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Szia! 
 

 

A Barátok Verslista Képzeld el… című irodalmi folyóiratának 

ezévi első számát tartod a kezedben. 

Ez a számunk is tematikus kiadvány, a folyóirat a Paletta c. játé-

kunk virágokkal kapcsolatos verseinek válogatását tartalmazza. 

Borítóján Szabolcsi Erzsébet és Baranyai Attila csodálatos ter-

mészetfotóit láthatod. A folyóirat elektronikus változatát to-

vábbra is megtalálod a http://www.kepzeldel.hu oldalon. 

Írásainkat fogadjátok szeretettel! Folyóiratunk olvasásához kel-

lemes időtöltést kívánok!                                   

Szabó Gitta 

 

*** 

 
Árvalányhaj 

 
M. Simon Katalin: Álom 
 

Áldott föld 

Ringat 

Vad rét virága 

Angyali selymed  

Lengeti szél 

Álmodom 

Nyári éjszakákon 

Habfehérséged 

Amint a fényben  

Jövök feléd

Nagy Erzsébet: Tünemény 
 

Álmodó vágy 

Remény vagy 

Vibráló vörös 

Alkonyon 

Lebbenő tünemény 

Áldott nappalon 

Nyüszítő éjszakán 

Harmatos reggel 

Ajka pihen 

Játékos bús hajadon 
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Molnár Szilvia: Fák ölében  

(gyakorlat kicsiknek)  

 

Árválkodik haját tárva 

Ring a lenge félhomályban 

Viszi szélfi kósza fodrát 

Andalognak órahosszát 

Langy esőben nedvesednek 

Árnyfelhőben megremegnek 

Nézi őket őzi szarvas 

Yeti jött az orra havas 

Héthatárban nincsen párja 

Aranyfürtje rét csodája 

Jó pajtások víg barátja 

 

 

Kondra Katalin: Növényi praktikák  

 

Álomból ha riad tűző napsugárra, 

Rá hajlik törékeny pipacsok vállára, 

Vágyakozva susog feléjük nem értik, 

Aztán elpirulva egymás közt beszélik: 

Látod, milyen merész? Mindenkinek bókol. 

Állítom, épp olyan szemtelenül csókol! 

NYári éjszakákon ölelkezve ringat 

Hangyát, legyet, tücsköt, százféle bogarat. 

Azt hiszi, nélküle árva lesz a világ? 

Játszik a széllel, míg fésülteti haját. 
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Szabó Gitta: Csodát láttam 

 

Álmomban, kint a mezőn, csodát láttam, 

Ringott a szélben fakó szőke kalásza, 

Víg szellő volt a mester fodrásza, ki 

Arany fürtjeit vasalta éppen simára, majd 

Lágy hullámokba felcsavarta, ezután 

Átfújta balról jobbra, csak úgy szállt minden tolla, 

Nyári langy esővel, jól meg is mosta. 

Hálából e kusza kalász-tenger egy hajszálat 

Ajándékozott a szélnek, ki boldogan repítette, 

Járta pörgős táncát, majd valahol letette... 

 

 
R. Vitál Mária:  

Árvalányhaj 

 

Átölelt mezők dísz-fűszála, 

Ringasson az új tavaszi szél, 

Virágok dísze vagy a réten, 

Aranyhajad majd őrzi a tél.  

Legyél ékes toll fejfedőn, egy 

Ábrándos nyári éjszakán, 

Nyiladozz vadvirágok között, 

Horgonyozz kertemben, muzsikálj. 

A meleg szél pergessen hozzám! 

Jöjj, sziklás kertek varázslója! 

Tatár Judit:  

Kisleány könnye nyomán  

 

Álmomban kisleány 

Rejtezett remegve 

Vad katonák elől 

A pusztába 

Lengő fűféle sarjadt  

Árva könnye 

Nyomán hej Stipa 

Hajad szőkén borítja 

A magyar tájat 

Játékos szellő borzolja szalmaszárad
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Aranyeső 
 

Szabó Gitta: Csillagsátor 
 

Alkonyatkor a lemenő nap fénye 

Rávetődik ringó vesszőire 

Aranysárga zuhatagján 

Nyalka szellő víg táncot jár 

Ezer méh körülötte döngicsél 

Sűrű csillagsátra földig ér s 

Őnéki mesél a szerelmes legény 

Tatár Judit: Szigorú virág 
 

Araszolok csak felé 

reszketek félem 

aláhulló virágját 

nyöszörgök közelében 

ereje túl nagy mérgez 

s így csak sóvár szemem 

őrzi sárgaságát 

 

 

Varga Katalin: Arany ragyogás 
 

Apró sárga virágfürtjeimet 

Ringatom a lágy tavaszi szélben, 

Aranylón hajlok a madaraknak, 

Nyílok az édes napsütésben. 

Ezerszínű tavasz, adj nékem meleget, 

Susogó szellő, hozz kikeletet, s én 

Őrzöm, hozom a szerelmet neked. 

R. Vitál Mária: Aranyeső 
 

Aranylóan ring a szélben, 

Ragyogóan Nap fényében. 

Aranyakác csüng a fákon, 

Nyugat felől Holdat várom. 

Esti fényben, csöndes éjjel 

Sárga csillag melegsége 

Őrzi kedvem arany fényben. 

 
 

Gősi Vali: Tavaszébredés 
 

Aranyló ágak moccanása 

Rigópár násza boldog tánca 

Andalító lágy tavasz-szonáta 

Nyargaló víg szél dúdolása 

Ereszről ácsingó fecskeraj 

Sárgálló bokron kis csillagmécsek 

Őrködnek szendergő ágakon 

Viemann László: Arany lánc 
 

Arcod arany színű láncszeme 

Ringat illatod terjedelme 

Altat úgy amint a szerelem 

Nyári tikkasztó éjjelemen 

Elbódító és veszedelem 

Sűrű láncaid arany színnel  

Őrült mérgeddel csábít színlel 
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Nagy Erzsébet: Pilleszárnyak 
 

Aranyszínű pilleszárnyak 

Rengő-ringó hajnalon. 

Alvó rügyek ébredése, 

Nyíló kehely, zöld alom. 

Eljött hát a  tavasztündér, 

Selymes csókját hinti rád. 

Ő a bársony-nyoszolyád. 

Kondra Katalin: Káprázat 
 

Arca aranyló napban fürdik 

Ragyogása káprázat talán 

Alkonyatban szinte sugárzik 

Nyár-illat leng körötte puhán  

Eleredt esőtől szinte fázik 

Susogva szirmot bont magán 

Őrt áll s kitárulkozik 
 

 

M. Simon Katalin: A fény virága 
 

Aranynak színétől  

Ragyog üdeséged, 

Aranyló fényben fürdet  

Nyájas fénysugár, 

Ezernyi élet dúdol  

Sanzont körötted, 

Ősidők óta a tavasz jön veled. 
 
 
 

Hóvirág 
 

Molnár Szilvia: Hóvirág  
 

Hidegek még a reggelek, 

Óvatos fejecske réveteg 

Vigyázva felfelé ténfereg, 

Indítva életre-lökést 

Ragyogni jön közénk. 

Átvágva rögös földeket 

Gazdagít időst, gyermeket.
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R. Vitál Mária: Hóvirág...  

 
Helyed, rangod van a fák és bokrok alatt, 

Ólomnehéz páncél alól Nap csalogat. 

Vigyázva óvlak, mint új tavasz hírnökét, 

Imádott kertemben lehajolok föléd. 

Rád lehelem a szívem melegét, 

Álmodból ébresszen a tavaszi szél. 

Gólyahír előtt, világot köszöntő útra térj!  

Dukits Dalma: Tavasz  

 
Hiába nyomja ólomsúllyal 

Óriási takaró, 

Vágyik az élet felébredni. 

Itt bújik, s bár rejti hó, 

Rebben a fényben tündér fátyla. 

Álom-télben hószínű tánca 

Gáláns, tavaszi hírmondó. 

 

 
R. Vitál Mária: Hóvirág  

 
Hó már nem fedi ébredő gyökered, 

Óvlak, mert védett növény a neved.  

Virágod bókolva örömmel integet, 

Illegve köszönöd az örök életed. 

Rábólintasz az új tavasz hírére, 

Állandó hírnöke vagy a múló télnek, 

Gondos kezemmel simogatom léted. 

Hajdu Mária: Itt van már!  

 
Hó alól kikandikál, 

Óvatosan bújkál 

Vidáman hirdeti: 

Itt van már, itt van már! 

Ragyogó napsugár 

Árnyékot kergeti, 

Gyenge szél köszön rá.

 

 
Nagy Erzsébet: Hóvirág  

 
 Hó alatt alszik még itt-ott a világ, 

Óvatos tavasz oson a télben. 

Vágyakozva sarjad a varázs, 

Imára hajtva fejét szerényen. 

Ringó menyasszonyi palást, 

Álomból rebbenő apró csoda. 

Gyöngy-fehér ékszer, apró korona. 

Hajdu Mária: Ébredés  

 
Hóval takarózik, 

Olvadással ébred, 

Vicsorgó hidegben 

Inkább még szendereg. 

Reggel, ha kel a Nap, 

Álmosan révedez, 

Gyöngyharmatot iszik.
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Kondra Katalin:  

Tavaszi zsongás  
 

Hóból kandikáló fehér csengő. 

Ó, milyen kedves, milyen esendő! 

Várja már, akárcsak én, a tavaszt, 

Irigy miatta a száraz haraszt, 

Rá mosolyog a szelíd napsugár 

Álmából felriad, és messze száll 

Gügyögve a fiatal gerlepár. 

Tatár Judit:  

A tavasz ígérete  
 

Hóolvadáskor 

Ó te bölcs természet 

Virágot bontasz 

Igézőt picinyt 

Riadtan didergőt 

Ágak csorgása alá 

Gondolt tenmagad 

 

 

Viemann László:  

Hóvirág  
 

Harangjaid  csüngve  rázkódnak, 

Ó,  mint  fehér  selymes  amulett, 

Virulsz,  csilingelsz  a  tavasznak, 

Ingod  bátran  a  fagyos  szelet, 

Remélsz  csengve  naptól  meleget. 

Árnyban  olvadt  első  kikelet, 

Gáláns  kora tavasz-jelenet. 

M. Simon Katalin:  

A remény virága  
 

Hűséged rendületlen! 

Ódzkodva bár orv világtól, 

Védtelen léted  

Időtlen múltból felmerül, 

Remény fakad jöttöd nyomában, 

Ádáz 

Gondjaink arcára fény derül!

 

 

Kiss Angéla (Mimangi): Védettségben  
 

Hatalmas családi  nemzetsége, az amarillisz 

Ókorban is élt, Balkánnál és a Kaszpi-tón is. 

Virágja üde hegy- és dombvidéki erdeinkben 

Integetve bókol márciusi hóolvadást követően.  

Rajta belül sárga foltos fehér színű lepellevél, 

Ámde letépni tilos, védett helyén sokáig megél. 

Gondosan kihajt minden évben, tavaszt kiáltva a télben. 



KÉPZELD EL… – IRODALMI FOLYÓIRAT 2010/1. SZÁM 

 

 8 

Nárcisz 
 

R. Vitál Mária: Nárcisz  
  

Nyíló virágok, színes turbános kelyhek, 

Álom-kertemben csillagtengerre leltem. 

Reám kacsintott a zöldgyep trombitása, 

Csészekelyhében ringott a katicabogárka. 

Illegve táncot jártak a fényár között, 

Sás-levelekbe és aranyba öltözött. 

Zengi büszkén, itt az új Tavasz köszönt! 

 

  

R. Vitál Mária: Illatos tölcsér 
 

Nap-sárga kertemben a csillag virága. 

Álomruhát varázsolt a Tavasz királya. 

Rajtakaptam, midőn a kelyhét kitárta, 

Csábító illata szívemet bejárta. 

Illatos tölcsérben méhecske hadával, 

Színes szőnyegen, a tavasz dalára,  

Zöld szoknyában táncolt a hírnök leánya. 

 

  

Gősi Vali: A nárcisz legendája 
 

Nem láttad még soha önmagad, 

Álmod, vágyad víztükör alatt. 

Riadt szempár tükörképeden, 

Célod: tudni, mi a szerelem. 

Igaz-e, hogy majdnem elepedsz, 

S mégis önnönmagad szereted?  

Zavaros folyóban párod nem leled!  
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Ábrahám Istvánné: Nárcisz 

 
Nézd csak ezt a csoda-sárga virágszálat! 

Ámulom a gyönyörű finom szirmokat! 

Rácsodálkozom én a virágkehelyre 

csendesen csücsül  a párta közepében. 

Igazi harang, mely épphogy meg nem szólal 

szeretetre hívó kongó-bongó szóval, 

zengené az élet szépségét fennhanggal. 

 
 
Szabó Gitta: Nemezisz bosszúja 

 
Nem néz a Napra sosem, csak 

Álldogál lehatott fejjel, 

Régi időkön elmerengve. 

Csinos legény volt Ő hajdanán, 

Irigyei változtatták virággá. 

Szolgája lett nemzetének s a 

Zümmögő méhek kénye-kedvére. 

Kondra Katalin: Virágdal 

  
Napsugárhoz hasonló 

Ártatlanul ragyogó 

Rakoncátlan és üde 

Cicomája csak színe 

Illatosabb mindennél 

Sárga szirmú vagy fehér 

Zsenge szárán szél zenél

 

 
Hanyecz István (shf): Nárcisz  

 
Napnak tárja fel a színes szirmát, 

Ártatlan szűznek szolid mosolyát,  

Rákacsint a tavaszt hívó tündérre, 

Csábítja új fonott koszorúval a leányt, 

Igér néki keszkenőt s boldog éjszakát, 

Szép sárga-fehér virágszálból bokrétát, 

Zengj, tavasz dalnoka, új életnek hajnalán. 

 Tóth Szilvia: Elmélyülés 

 
Nem némán nézelődve 

Álldogál a 

Réten. 

Csillagsárga 

Igazát 

Suttogja. 

Zen-ének.
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Orhidea 
 

R. Vitál Mária: Orhidea 
  

Oldalrügyek, fürtös virágok 

Ringanak a ruhátlan száron. 

Hurokban fordult léggyökerek, 

Illat királyhoz könny érkezett. 

Derűs Napfény, a pára csókja. 

Elkápráztat e lepkeforma, 

Ajándékba, a szeretet hozza! 

Kondra Katalin: Ajándék  
 

Oltárom éke  

Ritka virágom 

Hamvas arcú 

Illatos álom 

Drága ajándék 

Epedve vágyott 

Amíg hiányzott

 
  

Gősi Vali: Orhidea-nász 
 

Olyanná nyílsz, mint első csók után 

Riadtan rebbenő szűzleány, ki 

Hófehér fátylát egy éjszakán 

Illatos, rezdülő vágy nyomán 

Dús selyem-ráncú baldachin 

Elé, szerelmét kínálva leteszi. 

Aranyló fény fakad: gyönyörű, új tavasz! 
  

 

R. Vitál Mária:  

Álomkép  
 

Ott vártam, hogy rügyszemét kitárja, 

Rózsaszín álmomban, üvegruhában. 

Hosszú szárú testét a Napnak kínálta, 

Irigykedő felhő esőcseppjét rázta. 

Dús levél tövében indák kandikáltak. 

Ezeregy mesében pilleszárnyra vágytam, 

Ajándék csokorban pillangóvá váltam.  

Kondra Katalin:  

Anyák napjára 
  
Ontja magából a derűt 

Ragyogása bánatot űz 

Hervadhatatlan szépsége 

Illata nők büszkesége 

Dáma ő vagy királylány 

Elegáns de nem harsány 

Ajándék anyák napján 
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Hanyecz István (shf): Orchidea 
 

Osztatlan szépséged magával ragad 

Régóta bűvöl engem e színes kavalkád 

Csodállak öreg természet éledő faunád 

Híres szépségedről strófa szól szerenád 

Isteneknek tetsző elragadó virágkarnevál 

Drága sokszínű kavalkád ámít s csalogat 

Ezerszál nyílott virág csábit a hegyodalba  

Ahol szedek én néked virágot bokrétába 

 

 

Szabó Gitta: Ott fenn a magasban 
 

Ott fenn a magasban nyílik pompás virága, 

Ringatja lágyan bölcsőjét a fa lombkoronája. 

Harmatban fürdik, eső vizét issza, 

Itala a gyökerének a vágyat fokozza. 

Délceg urak piruló dámáiknak adják, s 

Erényüket Ők a szoknyából kibontják, 

Ajkát a férfi mind hálás csókért tartja. 

 

 

Tatár Judit: Nyílj soká!   
 

 Orchis éhe teremtette 

Rózsaszínű, lila, sárga, 

Cirmos virágú, kéjtermő 

Harmóniára ingerlő, 

Illatos, mézajkú szépség! 

Donizetti álmaival 

Enyelgő szerelmi bájital, 

Afrodiziákum, nyílj soká!

Molnár Szilvia: Kincs  
 

Olyan bájos 

Ránca csábos 

Cirógató színe 

Hamva aki látja 

Ingert kapva 

Dobozolná 

Elcipelné 

Ajtón belül nézegetné 
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Tulipán 
 

Szabó Gitta: Szemérmes turbán 
 

Turbán lett ismét a tavaszi divat 

Udvarodban és a kertek alatt, 

Lila, sárga, cirmos s izzó vörös, 

Illeg-billeg mind a szemed előtt. 

Pirkadattal kinyitja fényes kelyhét, 

Ám ha jő az est, eltakarja szemérmét, 

Ne zavarják bibeálmát az éjjeli lepkék. 

 

 

Molnár Szilvia: Virágkirálynő  
 

Törékeny kehelynő énnekem 

Uralja kertemet délcegen 

Lendíti csészéjét dámásan 

Itat is szomjoltó-anyásan 

Parányi szusszanó repkedőt 

Átfog ő megszeppent szendergőt 

Nedűvel varázsol szeretőt 

R. Vitál Mária: Tulipán   
 

Tarka színű virágos kertben 

Ujjaim font tavaszi csokrot. 

Locsolnak az élet vizével 

Illatnélküli virágkelyhek. 

Pirkadat után pártád kitárod. 

Álomba a lágy szellő kerget, 

Némán zárod be öblös kelyhed. 

 

 

Nagy Erzsébet: Tűzkehely   
 

Tűzvörösben égő lebbenő 

uszály, mámoros vágy, 

légies titok vagy. 

Illatreményű szellő borzol 

perzselő napokon. 

Álomittasan hajtod le kelyhed, 

néma, csend-szavú alkonyon. 

Tatár Judit: Ébredés 
 

Tavasszal, mikor a fagy 

utáni olvadás 

lázálmából ébredsz, 

imbolygó virágfejek 

piros és sárga 

ágytakarójára 

nevet két szemed.
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Kondra Katalin: Rovar-nász 
 

Tündér-lak szirmok közt hevesen 

Udvarol Tücsök, bár hallanád!   

Lakhelye ez, s mikor hazajött,  

Itt találta pöttyös Katicát. 

Puha ágya ezért nem nagy ár - 

Állapodott meg, s már vetkőzött, 

Nász után Tücsök elköltözött. 

Viemann László: Tulipán 
 

Természet-szépség, 

Udvarló kék ég! 

Lengő virágszál, 

Illatod elszáll! 

Piros szín léted, 

Ámító lényed, 

Nőért hívó vágy.
 

 

 

Pipacs 
 

Bodó Csiba Gizella:  

Nyár-virág 
  

Pille szárnyak 

izzó tűzben, 

pici, égő 

arany füstben 

csilingelnek, szerte szállnak, 

s ettől vége is a nyárnak. 

Hajdu Mária:  

Hajnalban nyíló 
  

Palástját hajnalnak 

Irigykedve nézte, 

Pirosló szirmokat 

Akart ő cserébe, 

Csábos bimbóival 

Sietett elébe. 

  

 

R. Vitál Mária: Pipacs 
 

Puha szirmú bársony szárnyak 

Izzófényű lángruhákban, 

Piros színű koronákban 

Arany mezőt ölbe zárnak. 

Cirógató szellők hátán 

Szívet perzsel tüzes látvány.  

Szabóné H. Anna: Vöröslő mező 
 

Piros, selyemlő szirmát bontja. 

Itt a nyár! –sötét szemét nyitja, 

Pilleruháját szellő fújja, 

Arcát méhek keze simítja, 

Cirógató napfény csókolja, 

Sáska, benne álmát horkolja. 
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Bodó Csiba Gizella:  

Virág-dal 
  

Perzselő szirmaid 

illegeti szél, 

párolgó hangokhoz 

akácfa zenél, 

csókodban megbújón 

sok bibe mesél.

Gősi Vali:  

A pipacs haláltánca 
 

Pirosló fényárban élheted 

Irgalomból nyert létedet. 

Pajkosan hajlongó siralomtáncban 

Alig rezzenő szirmaid ránca 

Cinkos halállal elsimul, 

Sírodra harmatkönny s fény borul. 

 

 

Kondra Katalin: Kitalálós 
  

Piros arcú kislány 

Integet a szélben, 

Poros utak mentén, 

Aranyló mezőben, 

Cammogó nyárban, 

Simogató fényben.

Szabó Gitta: Pipacs 
 

Pirul tőle a mező és a rét, 

Incselkedik véle a reggeli szél. 

Piros sziromszoknya lágyan libben, 

Aranyló napfény szoknya szélén megpihen. 

Csillogó harmat cseppjét összegyűjtik, 

Serteszőrös, fűrészes élű levélkéi. 

 

 

 

Jácint 
 

Tatár Judit: Jácint 
 

Játékos piciny kelyheid 

álomból felriadván 

cinkos mosollyal nyílnak 

illatod sűrűjére 

nem kevés irigyed bólogat 

tavaszi társaid közül

Szabó Gitta: Jelkép 
 

Jelképe ő az Istenek bánatának, 

Ábrándos, szép ifjú csúf halálának. 

Cseppenő véréből Apollón fakasztotta, 

Isteni hírnöke a rég múlt tragédiának. 

Nem múlik azóta húsvét, hogy ne illatozna 

Tömör fürtjeivel a díszes ablakokban. 
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Viemann László: Fürt virág 
 

Jelenléted, ha lilás-szomor, 

Ámlt, mint sziromfürt-trombita. 

Citrom, narancs, lilás-kék borong, 

Incselkedő bíbor színváltozat. 

Nincs nálad szebb színből sorozat. 

Trombitás formád színes hangzat! 

 

Gősi Vali: Bódító szépség  
  

Játékos, bájos, rafinált lányként 

Állsz a tavaszban - rózsaszín s kék szépség! 

Célod a hódítás, de az időd véges, 

Illatod csábító, kacér vagy s negédes. 

Nem nyílik más virág, s nincsen ilyen kényes 

Több a kiskertemben, mely ifjú szívtől véres! 
 

Molnár Szilvia: Jácint 
 

Jutalom-illatot hoz a szél 

Átjár a varázslat átlebeg 

Cikkcakkot táncolva lebeszél 

Incseleg dolgomra rálehel 

Nincs is már ellene menedék - 

Titkolni próbálnám zsánerem

Györke Seres Klára: Jácint 
 

Jóillatú, színes, tarka. 

Átöleli az, ki kapta. 

Célja az, hogy illatozzon. 

Illő boldogságot hozzon. 

Nem beszélhet, hisz csak virág, 

Titkon árasztja illatát. 
 

Dukits Dalma: Lilaság 
 

Játszik a szélben 

Álmodban, ébren 

Csintalan gyermeki báj. 

Int neked, s fénylő 

Nőies szirmán   

Tükröződik a nyár.

Kondra Katalin: A csábító 
  

Játéka szélnek 

Árnya a fénynek 

Célja a lényeg, 

Illatával bódít 

Nőket így hódít, 

Tudja a módit.
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Rózsa 
 

Szabó Gitta: Tüske baleset 
 

Rémülettől csillan két szép szemed, 

Óvatlan voltál, s megszúrtad a kezed. 

Zsebkendőre cseppenő piros véred 

Szerelmed mosolyáért hősként ejted. 

Ajkadról szisszenést csókja feledtet. 

 
R. Vitál Mária: Illatos harmattal 
 

Rojtossá bársony szirmát a szél ne tépdesse, 

Óh, az illatos harmattal lelkem permetezze, 

Zöld bokor tövise, ne hagyjon fájdalmas nyomot, 

Szívem gyógyírját szárítva gondozom 

A szerelmes emlék parfümös sorai között. 

 
Varga Katalin: Királynő vagyok 
 

Rám nézve érezzed illatomat, 

Óvatos vagyok, tövisem támad, 

Zúgó szélben most így hajladozok, 

Szívárvány színeiben  pompázok, 

Apró bimbóból adok virágot.

Szabóné H. Anna: Nyíló álom 
 

Részegítő illatát árasztja 

Ódon vértje hűen oltalmazza 

Zümmögő méhek édes asztala 

Szíveket hódít bársony virága 

A kertek ezerarcú lakója… 

  
Mayer Zsó: Kertem királynője 
 

Ringatja bimbód a szellő 

Ó de kecsesen billegő 

Zárt burkodból ha kipattansz  

Szirom ruhádból parfüm illan 

A virágok királynője te vagy

Hajdu Mária: Szépség   
                       

Ringó Királynőnek                            

Ódát ihletőnek 

Zárkózott bimbója 

Szépség Istennője 

A szerelem őre
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Gyermekláncfű 
 

Szabó Gitta: Viráglánc 
 

Gyönyörű gömbből 

Ejtőernyőn 

Repülő 

Magok 

Ezrével 

Kelnek útra majd 

Leszállnak puhán s 

Árokparton új 

Növények sarjadnak 

Csacsogó kis leányok nyakukba 

Fonnak belőle virágláncot s 

Űzik játékukkal az unalmat 

 

 

R. Vitál Mária: Virágzó szőnyegen 
 

Gyermeki szívemet megérinti, és 

Elkápráztat az ékes dísz, melyet  

Reggelre nyíló virágfészekből fonok. A 

Méhek virágzó szőnyegén a repdeső kislibák 

Elszálló pelyheit szellőként forgatom. 

Könnyek elől bezárt szirmokról 

Lefújom a léggömbbe zárt gondpihét, 

Álmos földre hullott virágmagja, 

Nevetve kacsint felém. 

Csipkeszélű, zöld ruhájában billegve  

Fényesíti a nyári szél, égre néző vadvirágot  

Ültet újra a megperzselt szőnyegen a kósza szél.  
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Kondra Katalin: Bánat 
  

Gyomnövénynek tartanak 

Elnyílt száraz pitypangnak  

Rám se hederítenek 

Magjaim hordják szelek  

Eszement táncot járnak ők 

Keringő pille napernyők 

Láncot fűz száramból Eszterke 

Átlibeg rajtam sok méhecske 

Nélkülem színtelen a rét 

Ciriplő tücsökszerű zenét 

Fütyül a szél fejem fölött 

Űzött bogár arcul köpött.   

 

 

Szabóné H. Anna: Ernyős gyógyító 
 

Gördülő sárga szemek 

Yardnyi tekintetek 

Elnyúlt csipkés levelek 

Reggelente reszketnek 

Már meleget remélnek 

Egészséget embereknek 

Kínálnak tejes nedvek 

Lenge magot érlelnek 

Álom szárnyán repülnek 

Nyárnak búcsút intenek 

Céltalan tovamennek 

Fényszárnyon megpihennek 

Űrhajóként lebegnek… 
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 Körömvirág 

 

Szabó Gitta: Körömvirág 

 

Kellemes látvány Ő a fáradt szemnek, 

Örömöt sugároz szép sárga kelyhe. 

Reggeli napfény lágyan futja körbe, s 

Önfeledten játszik e földi tüneménnyel. 

Meleg színeitől néki is jó lesz a kedve, 

Víg száguldástól, ha elfárad egyszer. 

Ide siet, s erőt gyűjt minden reggel, 

Régóta tudja, gyógyír e kis növényke. 

Áldás az ember testének, lelkének, 

Gyógyultan távozik, ki érinti egyszer. 

 

 

Bodó Csiba Gizella: Anyám kertje 

  

Kedves Anyám kertjében 

Örök helye volt, 

Rendezgette soraikat, 

Öntött sáfrány virágára 

Még egy korty és még egy korty 

Vizet. Mint az élet vizét, 

Itták mindig szomjasan, 

Rőt szirmait gyűjtögette 

Árvult őszön szorgosan. 

Gazdagság, hogy élt Anyám, s tégelyében a nyár. 
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Szabó Gitta: Körömvirág/Körmice 
 

Kerek, harsogó-sárga, nyelves kelyhe, 

Örök időkre az ember védelmezője. 

Ránctalan szemed boldogan nevet, 

Midőn véle kezelted bőrödet. 

Ihatod, eheted és kenheted, 

Csak légy óvatos vele! 

Egészségedre!

  

Györke S. Klára: Körömvirág 
 

Kedves, sárga és szerény. 

Öröm, ha kezedhez ér. 

Rosszindulat nincs benne, 

Öngyógyító is  lenne… 

Mikor csokorba kötöd, 

Vele küldesz örömöt. 

Ingyen virág is a neve, 

Rejlik benne gyógyereje. 

Áldott virág, gyógyító. 

Gyermekkézbe is való!        

Kondra Katalin: Gyógy-hír 
  

Kínt, fájdalmat enyhít ő… 

Örömed benne megleled, 

Rendre begyógyítja sebed. 

Örvendezz hát, adj hálát, 

Mert kincs ez a növény, 

Virágként bár szerény. 

Intelmeimet fogadd el, 

Rá ne lépj a cipőddel! 

Áldás van a sárga szirmokban, 

Gondoskodj róla még jobban.  

  

Hanyecz István: Gyógyító virág  
 

Kint a pusztán, kint a kertben  

Ökörszemével ragyog szélben,  

Reá süt az aranyló napsugár is.  

Örömében nyílik selymes szirma,  

Minden finom krémeknek a titka, 

Vigaszt hozhat a cseppje bánatra.  

Igyál teát is, háromszor naponta, 

Rossz közérzeted elmúlik nyomba’ 

Àtsült fácánt diszítsen sárga szirma  

Görcsös napjaidnak legyen oltalma. 

Szabóné H. Anna: Aranyló szemek 
  

Kivirít sárgán mint a napsugár 

Örvendve néz szét aranyló szeme 

Rojtos kalapját díszíti napsugár 

Öltözéke szép selyemlő kelme 

Mosolyogva integet – itt a nyár! 

Vigaszcseppet nyújt ha bánat érne 

Illatos teát betegnek kínál… 

Ragyogó szirma ételt díszítve 

Áldozatra készen vár a tálcán 

Gondtalan egészség rejlik benne… 
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Írisz 
 

Szabó Gitta: Írisz 
 

Ível pergamenszerű, széles szirma s leng, 

Ringatózik lágyan, hajlong a szélben. 

Integet kecsesen a tovafutó szélnek, 

Színei akárha volna szemünk tiszta tükre. 
 

 

Bodó Csiba Gizella: Istenek hírnöke 
  

Így adták istenek  nevedet 

Repültél mint a gyors futár 

Istenek hídján  nimfa-sirály 

Szemünk fényében 

Zászló szirmokkal győztesen kell lobogjál 
 

 

Varga Kata: Írisz  
 

Így jöttem el, szépen, illatosan, 

Rád nézek, színemmel elcsábítalak, 

Istenek hírnöke, így köszöntlek, 

Szívárványon utaznék most veled.

Tatár Judit: Írisz 
 

Írni vagy költeni olyan nehéz 

rólad, mint a szivárványról, 

istennői kecsed Mucha 

szép festett virág-pannója őrzi. 
 

 

 Mayer Zsó: Kertem királynője 
 

Íme bájosan tündökölsz 

Rég felejtett gyönyört lehelsz 

Illatod mámorossá tesz 

Sokszínű szirmaiddal lengsz 

Zöld kertem pompája leszel 

Györke Seres Klára: Írisz 
 

Ígen pompás, karcsú  szép 

Rózsaszínű vagy égkék. 

Ilyen szépet ritkán látsz! 

Selyemkelyhe mézet ád. 

Zümmögő méh rátalált. 
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Szabóné H. Anna: Csábító 
  

Ígérkezik simogatón a napsugár 

Rétek kertek virága ölelésre vár… 

Illatát édesen bódítva ontja már 

Sokszínű ruháján a szellő táncot jár… 

Zümmögve dongja körbe ébredő bogár… 
 

Hanyecz István: Ókor varázsa  
 

Ír a fáma Istennőről szivárványnak  

Részegitő illata oly sok legendának 

Igen kedvelt e virág és a női név is  

Színes szirmok illata a varázslatnak  

Zengjen hát a dal nőnek s virágnak

Kondra Katalin: Virágcsokor  
  

Íme egy csokor a tavaszból: 

Ragyog benne sok szál virág, 

Illendően színes, titokzatos, 

Szirma bársony és illatos 

Zümmögő méhnek ő a világ. 

   
Orgona 

 

Szabóné H. Anna: Orgona 
 

Oly kedves illat hasít a tájba 

Részegítő ahogy táncát járja 

Gyöngyfüzérként virít szép virága 

Odacsalva tarka lepkék hadát 

Nyílik fehéret és bíborlilát 

Aranyló tavasz-virágkoronát 
 

Nagy Erzsébet: Csillagfürt 
 

Oly fenséges amint kihívó-lilán 

rengenek csillagocskáid. 

Gyenge szellő mélán 

oson fürtjeid között, 

nyarat csókol bájos szirmaidra, 

amíg te illattal öntözöd. 

Tóth Szilvia: Orgona  
   

Oly bódító illatú 

Ringó rezgő 

Gyöngyök. 

Orr-gazmus. 

Nézlek titeket, 

Apró tündérkelyhecskék. 



A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA    PALETTA – VIRÁGOK 

 

23 

 R. Vitál Mária: Új Tavasz 
 

Országjáró körútjára hívogat az új Tavasz. 

Ragyogó fényű sugarával virágot tűzdel a Nap. 

Gazdag fürtökből illatfelhőket a szellő bontogat. 

Oh, a friss harmat csókjától mélybe száll a bódulat. 

Nem tudom, hogy a fehér vagy a lila bokor bólogat? 

Ajándék illatával, pacsirta dalával az új Tavasz hívogat! 

 

Varga Kata: Orgona 
 

Oly zord volt a tél, hozok meleget, 

Ringatom sok színes fürtömet, 

Gyengéden lilámmal így üzenek. 

Odaadom illatorgiámat, 

Növesztek bokrot, így adok árnyat, 

Ajándék ez most a világnak.

R. Vitál Mária: Vártalak 
 

Odakünn a szellőt vártam, hogy  

Reám lehelje az illatod, 

Gólyalábra ágaskodtam, 

Oly magasra kapaszkodtam, 

Neved halkan dúdolgattam, 

Arcomra a mosolyt húztad e napon.  

 

Viemann László: Sóhaj 
 

Otthon élénken csüngő, 

Rég, emlékben eltűnő 

Gondolat fehér s lila. 

Oly élvezett, múlt-illat! 

Noha mégis itten csüngsz 

Aromád megsemmisült.

Molnár Szilvia: Óvodaudvaron 
 

Ott a sövényen 

ritka serényen 

gallyon fodorság 

omlik a jóság 

nüansznyi térben 

angyal-fehéren

 

Kondra Katalin: Virágzás 
  

Odakint a kertben a fák 

Ruhái nem csak zölden 

Gyönyörűek, lila-fehéren 

Ontják dús fürtű virágaik 

Nap simogatja melegen 

Aranyba vonva szirmaik

Bodó Csiba Gizella: Orgona 
  

Oh, azok a színek, fehérek s lilák, 

Rügyek és fürtök és felhő-cicák, 

Gazdag tavasznak virágai 

Ontják az illatot fürt szirmai, 

Napra halványul, éjszaka mély 

Aroma, s szín ölel, májusi kéj.
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Ibolya 
 

M. Simon Katalin: Gyógyító erény 
  

Indigókék szirmaid kertek mélyén 

Borzolja lenge szél, 

Oly szerény léted illóolaja  bőrünk 

Lyukacsain át lelkünkbe árad, míg 

Arcunkon hála mosolya kél. 

  

Kondra Katalin: Tavaszodik 
  

Imbolyogó tavaszban 

Bont szirmot szerényen, 

Oly illatos, apró virág. 

Lyukas zsebét foltozza 

A tájnak, kékségével.

Tóth Szilvia: Ibolya 
  

Igéző illata 

Boldogságos kékje 

Oly szerény 

Lyukas szívemnek  

Angyalsuttogás 

 

Nagy Erzsébet: Szerény-kék 
 

Illatvarázzsal bódító tünemény, 

bölcsője te a szerénységnek. Kék fejecskéd piheg 

olajzöld ágyban, s a platánfa mögül a nap 

lyukacsos fényleplet borít rád, neked 

ajánlva minden csillagos reményt. 

 

R. Vitál Mária: Ibolya 
 

Itt nyílott kertünkben, az örökzöld tövében. 

Boldogság kapuját kitárta a napsugár fényében. 

Oly szerényen tündökölt a bájos kék ruhában. 

Lyukas felhők élesztgették, a Nap zuhatagában. 

Anyák napjára csokorba rejtőzött, versben és virágban. 
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Szabóné H. Anna: Ibolya 
  

Illatozik már a réten 

Bókol felöltözve kéken 

Oly álmosan és félénken 

Lépked kikelet-tenyéren 

Yardnyi sugarak ölében 

A tavasz langy melegében 

 

Varga Katalin: Ibolya 
 

Itt lennék szerényen, illatosan, 

Boldogan jöttem, feladatom van, 

Oly szép a tavasz, íme elhoztam. 

Lyukasztok színemmel szürkeséget, 

Adok illatot, szívmelegséget. 

 

Hanyecz István (shf): Első bokrétám  
 

Illatos kék virága bódít el kora tavasznak  

Belőle szedem én első bokrétámat arámnak  

Oly korán köszöntött ránk a megujhodás órája  

Lyukas zsebű szerelmeseknek itt kínálja magát  

Aranyos szellő jött csalta elő bársonyos szirmát  

 

Bodó Csiba Gizella: Ibolya 
  

Irgalmas, szerény, szép szülemény, 

Bokroknak alján  kicsi remény, 

Olvadt a tél jege, szirom-fejed 

Lábak elé te elhelyezed, 

Year ez, év és egészen ú,j 

Arcod a fényre kékbe borul.

Szabó Gitta: Indatáncos 
 

Indákon táncoló kicsiny kék virág, 

Bókol bájosan a szélben. 

Ontja csábító illatát, 

Levele fűrészes. 

Yardnyi távolságot vígan bejár, 

Ahol megáll, bokrot nevel. 
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Gyöngyvirág 
 

Szabóné H. Anna: Illatos harangocskák 
  

Gyöngyfüzér, hófehér harangjait 

Öntözi könnyeivel a hajnal, 

Nagy, zöld csíkos levélpaplanjait 

Gyűrik félre törtető robajjal 

Virgonc rovarok, s dongják szirmait 

Ittasan koccintva a nektárral, 

Repülve gyűjtik édes porait, 

Áradva csábító illatával 

Gondosan kínálja  virágait… 

 
Maszong József: Gyöngyvirág 
 

Gyere, hajtsd fejed vállamra, simulj hozzám, 

ölelj még, a hajnal fénye megbújik nálad, 

nap így aranyozza a gyönyör gyöngyét rajtad, 

gyere, szítsd tüzem újabb szilaj harcra, 

vagy halk sóhajjal kövess a meggyújtott máglyára, 

izzon a levegő, forrjon, mint a tüzes katlan, 

ringj, mint a haragos tó vizén viharban a bárka, 

áldozz velem a szerelem oltárán, ne gondolj másra, 

gyémánt ragyogása vagy s szívemnek párja. 

 
Hanyecz István (shf): Elbódító fürtök  
  

Gyakorta jó tavaszi harmatos időben  

Örül a felkelő Nap ezen üde szépségen  

Nevet kacsint Napnak sugara fényben  

Gyöngy csillant fel e harmatos kertben  
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Virágnak fehér fürtjét ámulva elnézem 

Illata kellemes, bódító ez szép reggelen  

Rovarok a szorgos élvezői e nektárnak  

Ártatlanul részegülnek meg e bőségben  

Gyakran termesztik mint gyógynövényt  

  

 

Györke Seres Klára:  

Gyöngyvirág 
 

Gyenge szellő ringatja, 

Örömmadár dalolja. 

Nap csókolja, becézi, 

Gyönyörűvé  fejleszti. 

Verset, dalt írnak róla, 

Irigykedik: gaz, dudva. 

Remeg, mikor vihar jő, 

Ázottan is gyönyörű! 

Gazdagon nő, mint a fű.

Mayer Zsó: Májusnak  

ékessége 
 

Gyöngykelyhednek nektárjából 

Örömmel töltöm fel lelkemet, 

Nemcsak félig, hanem tele. 

Gyengéd fehér lepleddel 

Vagy májusnak ékessége. 

Illatfelhőd bűvöletében 

Ringatózom gyönyörrel. 

Ámulom virágcseppjeidet, s 

Gerjedek szerelemre. 

 

 

Hajdu Mária: Kedvenc illatom 
  

Gyöngyszínű harangok, 

Ölelő levelek, 

Nekem illatozó 

Gyémánt harmatcseppek, 

Virágos kertzugok. 

Illata csokorban 

Reggelre elillan. 

Árván nem terem: 

Gazdagon, csoportban.

Szabó Gitta: Vajszínű gömbök 
 

Gyönge szára roppanós. 

Öleli széles, ovális levél. 

Nedves erdők mélyén 

Gyakori e kis növény. 

Vajszínű, apró gömbök 

Illatoznak kocsányán, 

Ringó, piciny szoknyák 

Állják a bogárhadat. 

Gyönge szára roppanós. 
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Százszorszép 
 

Szabó Gitta: Százszorszép 

 

Szirmának selymén 

Zendül a reggeli napfény, s 

Ámuldozik az ébredező rét. 

Zöld fűben sok kis virág, 

Százszirmú apró csodák. 

Oly kerek mindegyik feje, mintha 

Rajzolta volna körző hegye. 

Suta kezek is könnyen utánozzák, 

Zsírkrétával papírra varázsolják. 

Édesanyjuk nagy-nagy örömére 

Pici vázába csokrot szednek belőle. 

 

 

Szakáli Anna: Százszorszép 

 

Szétterül a kertben sűrű fehérsége, 

Zizzenő méhecskék szív-gyönyörűsége. 

Áldottsága, Isten csoda-patikája, 

Zsendülő tavasznak kicsi kis virága. 

Szeplőt ellebbenti, gyógyír jajra, bajra, 

Zsivajgó gyerekek fonják koszorúba. 

Orvossága ez az asszonyi nemnek, 

Ráncot mulasztani hívják Nap tejének. 

Sohasem vetettem, mégis learattam, 

Zöldellő tövét az udvarban meghagytam. 

Ékes kis virágszál, ki fagyokig nyílik, 

Pamacsos fejével százszorosan díszlik. 
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Szabóné H. Anna:  

Egyszerűség virága 
  

Szempilláit korán nyitogatja 

Árnyat hideget még hunyorítja 

Zöldellő rétek üde színfoltja 

Szolidan terül kerek palástja 

Oh akár a napsugár korongja! 

Rád kacsint csillagfényű mosolya 

Szárát kislány koszorúba fonja 

Ékeként dísznek a fején hordja 

Pillangó rajt örömtáncát járja…

Szabó Gitta:  

Pöttyös udvar 
 

Szalad a gyermek ki a kertbe, 

Ámul is kerekre nyílt szemmel! 

Zöld fű között bájosan mosolyog, 

Száz szirmú kicsi, fehér pont. 

Olyan tőle az udvar, ha volna, 

Rég gurított pöttyös labda. 

Szelíd kis virág, csupa kellem, 

Édesanyádnak csokorba szedjed, s 

Puha kezecskéddel az ölébe tedd le. 

 

Györke Seres Klára:  

Százszorszép 
 

Szép - de hányszor? 

Állítják: százszor! 

Zúgó szélben, 

Szelíd-szerényen 

Ottmarad árván 

Remegve kábán. 

Szikrázó  fényben 

Édes reménnyel 

Pillangós réten. 

Varga Katalin:  

Gyönyörűségem  
 

Szép vagy - mint a neved - s öntermékeny, 

Ám rólad már dal is született, 

Zöld leveled salátának való, 

Szirmod zárod, ha eső esett, 

Orvosságnak nem használnak, tudom, 

Rád nézek, s már látom, téged fonnak, 

Szorgos kicsi kezek, koszorúnak, 

Érzem, elcsábít nemes szépséged, 

Pillants rám, gyönyörűm, varázsolj el. 

 

Hanyecz István (shf): Szerénység színei  
 

Szerteszét a házi kerteknek napos világába’ 

Áll büszkén, szemet gyönyörködtetőn virága. 

Zöld mezőben, kis kertben gazdagon virágzó, 

Szines az virága, gyönyörű, magával ragadó. 

Olyan szép a szirma, elbűvölő sokszínű virága , 

Ragyog fénye, ha Napnak sugara kacsint le rája  
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Szívesen boldogít sok esküvői párost a csokra, 

Éjszakára meg összezárul a sok színes szirma  

Pihenőre térnek a fekete éj sötétjébe rejtőzve.  

 
 

Jerikó rózsája 
 

Szabóné H. Anna: Életművész 
 

Jámbor vagy s túl szerény 

Emlegetett tünemény 

Részegítő vágy-élmény 

Ifjúság örök remény 

Keresett ritka növény 

Óh szent halál-életvény 
 

Ritkán libbented arcod 

Ódon legenda harcod 

Zöldellő szépségmaszkod 

Sokáig nem mutatod 

Ál-halott száraz csontod  

Jellemesen villantod 

Amint vízzel itatod 

Hangya Lajosné: Ébredő rózsa 
 

Jézus adta nekünk 

Elhitette - szépségét - velünk 

Rendben van szürke kis labda 

Isteni csoda vízben kinyílva 

Kertbe cserépbe ne ültesd 

Ódon lapos edénybe tedd! 
 

Régészek a titkot meglelték 

Óh a korát több ezer évre tették 

Zarándokok hozták a Szentföldről 

Szent növény megóv a gonosztól 

Átlényegült ébredő rózsa 

Jelenünkben karácsonyi varázslat 

A szerény halhatatlanságra ajánlat

 

 

Hanyecz István (shf): Jerikó rózsája 
 

Jól jegyezd meg itt az újraszületést látod 

Ezredév távlatából is a semmiből újra éled 

Régi történelmi népek hódoltak e rítusoknak  

Itt a fáma a legenda e középkornak világáról  

Kifürkészhetetlen elbűvölő újraéledő labda  

Ókori népeknek e szentként csodált virága 
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Rómaiak görögök feltámadásként tisztelték  

Óvatos kezek öntözték szomjazó gyökered 

Zsenge üdezöld leveleid nyomban feléledtek  

Sok szép fehér virággal is ajándékoz e labda 

Álmából felébresztett mexikói csipkeharaszt  

Jóság leveibe pólyázták a menekülő kisdedet  

Adjon szent erőd megújulást ébredő világnak  

 

Viemann László: Felújulás 
 

Jézus keresztfán meghalt és feltámadt! 

E kétezer éves vita megmaradt! 

Ritkán tart kétség velünk ilyen hosszan, 

Igaz, erre példát senki nem adna. 

Ki tud a millió lényből felhozni? 

Ó, pedig Isten számtalant ismétli. 

 

Rengeteg állat s növény, mi visszatér, 

Óriás lénnyé lesz és volt semmiség. 

Zöld. kiszáradt ág-csomó évek után 

Sivatagban lát kizöldült újulást. 

Ámító. Isteni tény! „Felújulás!” 

Jámbor legyél, ha a sors gurít téged, 

Akkor is bízz, felújulás jön neked. 

 
Mayer Zsó: Miért más 
 

Jerikói nem, királynő sem, 

Ettől miért lenne különleges? 

Rá vizet ne permetezz, 

Itasd tálkából szeretettel! 

Körbenézem csodálva, 

Ó, de szép gömb a formája!

Rá ha eső esik a szabadban, 

Óhatatlanul zöld színbe borulnak  

Zseniális levelei. 

Ámulok, miért más, mint a többi. 

Jaj, mert a szobát is díszíti, 

Amúgy jó rá tekinteni! 
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Mirtusz 
 

Ábrahám Istvánné: Koszorú 
  

Ma esküvő köttetik, 

Itt a földön s az égben is. 

Ragyog a szűzi koszorú, 

Tüzelnek arcok, szomorú, 

Utolsó csókok az anyáktól. 

Szelíd szavak az ifjú arától, 

Zeng a zene, szirmok szóródnak szerteszét. 

  

 

Hanyecz István (shf): Az illat Szent fája  
  

Magával ragadó ez szépségnek virága  

Illatával elvarázsol mitológia szent fája 

Róla szól most ez a pár sor eme strófa  

Termékenység szimbóluma béke jelképe  

Újkorban-ókorban ismert finom aromája  

Szép fehér vagy piros virága kitűzők dísze  

Zöld leveléből illatos finom aromát nyernek 

 

 

Györke Seres Klára: Mirtusz 
                                            

Milyen kecses, milyen ékes! 

Illata lelkedhez érhet. 

Rátalálsz, ha keresed 

Titkos vágyat dédelget. 

Ugye,  ma sem feleded 

Szép, szerelmes esküdet?

Kondra Katalin: Mi a neved? 
  

Mennyasszonyi fejek éke, 

Illatos, virágzó cserje, 

Ragyogó Vénusz szent fája, 

Termékenység nagy példája, 

Utal neved a hűségre, 

SZerelem, béke jelképe. 
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Varga Katalin: Krémfehér szépség  
 

Mily régóta őrzöm szépségedet, 

Izgatottan fonnak menyasszonyok, 

Rólam Aphrodité jut eszedbe, 

Tudod, kitűző vagyok ingedre. 

Ugye, likőröm is megkóstolod? 

Szűzies, krémfehér virág vagyok. 

 

Mayer Zsó: Kertek Istennője 
 

Mennyei illatot lehelsz szerelmeseknek. 

Istennője vagy virágba borult kerteknek. 

Reményt sugallsz olajoddal fájó testeknek. 

Tisztaságod szimbóluma az örök hűségnek,  

Ugyanúgy, mint szirmaidnak hófehérsége. 

Szűzies menyasszony koszorújának vagy ékköve. 
 

 

Napraforgó 
 

Hanyecz István (shf): Napraforgó 
 

Napfényben fürdik estétől reggelig e virág  

Aranyos napnak sugara érleli ezer magját  

Pörög-forog sűrűn ontja aranyszínű olaját 

Ráma nevű margarin is ízletes lesz belőle 

Az érett-pörkölt magja is kedvelt szotyola  

Földkerekségen termesztik évezredek óta 

Olajos pogácsa finom csemege a jászolba 

Remek meglepetés szülinapra sárga virága  

Gyönyörű elragadó látvány e táj ha virágzik  

Óramű pontossággal követi a felkelő napot  
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Szabó Gitta: A Nap nyomában 
 

Nyári hullámzó búzatáblák 

Aranyhajú kalászában 

Páratlan szépség 

Ringatja kincsét 

A Nap nyomában jár s 

Fordítja felé sárga kerek arcát 

Olajos magvai ha megértek 

Sok madárnak lesz téli étke 

Gyermekek is vígan ropogtatják 

Órákon át a tűzduruzsolós téli éjszakán 

 
Viemann László:  

Ringó Rónaság! 
 

Némán kísérik szemeid a napot, 

Abból tányérod táplál ízes magot, 

Peremén sárgán szirmokkal libbensz. 

Ritka magas szárral hajlón köszöntesz. 

A szélben lengeted a nehéz koronád 

Felnézve fényért, ahogy a nap lejár, 

Olvaszt tekintélyed embert és madárt. 

Ringó Rónaság! Hol mindenki király! 

Gondozva tápláló isteni áldás! 

Ó, de még mily ízes az olajod ám! 

Szabóné H. Anna:  

Fénytornász 
 

Nézz rám, ne hajtsd le fejed! 

Arany pillád, sok szemed 

Perdül-fordul naphosszat, 

Ránk huncutul kacsingat 

Az alkony bársony szele, 

Fésül nagy tenyeredbe 

Oly lágy, ringató álmot, 

Reggel fénylő harmatot 

Gördít rajtad fénysugár - 

Óh, csokromba gyere már! 

 
Mayer Zsó: Nap felé forduló 
 

Nap felé forduló fekete szemecskéid 

Annak csillogó fényében fürdenek 

Próbálod tányérodat forgatni 

Rád ha sárga korong sugarát tűzi 

Aranyszínű szirmaidat 
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Festő ecsetje szebbre nem festheti 

Olajodban ízes étkek sercegnek 

Rebesgetik: így hasznossá lehetsz 

Giz-gazzal nem vagy barátságban 

Ó hát ezért is csodállak! 
 

 

Liliom 
 

Mayer Zsó: Ártatlanul 
 

Lila és fehér sziromszárnyaiddal 

Illatosan lebegsz szellő dallamára, 

Lehetsz jelképe a tisztaságnak 

Is, nőhetsz kicsire és nagyra, 

Oly ártatlanul virulsz csokorban, 

Meglásd, belőle kiszakítanak!

Hajdu Mária: Ledérség 
  

Lángszínű vagy sárga 

Illatos varázsa, 

Ledérség pecsétje, 

Illik a sebekre, 

Olaja gyógyító, 

Mágikus, bódító. 

 
Szabóné H. Anna: Illatkehely 
 

Lángvörös perzselő nyelvednek 

Illata bódultan lelkemnek 

Lengeti porcelán kelyheit 

Ittassá bódítva sebeit 

Oly törékeny szűzi alkatod 

Mégis csábítón mutatod…

Gere Irén: Liliom 
 

Lebegő 

illata 

lágyan 

illanó 

oltalom: 

mámor! 

 
Varga Katalin: Ártatlanság virága  
 

Legrégebben termesztett virág vagy, 

Illatod csodás, s olyan nagyra nősz, 

Látom, hagymáidból szép virág fakad, 

Ilyen névvel színdarab-címre törsz, 

Orvosolsz, kelés tőled nem fakad, 

Mert te a tisztaság jelképe vagy. 

Kondra Katalin: Szépséges 
  

Lényed szűzies 

Illatod légies 

Látványod üde 

Ifjak védjegye 

Oltárokat ékítő 

Makulátlan virág
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Hanyecz István (shf): Liliom 

 
Legendáknak sora mesél rólad a történelemben  

Idők során uralkodók használtak szimbólumként  

Lettél az ártatlanság s tisztaság jelképe fehéren  

Irodalmi művek főszereplőjévé vált e tisztes virág 

Osztod itt sokszínű virágod elbűvöl újra meg újra 

Mézédes bódító illatod tölti be szobád éjszakára 

 

Szabó Gitta: Liliom 
 

Lehelete ő a Teremtőnek, bódító 

Illatával balzsamozza a lelket. 

Lidércet űz, démont kerget, 

Ismerik hírét a földkerekségen. 

Oltár közepének pompázatos dísze. 

Menyasszony kezében el ne hervadjon! 

Hangya Lajosné: Fehér jel 
 

Légy tisztaságom jelképe 

Intő fehér jel 

Lelkemnek megnyugvása 

Irgalom megadása 

Ott ahol Te nyílsz 

Mindig megnyílik a szív
 

 

Krizantém 
 

Hanyecz István (shf):  

Krizantém 
 

Kedvesen cseng fülemben e női név  

Róla nezvezték el eme virágot 

Igen a neve is görög eredetű  

Zöld üde friss levele szirma is ehető  

A keleti kultúrában mítosszal bíró erő  

Nálunk főleg a temetői kultúra virága  

Több művészeti alkotásnak is témája  

Èvelő fehér színes gyönyörű a virága 

Megannyi faját csodálhatod e világba’ 

Szabóné H. Anna:  

Emlékezés virága 
 

Kinyitod emlék-virágod 

Remegő kezembe veszlek 

Imámat hosszan hallgatod 

Zeneszóval elkísérnek 

Angyalok körben sírhantok 

Nem vár senki - Elmentek mind 

Teveled üzenek - Látod 

Éji világom mécsese 

Millió lángkönny... - borzongok...
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Györke Seres Klára: Krizantém 
 

Különös, szépséges, elterjedt. 

Rámosolyg napsugár, megremeg. 

Illata kesernyés, fűszeres 

Zöldellő réteken ne keresd! 

Amikor ránézel, gyönyörű. 

Napfényben-esőben tündöklő. 

Titokban szívedhez öleled, 

Égi madárral üzened: 

Merre vagy? Várok Rád! Szeretlek!

Kondra Katalin: Színek virága 
  

Közelgő ősznek 

Ragyogó virága 

Illő alkalomhoz  

Zöldlevél ruhája 

A feje kis borzas 

Nincsen is párja 

Temetők kertek 

Ékes koronája 

Millió színváltozat
 

Molnár Szilvia: Telet csókoló 
 

Kemény szirmaid dárdákként sokasodnak 

Rajzanak köztük önkéntes katona-szárnyasok 

Ingasz a szélben a fejfa tövében 

Zúgod a gyászt búcsúzók özönében 

Angyali termeted őszbe vegyülő avaron 

Napsugár-nyugalom ágyasok szelíd kelyhében 

Télcsók ha szálka a 'vénasszony' szemében 

Érzed ez mély-puha engesztelő állapot 

Mert mind fölött ki itt élt a jégcsillagok felragyognak 
 

Varga Katalin: A kegyelet virága 
 

Kínában ha fiatalok szednek, 

Reményt adsz te a hosszú életnek, 

Igen hatásos vagy gyógynövénynek, 

Zsenge leveleddel húst fűszereznek, 

Akárhol te művész-téma lehetsz, 

Nevedhez fűződik a kegyelet, 

Télelőn veled sírt díszítenek, 

Éjjeli sötétre szükség lehet, 

Mert virágod csak így növekedhet.

Szabó Gitta: Őszben virító 
 

Krisztus előtt is ismerték már, 

Regék, mondák, mesék övezik 

Indiától Európáig, egy élten át. 

Zárkózott, magányos, színes virág, 

Az őszi kertekben dúsan nyílik 

Nyugalmat s békét hintve reánk. 

Temetőkben szeretteinkre vigyáz, 

Ételt-italt testével dúsít, 

Mint gyógynövény, igazi jó barát. 
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Havasi gyopár 
 

Hajdu Mária: Alpesi csillagok 

  
Himalája kövein, 

Alpok hegyoldalain 

Virágzó csillagszemek 

Aprócska kosárkája, 

Száz és száz szép virága, 

Illetve álvirága. 

  
Gyapjas virágcsillagok 

Ott fent szaporodhatott 

Pillangók szárnyaival, 

Álmodók álmaival, 

Repülő magjaival. 

Szabóné H. Anna: Sziklavirág 
 

Havas hegyek magasán 

Alpi sziklák oldalán 

Virító kis csillagok 

Annyi veszélyt vonzotok! 

Szerelmek hű záloga 

Igék zord tanúja 
 

Gerincek meredekén 

Yardnyi kövek rejtekén 

Ott lapul fehér szirma 

Piciny szőrök csilláma 

Átfutja szalmatestét 

Rikító selymes fényét... 

 

 

Szabó Gitta: Fehér filcvirágok 
 

Hamis a neve, ne hagyd magad becsapni. 

Apró csillagok, sűrűn növő fehér filcvirágok, 

Vad hegyek ormán, durva sziklákon virít. 

Alakját, szépségét, melyért a legendákban 

Szerelmes ifjak vérüket s éltüket adták, 

Imígyen remélve kisasszonyok mosolyát, 

 

Gyönyörűn megőrzi, még száraz állapotában is. 

Oly sok kicsi légbuborék ül bolyhos szirmán, mitől 

Páratlanul vakító csillogása, nektárt kereső rovarokat csábít. 

Ámulatba ejt és elvarázsol. Érmék, sapkák jelképe Ő, mely 

Ritka, fényvisszaverő, meseszép növény. 
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Nagy Erzsébet: Havasi gyopár 
 

Havasok ormain 

Annyi báj éled 

Virágzó kelyheden. 

Aranyalkony 

Simul rád bágyadt-édesen. 

Isszák a harmatcseppeket 

Gyenge szirmaid. 

Ott a sűrű csönd felett 

Pilledő felhők 

Álmodják benned 

Rejtőző szerelmüket. 

 
Tátika 

 

Hangya Lajosné: Virágbeszéd 
 

Teveled szebb a nap 

Á-t mondassz oroszlán-szájaddal 

Talán bé-t is 

Illatozol díszíted a kertet 

Kinyitod ajkad a rovaroknak 

A színes virágaid így beporzódnak

Szabóné H. Anna: Oroszlánszáj 
 

Tátod kedvesen oroszlán-szádat 

Árasztva édeskés illatodat 

Tarkán villantod karcsú ruhádat 

Igyekezel megvetni lábadat 

Keresed kis szerény hajlékodat 

Alkonyat fodrozta útpartodat 

 
Molnár Szilvia: Kertek éke volt játékunk 
 

Tátást szádon meg nem állva provokáltunk 

Ádáz keser-gyötrő gyermekkor incselgésekor 

Tán antimámort felejtesz utólag ugye kedves? 

Ismered lelkünk: olykor a szeretet-bántás heves 

Kacsónkba beleillő kis test-ajkad selyem-érintésekor 

Alakodba olvadó illatoddal házi mutatványt produkáltunk 
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Hanyecz István (shf): Tátika 
 

Természetnek egyik csodája e virág  

Álomból ébresztenek mézédes illatok  

Titkon csalod ajkadhoz az erre járót 

Irányítod őket, majd ejted rabul sorba’   

Könnyen esnek áldozatul e csapdába 

Az útszélén arra tévedt lelkes bogarak 

 

 

Szabó Gitta: Jóság-virág 
 

Teringettét, de érdekes ez a virág… 

Állj csak ide, nyújtsd felé az ujjacskád! 

Titkos ajtaját most megmutatja neked. 

Itt, ni! Látod? Óvatosan nyomjad össze. 

Kitátja a száját, te meg dugjad el a kezed, 

Azért, mert ha rossz voltál, akár meg is ehet! 
 

 
Őszirózsa 

 

Szakáli Anna: Őszirózsa 
 

Ő az, ki szívesen díszlik 

Sárguló szőlőtő alatt. 

Zöld parkok színes ágyása 

Immár csak pusztulás maradt. 

Rozsdafoltot rak rá az ősz, 

Ón színű, szakadtas rojtot, 

Zizzen rá kései dongó, 

Sovány őszidejű foltok, 

Alkonyba ért virág-sorsok.

Viemann László: Fejedelmi virág 
 

Őz legeli szirmát, mit báb rágcsál, 

Sok, immunhiányt szenvedő használ, 

Zóna mérsékelt, hol lénye virul, 

Illata nincs, bár nép-nője pirul, 

Remél, ha ajándékcsokorrá tér. 

Ó, ha több színű elszórt, vibrál egy tért, 

Zenél, zúg az őszi hűvöses szél. 

Színes, pompás a lilás szirompalást, 

Aranykoronás fejedelmi virág.
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Szabóné H. Anna: Szívhez szóló 
  

Őrjítő szerelem ha kínoz 

Szíved virágot ajándékoz 

Zöld szárán szivárvány színei 

Immár az ősz tarka léptei 

Rózsa de nem szúrja meg kezed 

Óvatos gyengédséggel kezeld! 

Zsenge teste kissé törékeny 

Aranyló szeme gördülékeny 
 

 

Molnár Szilvia:  

Gyermekien tiszta 
 

Őrizd meg szirmaid bársonyát 

Szűz-rózsás bogáncsos tincseid 

Illendőn bólints a vándornak 

Rét ölén szélszeretetben ringj 

Óvd alvó szerettünk álmait 

Zsarnoki őszhangú hantokon 

Alvásuk békéjét beszínezd 

Varga Katalin:  

Sokszínű csoda  
 

Ősszel viruló színes növény vagy, 

Szirmaid pompája varázslatos, 

Igen kedvelsz hűvös éjszakákat, 

Rád várnak nem túl forró nappalok, 

Óvatos csírád vár üveglapot, 

Zsenge színorgia lesz hajtásod, 

Adod nyárutón csodás virágod. 
 

 

Kondra Katalin:  

Virágözön 
  

Őszi virágként én 

Színekben pompázok 

Illendőn hullámzok 

Ragyogok a napnak 

Ó ha elhervadnak 

Zsenge levélszirmok 

Abba belehalok  

Hanyecz István (shf):  

Színes Nyárutó  
  

Ősi szokás ezidőtájt bokrétát kötni  

Színes nyárutónak virágaiból letépni  

Indián nyár melegét szelíden élvezni  

Rövid napoknak a sugarát habzsolni  

Óriás fejű színes szirom illatát élvezni  

Zsúfolt kert szépét e csokorba szedni  

A Nap szivárványsugarát néked adni   
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Kancsóka 
 

Molnár Szilvia: Férfiképű 
 

Korsóformád kitárod 

Angyali testeddel remegsz 

Napleányt hívogat virágod 

Csókcseppel az égre nevetsz 

Óvatlan fénytincset hiányolsz 

Kócosan tinédzsert szeretsz 

Alkonyon túl szertelen esttel nevetsz 

 

 

Varga Katalin: Húsevő csábító 
 

Káprázatos vagy, ámde jól vigyázz, 

Apró rovarokra hozol te gyászt, 

Nedved híg, úgy hívnak majompohár, 

Csábos illatod áldozatra vár, 

Óvatosan kapaszkodsz indáddal, 

Kis ernyőd esőcseppeket taszít, 

A külsőd sok bogarat elcsábít. 

 

Hanyecz István (shf): A méreges bájital  
 

Ki hitte volna hogy e virág húsevő  

Alkalomadtán még óriásra is felnő  

Nagyon igényes a fényre vízre hőre  

Csoportban terráriumban tenyészthető 

Óvatlan látogatóknak e nedű csapda  

Kíváncsi rovaroknak megszédült raja  

Az áldozatok sora végeláthatatlan ma  
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Viemann László:  

Korhely képzelet 
 

Korhely képzelet 

Alkohol után 

Noha csak nézet 

Cinkosság csalfán 

Sóvárgó marázs 

Óbora után 

Kívánat-parázs 

Arany virág 
 

Flamingó 
 

Szabóné H. Anna: Egzotikum 
  

Feltűnő, fényes virágod 

Lebilincselő szépségét 

Ablakomban mutathatod 

Megannyi szín ölti leplét 

Irigy-zöld levélkabátod 

Nap-sárgájú torzsa-nyelét 

Gömbölyded egzotikumod 

Óvón fonja körbe mert félt… 
 

Hanyecz István: A viaszos elegancia  
  

Formás viaszos virága elegáns  

Lila piros rózsaszínű kavalkád 

Alkalomra mutatós a bokrétád  

Méregzöld szív alakú leveleid 

Igen kedveltek díszítő csokornak  

N evezetes alkalmakra küldhetők 

Gyönyörű színű pelyhes torzsája 

Óriási festett kalap a karimája  
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Kondra Katalin: Egzotikus 
  

Fiatalos bája 

Lenge ruhája 

Alatt karcsú 

Magas lábon 

Illegeti magát 

Nőies csupa 

Gyengédség 

Óh igazi szépség! 
 

Viemann László: Latin hölgy 
 

Fent lennél és szállsz, 

Lent mint, vízbe’ állsz, 

Azt hinném, madár, 

Majd latin hölgy-tánc? 

Ily nevet használ 

Némi virágszál! 

Gyökér földbe szánt, 

Ó, engem úgy bánt. 
 

Varga Katalin: Pajzán virágom 
 

Fehér, rózsaszínű, fényes-ékes, 

Lágyan ringó, égbe meredező, 

Apró ívben kihajló levelű, 

Misztikus, csábító kicsi virág, 

Ihletet adó formád szeretem, 

Nevedet én örökre megjegyzem, 

Gondozlak, csodállak, meghálálod, 

Óvom örökké pajzán virágod. 
***** 

A Barátok Verslista megújult honlapja megtekinthető a 

http://portal.verslista.hu címen.
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CSÖREGINÉ BARANYAI ANITA: VIRÁGOK 

 

Az ókori kultúrák vallásos tisztelettel övezték az ültetett virágokat.  

A középkori Európa első virágkertészei szerzetesek voltak, akik kolos-

torkertekben gyógynövényeket vagy vallási jelképként kezelt növénye-

ket gondoztak, neveltek. A középkor vége felé a vallásos virágszimbó-

lumok elvilágiasodtak. A nemesek által létesített várkertekbe már első-

sorban szépségükért ültettek virágokat. A XVII. sz.-ban a legtöbb fő-

úri kert körül virágtáblás kertek pompáztak, és a virágok ültetése álta-

lános szokássá vált a polgári életben is. A barokk és a rokokó mester-

kélt kertművészetének (franciakert) ellensúlyozására jöttek létre a 

felvilágosodás eszméit is szimbolizáló virágos tájkertek (angolkert).  

A magyar paraszti virágültetésre a különböző művészi kertkultúrák nem 

voltak befolyással. 

 

Ízelítő a hagyományos paraszti kert legszebb virágaiból: 
– Árvalányhaj: gyomnövény és díszfű is egyben. Népszerűségét a 

nemzeti romantikának köszönheti, elsősorban Petőfi Sándor és 

Tompa Mihály költészetében kapott hangsúlyos szerepet. Ebben az 

időben vált a „nemzetinek” nevezett magyaros viselet kalapdísze. 

Ma már védett növény. 

– Gyöngyvirág: erdeinkben őshonos virág, a régi parasztkertek ked-

velt dísznövénye. Magyarországon a liliomhoz hasonlóan a tisztaság 

és a szűzesség jelképévé vált. A virágénekekben szerelmi szimbó-

lum, általában a kedves lány megszólításaként alkalmazták. 

– Liliom: a középkori kolostorkertek köztiszteletben álló gyógynövé-

nye. A szűzesség jelképe. A népdalokban a fiatal, szép nőket jele-

níti meg. A népi gyógyászat a rovarcsípést és a sebeket liliommal 

kezelte. 

– Napraforgó: Amerikából elterjedt kapásnövény, melyet főként ola-

ja miatt termesztenek. A XVI-XVII. században az úri kertek dísz-

növényeként terjedt el, majd került át a paraszti kertek virágai 

közé. Olaja a szegények táplálkozásában, főként böjti időszakok-
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ban kiemelkedő szerepet töltött be. Szárát eltüzelték, vagy kerí-

tést készítettek belőle.  

– Orgona: díszcserje, melyet valószínűleg az oszmán törökök kezd-

tek díszkertbe ültetni. Magyarországon a XVIII. században ter-

jedtek el nemesített változatai. A Balkánon és Erdélyben nagyon 

népszerűek az őshonos fajták is. Szokás volt egy-két leszakított 

ágat a misére bevinni és istentisztelet közben szagolgatni.  

– Rózsa: termesztett kerti dísznövény. Színe, illata, változatos for-

mái miatt évezredek óta megtalálható egyiptomi, görög, római... 

feljegyzésekben. A kereszténység első századaiban pogány kultu-

sza miatt termesztését tiltották, ám az arabok európai hódításai 

nyomán népszerűsége újra felívelt. Kivételesen szép példányai 

megtalálhatók voltak kolostorkertekben, főúri paloták környezeté-

ben. Hamarosan egyházi és világi szimbólummá nőtte ki magát. Év-

századok óta a szerelem jelképe.  

– Tulipán: Eurázsia mérsékelt égövében honos dísznövény. Ázsiában 

az ókor óta megbecsült virág mind a szépségéért, mind az ehető 

hagymájáért. A XVI. század derekán került török közvetítéssel 

Európába, és népszerűsége valóságos „tulpomániát” okozott. Külö-

nösen Hollandiában állítottak elő sok ezer új fajtát és variációt.  

A XVIII. századra már a magyar paraszti népművészetben is kimu-

tatható a tulipán forma, mely néhány helyen egyeduralkodóvá vált 

(tulipános láda).  

– Viola: illatos dísznövény, mely Magyarországon a szerénység jel-

képévé vált.  
 

*** 

A Csöreginé Baranyai Anita etnográfus, tanár által írt könyvek megrendelhe-

tők a megrendeles@vpm.hu címen is. Az általa írt Népművészet, illetve 

Néprajz c. kötetekről a következő oldalakon olvashat az érdeklődő bemu-

tatót: http://www.verslista.hu/klubelet/egyeb_elemei/anita.htm. 

A http://vpm.hu/kiadvany/6lap.htm címen pedig az általa írt Hon- és Népis-

meret 5. ill. 6. évfolyam számára c. tankönyvek ismertetőjét lehet elolvasni. 

mailto:megrendeles@vpm.hu
http://www.verslista.hu/klubelet/egyeb_elemei/anita.htm
http://vpm.hu/kiadvany/6lap.htm
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SZABÓ GITTA: ALKOTÓI KÖZELKÉP… 

KONDRA KATALIN KÖLTŐ 

 
- Mondanál néhány személyes adatot magadról, amit megosztanál az olvasóval? 
1975. áprilisában Csíkszeredában születtem egy hatgyermekes család 

ötödik gyermekeként. Szüleim sokat meséltek, olvastak nekünk, ezért 

az olvasást már nagyon korán megszerettem.  

- Mióta írsz? Mi váltotta ki benned az írás igényét? 
Kilencéves koromban kezdtem rövid verseket, mondókákat írni a napi 

élményeim hatására. Tele voltam megmagyarázhatatlan érzésekkel, 

hangulatokkal. Például minden évszakhoz volt egy hangulat, egy illat, egy 

szín. Eleinte megpróbáltam lefesteni, majd le is írtam. Az írással végre 

sikerült elkapnom és megörökítenem a pillanatot. 

- Előfordul-e, hogy átírsz egy-egy alkotást? 
Ritkán vagyok elégedett azzal, amit első nekifutásra megírok. Valahány-

szor átolvasom, mindig találok benne hibát. Ha kapok kritikát és taná-

csot, akkor azokat megfontolom, és - ha ettől nem változik meg a tarta-

lom - javítom az írást. 

- Mik a kedvenc olvasmányaid? 
Gyakran olvasok magyar klasszikusokat: Gárdonyi Géza, Fekete István, 

Móricz Zsigmond novelláit. Időnként kortárs irodalmat. Kedvenceim az 

erdélyi írók: Wass Albert, Nyírő József, Tamási Áron. A könnyedebb 

műfajt is kedvelem: pl. Agatha Christie-t. 

- Más egyéb művészeti tevékenységed van-e? 
Volt szerencsém kipróbálni magam szülőfalumban színészként és rende-

zőként is. Persze csak amatőr szinten. Ennek köszönhetően 2008-ban 

megalakult a Répcelaki Általános és Művészeti Iskolában az első szín-

játszó kör, melynek én vagyok a vezetője. 

- Milyen elért eredményeid vannak?  
A „Répcelak legjobb írója” cím, a helyi Hírmondóban rendszeresen pub-

likálok verseket, és most lesz két Antológiában is megjelenésem. 

(Accordia – Szép írások 2008, és egy mesekönyvben, a haszonnövények-

ről szóló mesékkel.) 
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- A listán igen aktív vagy, pályázatokon veszel részt, sokat meg is 
nyersz. Hogyan, mi úton kerültél a Barátok Verslistára? 
2008-ban csatlakoztunk a világhálóra, és kerestem az irodalmi pályáza-

tokat. Beneveztem a lista Tavasz 2008 pályázatára is, innen adódott a 

lehetősége annak, hogy tag legyek. Éltem a lehetőséggel! 

- Mit gondolsz az írók és a világ viszonyáról? 
Az írók függetlenek a világtól. Az íróra nem lehet rákényszeríteni az 

aktuális divatirányzatot. Az író ezektől függetlenül és ezektől megih-

letve ír. Az író - és minden más művész is, - munkájában a szabadságot 

tartja a legfontosabbnak, mert szabadság nélkül nem tud alkotni. 

- Mi a kedvenc műfajod? 
Kedvenc műfajom a novella, főleg amelyik az emberi természet titkait, 

az emberi sorsot boncolgatja. Azt tapasztaltam, hogy novellaíróként si-

keresebb vagyok, mint költőként. 

- Vannak-e álmaid az írással kapcsolatban? 
Van egy félkész életrajzi ihletésű regényem, amit azért szeretnék be-

fejezni, hogy a gyermekeimnek megmaradjon. Másik álmom, hogy egy-

szer valaki majd olyan tehetségesnek tart, hogy szponzorként felvállal-

ja a saját kötetem megjelentetését. Ez lenne a csúcs! 

- Hol olvashatjuk az írásaidat? 
Különböző irodalmi portálokon vannak fenn az írásaim: Holnap Magazin, 

Napkorong, Fullextra, néhány kedves listatag blogján, és a Barátok 

Verslista honlapján. 

*** 

Kondra Katalin honlapjának elérhetősége: 

http://verslista.hu/irasok/index.php?nev=kondra 
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