásban, 

vadkacsa úszik, és boldog a szív. 
 

Molnárka szökken a víz tetején, 

nádirigónak éneke száll. 

Lidércfény villan a tó közepén,  

lenn az iszapban hal raja jár. 
 

Csendben a sás között fodroz’ a víz, 

szárcsa úszik el, zizzen a nád. 

Fészkéről hangosan száll fel a bíbic, 

csodákat rejt neked, vár e világ. 
 

Nádiposzáta énekét zengi, 

csónak a csendben siklik feléd. 

Millió szúnyog zümmög a szélben, 

gyenge nád hajlik a lábad elé. 
 

Parti fövenyben víz fölé hajlik, 

és tükörképét nézi a fűz, 

buzogány int neki bolyhát kibontva. 

Alkonyi szél már árnyakat űz. 
 

Távolabb tőled zsombékon állva, 

nád közé rejtve szunnyad a gém. 

És fenn az égen fények ha gyúlnak, 

az éj lomha sötétet ejt le mögém.  
 

Ezernyi békától hangos a nádas, 

Csónakunk csendben homokra fut. 

Szívünk míg őrzi a vízivilágot, 

a tengernyi csodából neked is jut.  
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Mentovics Éva: Szarvasnász idején    
 

Nap szíve délben még hevesen ver, 

hajnali pára földre szitál, 

fákon még ringó, zöld színű pendely, 

bércek ölén már ősz hezitál. 

 

Dobbant a szarvas, eljött az óra,  

ösztöne súgja, várja a nász, 

szürkület óta erdőket róva 

tisztások mentén párra vadász. 

 

Tartása délceg, bőgése hangos,  

vadnászra hívó szép, ősi jel, 

bízik a dalban, főéke rangos, 

hátha egy nőstény épp fölfigyel. 

 

Felbőg az öblös, párhívó dallam, 

ég fele tartja büszke fejét, 

dús koronája máséhoz csattan, 

öldöklő harcban nőstény a tét.

Fenséges ékek csattannak össze, 

megfeszül izmuk, rezdül a szügy, 

ellenfél roskad lassan a földre… 

éljen a győztes! Eldőlt az ügy. 

 

Hegyhátak, völgyek egymást ölelve  

rejtik a búgó szarvasbikát, 

tisztáson túli büszke tölgyesbe 

fenséges dallam hallatszik át. 

 

Messze vidéket kémlel a felhő  

fényben aranyló ágakon át, 

lombokat rázva éled a szellő  

- rejtve a szarvas násza nyomát. 
 

 

Mentovics Éva: Rejtély a patak partján 
 

Erdőszéli dombok alatt  

fürge patak csobog, szalad. 

Locsog-fecseg, úgy dalolja:  

most költözik új lakója. 

 

Gólya szállt a hírrel ide:  

- Furcsa lehet a kicsike. 

Meglehet, csak beste tréfa… 

úgy hírlik, hogy kecskebéka. 

Híre fut a nagy csodának,  

tanakodik a sok állat. 

Kémlelik az új vendéget, 

kíváncsiak, lázban égnek. 

 

Faggatják a kicsi nercet,  

e fura név kit is rejthet? 

- Jól hallottam, kedves Réka, 

azt mondtad, hogy kecskebéka?
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Röhögéstől rezeg hájam,  

olyan szörnyet sosem láttam - 

fogja hód úr a derekát. 

- Lehet, hogy csak egy renegát… 

 

Áruló a szerencsétlen,  

s elbujdosott szégyenében. 

Vagy ízetlen tréfa lenne? 

Hogy lehet egy béka kecske? 

 

- Becsületes srácnak nézem,  

de az a tűz a szemében… 

skizofrén a drága szentem.  

Szerezzünk egy orvost menten! 

 

- Nem kell ide csodadoktor,  

rossz az, aki rosszra gondol. 

Sejtem én, hogy mi az ábra…  

sorsüldözött szegény pára. 

 

Anyja kecske, apja béka  

– ő kettejük ivadéka. 

Mérges lett a kecskepásztor,  

s elüldözte őt a háztól. 

 

- Úgy-úgy bizony… szegény pára 

hogy hasonlít az apjára. 

Búslakodhat az a kecske,  

mintha nem is anyja lenne.

Álmélkodva les a csóka:  

- Nem vezet az ilyen jóra… 

Nincs már erkölcs, meg szemérem?  

Ilyen szégyent kell megérnem? 

 

- M’ért háborog folyton Dóra?  

Fütyüljön az ódon szóra! 

Nincsenek már gardedámok,  

s nők viselik a nadrágot. 

 

Fajgyűlölet? Elfelejtve. 

Az anyja egy modern kecske. 

Mit neki az ősi dogma,  

ha egy béka lázba hozta. 

 

- Lárifári… - így a szarka - 

szakálla sincs, nemhogy farka… 

nem is legel, nem is mekeg,  

tiszta apja ez a gyerek. 

 

- Kecskebéka? Kretén móka –  

vinnyog rútul egy vén róka. 

… eközben a kecskebéka  

a vízpartot vette célba. 

 

- Kit izgat a származásom,  

szeretné, hogy tisztán lásson,  

oszlasson el minden kételyt,  

fogadja fel Doszpot Pétert.
 

*** 

A Barátok Verslista nyílt pályázatai megtekinthetők a 

http://www.poeta.hu címen is. 

A fenti portálon rendszeresen olvashatók friss irodalmi pályázatok. 

http://poeta.hu/
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Mentovics Éva: Álom a kertben    
 

Csilingel a harangvirág: 

- Közeleg az este. 

Méhecske, a kosárkádat  

pirkadatig tedd le! 
 

Szirmocskáim zárt kelyhében  

fekhellyel kínállak, 

virágporos paplanommal  

vetek neked ágyat.  
 

Megszólal az orgona is: 

- Álmos, kicsi lepkék, 

ringatózó ágaim közt  

töltsétek az estét! 
 

Szállnak is a tarka lepkék,  

megpihen a szárnyuk. 

Illatozó, kék orgona  

álomport hint rájuk. 
 

- Gyertek, gyertek, kis madárkák!  

Vár a puha fészek. 

Hajnaltájban az új napot  

víg dallal kezdjétek!  
 

Hajladozik az orgona,  

suttognak az ágak. 

Így ringatják mély álomba  

a kis madárkákat.  
 

Menetel a sok kis hangya, 

királynője várja. 

Egész nap csak cipekedtek,  

elég is volt mára. 
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Dimbes-dombos kastélyukban  

csöppet megpihennek. 

Ezer dolguk lesz majd reggel:  

morzsákat cipelnek. 
 

Lágyan ringó, selymes fűszál  

súgja a csigáknak: 

- Alattam is elpihenhet,  

aki nagyon fáradt. 
 

Jönnek is az éticsigák,  

hátukon a házuk. 

Fűszálakból vetett ágyban  

szép álom vár rájuk. 
 

Illatozó, tarka rózsa  

int a katicának: 

- Pihenj meg a szirmaim közt,  

el is ringatnálak. 
 

- Honnan tudtad, kedves rózsa?  

Éppen arra vágyom. 

Napok óta nem pihentem  

ilyen puha ágyon. 
 

Mosolyog az öreg Hold is,  

álmot hoz a nóta. 

Ezer tücsök húzza a dalt  

kora este óta. 
 

Andalító muzsikájuk  

megtöri a csendet,  

pihentető, mély álomba  

ringatja a kertet. 
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Szilas Ildikó: Fekete párduc 
 

Lassan lépked a  

dzsungel mélyén, 

prédára les… 

 

Puha bársonytalpakon jár,  

izmai megfeszülnek, 

áldozatot keres… 

 

Tudom, hogy menekülni kéne,  

de lenyűgöz isteni lénye, 

büszke, nemes… 

 

Vadság és szelídség árad belőle,  

lehet, hogy félnem kéne tőle? 

engem keres… 

 

Megmozdulok, megmozdul ő is,  

elindulok, elindul ő is, 

sötét az est… 

 

Akkor megérzem erejét,  

az egyenlő partnerét, 

szenvedélyes, heves… 

 

Ám megfontolt is és erős,  

csak int nekem, s én értem őt: 

kövess… 

 

S már egymás mellett lépkedünk,  

a párduc-lét a végzetünk: 

vezess… 
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Bodó Csiba Gizella: Seregély - had - sereg 
  

Nyári délután a nap hevét 

fekete árnyak sötétíték. 

Viharos felleg tán cikázva száguldón? 

Ezrednyi seregély eget átforgatón. 
  

Dézsmálni jött a kalóz sereg 

marad-e szőlőd, rettegheted. 

Őrült sebesség, zúgó szalag, 

van, ki ezt vezényli, élén halad? 
  

A fekete ezred ír nyolcasokat, 

hatalmas zászlóként magasba csap. 

Rablók vagy játékos gyereksereg? 

Közéjük nem láthatsz, nem ismered. 
  

Sárkány ki vesztette mind hét fejét, 

egy testként száguld, nem szerteszét, 

perc múlva kígyózó hullámvasút… 

Nem értem: ki mondja, merre az út? 
  

Seregélykórus, ki karmestered? 

Mindenki vezényel, s mind egyre megy. 

Eltűntök, feltűntök, mint látomás, 

rabolva rajzolt őszi varázs. 

 

  

Lupsánné Kovács Eta: Madárka 
 

Lugasban egy kis rigót  

Fedeztem fel tegnap,  

A nyomában osontam,  

Gondoltam - most megvagy!  

Szóltam hozzá: kisrigó,  

Hol van a családod?  

A fészekből kiestél,  

Most mamádat várod? 
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Csendben maradt, de gyorsan  

Elugrált előlem.  

Láttam, meg van ijedve,  

És nagyon fél tőlem.  
 

Nagy hangos csivitelés:  

Érte jöttek immár,  

Kérdezik a szökevényt: 

Ugye, kicsim, innál? 

Kis fiókánk, próbálkozz,  

Gyere velünk vissza, 

Ebéd vár a fenyőfán,  

A fészek is tiszta!  
 

Örülnek most egymásnak,  

Nagyon jó a kedvük,  

Boldogság a családnak:  

Elrepülnek együtt. 
 

 

Vincze Erika: Üzenet 
 

Távoli szárnyak ütemes suhogása  

Megszédíti a szívem nyugodt ritmusát  

Lépésem koppan a jéghideg betonon  

Amely az utat vaskarmokkal vonja át  

Hogy eltemesse az élettelen talajt  
 

A házak és az emberek kifakultak  

A füst szürkesége falfehér arcukon  

Tüdőmre a hideg jégcsapokat lógat   

Belevacog a szívem és nagyokat kong   

Ahogy a mellkasom falának ütközik  
 

Fentről egy tollpihe szállingózik lassan  

Pedig a madarak már rég elköltöztek  

Talán így jelzel hogy eszedbe jutottam  

Hogy a messziségből vagy a napsugárból  

Talán ha nem is értesz azért szeretsz még  
 

Lecsordulhat a könny üresek az utcák  

Senki sem látja ahogy áttörik a gát  

Hát így búcsúzol el mert végül rájöttél  

Hogy az én hátamról már letörött a szárny  
 

Mennék csak azt a tollat szorongatom még  
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Bodó Csiba Gizella: Vízen indultam 
  

Az ég Nap-rakta tüze mellett 

a bárányfelhők lepihentek,  

s madarak veszejtett tollai 

vörös csíkokat festettek. 
 

Lábamhoz vonultak lassan 

a méltóságteljes hullámok, 

elmerülten vízre feledkeztek 

a reménykedő, békés horgászok. 
  

Két sirály sikoltott kergetőzve 

a szeptemberi csendben, 

s a vörösen terülő víz-szőnyegen 

elszánt hittel feléd mentem. 

 

 

 Szabó Edit Irma: Madár-harmónia 
  

Vándorsólyom ragadozó, 

Éjjel vadászó a bagoly. 

Egerészölyv messze kémlel, 

Fákat gyógyít harkálymester. 

Perlekednek a verebek 

Talált-lopott búzaszemen. 

Turbékol néhány vadgalamb, 

Surrog a seregélycsapat. 

Cinke etetőhöz repül, 

Kakukkmadár más fészkén ül. 

Kerti rozsdafarkú pittyeg, 

Szarka fészke kincseket rejt. 

Búbos vöcsök hínárt keres, 

A jégmadár halzsákmányt les. 
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Daru tánclépésben ugrál, 

Zsákos csőrű a pelikán. 

Éren-nádon gólya lábol, 

Csőrében béka ficánkol. 

Vadliba v-betűt rajzol, 

Fülemüle vígan dalol. 

Füsti fecske farka villa, 

Hangjegyként ül kotta-drótra. 

Rigókórus ingyen hangol, 

Füttykoncert ez a javából. 

Száll a madár-harmónia, 

A levegő hű vándora. 

 

 

Gere Irén: A madár halála 
 

Tenyerem: ravatal 

halott madárnak 

- már nem suhannak 

a szárnyak, megadták 

magukat a Halálnak. 

Tegnap a vér-piros 

cseresznyét csipegette 

a földről, - most  

hunyt szemmel 

tűri, hogy elsirassam 

szörnyű pusztulását, 

és a gyönyörű május 

be nem teljesült álmát. 

Tegnap gonoszul 

elhessegettem..., 

ma végleg sajgó 

lelkembe temettem… 
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Budai István: Gólyák                                                
 

A tanya mellett heretábla, 

benne féllábon állva 

moccanatlan pózba 

merevedett egy gólya. 

 

Éber figyelmét semmi 

nesz el nem kerülheti. 

Ha valami megmoccan, 

a gólyacsőr máris koppan. 

 

De most a levegőben, 

 az épp felette lebegőben 

egy másik fekete gólyát, 

egy újabb társat lát. 

 

S fent távolabb egyre 

többen az eget szelve 

hosszú útra készülődnek, 

búcsút intve az ősznek.

Csend települ a tájra, 

s a kiterjesztett szárnya 

a gólyát is közéjük emeli, 

mert indulni kell neki. 

 

Néhányan még kelepelnek, 

aztán mind útra kelnek. 

Úsznak az égi óceánban, 

alattuk kéklő óceán van. 

 

Repülnek egy másik tájra, 

a messzi-messzi Afrikába. 

De mire kitavaszodna, 

szívük őket visszahozza.
 

 

Csider Sándor: Fohász 
 

Vezess, Virágtündér, 

rejtelmes réteken, 

add, hogy minden szavam 

szép legyen, jó legyen. 
 

Mutasd meg titkait  

bogárnak, darázsnak, 

árnyaknak, fényeknek, 

színnek és fonáknak. 

Hajnalban meséld el, 

mi fáj kis madárnak, 

úgy mondd, hogy megértsem, 

kiáltsam világnak! 
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Gere Irén: Vihar után 
 

Dühöngő vihar korbácsolta 

végig a kertet, 

sebzett cseresznye vérétől 

vörös a keskeny út, 

...mennyi munka 

veszett kárba...! 

- s míg töprengek 

csodára várva, - 

látom: mégsem volt hiába! 

ez a terített asztal, 

királyi tálca.... 

tucatnyi feketerigó 

pompás lakomája... 

 

 

Györke Seres Klára: A levegő vándorai 
 

Őszi szél zizzent levelet, 

Vándormadárnak szól az üzenet. 

Szelíd a Nap, de már hűvös 

Hegyek ormán a köd megült. 

Fecske, gólya, darumadár útra készül: 

        Elmúlt a nyár! 

Vadludaknak gágogása messze hallik 

A határba’. 

Meleg Délnek napsugara vándormadárt 

Csalogatja… 

Kéményfészken gólyapár fiókát tanítja már, 

Szárnyalva repdesi körül, a fióka 

Bátran röpül. 
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Vízpartokon nagy a lárma, gágogás, 

Vezérgúnár szárnya csattog: „Készüljetek! 

Indulás!” 

Csivitelő fecskesereg V-alakban hasít eget. 

A tél elől menekülnek, mindannyian 

       Délre mennek. 

A természet csodája a sok vándormadárka! 

Útrakelnek – vándorútra, ösztönük arra tanítja, 

Hideg télben eledelre nem találnak, 

Jégben-hóban dideregve megfagynának! 

 

Üres már a fészek, határ… hiányzik a 

Sok kis madár… 

Kelepelés, csivitelés, pirkadatkor költögetés. 

Csak a hűvös őszi szél zúg, kopár ágon 

Vadgalamb búg. 

Éhes varjú magot keres, tollászkodik  

Károg egyet, 

Nem várja a hideg telet! 

 

Mikor búcsúzik a nyár, a kora ősz táncot jár. 

Vigasztal illattal, színnel, édes gyümölcsök 

Ízével. 

 

Ne bántsd az őszt! Öleld át! Színekkel hoz  

Új csodát… 

S ha rád simul mosolya, szerető szív 

Fogadja. 

 

       Ne sirasd hát a nyarat! 

Télre ősz jön, majd tavasz. Virág nyílik, illat száll, 

       S visszatérsz, Vándormadár –  
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Gere Irén: Csak a fecskéket... 
 

Csak a fecskéket féltem 

szeptember haragjától. 

Félig-rombolt fészkek 

hontalanságát siratom, 

s feketén csillogó 

merev szárnyak 

árnyékában állva 

farkasszemet nézek 

az elmúlással. 

 

 

Hajdu Mária: Vitorlázók 

gyermekvers 
 

Jönnek már az első gólyák, 

fészkeiket elfoglalják. 

Tavaszillat száll a légben, 

megjöttek mind idejében. 

Béka brekeg ebihalra, 

felszáradt már minden tócsa. 

Tó vizében jól megférnek, 

este szól a békaének. 

 

Gólya költi fiókáját, 

párja hozza vacsoráját. 

Vigyázz, béka, sok a gólya, 

a fészekben két fióka. 

Napról napra erősebbek, 

szépen lassan cseperednek. 

Fészeklakók szárnyra kelnek, 

a nagy útra készülődnek. 
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Vége már a forró nyárnak, 

s útja a vándormadárnak 

áttelelni délre hívja, 

indul felnőtt és fióka. 

A felszálló légárammal, 

kifeszített nagy szárnyakkal 

a magasban keringenek, 

s vitorlázva elrepülnek. 

 

 

Juhászné Bérces Anikó: Téli madárvilág 
 

Mikor itt van a tél, és hó fedi a tájat, 

Nincs ennivalója a sok kismadárnak. 

Keresik, kutatják fáról fára szállva, 

Raktak-e etetőt a ház udvarába? 

 

A kertben a bokron virít-e sok bogyó, 

Melynek már színe is olyan csábító. 

Tudja ezt sok rigó, s jönnek reggelente, 

A tűztövis bokrot naphosszat zörgetve, 

A piros bogyókat sűrűn csipegetve, 

Fekete szárnyukat meg-megrebbentgetve. 

 

Ablak előtt nyárfán függnek az etetők, 

Madarakat télen eleséggel mentők: 

Napraforgó, dió- s szalonnadarabkák 

Csalnak ide mindenhonnan sok éhes madárkát. 

 

Cinegék az ágon már ott sorakoznak, 

Várják a sorukat, de nem tolakodnak. 

Fitty-fitty – szól hangosan, mintha csak köszönne, 

Vagy csak a látványtól jött meg a jókedve. 
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Fenti ágról leszáll, mindig kicsit lejjebb, 

Kikap egy magocskát, s viszi most meg feljebb. 

Lába közé kapja, gyorsan elfogyasztja, 

Repetázni készül, ha a másik hagyja. 

Fekete sapkája, fehér arcocskája, 

Szép sárga mellénye, cérnavékony lába, 

Villog fent az ágon, s itt van már a társa, 

Haloványabb színű, és kék a sapkája. 
 

Rozsdafarkú kicsi madár a párkányon ugrabugrál.  

Billegeti a farkát, így várja ki a sorát. 

A meggyvágó vastagcsőrű, tolla barna bársony, 

Habzsolja a sok-sok magot, mással ő nem számol. 
 

Piros sapkás a tengelic, tolla tarka-barka, 

Mellette a kis zöldike a látványt fokozza. 

Szorgalmasan eszegetnek etetőben s ágon, 

Mintha minden rendben volna e cudar világon.  

Hiába fúj a jeges szél, zörögnek az ágak, 

Jut itt finom begybevaló minden kismadárnak. 
 

Fa alatt a vastag tuskón kukoricaszemeket 

A kék szárnyú szajkó madár komótosan szemezget. 

Társa ül a magas ágon, és rekedten kiabál: 

„Vigyázz, macska lopakodik, az veszélyes! Gyere már!” 
  

Az avaron egész sereg szürke veréb csivitel, 

Lepottyant magot keresnek, összeszedik íziben.  

Bármi mozgást érzékelnek, elég csak egy pillanat, 

Szétrebben a szorgalmasan csipegető kis csapat. 
  

Néha megjön Dr.Harkály, levizitel a magas fán, 

Lábával törzsére tapad, kiszedi a rovarokat. 

Lenyűgöző madárvilág, hatással van rám nagyon, 

Örülök, hogy ezt a csodát ablakomból láthatom. 
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Rovnyai Imréné: Levegőnek vándorai 
 

Kertészkedem egymagamban, 

Gyümölcsfáim ápolom, 

Tavaszi tiszta kék magasból 

Nekem a pacsirta is dalol. 

 

Zsendül az élet a határban, 

Később fecskepár érkezik, 

Csivitelnek a fejem felett, 

Közelben a fészket építik. 

 

Gólyamadár a kémény körül 

Gallyas fészke már felépült, 

Gondosan őrzi csemetéit, 

Szárnyait védőn terjeszti.

A levegőnek vándorai 

Szívükben mindig hazavágynak, 

Itt nevelik fel fiókáik’, 

S tél elől messzi útra szállnak. 

 

Vidáman élik át a nyarat, 

Erőt gyűjtenek a nagy útra, 

Mire a hideg szelek jönnek, 

Indulnak a tengeren túlra. 

 

Darumadarak búcsúzóul 

V-betűt írnak a hold alatt, 

Megcsillan rajtuk a holdsugár, 

Kiket messzi tájak vonzanak. 

 

 

Juhászné Bérces Anikó: A bagoly-fenyő legendája 
 

Van Zalában egy falucska, 

Úgy hívják, Szentkozmadombja. 

Zalatárnok a szomszédja, 

S ősidőkbe vezet múltja. 
 

Bulcsú törzsfő idejében 

Gyepűőrök tartják kézben. 

Ők vigyázzák a zöldhatárt, 

Sűrű erdőt és a mocsárt. 
 

Fenn a síkon néhány vén ház 

Régi emlékekre vigyáz. 

Sarkon ódon kastély várja, 

Mikor lesz gondos gazdája. 

Az út megállt, nem visz tovább, 

Ez a hely hűs nyugalmat ád. 

Maradj vándor, ha csendre vágysz, 

Lelked éleszti e varázs. 
 

Lenn a völgyben búvó patak 

Dél irányban tovahalad. 

A hídon túl állj meg, ember, 

Krisztus feszül a kereszten. 
 

Domb ölén nőtt sudár fenyő, 

Őrtoronynak is beillő. 

Nagy vihar jött, s istennyila 

Fenyő csúcsát letarolta. 
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De életét el nem vette, 

Törzsén négy ág nőtt helyette. 

Ellátni minden irányba, 

El messze a más határba. 

 

„Őrzöm én ezt a kis falut, 

Vigyázok majd rája, 

De hova tűnt a régi idők 

Sok őr-katonája? 

 

Testük pihen több száz éve 

Már a temetőben, 

Lelkük itt van a fenyőfán 

Őr-baglyok képében. 

 

Bagolyvár lett a fenyőfa, 

Büszkén susog ága, 

Fülesbaglyok csapatának 

Tágas laktanyája.

Itt őrködik harminc bagoly, 

S őrzi kozmadombját, 

Minden ősszel megérkeznek, 

Vigyázni a határt. 

 

Egész télen ott laknak ők, 

S kémlelik a rendet, 

Ha valami veszély közelg, 

Felverik a csendet. 

 

Tavasszal szerterepülnek, 

Zöld erdőkbe települnek, 

Szaporítják a családot, 

Nevelik az apróságot. 

 

Hogy a csapat megmaradjon, 

És a létszám ne apadjon, 

Továbbadják az őrséget, 

Így őrzik a békességet. 
 

 

Molnár Szilvia (Aphrodite): Madaras /két haiku/ 
 

Madár 
 

szárnyát kibontja 

fénytelen égen villám 

továbbcsapódik 

 

*** 

Madárként 
 

vívódó szárnyam 

holnapba fordulással 

tavaszhoz érne 
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Karácsonyi Lászlóné: A sirály 
 

Ég és víz fölött 

Sirály repül, 

Szárnya sem rebben, 

Száll egyedül. 

 

Messzire tekint, 

Messzire néz, 

Nem hívja vissza 

Tétova kéz. 

 

Magasan szárnyal, 

Már csak egy pont. 

Kavargó felhő 

Örvénylik ott. 

 

Vissza sem néz 

Csak felfelé száll, 

Talán csak álom volt 

Az a madár.

Talán csal álom, 

Nincs szürkeség, 

A felhőkön túl már 

Oly kék az ég! 

 

Mit neki felhő, 

Mit neki szél? 

Szabadon szárnyal, 

És sose’ fél. 

 

Hófehér sirály 

Az ég udvarán 

Most is ott szárnyal, 

S dúdol talán. 
 

 

Geisz László: Csak az életem árán 
  

Most jövök kedvenc kertemből, 

hol füvet nyírtam órákon át. 

Mikor kiértem, megnyírni szántam 

először egy terülő tuját. 
  

És amint kurtítva vágom, 

döbbenten kell, hogy azt lássam, 

a tuja alja: egy fészek alja, 

tizenhárom madártojással. 
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Mint bűnös, kit tetten értek, 

furcsamód elszégyelltem magam. 

Ki vagyok én, hogy megzavarhatom 

seregnyi leendő madaram? 

  

Elkezdtem a füvet nyírni, 

és nyírtam tán három órán át, 

mikor végeztem, ismét megnéztem, 

hogy mit rejt a terülő tujám. 

  

Hogy közel mentem egészen, 

fácánt láttam ülni a fészken. 

Búsan emelte rám tekintetét, 

nem féltve tőlem az életét. 

  

Fészkére odahajolva 

úgy jelezte tisztán azt nekem, 

utódaimat soha nem adnám, 

inkább vedd el az én életem! 

  

Nyesedékkel fészkét befedtem, 

egy kanna vizet mellé tettem. 

Fácánmama nálam ne szomjazzon, 

csak tojásokat oltalmazzon! 

 

 

Norelia Black: Vándorlás nélkül 
 

Reggel harmatos tájra süt rá a napsugár, 

S a réten cikázó arany fényre ébred egy kismadár. 

 

Álmosan odaszáll az ágra, 

S hallgatja a természet ébredő, víg dalát. 
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Látja a harmattól csillogó pázsitot 

S a fának aranyló koronáját. 

 

Csiripelve ül tovább az ágon, 

Pislog a reggeli fényben, s figyel. 

 

Pár perc múlva az aranyló napsugár felszárítja a kis cseppeket, 

S minden varázslat tovaszáll, s vele az ősz is. 

 

Süvít a hideg, s a hátborzongató szellő. 

Hullanak az aranybarna levelek. 

 

A kis sárga csiripelő madarak tovaszállnak. 

Egy itt marad, s álmosan várja a következő nyarat. 

S az egyedül maradt kismadár dalolva visszaszáll fészkébe. 

 

Reggel szikrázó fehér hó hull a kis rétre, 

És előbukkan egy félénk napsugár, 

De a kismadár hideg teste ázottan hull a földre. 

 

 

Lupsánné Kovács Eta: Sas-körút 

 
Mikor tárul erős szárnya, 

Gondolatként száll a sas, 

Földre vetül szürke árnya, 

Csőre kemény, mint a vas! 

 

Nem is lebben, mozdulatlan, 

Éles szeme fűre les, 

 Teste, mint egy kő, lezuhan, 

Madár karma tűhegyes!

Ürgehad remeg bőrében, 

Kiből lesz ma élelem? 

Egyikük a sas csőrében, 

Okkal volt a félelem. 

 

Madár tollán napfény cikkan, 

A lét kemény, néha vad, 

Átszeli az eget vígan, 

Levegőég meghasad. 
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Geisz László: Fecskéim születtek 
  

Fecske mester két kezében 

most is ott a szalmaszál. 

Megkereste szép szemével, 

öregapám hol kaszál. 

  

Szalmát kéne immár hozni, 

hisz’ jönnek a gyerekek! 

A fészekhez szalmát szerzek, 

hiszen mást nem tehetek. 

  

Lassan jönnek a fiókák, 

számolják a napokat. 

Fecskeszülők gyűjtögetnek 

bogarakat s magokat.

Öregapám segítségül 

fészek rakása miatt, 

kazlat hordott oda nekik, 

ott van az eresz alatt. 

  

Születtek az apróságok, 

nagy lett a fecskeöröm! 

Eresz alatt vártam rátok, 

fecskeszülők, köszönöm! 

  

 

Szabó Gitta: Különleges Mátyás! 
 

Kék szemű Mátyás, 

Egyre csak szajkózza: 

- Mátyás, Mátyás! 

Míg be nem reked, 

S ha berekedt, 

Majd másképp énekel; 

Ugat, 

Nyávog, 

Kukorékol, 

Vagy épp’ nyikorog, 

Mintha volna kenetlen 

Szekér kereke. 
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Ha megunta az utánzást, 

Kapja magát, 

Mi az neki, 

S egy arra kúszó keresztes viperát, 

Kemény, tompa csőrével, 

Alaposan fejbe vág. 

Majd meglesi a vadászt, ki 

Csendesen lesben áll, és 

Mielőtt emelné puskáját, 

Riadót fúj a hős,  

A Mátyás! 

 

Messzire szalad minden vad, 

Repül a vadász sapkája,  

Bajusza is idegesen táncol, s 

Szeme mérgesen szikrát szór; 

- Ha egyszer elkaphatná, 

A színes tollú bóbitást, 

Betenné a kalitkába, 

S utánozhatná a szirénákat. 

Betörő biz’ arra nem járna! 

 

Ám a Mátyás tovaröppent, 

Csínytevésben megéhezett. 

Nem kell soká keresgéljen, 

Hisz’ nem válogat a beste, 

Étlapján a mai menü: 

Pocok, egér, tojás,  

Avagy frissen kelt kismadár. 

Ha elfogyott a tápláló fehérje, 

Bio-dió vacsora is elég lesz. 
 

*** 

Feliratkozás a Barátok Verslistára: subscribe@verslista.hu 
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Szabóné H. Anna: Ha tehetném… 
 

Mint vándormadár útra kelnék 

Elfojtott vágyaim hajszolnám 

Vad szelek hátán lovagolnék 

Szabadságom az égre írnám… 

 

Végtelen felhőkkel suhannék 

Szárnyaim ölelésre tárnám 

Szivárvány fényhídján táncolnék 

Gondomat piheként leráznám… 

 

Ám útlevelem álom szárnya 

Alatta valós karmok élesen 

Hasítják lelkem képzeletét 

 

Utam éji mámor varázsa 

Szívem tündérei vesztesen 

Áhítják a tollruhás mesét… 
 

 

Szabó Kila Margit: Vihar 
 

Vihar közeledik a magas égen. 

Madarak serege száll szerteszéjjel. 

 

Eltévedt egy gyermeke a madárnak. 

Nagy szomorúság ez édesanyjának. 

 

Csicsereg is egyre a magas égen. 

Így jelez Ő kicsi gyermekének. 

 

Sírva röpköd. Csicsereg. S nem találja. 

A többi társát hívja oltalmára. 
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Végre megvan! – így csicsereg a sereg –  

Az elveszett fióka, az eresz mellett. 

 

Édesanyja szárnyával betakarja. 

S kicsi fecskéje remeg, hozzábújva. 

 

A fecskehad elégedett, elvonult. 

 

Véget ért viharos, kalandjuk. 

 

 

Szebeni Sándor: Madarak 
 

(A madarak mire várnak?) 

 

Ó, ez a merev tervezés! 

Minden ritmustalan, béna, 

árva dalos madaramnak 

lóg a szárnya, nyelve néma. 

Akiket kifoszt a világ, 

csak állnak, nem kiabálnak… 

Megvették az égi időt: 

a madarak mire várnak? 

 

Suttognak a fülbemászók, 

beszélnek tücsköt-bogarat, 

hogy nem hisznek a tojásban 

a szókat költő madarak! 

Szurkálódó sünvirágok, 

késsel repülő madarak, 

égi csikót zabolázok, 

eladom kehes lovamat! 
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(Madarakat fogadsz magadhoz) 
 

Szigetedre madarak hullnak 

némán lüktető sötétségben, 

vadak füléből vér szivárog… 

Ne higgy a rontás erejében! 

A zöld vadonban nem veszünk el, 

összefogva kijutunk onnan! 

Hagyd az ágáló barátokat: 

osztozzunk madár-hatalomban! 
 

Dúdolgat magában az isten, 

valami dalt a teremtésről… 

Tövis szaggatja szárnyaidat: 

halálos fegyver, növényi tőr. 

Madarakat fogadsz magadhoz, 

felköltözöl a megnyílt égbe, 

menedékjogot ad az isten, 

kapaszkodsz elnyűtt köntösébe. 
 

(Csinálhatsz madári dolgokat) 
 

Egy árva pilóta, keresztként 

a kocsma földjére zuhanva… 

Az éjszaka kísértetei 

kilopakodnak az utakra, 

s kifutnak a meghajtott gépek, 

kitódulnak az éjszakába, 

s az alvó tejúton vadásznak 

valami furcsa kék madárra… 
 

Csinálhatsz madári dolgokat: 

válladra szállt az aranymadár, 

s ha akarsz, üthetsz egy tenyerest, 

értelmetlen gőggel is akár! 
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(Urak, alvilági körökből, 

tobzódva fekete vagyonban: 

égre szállván miért kötődtök 

a röghöz e tenyérnyi honban?)  

 

 

Szomorúfűz: Ezüst tollú gerlepár 
 

Gerlepár szállt a háztetőre  

szerelmesen turbékolva  

a kora esti lengedező szellő  

ezüst tollaikat borzolgatja  

 

az érzés simogatja szívemet 

ahogy csendben figyelem őket  

a látott madárszerelemtől  

halk sóhaj hagyja el bensőmet  

 

rád gondolok szép kedvesem 

és fáj hogy oly távol vagy tőlem 

 

 

 Elizabeth Weninger: A gólya 
 

Gólya, gólya, fehér gólya, 

Mióta állsz a gázlóba’? 

Valami nagy gondod lehet, 

Ha a szemed így elmereng. 

 

Nyár elmúlik, ősz érkezik. 

Az égiek már nem fűtik 

Annyira a lápot, rétet. 

Mily mostoha a természet! 
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Megborzong a tollazatod. 

Szárnyaidat igazítod 

Piros, hosszú, szép csőröddel 

A pocsolyák tükreiben. 
 

Tudod jól, hogy készülni kell, 

A gólyanép nem itt telel. 

Fáj-e szíved kicsit, mikor 

A fészkedből eltávozol? 
 

Hideg ez a kicsi ország, 

Ifjú gólyák el kell hagyják.  

Fájó szívvel búcsúzkodtok: 

Üdv, kémények, villanyoszlop! 
 

Lassú, kimért szárnycsapással 

Büszkén dacolsz magassággal. 

Kifeszített szárnyaiddal, 

Megfeszített vitorlákkal 
 

Útnak indulsz széllel szemben, 

Majd eltűnsz a végtelenben. 

Ez a sorsod, fehér gólya, 

Nem fagyhatsz meg itt a hóba’. 
 

De mivelünk mi lesz, gólya? 

Várunk vissza kis falunkba! 

Nélküled e magyar élet 

Színtelen és kedvetlen lett. 
 

Te vagy a mi hű madarunk, 

Megújuló szép tavaszunk. 

Mágnes-fészked szeretettel 

Vonz, hazavár kikelettel. 
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Szakáli Anna: Fecskesirató 
 

Rozsdás, perzselt levél, orgonaszár 

hajnali könnye csillanó cseppben, 

dél felé int, bíborban ég a nyár, 

fecskehajtó fehér kendő lebben. 

 

Sűrű raj köröz, hív repdeső társat, 

a légnek kicsi fióka feszül, 

gombszem rögzíti fentről a tájat, 

lent fű közt, sírva tücsök hegedül. 

 

Mikor a fecskék magasan szállnak, 

hatalmas útra gyenge kis szárnyak, 

otthont meglátni – visszatalálnak? 

 

Koppanó dió, szomorú lárma, 

udvar szegletén búsul a zsálya, 

magasröptű fecskét hazavárja. 

 

 
Csontos Márta: Táncoló ménes 

 

Csend szárnyán ringat az idő, 

fénylő égboltra tapad a szél, 

sötét szemű lovak hamvas kontúrján 

kamasz sugarak derűje üldögél. 

 

Vágtat a gondolat velem, 

kezem szelíd sörényen pihen, 

üres csendbe szökken a varázslat, 

paták koppannak magányos köveken. 

 



KÉPZELD EL… – IRODALMI FOLYÓIRAT 2009/6. SZÁM 

 

 58 

Fűbe harap a pillanat, 

táncol a ménes a dombokon, 

ti vagytok a megfékezett méltóság, 

nyerítve kacagtok emberi roncsokon. 
 

Szabadon zúgnak a lombok, 

délceg mozdulat a várakozás, 

nyár illata sodor a messzeségbe, 

kiáltásba olvad a halk nyihogás. 
 

Vállamra ül a lendület, 

hajdani ősök nyeregbe szállnak, 

szétszórt gondolatom maradéka 

szürke lovakkal üzen a világnak. 
 

 

Csontos Márta: Állatmesék 
 

Jeges koktélt kortyolgat a medve, 

vastag bundája fehérre van festve. 

Szeme fagyosan néz fel a kék égre, 

mindig csak ugyanaz van ebédre. 
 

Csak egy kis vakond tudja igazán, 

milyen kincset lelhet az ásatás során. 

Mégsem akarja a leletet múzeumba vinni, 

jobbnak talál mindent azonnal megenni. 
 

A totyogó pingvin szárnyalni szeretne, 

de nem tudja, merre: délre vagy keletre. 

Szeme kutatva néz fel a magas égre, 

hátha a repülés rossz az egészségre. 
 

***** 

A Barátok Verslista megújult honlapja megtalálható a 

http://portal.verslista.hu címen. 
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DÉNES MÓNIKA: ALKOTÓI KÖZELKÉP… 

CSONTOS MÁRTA KÖLTŐ 
 

- Hogyan indultál? Mik voltak az első inspiráció-forrásaid? 
Mint sokan mások, én is megpróbálkoztam a versfaragással gimnáziumi 

éveimben. Akkori magyartanárom lelkesítése vitt az irodalom vonzáskö-

rébe, az ő inspirációjára lettem magyar szakos az angol mellett, bár 

már hosszú évek óta csak az angol nyelvet tanítom. Egyetemi éveim 

alatt könyvismertetőket írtam, pl. a Helikon című folyóiratnak, szakdol-

gozatom is kapott publikálási lehetőséget „Petőfi romantikus iróniája” 

címen. Sok küzdés és váratlan esemény kísérte egész életemet, de az 

írás soha nem maradt ki. Egy időben állatokról írtam ismeretterjesztő 

cikkeket, melyek szaklapokban jelentek meg, kitesznek egy egész kis 

kötetre valót. A 2004-es év olyan motivációkat tartogatott számomra, 

hogy úgy éreztem, összegyűjtött élményeimet és érzéseimet versekben 

kell megjelenítenem, s azóta folyamatosan írok, minden nap foglalkozom 

írásaimmal. A versek mellett másik nagy szerelmem az aforizmák: 

2008-ban két aforizma-kötetem is megjelent.  

Verseimet először Szafián Zsuzsanna kollégámnak mutattam meg, aki 

szintén írogató ember, önálló kötettel is rendelkezik. Az ő segítségével 

kerültem az Accordia-hoz, majd következett a Littera Nova, mindket-

tőnek dr. Balázs Tibor az igazgatója. Nagyon sokat köszönhetek neki, 

folyamatos munkakapcsolatban vagyunk. Már több kiadó munkájába is 

volt alkalmam betekinteni, s elmondhatom, az ő szakértelme, emberis-

merete utánozhatatlan, egyidejűleg magas színvonalú, maradandó írások 

alkotója. 

A neten keresztül kerültem kapcsolatba az Irodalmi Rádióval, melynek 

harmadik éve vagyok a tagja, s két éve már, hogy a Barátok Verslistá-

hoz is tartozom. A Verslista működtetéséért csak a legnagyobb elisme-

rés illetheti Baranyai Attilát. 

- Min dolgozol mostanában? Milyen terveid vannak? 
Ebben az évben már több antológiában is szerepeltem, s megemlíthe-

tem a soproni kiadású Csillagparázs kötetet is. 
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Április 4-én, a Költészet Napja tiszteletére Csongrádra mentem, ahol 

bemutatták az Üzenet kortársaiknak című antológiát, melyben én is 

szerepelek. Az igazi nagy várakozás azonban az Ünnepi Könyvhétre 

megjelenő új verseskötetemet előzte meg, mely  a Littera Nova gondo-

zásában, dr. Balázs Tibor szerkesztésében jelent meg A kék lovagto-
rony címmel. 

Terveim között szerepel, hogy a kiadómmal közös aforizmakötetet 

adunk ki, egyfajta „aforizmapárbajt”, mely közös, szinte napi rendsze-

rességgel jelentkező gondolatcserénkből formálódna kötetté. Ezt a ki-

adványt karácsonyra szeretnénk megjelentetni. 

- Hol olvashatunk Tőled verset? Hol hallhatunk Rólad? 
2008-ban a Szegedi Írók Társasága és az Accordia Kör tagjaként több 

rendezvényen szerepeltem, ill. részt vállaltam ezek megszervezésében. 

Idén április 17-én lakóhelyemen, Sándorfalván, nyílt irodalomórát tar-

tottunk dr. Balázs Tiborral a helyi általános iskola tanulóinak, majd 18-

án a Közéleti Kávéház rendezvényeként Szegeden volt könyvbemuta-

tónk. Rendezvényeinken mindig bemutatkozási lehetőséget kapnak ifjú 

zenészek s helyi képzőművészek. A közeljövőben, az Accordia Művelő-

dési Kör szervezésében Bécsben és Nagyváradon is tervezünk könyv-

bemutatókat. A rendezvények lebonyolításához olyan alkotók járulnak 

hozzá, mind dr. Balázs Tibor, Gyimesi László, Iszlai Zoltán és Szepesi 

Attila.                                             

*** 
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